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Ritgerð þessi er safn yfir helstu tökuorð af latneskum uppruna, sem eru ennþá notuð
í íslenskri tungu. Í safninu eru rúmlega fjögur hundruð uppsláttarorð. Hvert þeirra inni-
heldur orðsifjar, elsta skriflega dæmi og samheiti, ef til er. Orðsifjarnar hafa sums staðar
verið breyttar, einkum betrumbættar, svo að þær séu sem nákvæmastar í hverju tilfelli
fyrir sig. Á öðrum stöðum var reynt að komast að orðsifjum sumra orða sem hvergi eru
að finna í íslensku orðsifjabókunum. Í formálanum er í stuttu máli rætt um sögu þessa
hluta tökuorðaforðans, einkum frá orðsifjafræðilegu sjónarmiði.
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Alkunnugt er að latnesk áhrif hafa snert menningu og þjóðtungur víða í Evrópu í ald-
anna rás en líf þeirra nær lengra í tíma en Rómaveldi sjálft, ekki síst tunga Rómverja, latína.
Ástæða þess er þríþætt: í fyrsta lagi er um bein menningaráhrif Rómverja á ýmsar þjóðir að
ræða, í öðru lagi stafar hún af notkun latínu í stökum efnis- og menningargreinum sem lingua

franca og síðast en ekki síst felst hún í endurvakningu eða nýmyndun orða af latneskri rót
einkum í stíl og málfari lærðra manna í víðasta skilningi.

Hvað íslensku varðar ber fyrst að segja að allar áhrifagerðirnar þrjár koma hér til greina,
þó íslenska hljóti sérstaka stöðu gagnvart þeim, enda kemur í ljós úr sögu orða af latneskum
uppruna í íslensku að þessi áhrif, er áður voru nefnd, hafa borist hingað til lands seinna en hjá
hinum Norðurálfuþjóðunum og að íslensk tunga hefur alltaf verið síðasta tungumálið í röð
tökuorðaferils, m.ö.o hefur hún aldrei gengt því hlutverki að veita öðrum tungum slík orð.

Stúdíur um orðsifjar íslenskrar tungu, eða vesturnorrænu, og meira að segja tengdar mið-
jarðarhafstungum eins og latínu og grísku, hafa verið rannsóknarefni lærðra manna allt frá
tíma Árna og Jóns Magnússona, að því er ég best veit. Fróðlegt er þess að geta að þeir
bræðurnir, í kringum miðju þriðja áratugs 18. aldar, söfnuðu í handriti (AM 436 4to) orðum,
sem þeir töldu af latnesku eða grísku bergi brotin (sbr. Jón Axel Harðarson 1997:xxix). En
burtséð frá þessu er mikilvægt að gera hér stuttlega grein fyrir helstu rannsóknum, sem liggja
þessu orðasafni til grundvallar, ásamt aðferð notaðri við skrift þess.

Í fyrsta lagi skal geta aðalorðsifjabóka íslensku eftir Jan de Vries, Alexander Jóhannesson
og Ásgeir Blöndal Magnússon. Án þeirra hefði varla mátt skrifa þetta orðasafn. Í þeim
bókum eru geymdar orðsifjar flestra orða sem hér fara á eftir, þó stundum séu þær í ósamræmi
hverjar við aðrar (sjá t.d. kamel). Í þessum tilfellum var leitast við að athuga nánar mögulegan
uppruna orðs sérstaklega í sambandi við elsta dæmi sem hægt var að finna og miða þá við
bókmenntasamhengi þar sem orðið kemur fyrst fyrir. En einstaka sinnum var raunin sú að
uppruni tökuorðs var hvergi skráður, einkum nýtekinna orða (t.d. djók, frasi, spes). Hér var
notuð nokkuð öðruvísi aðferð þar sem ekki var hægt að grípa til íslenskra leiðarvísa og þurfti
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þar af leiðandi fyrst að athuga aðkomutímabil elsta dæmis og svo leiða orðsifjar í samræmi
við hin orðin sem tekin hafa verið á svipuðum tíma (sbr. § 1.1). Því komu til mikillar hjálpar
þýska orðsifjabókin eftir Kluge auk dönsku orðabókanna tveggja: Den danske ordbog og
Ordbog over det danske sprog.

Dæmanna var leitað með því að athuga gróflega aldur tökuorðs og svo voru ýmist notuð
Ordbog over det norrøne prosasprog, Textasafn eða Ritmálsskrá Orðabókar Háskólans til
þess að komast að elsta texta sem varðveitir orðið. Fyrstu tvö gagnasöfnin eru gullkista þeirra
orða sem komist hafa inn í íslensku að mestu leyti fyrir Siðaskipti en hið síðastnefnda aðallega
fyrir þau sem tekin hafa verið frá ofanverðri 15. öld til vorra daga. Stökum sinnum kom þó
fyrir að nota þurfti tímaritasafn Þjóðarbókasafns þar sem betra dæmi var að finna og það
sama gildir um notkun Lexicon poeticum Sveinbjarnar Egilssonar og Ordbog til rímur eftir
Finn Jónsson. Um orðasafn Sveinbjarnar ber að segja að þar eru skráð versin sem innihalda
m.a. elstu tökuorð íslensks orðaforða úr íslenskum kveðskap, sem Finnur Jónsson safnaði
síðar saman í Den norsk-islandske skjaldedigtning að eddukvæðum ekki meðtöldum. Þess
vegna er það mikilvægt safn heimilda um þau orð sem munu hafa komist inn í íslensku mjög
snemma á öldum (t.d. altari).

Að lokum skal einnig nefna þrjár rannsóknir í orðsifjafræði sem komu þessari að töluverðu
gagni. Þær eru Die Lehnwörter des Altwestnordischen eftir Frank Fischer, Låneordene i det

16. århundredes trykte islandske litteratur eftir Christian Westergård-Nielsen og Middel-

nedertyske låneord i diplomsprog frem til år 1500 eftir Veturliða Óskarsson. Í þeim er staða
tökuorða á tilteknu tímabili eða úr tiltekinni tungu ýtarlega könnuð og er þar að finna sumar
orðsifjar sem eru illa skráðar í bókunum þremur, er áður var getið.

Nú skal víkja að sögu orða. Í þeim tilgangi verður fyrst talað almennt um flokkun þeirra
eftir aldri og veitimáli og svo reynt að draga upp helstu atriði sögu þeirra með tilliti til sögu-
legs menningarsamhengis.

1.1 Um orðin

Orðaforði af latneskum uppruna er margs konar. Hann rennur í gegnum sögu íslenskrar
tungu allt frá upphafi til nútímans, en þó var hluti hans einnig tekinn löngu áður en unnt er
að tala um íslenska menn og tungu. Verðandi ýtarlega skilgreining hans kemur tvennt til
greina: 1) á hvaða tímabili mun tiltekið orð hafa komist inn í málið og 2) úr hverri tungu.
Orðaforðinn skiptist gróflega þannig: 1) milli orða sem tekin hafa verið fyrir Landnám (og
er hér átt við allan tíma frá því er germanskar þjóðir og Rómverjar kynntust til ofanverðrar 9.
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aldar) og þeirra sem komist hafa inn í íslensku eftir það; 2) milli beinna og óbeinna tökuorða.
Hér á eftir verður rætt um 1) og 2) saman til þess að varpa samstundis ljósi á þau.

Um fyrri gerð í 1) skal segja að hvað veitimál varðar hafa öll orðin komist beint úr latínu
í tungur þeirra þjóðflokka sem við Rómverja börðust, versluðu eða yfirleitt áttu viðskipti.
Vitneskjuna um að þessi orð eru þau elstu veitir samanburðarmálfræðin. Ef borin eru saman
skyld orð úr germönsku nútímamálunum með hliðsjón af hljóðbreytingum sem hafa átt sér
stað í tímans rás verður auðséð að aldur þessa orða er mikill, enda væru hljóðfræðilegar
útkomur þeirra öðruvísi, ef yngri væru (sbr. kapp í § 1.1.3 og kjallari í § 1.1.4:14 öld).

Síðari gerðin í 1), þ.e. orð sem hafa komist í íslensku eftir Landnám, er samsett af töku-
orðum sem geta ýmist verið bein eða óbein. Um þau beinu ber að segja að þau eru tíðast
svokölluð lærð tökuorð, þ.e. orð sem menn tóku beint úr latínu á þeim tíma sem latína var
ekki lengur alþýðumál, heldur einskorðuð við t.d. menntun og trúmál. Orð af þessu tagi
tilheyra ekki ákveðnum tíma, heldur komust þau öðru hverju inn í orðaforða. Svo að nokkur
dæmi séu tekin má nefna mánaðarheitin öll, tekin hugsanlega á Kristniöld, ásamt orðunum
sekvensía (< mlat. sequentia, frá 13. öld), doktor (< lat. doctor, frá 16. öld) og formúla (<
lat. formula, frá 17. öld).

Óbein tökuorð eru þó langflest í orðasafninu. Þau eru komin úr tungum eins og fornensku,
fornírsku, fornfrönsku, fornsaxnesku, miðlágþýsku, miðniðurlensku, dönsku, ensku, svo að
hin mikilvægustu séu nefnd.

Á meðan elstu beinu tökuorðin eru lítt vandasöm, enda eru þau sameiginlegur germanskur
arfur, vekja hin orðin mikilvægar spurningar, sem snerta ekki einungis málvísindi heldur líka
menningarsögu Íslands og Íslendinga, þ.e. hvaðan þessi orð komu, hvaða leið þau fóru, hvers
eðlis tengslin voru milli íslenskra og útlenskra manna á þeim tíma er orðin voru tekin að láni

Saga íslensks orðaforða hefur verið mörgum málfræðingum efni til rannsókna og eru aðal-
lega stúdíur Jakobs Benediktssonar, Ásgeirs Blöndals Magnússonar og Halldórs Halldórsson-
ar sem liggja þessu verki til grundvallar. Í því markmiði að útskýra nánar eðli tökuorðanna
skal fyrst gefa lesendum heildarsýn yfir dýnamík þeirra í aldanna rás svo að staða þess fyr-
irbæris í sambandi við tíma og veitimál sé ljós áður en farið er að rekja sögu þeirra og ræða
orðsifjafræðileg vandamál í tengslum við sum orð.

1.1.1 Bylgjur aðkomuorða

Ef litið er á þorra tökuorða, eða orð sem tekin voru eftir Landnám, mynda þau samkvæmt
rannsókninni fjórar bylgjur og er hver þeirra kennd við eitt eða fleiri veitimál. Hér skal gera
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stutta grein fyrir þeim svo að seinna megi nánar ræða um menningartengsl Íslands í sambandi
við þann hluta orðaforðans sem rannsakaður er.

Mynd 1: Bylgjur aðkomuorðanna

Fyrsta bylgjan, sem textafræðilega nær frá byrjun ritaldar til 14. aldar, einkennist af tung-
um á borð við fornensku, fornírsku og fornmál lágsvæðis Þýskalands og Niðurlanda (fornsax-
nesku, fornlágþýsku, fornniðurlensku). Merkingarfræðilegur kjarni þessa hóps er trúarlegur
orðaforði, þó að nokkur orð af örðum merkingarsviðum finnist í honum líka. Önnur bylgjan,
frá 14. til 17. aldar, inniheldur flest orð úr miðlágþýsku (sbr. Veturliða Óskársson 2003 og
Westergård-Nielsen 1946) en einnig nokkur orð úr dönsku. Merkingarfræðilega séð er þessi
hluti orðaforðans fjölbreyttur og þar er að finna orð m.a. af eftirfarandi sviðum: trúmálum,
vísindum, menntun, dýra- og plöntufræði. Á tíma annarrar bylgju blómstraði Hansasam-
bandið og verslun á Íslandi var oft stunduð af norðurþýskum kaupmönnum annaðhvort beint
eða fyrir tilstuðlan Dana. Þess vegna var miðlágþýska allmikilvægt tungumál í ljósi versl-
unarinnar á þeim tíma (sbr. Braunmüller 2002-5). Þriðja bylgjan stendur frá byrjun 17. til
öndverðrar 20. aldar og er fulltrúi ríkjandi danskra verslunar- og menningaráhrifa. Í byrjun
17. aldar hófst sem sé einokunarverslun Dana á Íslandi sem leiddi aðallega til þess að allt
samband við umheiminn fór í gegnum Danaveldi, ekki einungis að því er verslun varðaði,
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heldur líka menningu. Síðasta bylgjan einkennist af enskum máláhrifum. Hún byrjar u.þ.b.
með hernámi Breta á fimmta áratugi síðustu aldar og stendur enn þann dag í dag.

Að þessu mæltu skal víkja nánar að sögu orðanna. Eftirfarandi málsgreinum er skipað sem
hér segir: í § 1.1.2 er rætt um kristinn orðaforða og reynt að gera nokkra grein fyrir elsta
kjarni hans. Í því augnamiði er upphaf sögu kristni fyrst rakið í stuttu máli og svo vikið að
orðunum sjálfum. Í § 1.1.3 er hins vegar fjallað um tökuorðaforða á 13. öld og mismunandi
svið þar sem erlend áhrif birtast. Í kafla 1.1.4 er tímabilið milli 14. og 16. aldar tekið til
umfjöllunar. Í hverjum undirkafla er fjallað um tökuorðaforða hverrar aldar. Í § 1.1.5 er að
lokum rætt um sögu þess hluta orðaforðans, er kemur til sögunnar milli 16. aldar og vorra
daga.

1.1.2 Um kristinn orðaforða og uppruna hans

Mörg íslensk orð hafa það einkenni að vera notuð í kirkjumáli og þau eru ósjaldan tökuorð
af því tagi sem hér er til umræðu. En þó að mikill hluti íslensks kirkjumálsorðaforða sé
kominn úr öðrum málum, ber að greina milli eldri og yngri orða, m.ö.o. milli kjarna- og
aukaorðaforða. Í þessum kafla verður einvörðungu stuðst við kjarna íslensks kirkjumáls eða
það sem kallað er kristinn orðaforði, þ.e. þau orð sem munu hafa orðið að hluta íslensks máls
mjög snemma á öldum, á tímabili milli landnáms og öndverðrar 13. aldar.

Yfirlit um kristni og töku hennar á Íslandi (874-1153)

Áður en vikið er að orðunum sjálfum er bæði fróðlegt og gagnlegt að rifja aðeins upp
grundvöll sögu kristni á Íslandi.

Eins og kunnugt er var Ísland, á dögum fyrstu landnámsmanna, ekki algjörlega óbyggt,
en írskir munkar, paparnir, höfðu þegar numið land sums staðar en svo farið á braut við
komu norrænna manna að sögn Íslendingabókar. En eins og getið er í Landnámabók voru
landnámsmenn ekki allir heiðnir, heldur sumir skírðir (sbr. t.d. 9., 85. og 102. kafla). Af
því má draga þá ályktun að kristni hafi komið til landsins í tveim áföngum: annars vegar með
pöpum og sumum landnámsmönnum og hins vegar í gegnum kristniboða.

Kristni á Íslandi á rætur sínar að rekja til boðunar nýju trúarinnar á Norðurlöndum: annars
vegar í Danmörku á dögum Haralds Gormssonar, eða um miðbik 10. aldar, en hann lagði
Víkina undir sig, þann hluta Noregs sem margir landnámsmenn komu frá1 (sbr. Sigurð Líndal

1Sbr. rúnaáletrunina á Jalangurssteininum stóra (hér endurrituð eftir Íslenskri bókmenntasögu (I:23): „[...]
sá Haraldr es sér vann Danmörk alla ok Norveg, ok Dani gjörði kristna“.
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1974b:229), og hins vegar í Noregi þar sem bandalag milli Haralds hárfagra og Aðalsteins
konungs olli því að Hákon, sonur Haralds, ólst upp í kristnilegu umhverfi á Englandi og síðar,
eftir að hann tók við konungsdómi föður sins, boðaði þar trú með aðstoð engilsaxnenskra
trúboða í kringum árið 950 (sbr. ibid.). En á hinn bóginn kynntust norrænir menn nýja
siðnum einnig ytra, t.d. í víkingaferðum til Englands og Írlands.

Á dögum Íslandsbyggðar var kristni þar af leiðandi þegar partur af þjóðmenningunni, þó
lítill væri. Samkvæmt elstu íslensku heimildum um hana var Suðvesturland aðalsvæðið þar
sem skírðir menn settust að, sérstaklega Kjalarnes og Akranes. Þar að auki má geta þess að
alla 10. öld leituðu norrænir menn suður á bóginn til að útvega sér þræla og ambáttir, m.a. til
Suðureyja og Írlands, kristinna eyja.

Það er þó ekki fyrr en á síðasta fjórðungi 10. aldar sem kristniboð byrjaði að vera nokkuð
skipulagt hér á landi. Áður en nýja trúin var lögtekin, var þrisvar reynt að kristna menn á
Íslandi. Fyrsta kristniboðsferðin stóð í fimm ár, eða frá 981 til 986, og trúboðarnir voru Þór-
valdur Koðránsson hinn víðförli, íslenskur að ætt, og Friðrekur, saxlenskur biskup. Önnur
trúboðsferðin er nokkuð merkileg vegna þess að á bak við hana stóð Ólafur Tryggvason kon-
ungur. Árið 995 sendi hann sem kristniboða íslenskan mann, Stefni Þorgilsson, afkomanda
Helga bjólu, eins hinna kristnu landnámsmanna á Kjalarnesi (sbr. Sigurð Líndal 1974b:236-
7). Þriðja trúboðsförin er þó vafalaust sú frægasta. Árið 997 sendi Ólafur Tryggvason sax-
neskan mann er Þangbrandur hét2 og var þessi trúboðsferð sú síðasta fyrir kristnitöku.

Það er næstum þversagnarkennt að sá sem hafði fyrstur lagt sig fram við að skipuleggja
kristnun Íslendinga, Ólafur Tryggvason, skyldi deyja sama árið og kristni var lögtekin á Ís-
landi að sögn Ara fróða, sem segir að konungurinn hafi fallið „hið sama sumar“ og að „það

var hundrað ok þremr tigum vetra eftir dráp Eamundar, en þúsund eftir burð Krists at al-

þýðu tali“3. Það sumar (sjá nánara um það hjá Sigurði Líndal 1974b:243 o.áfr.) var eflaust
hluti alþingismanna þegar kristinn og sjá má af frásögn Ara fróða að það sumar voru tveir
flokkar, hinir heiðnu og hinir kristnu, mættir á Alþingi, sem að lokum sameinuðust undir
einum lögum og einum sið. Þetta er í samræmi við það sem áður hefur verið nefnt að áður
en kristniboðsferðirnar hófust hafði nokkur hluti landsmanna þegar skipt um trú, ella hefðu
forsendur fyrir slíkri umbreytingu ekki verið fyrir hendi. En einnig fjallar saga kristnitök-
unnar um norsk stjórnmálaáhrif á öndverðri þjóðveldisöld, þar sem Noregur var svæðið sem
Ísland átti á þeim tíma mest samband við og þar var kristni orðin nokkuð útbreidd þegar um

2Sjá nánara um Þangbrand og störf hans hjá Hjalta Hugasyni 2000:135 o.áfr.
3Hér er meginmarkmið að gefa örstutt sögulegt ágrip af forsögu og fyrstu öldum kristni á Íslandi, og því

er ekki ástæða til að ræða sérstaklega hvort Alþingi samþykkti nýju trúna árið 1000 eða 999 (sjá um þetta efni
Sigurð Líndal 1974b:239-40).
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miðja 10. öld (sbr. Gunnes 1976:211 o.áfr.). Til þess að geta átt samskipti við trúskipt-
inga áttu hinir heiðnu a.m.k. að láta prímsignast. Það kemur e.t.v. ekki á óvart að Ólafur
Tryggvason skyldi styðja fyrstu siðaskipti Íslandssögunnar og senda tvo menn, Gissur hvíta
og Síðu-Halla4 með erindi um það. Kristniboðið var svo fyrst og fremst norsk stjórnmálaleg
ákvörðun (sbr. Sigurð Líndal 1974a:219) og kristnitakan skynsamleg málamiðlun.

Á fyrstu áratugum eftir kristnitöku byrjar raunverulegum trúboðsstörfum að vaxa fiskur
um hrygg. Meginástæða þess er stefnan í kirkjulegum málum sem nýr konungur í Noregi,
Ólafur helgi, fylgdi. Á hans dögum varð norsk kirkja hluti af erkibiskupsdæminu í Brimum
og íslensk kirkja þar með tengd því. Um leið og hann kom til valda sendi hann svokallaða
trúboðsbiskupa til landsins. Slíkir biskupar voru farandkirkjumenn sem gegndu m.a. því
hlutverki að predika, skíra og vígja þar sem þörf var. Samkvæmt Íslendingabók voru farand-
biskuparnir tólf en talan er vafasöm, auk þjóðernis sumra (sjá nánara hjá Hjalta Hugasyni
2000:144). Nægir hér að segja að þessir biskupar voru af ýmsum þjóðernum og að störf
þeirra stóðu yfir á tímabilinu frá 1016 til síðasta fjórðungs 11. aldar, en á þeim tíma var
Ísleifur Gissurarson þegar kominn til starfa.

Nafn Starfstími Uppruni
Bjarnharður hinn bókvísi Vilráðarson 1016-1021 England

Kolur um 1025 Saxland
Hróðólfur 1030-1049 Normandí

Jóhann írski um 1050 Írland eða Skotland
Bjarnharður saxlenski um 1050-1070 e.t.v. Noregur

Heinrekur óljós óljós

Tafla 1: Trúboðsbiskupar (tafla byggð á Íslendingabók og Hjalta Hugasyni 2000:146)

Hlutverk þessara manna, sem munu e.t.v. hafa verið fleiri en sex, var fyrst og fremst að breiða
orð Krists út og koma í veg fyrir að heiðnin endurblómgaðist til muna.

Um miðbik 11. aldar mynduðust skilyrði fyrir stofnun biskupsdæmis á Íslandi. Ísleifur
Gissurarson er talinn vera fyrsti íslenski biskupinn, en hann var reyndar ennþá farandbiskup,
enda var biskupsstóll ekki enn til. Í sambandi við kirkju og kirkjuvald á Íslandi er mjög mikil-
vægt að hafa ættartengsl í huga. Ísleifur var sonur Gissurar hvíta, er kom með konungserindi
frá Noregi um að Ísland tæki kristni. Hann lærði í Herfurðu í Saxlandi (sbr. Hungurvöku)
og var vígður í Brimum. Hann tók svo við goðorði föður síns í Skálholti. Árið 1056 vígði
Aðalbjartur erkibiskup í Brimum Ísleif til embættis og gegndi hann því til æviloka árið 1080.

4NB: Skv. Íslendingabók skírði Þangbrandur þá báða meðal annarra af höfðingjastétt.



FORMÁLI 9

Á meðan hann var biskup sinnti hann að nokkru leyti kennslustarfi og vitað er að meðal
lærisveina hans var Jón Ögmundarson, síðar fyrsti Hólabiskup. Biskupsstóllinn að Skálholti
var formlega stofnaður af öðrum biskupnum, Gissuri Ísleifssyni, sem kjörinn var á Alþingi
árið 1082. Hann lærði eins og faðir hans í Saxlandi og efldi kirkjuna mikið, þ.á.m. með
því að innleiða tíundina. Í byrjun 12. aldar var Hólastóll stofnaður og Jón Ögmundarson
hafður þar í embætti. Hann var vígður í Lundi, sem var þá orðinn að erkibiskupsstóli yfir
Norðurlöndum. Jón Ögmundarson styrkti kirkjumenningu og -vald til muna m.a. með því
að gera skyld nokkur grundvallaratriði kristindómskunnáttunnar eins og Faðir vor (sbr. Torfa
Stefánsson-Hjaltalín 2012:34).

12. öldin var mikilvæg fyrir tvær sakir. Annars vegar vegna þess að kirkjan náði að festa
sig í sessi hvað samskipti við alþýðu og hlutverk hennar í lífi þjóðar varðaði. Á árunum 1122
til 1133 voru kirkjulög rituð og eru þau nefnd kristinna laga þáttur. Hins vegar fóru einnig
menningarstörf tengd kirkjunni að eflast. Nýir straumar bárust frá Evrópu og höfðu í föl með
sér að klaustur voru stofnuð hér á landi. Fyrsta klaustrið var reist árið 1112 að Þingeyrum í
Húnaþingi og mun Jón Ögmundarson Hólabiskup hafa staðið fyrir því. Þá fóru klaustrin að
koma upp hvert á fætur öðru: að Þverá (1155), að Þykkvabæ (1168), í Flatey (1172, flutt til
Helgafells 1184) og að Kirkjubæ á Síðu (1186) svo að hin mikilvægustu sem störfuðu þegar á
þeirri öld séu nefnd. Klaustrin gátu ýmist verið undir Benedikts- eða Ágústínusarreglu. Fyrri
reglunni var fylgt á Þingeyrum, Þverá og Kirkjubæ á Síðu (nunnuklaustur), en þeirri síðari á
Þykkvabæ og í Flatey. Klaustrin voru rík helgi- og lærdómssetur og til starfsemi þeirra eiga
íslenskrar miðaldabókmenntir rætur sínar að rekja.

Um miðja 12. öld eða árið 1153 var erkibiskupsstóll í Niðarósi í Noregi stofnaður. Eftir
það var íslenska kirkjan undir stjórn þeirrar norsku, sem þýðir að í fyrsta skipti varð kirkjan
á Íslandi raunverulegur hluti af kirkjustjórnarkerfinu og þar með háð hærri kirkjuvöldum, en
áður hafði verið reynt að koma í veg fyrir það og er hér einkum átt við vígslufarir fyrstu
biskupanna, sem fóru til Rómar en ekki til Brima. Sökum náinna tengsla Noregs og Íslands
jukust vitaskuld norsk áhrif á íslenska menningu, sem m.a. má sjá í handritum frá 13. öld, en
ekki síst í tungumálinu (sbr. Stefán Karlsson 2000b).

Hvaðan og hvenær komu kristin áhrif á orðaforðann?

Þegar litið er á sögu íslenskrar kirkju leikur enginn vafi á því að fleiri en ein þjóð hafi átt
þátt í kristnun landsmanna, ekki síst með því að veita orð yfir nýja hluti og ný hugtök. Hvað
orðaforðann snertir snýst málið reyndar um uppruna áhrifanna og tímabilaskiptingu þeirra.
Í þessum kafla er markmiðið að koma skipan á þau og greina nokkur orð frá orðsifja- og
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merkingarfræðilegu sjónarmiði.

Samkvæmt rannsókninni mynda fjörutíu og fjögur orð elsta kjarna kirkjuorðaforðans. Þau
finnast í heimildum frá 11. til öndverðrar 13. aldar og snerta aðalmerkingarsvið nýju trúar-
innar, þ.e. embættisnöfn5, byggingar og byggingarhluti6, helgisiði7, verur og staði himins og
helvítis8. Áhrifin eru fimmföld: frá latínu, fornírsku, fornensku, fornsaxnesku eða miðlág-
þýsku. Tvenns konar vandamál koma víða upp í slíkri rannsókn, einkum þó þar sem um elsta
skeið málsins er að ræða: annars vegar er stundum vafasamt hvert veitimálið hefur verið, hins
vegar birtast sum orð mun seinna en búast mætti við, þ.e. veitimál og aðkomutími passa ekki
vel saman. Það er einmitt í þessu tilliti sem orðsifjarannsókn kemur menningarsögunni til
hjálpar. Fyrir tilstuðlan hennar er hægt að gera sér betri grein fyrir aðkomutíma orðanna og
ná betra valdi á sögu orðaforðans með því að bera hana saman við niðurstöður lexikalískrar
grunnrannsóknar.

Greina skal milli þeirra orða sem geta hafa tilheyrt orðaforða landnámsmanna og þeirra, er
með nokkru öryggi má segja að hafi komið seinna inn í málið, jafnvel með eða eftir kristni-
töku. Hugsanlega hafa menn heyrt elstu orðin í Noregi á tímum fyrstu kristnunartilrauna
Hákons Aðalsteinsfóstra og Haralds Gormssonar á 10. öld og mynda slík orð grundvöll
orðaforðans sem hér er til umræðu. Hann inniheldur eftirfarandi orð: altari, bagall, bisk-

up, djöfull, engill, kaleikur, kristinn, kross, magister, messa, munkur, paradís, páfi, páskar,
postuli, prestur, sálmur. E.t.v. má bæta þessum tveimur við: kóróna, (prím)signa. Að neðan
eru þau sem eru vafasöm greind stuttlega:

bagall: Sé orðið komið af fír. bachall tilheyrir það líklega þeim hluta kristins orðaforða,
er menn tóku upp eftir pöpum snemma á landnámsöld. Mögulegt er hins vegar að orðið sé
komið úr me. (sbr. Björkman 1969:259). Því til stuðnings má benda á að orðið er notað sem
nafn á norskum kirkjuflokki seint á 12. öld (Baglerparti) og tæpast getur verið að orðið hafi
komist þangað frá Íslandi, enda voru menningaráhrif frekar í öfuga átt.

biskup: Skv. Alexander Jóhannessyni er um samgermanskt tökuorð úr lat. (<fgr.) að
ræða (sbr. einnig Hellquist) en de Vries rekur það til fe. og svo gerir ÍOB líka. Af því er
kirkjusöguna varðar er ekki ósennilegt að norræna orðið biskup sé komið af fsax. biskop.
Nokkurt vandamál felst þó í því að sögnin biskupa virðist ættuð úr fe. biscopian (sbr. Taran-
ger 1890:246) og eru fornenska og forníslenska einu tungumálin sem varðveita þetta sagnorð.

5Abbadís, ábóti, biskup, djákni, erkibiskup, kardínáli, klerkur, magister, meistari, munkur, nunna, páfi,
prestur, prófastur.

6Altari, kapella, klaustur, kór, musteri.
7Bagall, kaleikur, kóróna, kristinn, kross, krúna, kufl, kyrtill, messa, mirra, mítur, nón, obláta, páskar,

prósessia, saltari, sálmur, sekvensía, signa, vers.
8Djöfull, engill, paradís, postuli, prófeti.
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Ef biskup er komið úr fsax. þá er forskeytið erki- líklega einnig ættað þaðan (fsax. *erke-,
sbr. mlþ. erce-). Sennilgast er þó að bæði nafnorðið og forskeytið séu komin úr saxnesku og
að þau hafi verið mönnum kunnug þegar í lok 9. aldar en síðar hafi sögnin verið fengin að
láni úr ensku.

kristinn: Lýsingarorðið er ýmist talið komið úr fe. (sbr. Fischer og de Vries) eða úr
mlþ. (sbr. Hellquist). Orðið finnst þegar á ofanverðri 10. öld í rúnaristum í Danmörku (á
Jalangurssteininum stóra9) og í Noregi (á Kulisteini). Ef tökuorðið er ættað úr mállýsku frá
norðanverðu Þýskalandi, getur sú mállýska ekki verið mlþ. vegna þess að á 10. öld var hún
enn ekki komin til sögunnar, því væri betra að tala frekar um fornsaxneskt tökuorð (< fsax.
kristin).

Orð sem munu hafa komið inn í málið á Íslandi milli Landnáms og loka 13. aldar eru
yfirleitt tengd kirkjubyggingum og helgisiðum auk nokkurra embættisnafna, vegna eflingar
íslenskrar kirkju (sbr. Sigurð Líndal 1974b:260 o.áfr.). Sem dæmi má nefna orðin kapella,
klaustur, kór og musteri; obláta, prósessía og saltari; abbadís, ábóti, djákni og kardínáli.

1.1.3 Nokkrar athuganir um tökuorðin frá 13. öld

Samkvæmt heimildum markar 13. öldin byrjun mikilla breytinga á orðaforða, að því er
tökuorð varðar. Á ofanverðri 13. öld byrjar miðlágþýskan að veita íslensku fjölmörg orð
(sbr. Simensen 2002-5a:§ 3.5) og munu þessi máláhrif ekki taka enda fyrr en með einokun
Dana snemma á 17. öld. Aðkomuorðaforði frá 13. öld inniheldur ófá kirkjumálsorð en sum
þeirra munu þó hafa komið inn í málið aðeins fyrr, e.t.v. á ofanverðri 12. öld, en verið skráð á
bókfell síðar (t.d. klaustur, skóli). Slík orð munu frekar hafa komið í gegnum norsku en beint,
enda Íslendingar þá orðnir að þegnum Noregskonungs og biskupar oft norskir (sbr. Magnús
Stefánsson 1978).

Samt sem áður koma á 13. öld einnig fram orð af öðrum merkingarsviðum eins og dýra-
og plöntufræði (múll, mynta, ólífa), klæði (kufl, möttull), viðskipti (markaður, tollur) svo
nokkuð sé nefnt.

Líta má svo á að erlend áhrif frá þessari öld, og reyndar frá þeim tíma til loka miðalda, fylgi
þrem aðalleiðum: 1) þeirri kirkjulegu; 2) þeirri bókmenntalegu og 3) þeirri viðskiptalegu. Þar
sem þegar hefur verið drepið á kirkjumál og um viðskipti við útlönd verður talað í næsta kafla
skal hér stuttlega rætt um hvers konar bókmenntir voru skrifaðar á 13. öld og að hvaða leyti
þær hafa gegnt veitimiðilshlutverki.

9Sbr. nmgr. 1
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Bókmenntagerð á 13. öld tengist skólaiðju, þ.e. þeirri menntunarstarfsemi sem einkum var
stunduð á lærdómssetrum á borð við biskupsdæmin tvö10 sem og Odda í Rangárvöllum og
Haukadal og munu mikilvægustu ritarar þeirrar aldar helst hafa tengst síðustu tveimur setr-
um. Dæmi um slíka lærdómsmenn eru Sæmundur fróði, Ari fróði, Snorri Sturluson og Hallur
Teitsson. Hér ber að taka fram að menn þessir tengdust tveimur mismunandi höfðingjarætt-
um, þ.e. Oddaverjum og Haukdælum (sbr. Íslenska bókmenntasögu I:267 o.áfr.) og munu
menn af þessum ættum hafa stundað nám á mismunandi stöðum erlendis, þ.e. Oddaverjar í
Frakklandi en Haukdælir í Þýskalandi (t.d. Ísleifur Gissurarson).

Þar sem menntun var á þeim tíma ekki aðgengileg almenningi, voru þessi lærdómssetur
miðpunktur menningar- og menntunarstarfsemi og í gegnum þá komu ný orð inn í íslensku.
Bókmenntagreinarnar voru mismunandi og nægir hér að nefna Íslendingasögur, sögur um
líf og verk dýrlinga, konungasögur og þýddar sögur. Síðastnefnda greinin er almikilvæg
uppspretta nýrra orða einkum úr latínu og fornfrönsku. Vitaskuld voru áhrif þessarar bók-
menntagreinar mismikil eftir sögum, en eigi að síður lögðu þessarar þýðingar grunninn að
bókmenntaverkum á borð við fornaldarsögur og rómönsur (sbr. Íslenska bókmenntasögu

II:218 o.áfr.). Giska má á að þýðendur hafi farið að smekk sínum í því að þýða og velja orð
og orðtök sem hæfðu viðfangsefninu og að þeir hafi að nokkru leyti reynt að laga málið að
textanum sem þeir þýddu.

Hér í lok þessa kafla skulu nokkur orð greind sem með nokkuri vissu má telja eldri en
heimildirnar þar sem þau birtast í fyrsta skipti.

kapp og kempa: Í heimildum frá þessari öld koma fram nafnorðin kapp og kempa. Bæði
orðin eiga rætur sínar að rekja til lat. campus ‚völlur‘ en samanburður á samhljóðaklösunum
/pp/ í fyrra orðinu og /mp/ í því síðara gefur vísbendingu um aldur þeirra þar sem upprunalegi
klasinn /mp/ er varðveittur í kempa en ekki í keppa, þar sem hann hefur tekið fónemískri
samlögun. Þessi samlögun kom til sögunnar á 9. öld (sbr. ÍOB:xiv) og því mun kapp hafa
komið inn í málið fyrir þann tíma (sbr. mlþ. og mnið. kamp, fhþ. champ þar sem samlögunin
átti ekki sér stað). Þar af leiðandi er kapp komið af samgermönsku tökuorði úr latínu, eins og
má sjá af samanburði germanskra mála. Hins vegar er kempa tökuorð úr fe. cempa eða mlþ.
kempe.

úlfaldi: Þetta orð táknar dýr sem hefur væntanlega aldrei sést hér á landi, örugglega ekki
á miðöldum. Það merkilegasta í sambandi við þetta orð er að íslenski orðaforðinn varðveitir

10Sem dæmi má vitna í Jóns sögu helga þar sem segir (Biskupa sögur I:204-5): Þá er Jón hafði skamma stund
byskup verit, þá lét hann setja skóla heima þar at staðnum vestr frá kirkjudurum ok lét smíða vel ok vandliga,
ok enn sér merki húsanna. En til þess at stýra skólanum ok kenna þeim mǫnnum er þar settisk í þá valdi hann
einn inn bezta klerk ok inn snjallasta af Gautalandi. Hann hét Gísli ok var Finnason [...].
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tvö orð um sama dýrið og er hitt kamel. Samanburður germanskra mála sýnir að úlfaldi hlýtur
að vera eldra orð, enda finnst það þegar í gotnesku (ulbandus). Orðið er komið af lat. elephas

sem aftur er tökuorð úr forngrísku og þýddi það í báðum tungum ‚fíll‘ (sbr. fe. elpend). Orðið
hefur væntanlega skipt um merkingu í íslensku þar sem skylt orð olifant er tökuorð úr forn-
frönsku en það hélt upprunalegri merkingu. Kamel kemur einnig úr fornfrönsku (chamel11),
væntanlega af norðurslóðum Frakklands eins og hljóðanið /k/ bendir til, sbr. ísl. kær sem er
einnig þaðan komið (sbr. ffr. chier, fr. cher < lat. carus). Hljóðbreytingin lat. /nt/ > ísl. /ld/
er tillíking (sbr. ÍOB:-aldi).

Að lokum skal nefna að Gustav Indrebø (1951:54) álitur orðin sekkur og sokkur vera bein
tökuorð úr latínu en hér skal ekki kafað dýpra í það mál og látið nægja að nefna að samkvæmt
orðsifjabókunum þremur, sem liggja þessari rannsókn til grundvallar, eru þau ekki talin komin
inn í málið fyrir milligöngu vesturgermönsku.

1.1.4 Erlend áhrif frá 14. til loka 16. aldar

Á tímabilinu frá 14. til 16. aldar hefur Ísland verið áfangastaður verslunarleiða Normanna,
Englendinga og Þjóðverja þannig að í Íslandssögunni eru þessar þrjár aldir einmitt kenndar
við þjóðirnar þrjár og talað er um Norsku öldina (u.þ.b. 1300-1400), Ensku öldina (u.þ.b.
1400-1500) og Þýsku öldina (u.þ.b. 1500-1600). Á þessum tíma hafa íslenskar bókmenntir
blómstrað og eimitt þá hafa mörg stór verk á borð við sögur og þýðingar verið skráð. Það
kemur sem sé ekki á óvart að áhrif á orðaforðann hafi á þessu tímabili verið mest og fjöl-
breyttust. Hér á eftir verður í stuttu máli gerð grein fyrir þeim frá merkingarfræðilegu og
orðsifjafræðilegu sjónarhorni.

14. öld

Á umræddu tímabili koma flest tökuorð inn í málið á 14. öld. Þau tilheyra merkingar-
sviðum eins og hinu trúarlega, hinu menntunarlega og hinu hirðlega. Auk þess komu inn í
málið orð m.a. um mat og krydd (t.d. edik, ostra, saffran), byggingar og byggingarefni (t.d.
marmari, mylla, spítali), hversdagshluti (t.d. karfa, kassi). Veitimál sem einkenna þessa öld
eru miðlágþýska og að nokkru leyti danska (t.d. perla, stúdera) auk latínu, enda þótt hugsan-
legt sé að mörg orð hafi komist í notkun hér á landi fyrir tilstuðlan norskra manna eða að þau
hafi heyrst fyrst á norskri grund. Önnur veitimál eru fornenska (t.d. pistill) og fornfranska
(t.d. damma).

11Aðrir rithættir eru: cameil, chameil og camel (sbr. TLFi:chameau).
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Merkingarsviðin þrjú sem áður voru nefnd mynda kjarna aðkomuorðaforða á þessum tíma.
Með bættri skipan og auknu valdi kirkjunnar bætast við t.d. embættisnöfn (kapellán, príor),
hátíðarnafnið aðventa, helgiathafnar- og helgiritatengd orð (grallari, hómilía, kredda, passía,
pistill, predika) en eins og fyrr segir má líta á þetta sem eðlilega þróun kirkjumáls, þar sem það
tók við fjölmörgum nýjum orðum þegar á 13. öld. Á sviði menntunar og menningar fer hins
vegar tvennt saman: 1) auðugir íslenskir menn ferðast og afla sér þekkingu erlendis, einkum
í Noregi, Þýskalandi og Frakklandi, þ.e.a.s. þeir læra við menntastofnanir á borð við háskóla
og helgisetur og fara í pílagrímsferðir til Rómar, Santíagó de Compostela (og á þessari öld
kemur orðið pílagrímur fyrst fyrir); 2) menn komast einnig í snertingu við hirðmenningu í
gegnum bókmenntaverk sem snemma voru þýdd (sbr. Íslenska bókmenntasögu II:195 o.áfr.).
Orð eins og dama og prins birtast fyrst í 14. aldar heimildum og einnig fara menn að tala um
prósa, stíl, júrista og að dispútera, stúdera og súmmera.

En meðal orða sem fyrst birtast í textum frá 14. öld eru nokkur sem hljóta að hafa kom-
ist inn í málið allmörgum öldum fyrr. Það eru t.d. orðin kjallari og panna. Samkvæmt
samanburði á orðsifjum þessara orða í tungumálum náskyldum íslensku eru þau í hópi elstu
latneskutökuorða, þ.e. þau hafa verið fengin að láni á fyrstu öldum eftir Kristburð. Panna

(< lat. patina) er til í fe. panna og fhþ. pfanna en ekki í gotnesku. Samkvæmt Kluge mun
orðið snemma hafa komist í fhþ. úr síðlatínu en gera má ráð fyrir að orðið hafi borist til þeirra
slóða þar sem þjóðir af germönskum uppruna bjuggu eftir 4. öld, enda finnst tökuorðið ekki
í gotnesku. Þessu skal samt sem áður taka með fyrirvara, enda eru gotneskar heimildir ekki
efnismiklar. Seinn hefur svo sama latneska orð verið tekið upp í málinu og nú í myndinni
patína og mun það vera lært tökuorð frá 13. öld (sbr. ONP) og merking þess einskorðuð við
kirkjubúnað. Kjallari (< lat. cellarium) hlýtur sömuleiðis að vera gamalt tökuorð. Það sést
einkum á hljóðkerfislegu formi þess þar sem lat. /e/ hefur orðið fyrir a-klofningu og mun hún
hafa átt sér stað á tímabilinu frá 7. til 8. aldar (sbr. ÍOB:xiv) svo að orðið hefur komist inn í
málið ekki seinna en á þeim tíma. Í þessu sambandi má geta þess að sama tökuorð er ekki til
í ensku, þar sem e. cellar var tekið seinna úr fornfrönsku (celier), sennilega eftir miðbik 11.
aldar, þar sem ef um beint tökuorð úr latínu væri að ræða hefði lat. [k] átt að þróast í e. [Ù]
(sbr. lat. calx > e. chalk).

Að lokum skal rætt um orðið peð. Samkvæmt rannsókninni, og andstætt ÍOB, de Vries
og Alexander Jóhannessyni, hlýtur þetta orð að hafa borist til Íslands frá Englandi, aðallega
vegna þess að nöfn á taflmönnum í íslensku og ensku eru annaðhvort þau sömu (t.d. me. rōk -
ísl. hrókur) eða tökuþýðingar enskra nafna (t.d. me. cniht - ísl. riddari) og er þetta samræmi
hvergi annars staðar að finna að finna (sbr. Fiske 1905:4). Líklegt er að orðið peð hafi komið
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inn í málið á svipuðum tíma og orðið hrókur, á síðari hluta 11. aldar eða á öndverðri 12. öld.
Orðið, sem er komið úr frönsku, og þaðan úr latínu, er líklega tekið upp í íslensku á sama
tíma og skák var innleidd hér á landi.

15. öld

Þó að 15. öldin sé kölluð sú enska eru tökuorðin fá sem rekja má með vissu til 15. aldar
ensku (en sjá Eyvind Eiríksson 1977) og engin sem eiga uppruna sinn í máli Rómverja, a.m.k.
meðal þeirra sem hafa varðveist í nútímaíslensku (en meira um það neðar). Merkingarfræði-
lega tákna orðin m.a. krydd og mat (t.d. anís, engifer, kanill, múskat); bókmenntir (ævintýri);
embætti (preláti). Tökuorð frá 15. öld bera helst vott um miðlágþýsk máláhrif sem, eftir að
hafa byrjað á ofanverðri 13. öld, mögnuðust í lok síðmiðalda (sbr. Simensen 2002-5b) og
má e.t.v. halda því fram að enska hafi ekki veitt mörg og langlíf orð á þessu tímabili bæði
vegna sérstaks merkingarflokks helstu tökuorða úr þeirri tungu (þ.e. siglingar) og stutts tíma
viðskipta Englendinga og Íslendinga, u.þ.b. 60 ár (sbr. Björn Þorsteinsson & Guðrúnu Ásu
Grímsdóttur 1990).

16. öld

Tökuorðaforði af latneskum uppruna frá 16. öld ber vott um tvennt: 1) vaxandi áhrif
dönsku og 2) aukið vægi latínu sem veitimáls. Á þessari öld myndaðist grundvöllur erlendra
áhrifa á síðari öldum, einkum 17. og 18. öld (sbr. neðar), en síðar hurfu allmörg tökuorð úr
notkun (sbr. Westergård-Nielsen 1946) og þau fáu sem varðveittust fylgja ákveðnu ferli eins
og áður segir.

Þegar orð sem birtast fyrst í 16. aldar heimildum eru skoðuð kemur strax í ljós að þýð-
ing og samning trúarlegra rita hefa verið mikilsráðandi. Verkin sem koma rannsókninni við
eru aðallega þrjú: þýðing Nýja testamentsins eftir Odd Gottskálksson (1540), Biblíuþýðing
Guðbrands Þórlákssonar (1584) og nýja sálmabókin sem sá sami gaf út (1589).

Orðin sem birtast í fyrsta skipti í Nýjatestamentisþýðingu Odds eru þrjú og koma þau
ekki fyrir í þýðingunni sjálfri heldur í formála og eftirmála (sbr. orðasafn). Þau eru regist-

ur, sakramenti og summa og samkvæmt íslensku orðsifjabókunum hafa öll þrjú komist inn í
málið úr dönsku, ef ekki beint úr latínu, enda var Oddur menntaður í Danmörku en einnig í
Þýskalandi (sbr. Íslenska bókmenntasögu II: 391), þar sem orðin þrjú voru Register, Sakra-

ment og Summe.
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Áhugaverðari eru tökuorðin sem koma fyrst fyrir í Biblíuþýðingu Guðbrands Þorlákssonar
biskups. Um þau ber þess fyrst að geta að þau birtast á nokkrum stöðum í þýdda textan-
um, að einu undanskildu, kómedía, sem kemur fyrir í formála Tóbíasbókar. Hin orðin eru
kokkur, pardus, plástur, safír, sedrusviður og spássera. Vitað er að við þýðingarstörf sín
hefur Guðbrandur tekið og lagað margt sem þegar var þýtt, þ.á.m. þýðingu Odds, og ritstýrt
prentaðri útgáfu Biblíunnar á íslensku (sbr. Íslenska bókmenntasögu II:400). Auk þess munu
þýsk Biblíuþýðing Lúthers og Vúlgata að nokkru leyti hafa verið notaðar sem hjálparmiðill á
meðan á því starfi stóð og einnig eldri þýðing á hlutum Gamla testamentsins, Stjórn.

Ef borin eru saman brot úr Guðbrandsbiblíu, Lúthersbiblíu (LB) og Stjórn (Stj.) höfð til
hliðsjónar sést klárlega að sums staðar var meira leitast við að fara eftir þýska textanum en
annars staðar eftir þeim latneska, sbr. eftirfarandi dæmi:

kokkur (1Sam. 9:23) matburðarmaður (Stj.); Koch (LB) : lat. coquus

pardus (Ger. 5:6) Panther (LB) : lat. pardus

plástur (Jes. 38:21) Pflaster (LB) : lat. massa

safír (Job. 28:16) Saphir (LB) : lat. sapphirus

sedrusviður (1Konungs. 5:22) cedros (Stj.); Zedernholz (LB) : lat. ligna cedrina

spássera (Orðskv. 7:8) schreiten (LB) : lat. gradior

Hvað orðsifjar þessara orða varðar sést af dæmunum hér að ofan að þar sem farið er eftir
latínu hlýtur orðið að hafa verið tekið úr þeirri tungu einkum ef hljóðfræðilegt form þess
er varðveitt eins og í pardus. Hins vegar þegar latnesku og íslensku þýðingunum ber ekki
saman, heldur fer íslenska þýðingin frekar eftir þeirri þýsku kemur fram að annaðhvort er
orðið lagað að íslensku á tíma þýðingarinnar eins og í kokkur og safír eða það hefur komist
inn í málið miklu fyrr, enda ber hljómkerfislegt form þess ekki vott um að það sé tekið beint úr
þýsku, eins og orðið plástur, sem hlýtur að vera eldra tökuorð vegna hljóðfræðilegra ástæðna
(sbr. orðasafn). Í öðrum tilfellum er hvorki þýsku né latnesku þýðingunni fylgt sbr. dæmið
spássera. Þessi sögn hlýtur að hafa verið til í málinu en hún var ekki mjög gamalt tökuorð
og e.t.v. tekin upp á 15. öld og er elsta dæmið danska tökuorðsins frá því tímabili (sbr.
Gammeldansk ordbog:spatsere).

1.1.5 Erlend áhrif á síðari öldum

Á síðustu fjögur hundruð árum hafa erlend áhrif á orðaforða einkum komið úr einni átt.
Frá og með 17. öld lýkur stórbylgju miðlágþýskra áhrifa og einnig áhrifum latneskrar tungu
sem þá hafði veitt germönsku, norrænu og íslensku orð í 1600 ár. Frá því um tekur danskan
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að mestu leyti við því hlutverki og hélt hún þeirri stöðu uns breski herinn nam land í byrjun
seinni heimsstyrjaldar. Aðalástæður þess eru þær að á árinu 1602 byrjaði formlega einokun-
arverslun Dana og stóð hún fram til ársloka 1787. Á tæplega tvö hundruð árum hafði danskan
rutt sér til rúms í íslensku málsamfélagi með áhrifameiri hætti en nokkur önnur tunga hafði
áður gert, einkum vegna þess að hæstu embættismenn voru oft danskir (sbr. Stefán Karls-
son 2000a:42-3), bréf og skjöl að mestu skrifuð á dönsku (sbr. Kjartan G. Ottósson 1990:84
o.áfr.), vörur aðallega fluttar frá Danmörku og síðast en ekki síst Hafnarháskóli, þar sem
efnilegir ungir Íslendingar stunduðu nám. Sem dæmi má nefna Árna Magnússon, Jónas Hall-
grímsson, Konráð Gíslason og Jón Sigurðsson.

En ekki má láta þess ógetið að á 19. öld hefst hin svokallaða málhreinsunarstefna. Rætur
hennar má rekja til húmanisma á ofanverðri 16. og öndverðri 17. öld (sbr. Stefán Karlsson
2000a:43 o.áfr.) sbr. bók Arngríms lærða Crymogæu þar sem hann óskar sér að landar sínir
öpuðu ekki eftir Dönum og Þjóðverjum í ræðu og riti, heldur leituðu sér fyrirmynda í auðlegð

og snilld móðurmáls síns [...] og beittu til þess vitsmunum og lærdómi [...] (Arngrímur
Jónsson 1985:104, sbr. einnig Jakob Benediktsson 1987a). Markmið þessa kafla er þó ekki
að rifja upp sögu málhreinsunarstefnu (um hana sjá Kjartan Ottósson 1990) og nægir hér að
segja að hún gegnir mikilvægu hlutverki í nýyrðasmíð og því að koma í veg fyrir að íslenska
taki of mörg tökuorð úr tungum nágranna sinna, þetta á m.a. við um ný tæki og alþjóðleg
heiti í vísindum og vísindagreinum.

Meðal orða af latneskum uppruna sem fyrst koma fram á síðari öldum má nefna: (17.
öld) akademía, dóni, kort, kvóti, prófessor, sítróna; (18. öld) apríkósa, ferskja, kjóll, massi,
rektor, sekreteri; (19. öld) akkúrat, baktería, dúx, kollegi, lektor, mappa, prinsíp, sena, sósa;
(20. öld) arkitekt, kandídat, mórall, plebbi, spes, týpa. Þar að auki er eitt orð, pírati, sem
virðist hafa verið tekið í notkun á fyrsta áratugi þessarar aldar í merkingunni ‚e-r sem siglir
undir fölsku flaggi, e-r sem gerir e-ð án leyfis‘ og hefur það síðar fengið sérmerkingu, þ.e.
‚meðlimur pírataflokksins‘.

Eins og áður segir hefur danska verið aðalveitimál í tæplega þrjár og hálfa öld eða frá um
1600 til u.þ.b. hernámsins á 20. öld, en þá leysti enska dönsku af hólmi. Í fyrstu var hún
samskiptamál Íslendinga og breskra og bandarískra hermanna en síðar urðu áhrif hennar al-
mennari einkum hjá unga fólkinu vegna hinnar enskumælandi, einkum bandarísku, fjölmiðla-
og poppmenningarbylgju. Orð úr nútímaensku sem rekja má til latínu eru t.d. djók og fókus.
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1.1.6 Lokaorð

Hér hefur stuttlega verið rætt um helstu atriði sögu tökuorða af latneskum uppruna, sem enn
eru notuð á okkar dögum. Það sem hér fylgir er nákvæmt orðasafn þar sem orðin eru skráð
ásamt elstu skriflegu heimildum, er varðveita þau. Þar að auki eru íslensk samheiti gefin til
samanburðar og nánari athugunar. Reynt hefur verið að betrumbæta sumar orðsifjar sem þóttu
annaðhvort ómögulegar eða ekki vel grunaðar. Leiðréttingarnar hafa einkum verið tvenns
konar: 1) milliliðamáli hefur verið bætt við og 2) ástæður breytinga hafa verið útskýrðar í
sérstakri glósu neðan við orðsifjarnar. Þetta á einkum við um þau orð sem enn eru ekki skráð
í íslenskum orðsifjabókum. Þar sem kostur er (t.d. þegar um setningu úr Biblíu er að ræða)
er latneskur texti hafður til samanburðar í neðanmálsgrein. Heimildir elstu dæma eru skráðar
í sérstakri heimildaskrá, enn fremur handritin sem getið er í orðasafni. Almenn heimildaskrá
kemur svo á eftir hinum tveim.



Skammstafanir

Listi yfir tungumálaskammstafanir

• alþlat. : alþýðulatína

• arab. : arabíska

• aram. : arameíska

• avt. : avestíska

• d. : danska

• e. : enska

• fd. : forndanska

• fe. : fornenska

• ffr. : fornfranska

• ffrís. : fornfrísiska

• fgr. : forngríska

• fhþ. : fornháþýska

• fír. : fornírska

• fr. : franska

• frg. : frumgermanska

• fsax. : fornsaxneska

19
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• got. : gotneska

• hebr. : hebreska

• ie. : indóevrópska

• ít. : ítalska

• lat. : latína

• lit. : litháíska

• lþ. : lágþýska

• me. : miðenska

• mhþ. : miðháþýska

• mlat. : miðaldalatína

• mlþ. : miðlágþýska

• mnið : miðniðurlenska

• nið. : niðurlenska

• nlat. : nýlatína

• núb. : núbíska

• pal. : pali

• pers. : persneska

• s. : sænska

• sans. : sanskrít

• slat. : síðlatína

• sp. : spænska

• þ. : þýska
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Listi yfir skammstafanir orðsifjabóka og gagnagrunna

• DDO : Den Danske Ordbog

• DE VRIES : Altnordisches etymologisches Wörterbuch

• F&T : Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch

• FISCHER : Die Lehnwörter des Altwestnordischen

• HELLQUIST : Svensk etymologisk ordbok

• ÍOB : Íslensk orðsifjabók

• JÓHANNESSON : Isländisches etymologisches Wörterbuch

• KLUGE : Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache

• LEXPOE : Lexicon poeticum antiquæ linguæ septentrionalis

• ODS : Ordbog over det danske sprog

• ONP : Ordbog over det norrøne prosasprog

• ORDRÍM : Ordbog til rímur

• RITOH : Ritmálssafn Orðabókar Háskólans

• SORÐ : Saga orðanna

• TEXOH : Textasafn Orðabókar Háskólans

• TIMARIT.IS : Tímarit.is
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Aðrar skammstafanir

• ao. : atviksorð

• et. : eintala

• flt. : fleirtala

• fsh. : framsöguháttur

• fsk. : forskeyti

• ft. : framtíð

• hvk. : hvorugkyn og hvorugkynsnafnorð

• kk. : karlkyn og karlkynsnafnorð

• kvk. : kvenkyn og kvenkynsnafnorð

• lsh. : lýsingarháttur

• lo. : lýsingarorð

• nt. : nútíð

• p. : persóna

• so. : sagnorð

• uo. : upphrópunarorð

• vsk. : viðskeyti

• þt. : þátíð



Heimildaskrár

Heimildaskrá elstu dæma

• Alexanders saga, Brandur Jónsson Hólabyskup þýddi, Finnur Jónsson annaðist útgáf-
una, Gyldendal, Kaupmannahöfn 1925

• Alþingisbækur Íslands, Sögufélag, Reykjavík 1912-1990

• Alþýðublaðið (tímarit), Alþýðuflokkurinn, Reykjavík 1919-1997

• Annales Islandici posteriorum sæculorum, Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík
1922-1987

• Andvari (tímarit), Menningarsjóður & Þjóðvinafélagið, Reykjavík 1874

• An Old Icelandic Medieval Miscellany, Henning Larsen annaðist útgáfuna, Norske vi-
denskapsakademi i Oslo, Oslo 1931

• ARI SÆMUNDSEN Leiðarvísir til að spila á langspil, Akureyri 1855

• ARI ÞORGILSSON FRÓÐI Íslendingabók, Valdimar Ásmundarson annaðist útgáfuna,
Reykjavík 1891

• Arnamagnæanische Fragmente (Cod. AM. 655 4to III-VIII, 238 fol. II, 921 4to IV 1.2) :

ein Supplement zu den Heilagra manna sögur, Gustav Morgenstern annaðist útgáfuna,
Emil Gräfes, Leipzig 1893

• ARNDT, JOHANN Versus Christianismus Edur Sannur Christenndomur, Kaupmanna-
höfn 1731

• Assessorarnir í öngum sínum (tímarit), Reykjavík 1879
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• Ágrip af Nóregs konunga sǫgum, Finnur Jónsson annaðist útgáfuna, Niemeyer, Halle
1929

• Árbók, Landsbókasafn Íslands, Reykjavík 1944

• Ármann á Alþingi (tímarit), Þorgeir Guðmundsson & Baldvin Einarsson (útg.), Kaup-
mannahöfn 1829-1832

• ÁRNI MAGNÚSSON Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Víðalíns, Hið íslenzka fræða-
félag, Kaupmannahöfn 1913-1943

• Árni Magnússons levned og skrifter, Kommissionen for det Arnamagnæanske legat gaf
út, Gyldendal, Kaupmannahöfn 1930
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Handritaskrá

DEN ARNAMAGNÆANSKE HÅNDSKRIFTSAMLING (AM)

AM 45 fol, AM 49 8vo, AM 73 a II 4to, AM 75 a fol, AM 113 b fol, AM 152 fol, AM 226
fol, AM 228 fol, AM 232 fol, AM 234 fol, AM 237 a fol, AM 238 XXVII fol, AM 242 fol,
AM 249 l fol, AM 310 4to, AM 325 II 4to, AM 327 4to, AM 334 fol, AM 335 4to, AM 343
a 4to, AM 350 fol, AM 351 fol, AM 433 fol, AM 382 4to, AM 404 4to(x), AM 519 a 4to,
AM 533 4to, AM 544 4to, AM 567 VII 4to, AM 575 a 4to, AM 580 4to, AM 636 4to, AM
645 4to, AM 649 a 4to, AM 655 V 4to, AM 655 XII-XIII 4to, AM 655 XXX 4to, AM 657
a-b 4to, AM 657 c 4to, AM 674 a 4to, AM 677 III 4to, AM 696 II 4to, AM 732 b 4to, AM
736 II 4to, AM 748 I b 4to.

DEN ARNAMAGNÆANSKE HÅNDSKRIFTSAMLING - DIPLOMATA ISLANDICA (AM dipl)

AM dipl isl apogr 3880, AM dipl isl fasc III 4, AM dipl isl fasc V 18, AM dipl fasc VII 16,
AM dipl isl fasc XI 16, AM dipl isl fasc XXVII 31, AM dipl isl fasc XXXIII 16.

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS (Lbs)

Lbs 225 fol, Lbs 182 4to, Lbs 728 4to.

BYSKUPSSKJALASAFN (Bps)

Bps B II 4to.

DELAGARDIESKA SAMLINGEN (DG)

DG 4-7.

DEN GAMLE KONGELIGE SAMLING (GKS)

GKS 1005 fol, GKS 1009 fol, GKS 1157 fol, GKS 1812 4to, GKS 2087 4to.

KUNGLIGA BIBLIOTEKET (Holm)

Holm perg I 8vo, Holm perg 2 4to, Holm perg 3 fol, Holm perg 5 fol, Holm perg 6 fol, Holm
perg 11 4to, Holm perg 15 4to, Holm perg 17 4to, Holm perg 35 4to(x).

SAFN HINS ÍSLENSKA BÓKMENNTAFÉLAGS (KAUPMANNAHÖFN) (ÍB)

ÍB 77 fol.
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LUNDS UNIVERSITETSBIBLIOTEK (LundUB)

LundUB Mh 15.

RIKSARKIVET (NRA)

NRA 61, NRA 62.

DEN NYE KONGELIGE SAMLING (Ny kgl saml)

Ny kgl saml 1924 4to.

ROYAL IRISH ACADEMY (RoyalIrAcad)

RoyalIrAcad 23 D 43

BRITISH LIBRARY : ADDITIONAL MANUSCRIPTS (BLAdd)

BLAdd 11127x

ÞJÓÐSKJALASAFN ÍSLANDS (Þjskjs)

Þjskjs K 12 : Reykjaholt.
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A, Á

abbadís kvk. Tökuorð úr mlþ. abbadisse eða beint úr alþlat. abbadissa < lat. abbatissa (DE

VRIES).

Vegna hljóðfræðilegra ástæðna tel ég fe. myndina abbudesse ekki möguleg veitimynd, and-
stætt DE VRIES, sem getur hennar við hliðina á mlþ. abbadisse. Fe. /u/ hefur varla getað
breyst í /a/ í íslensku. En af dæminu hér að neðan má einnig draga þá ályktun að orðið hafi
komið beint úr latínu. Hvorttveggja er mögulegt og e.t.v. kom orðið tvisvar inn í málið.

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Lausavísur (5) (Einarr Skúlason)

Oss lét abbatissa / angri firð of svangan [...].

aðjunkt kk. Tökuorð úr d. adjunkt < lat. adjunctus ‚(vinnu)félagi‘, lsh. þt. kk. af adjungere

‚setja saman, bæta við‘.

Orðin er til í orðabók Gunnlaugs Oddssonar frá öndverðri 19. öld. Í ODS er elsta dæmið í
Metamorphosis (1726) eftir Ludvig Holberg (sbr. Holbergordbog:Adjunctus). Líklega hefur
orðið komið inn í í íslensku úr dönsku.

ELSTA DÆMI

1819 - Orðabók Gunnlaugs Oddssonar

Adjunct [...] medhiálpari, medkénnari [...].

aðventa kvk. Tökuorð úr lat. adventus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1363 - Diplomatarium Islandicum (2. bindi; AM 350 fol)

[...] huart sem þessa daga berr i aduentu edr i langa fǫstu [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

jólafasta

agent kk. Tökuorð úr d. agent < þ. Agent < ít. agente < lat. agens ‚sá sem gerir e-ð‘, lsh. nt.
af agere ‚gera‘.

Elsta dæmið er varðveitt í þýðingu Jóns Ólafssonar á skáldsögu Holbergs Niels Klim, sem
upprunalega var samin á latínu (1741). Þýðingin er frá miðbiki 18. aldar en Jón þýddi
skáldsöguna úr þýsku. Engu að síður má ekki útiloka að hann hafi einnig getað skoðað dönsku
þýðinguna (sbr. Holberg 1948). Orðið er hins vegar ekki í orðabók Jóns Grunnvíkings, sem
sett var saman á árunum 1734-1779 (AM 433 fol). Í dönsku var orðið þegar komið í notkun á
öndverðri 18. öld, enda er það í orðabók Matthíasar Moths (Agent).
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ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1750 - Nikulás Klím (Lbs 728 4to)

[...] agentar [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

fulltrúi, umboðsmaður

akademía kvk. Tökuorð úr d. akademi < lat. academia (ÍOB) (< fgr. Ἀκαδήμεια12).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1670 - Húspostilla Gísla biskups Þorlákssonar

Kunna Halærder Menn j Academiunum og Haaskolunum ad giøra suma til Doctora.

ÍSLENSKT SAMHEITI

visíndafélag, háskóli

akkeri hvk. Tökuorð úr fnl. anker (DE VRIES) eða mlþ. anker (ODS) < lat. anchora (< fgr.
ἄγκυρα).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Heiti á skipi (þulur)

[...] ok akkeri [...].

ÍSLENSKT ORÐ

skipsfestar

akkúrat lo. og so. Tökuorð úr d. akkurat < lat. accuratus ‚nákvæmur, vandlegur‘, lsh. þt.
kk. af accurare ‚annast, gæta, gera e-ð með nákvæmni‘ (ÍOB).

Í dönsku var orðið þegar komið í notkun á 18. öld. Það er í orðabók Matthíasar Moths
(Akkurat) og er talið franskt að uppruna. Þetta getur þó tæpast verið vegna hljóðfræðilegra
ástæðna, þ.e. franska myndin (accuré) endar ekki á tanngómmæltu samhljóði.

ELSTA DÆMI

(RITOH) (sem lo.) 1845 - Þeir segja margt í sendibréfum

Landkortið er eg hræddur um að sumstaðar sé miður akkúrat.

(RITOH) (sem so.) 1877 in Skuld

Það er sannarlega merkilegt! Báðir verið burtu akkúrat eitt ár.

ÍSLENSKT SAMHEITI

(sem lo.) stundvís, nákvæmlegur
12Upprunalega var þetta nafn á skógi nokkrum nálægt Aþenu, þar sem Platón stofnaði og rak skóla.
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(sem so.) einmitt, nákvæmlega

akút lo. Tökuorð úr d. akut < lat. acutus ‚hvass, beittur‘.

Sölvi Sveinsson getur orðsins í Sögu orðanna og rekur það til miðbiks 20. aldar. Eldri dæmi
eru ekki til.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1945-1950 in Æfisaga Árna prófasts Þórarinssonar (6. bindi)

Ég ræð öllum frá að drekka mjólk í akút sjúkdómum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

bráður, snarpur

albúm hvk. Tökuorð úr d. album < lat. album ‚tilkynningaskilti, skrá‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) ofanverð 19. öld - Ef guð lofar

„Þarna á borðinu er nýja albúmið,“ sagði Svendsen og læsti hurðinni.

ÍSLENSKT SAMHEITI

myndabók, hljómplötuumslag

allegóría kvk. Tökuorð úr d. allegori eða beint úr lat. allegoria (ÍOB) (< fgr. ἀλληγορία).

Í dönsku var orðið þegar tekið í notkun á öndverðri 18. öld (sbr. Holbergordbog:Allegorie)
og er lært tökuorð. Vegna menningarlegra ástæðna er afar líklegt að orðið hafi komið inn í
íslensku frekar úr dönsku en beint úr latínu.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1939 - Bækur og menn

Á einum tveim stöðum bregður höf. fyrir sig líkingum (allegóríum) [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

táknsaga

altari hvk. Tökuorð úr fsax. altari (sbr. fe. alter, fhþ. altāri), sem komið er af mlat. altare

(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) öndverð 11. öld - Glælognskviða (Þórarinn loftunga)

En þar upp / af altári / Kristi þæg / kerti brenna [...].

anís kk. Tökuorð úr mlþ. anis < lat. anisum (< fgr. ἄνισvον).
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Samkvæmt ONP er elsta dæmi þessa orðs varðveitt í handritinu RoyalIrAcad 23 D 43 frá
síðasta fjórðungi 15. aldar. Ég tel að orðið hafi komist inn í íslensku vegna áhrifa Hansasam-
bandsins.

ELSTA DÆMI

(ONP) XV sec. - An Old Icelandic Medical Miscellany (RoyalIrAcad 23 D 43)

[...] annis [...].

annáll kk. Tökuorð úr lat. annalis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Alexanders saga (AM 519 a 4to)

[...] þviat ver finnom ęttar tal vart til þeira ritað í annalum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

aldarfarsbók, árbók

apríkósa kvk. Tökuorð úr d. abrikos < þ. aprikose < fr. abricots < sp. albaricoque < arab.
al-barqûq < lat. præcocia (persica) ‚snemmþroska persneskt epli‘ (ÍOB) (sbr. ferskja).

ELSTA DÆMI

(RITOH) síðasti fjórðungur 18. aldar - Rit þess íslenzka lærdómslistafélags

Þau hin beztu Aldin-tre, sem af ser gefa Aprikósur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

eiraldin

apríl kk. Tökuorð úr lat. aprilis mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] þa er aprilis keomr.

-ari vsk. Tökuviðskeyti úr lat. -arius komið í norrænu í gegnum vesturgermönsk mál (sbr.
got. -areis, e., þ. og d. -er, s. -are). Viðskeytið er talið vera virkt frá byrjun 10. aldar (sbr.
Óskarsson 1998:3) (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(HALLDÓRSSON 1969a:71) 9. öld - Haraldskvæði (Hrafnsmál) (Þórbjǫrn hornklofi)

At leikurum ok trúðum / hefk þik lítt fregit, / hverr es ǫrgáti / þeira Andaðar / at húsum

Haralds?

arkitekt kk. Tökuorð úr d. arkitekt < lat. architectus (ÍOB) (< fgr. ἀρχιτέκτων ‚höfundur,
byggingarmeistari‘).
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ELSTA DÆMI

(RITOH) 1955 - Birtingur. Tímarit um bókmenntir, listir og önnur menningarmál

[Menn sem] hafa jafnvíðtæk áhrif á alla lifnaðarháttu okkar og arkitektar.

ÍSLENSKT SAMHEITI

húsameistari, byggingarmeistari

asni kk. Tökuorð úr ffr. asne < lat. asinus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Krákumál

[...] hroðinn vas ægis asni [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

heimskingi

atlas kk. Tökuorð úr d. atlas < lat. atlas (< fgr. ῎Ατλας13).

Orðsifjar þessa orðs finnast í ÍOB en ekki er minnst á latínu. Það var Gerhard Mercator sem
notaði orðið fyrstur manna í núverandi merkingu í lok 16. aldar. Samkvæmt ÍOB komst orðið
í notkun í ísl. á 19. öld og það finnst í orðabók Gunnlaugs Oddssonar.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1884 - Norðanfari

Sá er jeg hefi ljeð ‚Atlasinn‘ minn vildi skila honum sem allra fyrst. (15-16:32 Auglýsingar)

ÍSLENSKT SAMHEITI

landabréf, kortabók

ábóti kk. Tökuorð úr fe. abbot, abbot < lat. abbas (DE VRIES) (< fgr. ἄββας < aram. abba

‚faðir‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 9v17)

Abbótom oc prestom munkom oc nuðom oc meyiom. quóngoþom mǫðom oc gifstom konom.

ÍSLENSKT ORÐ

klausturfaðir

ágúst kk. Tökuorð ættað úr lat. Augustus mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)
13Upprunalega nafn á Títani, sem varð fyrir þeirri refsingu að bera himininn á herðum sér.
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[...] verþr þa loket Augustus tungle [...].

ára kvk. Tökuorð ættað úr lat. aura (ÍOB) (< fgr. αὔρα).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1927 - Iðunn (4:343 Sólmyrkvinn og rannsóknirnar)

En utan yfir eldakransinum má sjá »áru« eða geislahjúp, er umlýkur sólina alla og nefnist

kóróna.

ÍSLENSKT SAMHEITI

geislabaugur, geislahjúpur, dýrðarljómi

B

bagall kk. Tökuorð úr me. baghel < fír. bachall < lat. baculus ‚stafur spáprestsins‘, sbr.
Björkman (1969:259).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 12. aldar - Íslendingabók (AM 113 b fol)

Þa varo her menn cristnir, þeir er Norþmenn kalla Papa. En þeir foro siþan a braut, af þvi at

þeir villdo eigi vera her við heiþna menn, ok leto epter bækr irskar ok biollor ok bagla.

ÍSLENSKT SAMHEITI

biskupsstafur, krókstafur

baktería kvk. Tökuorð úr d. bakterie < nlat. bacterium (ÍOB) (< fgr. βακτήριον ‚pinni,
teinn‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1882 - Skuld

[...] í saurindum hinna kindanna fannst mikið af „bakteríum“.

ÍSLENSKT SAMHEITI

gerill

belti hvk. Tökuorð úr fe. belt < lat. balteus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) miðbik 11. aldar - Lausavísur (Sneglu-Halli)

[...] (Haraldr sveltir mik) belti.

ÍSLENSKT SAMHEITI
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ól, mittisól

berkill kk. Tökuorð myndað úr d. tuberkel < þ. Tuberkel < lat. tuberculum, smækkunarorð
leitt af tuber ‚bóla, æxli‘

Ýtarlega skýringu þessa orðs er ekki að finna í ÍOB en þar er minnst á að sjúkdómsheitið
berklar sé nýyrði myndað af erlendum orðunum tuberculum og Tuberkulose. Þessa skýringu
tel ég tæpast rétta, enda er sjúkdómsheitið fleirtala af berkill og þar af leiðandi myndað af
því orði, sem á rætur sínar að rekja til lat. tuberculum. Þýska sjúkdómsheitið Tuberkulose,
eins og samsvarandi heiti í d., fr., ít, sp. og mörgum öðrum tungumálum, ber að skýra sem
læknisfræðilega nýmyndun af latneska stofninu tubercul- með viðskeytinu -ose.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1895 - Eimreiðin (1:34 Um lungnatæringu á Íslandi)

Þær sjást varla með berum augum og eru kallaðar berklar.

bik hvk. Tökuorð úr mlþ. eða fsax. pik, sem komið er af lat. pix (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Arnamagnæanische Fragmente [...] Ein Supplement zu den Heilagra

manna Sögur (AM 655 V 4to)

[kesarenn bauþ] at hella yfir hann allan biki.

ÍSLENSKT SAMHEITI

tjara

bikar kk. Tökuorð úr fsax. bikeri (JÓHANNESSON) eða úr fnl. bikeri (DE VRIES), ættað úr
alþlat. bicarium (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 14. öld - Göngu-Hrólfs saga

En þegar hirðin hafði kennt fyrsta rétt ok drukkit fyrsta bikar [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

staup, full

biskup kk. Tökuorð úr fsax. biskop < lat. episcopus (< fgr. ἐπίσvκοπος ‚prestlegur umsjónar-
maður‘).

Alexander Jóhannesson telur orðið beint tökuorð úr latínu í germönskum málum (sbr. got.
aipiskaupus, fhþ. biscof ) en það getur tæpast verið tökuorð af slíkri gerð í íslensku af tveimur
ástæðum, þ.e. (1) orðið er vafalaust komið í ísl. á Kristniöld, enda engir biskupar fyrir þann
tíma á Íslandi og (2) hljóðfræðileg þróun orðsins sýnir að myndin sem liggur til grundvallar
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hefur byrjað á varamæltu lokhljóði en ekki á sérhljóði, svo fátt sé nefnd. Líklegt er að orðið
hafi komið inn í ísl. frekar úr fsax. biskop en úr fe. biscop (sbr. formála, § 1.1.2).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) síðasti fjórðungur 10. aldar - Níðvers um biskup Freðrík og Þórvald viðförla

Hefr bǫrn borit / byskup níu [...].

bónus kk. Tökuorð líklega úr d. bonus < e. bonus < lat. bonus (ÍOB) eða beint úr lat. í
dönsku (sbr. DDO og ODS).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1895 in Þjóðviljinn (1:3 Lifsábyrgð)

[...] 90 % af ágóðanum, sem „bónus“ [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

aukaútborgun

kostur

bransi kk. Tökuorð úr d. branche < fr. branche < slat. branca.

Orðið er líklega komið í ísl. á ofanverðri 19. öld og finnst í skriflegu máli þegar á þriðja
áratugi 20. aldar. Orðatiltækið að vera í bransanum er einnig frá þeim tíma.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1929 - Spegillinn (20:156 Læknakommunísminn)

[...] úr því hann er í bransanum [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

atvinnugrein, viðskiptasvið

bréf hvk. Tökuorð úr mlþ. brēf < lat. breve (scriptum) ‚stutt ritgerð‘ (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Leiðarvísan

[...] bréf gollstǫfum sollit.

ÍSLENSKT SAMHEITI

orðsending

búðingur kk. Tökuorð úr d. budding < e. pudding (ÍOB) < ffr. bodin < lat. botulus ‚pylsa‘.

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1800 - Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri manna húsfreyjur

Reyna má hvört búðingurinn sé nóg soðinn, með því að stinga í gegnum hann litlum trépinna.
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byssa kvk. Tökuorð úr mlþ. busse < lat. buxis (JÓHANNESSON) (< fgr. πυξίς ‚askja‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1484 - Diplomatarium Islandicum (6. bindi; AM dipl isl fasc XXVII 31)

[Þeir] skutu einn med byssu suo hann bleif þar daudr af.

bytta kvk. Tökuorð úr fe. bytt (JÓHANNESSON), líklega úr lat. butta, butina (sbr. einnig
FISCHER og DE VRIES) (< fgr. βυτίνη ‚(vín)flaska‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) byrjun 11. aldar - Lausavísur (Þórhallur veiðimaður)

[...] Bílds hattar verðr byttu / beiði-Týr at stýra [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

ker

ofdrykkjumaður

D

daðla († daktil(r), dattel) kvk. Tökuorð úr d. dad(d)el (ÍOB) < mlþ. dadele (ODS) < mlat.
dactilus < lat. daktylos (< fgr. δάκτυλος).

Ávöxturinn var þegar kunnur á fornum tíma (sbr. ONP og HALLDÓRSSON 1958) en nútíma-
myndina ber að rekja til dönsku en hún var væntanlega tekinn upp í ísl. á ofanverðri 18. öld.
Myndin daktil(r) er hins vegar beint tökuorð úr mlat. dactilus en dattel kemur úr þ. dattel

(sbr. HALLDÓRSSON 1958).

ELSTA DÆMI

(HALLDÓRSSON 1958:182) 1785 - Rit þess íslenzka lærdómslistafélags

[...] dadlir (dactyli) [...].

dama († damma) kvk. Eldri myndin damma er líklega komin af ffr. dam(m)e en nútíma-
myndin er tökuorð úr d. dame. Báðar myndirnar ber að rekja til lat. domina (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Flóres saga ok Blankiflúr (AM 575 a 4to)

Damma, segir hann, hvar er unnusta mín?

ÍSLENSKT SAMHEITI

hefðarkona, hefðarfrú



54

debet hvk. Tökuorð líklega úr d. debet < lat. debet, 3. p. et. fsh. nt. af debere ‚að skulda‘
(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1867 - Reikningsbók

Eins er að sínu leyti farið að í viðskiptareikningum yfir úttekið (Debet) og innlagt (Credit).

ÍSLENSKT SAMHEITI

úttekt

demant(ur) Tökuorð úr ffr. demande < mlat. diamas < lat. adamas (JÓHANNESSON) (< fgr.
ἀδάμας ‚sterkasti málmur‘, e.t.v. ‚stál‘).

ÍOB telur orðið vera komið í gegnum d. diamant en það er afar ólíklegt þar sem erfitt er að
útskýra hvernig d. /ia/ hafi einhljóðast í ísl. /e/. Sennilegra er að d. demant (< þ. Demant)
liggi til grundvallar (sjá ODS).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1767 - Uppkast til forsagna um brúðkaupssiðu hér á landi

[...] þrír demantar [...].

desember kk. Tökuorð úr lat. december mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 12. öld - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] December tungl [...].

diskur kk. Tökuorð úr fe. disc < lat. discus (ÍOB) (< fgr. δίσvκος ‚kasthringur‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 12. öld - Islandsk-latinske gloser i et kalendarium i AM. 249 folio (AM 249 l

fol)

discr.14

dispútera so. Lært tökuorð úr lat. disputare. Endingin -era er vegna miðháþýskra áhrifa
(sbr. þ. disputieren) (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) fyrsti fjórðungur 14. aldar - Islandsk encyclopædisk litteratur (vol. III; AM 732 b 4vo)

Orosius frasagnamaðr segir sva tractérat ok disputerat i aðat stað [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

14Sbr. lat. catinus
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rökræða, kappræða

verja (ritgerð)

rífast, þræta

djákni kk. Tökuorð úr fe. díacon < lat. diaconus (ÍOB) (< fgr. διάκονος ‚hofsþjónn‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 13. öld - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 33v16)

ðu scolom ver [biþia] fyr aollom byscopom. prestom. oc diaocnom [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

aðstoðarprestur

djók hvk. Tökuorð úr e. joke < lat. iocus.

Orðið er notað í ritmáli frá og með fimmta áratugi 20. aldar. Líklega er um enskt tökuorð að
ræða.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1949 - Mánudagsblaðið (19:5 Ástkæra ylhýra málið)

Hvílíkt djók!

ÍSLENSKT SAMHEITI

grín

djöfull kk. Tökuorð úr fsax. diabol < lat. diabolus (DE VRIES) (< fgr. διάβολος ‚rógberi‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) fyrsti fjórðungur 12. aldar - Útfarardrápa (Haldórr skvaldri)

[...] (kvǫl beið ǫld í eldi / ósæl) djǫfuls þrælum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

andskoti, fjandi, kölski

doðrant(ur) kk. Tökuorð líklega úr lat. dodrans ‚þrír fjórðungar af einni heild, sérstakur
peningur rómverska lýðveldisins (¾ áss)‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 19. öld Safn Fræðafjelagsins (13. bindi)

[...] og sýndi hann mér Dodranta sína.

doktor kk. Tökuorð úr lat. doctor ‚kennari‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI
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(RITOH) 1591 - Summaria Yfer þad Gamla Testamentid

[Hann] er einn Meistare og sannur Doctor vt i Heilagre Ritning.

dóm- Forliður notaður í samsettum orðum eins og dómkirkja og dómklukka. Tökuorð úr mlþ.
dôm < fr. dôme < lat. domus (Dei) ‚hús Drottins‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Postola sögur (Jóns saga postola; AM 649 a 4to)

[...] at lærisveinar þurftu at styðia hans blezaðan likam i framgongu til dómkirkiunnar í

Effeso [...].

dóni kk. Tökuorð, líklega stytting latínuskólapilta á lat. Corydon15 (ÍOB).

Orðið hefur líklega verið notað í máli skólapilta í Skálholti frá ofanverðri 16. öld eða snemma
á 17. öld (sbr. Jakob Benediktsson 1987).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 17. öld - Kvæði (Stefán Ólafsson)

Þar kom út einn digur dóni / dulum vafinn allur grá.

ÍSLENSKT SAMHEITI

ruddi

dósent kk. Tökuorð úr d. docent < lat. docens, lsh. nt. af doceo ‚að kenna‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1868 - Kvæði eptir Jón Þórðarson Thoroddsen

Austmanninn, sem í orri sveit / áleit sig mikinn dósent vera.

dreki kk. Tökuorð úr mlþ. drake eða fe. draca < lat. draco (ÍOB) (< fgr. δράκων ‚dreki,
ormur‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Physiologus i to islandske bearbejdelser (AM 673 a II 4to)

[...] en drekenn *scriþr i iarþar holor.

drómedari kk. Tökuorð úr d. dromedar < lat. dromedarius (ÍOB) (< fgr. δρομάς κάμηλος
‚hlaupandi kamel‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 16. öld Reykjahólabók (Holm perg 3 fol)

[...] drommedara [...].
15Upprunalega nafn á hirði í hjarðljóðum Virgils.
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dúr kk. Tökuorð úr d. dur (ÍOB) < þ. dur < lat. durus ‚harður‘ (ODS).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1855 - Leiðarvísir til að spila á langspil

Þetta er nú allur vandinn við að þekkja dúr og moll frá öðrum.

dúx kk. Tökuorð úr d. duks < lat. dux ‚herforingi‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) ofanverð 19. öld - Rit (Þorsteinn Erlingsson)

Og póstfríum stundum sér stelur, / en strákur er dux fyrir því.

E

edik hvk. Tökuorð úr mlþ. etik (ÍOB) eða fnl. edik (ODS) < lat. acetum eða öllu heldur
hliðarmyndinni *atecum.

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Maríu saga (AM 677 III 4to)

En ivdar gafo hanum edik við galli blandit [...].16

engifer († ingifer) hvk. Tökuorð úr mlþ. ingever < ffr. gingibre < lat. zingiber (ÍOB) (< fgr.
ζιγγίβερις < pal. siṅgivera).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 15. öld - Islandsk encyclopædisk litteratur (3.bindi; AM 696 II 4to)

Item allra handa matur, bædi kiot ok fiskur, skal vera steiktur ok etizt med iucki þvi, sem gior

er af ingifer, saffrane, calce tanes ok edike.

engill kk. Tökuorð úr fe. engel < lat. angelus (ÍOB) (< fgr. ἄγγελος ‚sendiboði‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) öndverð 11. öld - Erfidrápa Óláfs helga (Sigvatr Þórðarson)

Endr réð Engla senda / Jórðánar gramr fjóra / [...] ór lopti.

erki- Forliður notaður í orðum eins og erkibiskup. Tökuorð úr fsax. *erke- < lat. archi- (<
fgr. ἀρχί- ‚frum-‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) síðasti fjórðungur 12. aldar - Vers eftir óþekkt skáld

16Sbr. lat. : et dederunt ei vinum bibere cum felle mixtum (Mat. 27:34)



58

Fylgdu ræsi [...] / menn raumdœlskir, / erkibyskup / ǫll Þrœndalǫg.

ÍSLENSKT SAMHEITI

aðal-, höfuð-

eyrir kk. Tökuorð úr lat. aureus (nummus) ‚gullpeningur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) ofanverð 10. öld - Lausavísur (Kormákr Ǫgmundarson)

Aura gafk, á eyri / af, skar mær, at bærit / Týr, sýndisk, mér taura, / tveim gangvegum þeima

[...].

F

fafla kvk. Orðið er 20. aldar ummyndun tökuorðsins fabúla < lat. fabula ‚ræða, leikrit‘
(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1639 - Ármanns rímur

Fábúlur hafa menn fært í ljóð [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

frásögn

faktor kk. Tökuorð úr d. faktor, sem komið er af lat. factor ‚sá eða það sem gerir e-ð‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1865 - Tölvísi

Samsettir factorar eru samsettar tölur.

fals hvk. Tökuorð úr mlþ. vals, valsch < lat. falsus (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(ONP) þriðji fjórðungur 13. aldar - Postola sögur (Tveggja postula saga Símons ok Júdass;

AM 655 XII-XIII 4to)

[...] at þer megit þa reyna þeirra fals oc lygi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

óhreinskilni, svik

fantur kk. Tökuorð úr mlþ. vant < ít. (in)fante < lat. infans ‚(ung)barn‘ (DE VRIES).

ELSTA DÆMI
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(LEXPOE) 12. öld - Lausavísa (Bjarni Kálfsson)

Fant sék hvern á hesti / [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

fótgönguliði

fas hvk. Tökuorð úr me. face < ffr. face < lat. facies ‚útlit, andlit‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1651 - Recentissima antiqvissimæ linguæ Septentrionalis incunabula

Fas conspectus.

ÍSLENSKT SAMHEITI

framkoma

fálki kk. Tökuorð úr mlþ. valke. Orðið getur annaðhvort verið germanskt að uppruna eða
tökuorð úr lat. falco (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Codex Frisianus (AM 45 fol)

[...] með morgvm falkum [...].

febrúar kk. Tökuorð úr lat. februarius mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 12. öld - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

En februarius tungl keomr kyndilmesso [...].

ferma so. Tökuorð líklega úr mlþ. vermen < lat. firmare ‚staðfesta, styrkja‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1300 - Norges gamle love indtil 1387 (5. bindi; AM 49 8vo)

[...] byscop ferr i syslo sina born at ferma eða kirkior at vigia eða aðra þionosto monnom at

veita [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

staðfesta

ferskja kvk. Tökuorð úr d. fersken, sem komið er af alþlat. (mala) persica ‚persneskt epli‘
(ÍOB).

Samkvæmt ODS varð danska orðið fyrir áhrifum frá þ. Pfirsche (fleirtölumynd), eins og sjá
má á elsta dæminu sem fylgir þýska rithættinum og byrjar á <pf> sem var hugsanlega borið
fram sem [f].
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ELSTA DÆMI

(RITOH) lok 18. aldar - Rit þess íslenzka lærdómslistafélags

Pferskener (mala Persica).

fés hvk. Tökuorð úr d. fjæs < e. face (sjá fas) (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1955 - Birtingur. Tímarit um bókmenntir, listir og önnur menningarmál

Þá skal ég jafna á henni fésið eins og hermennirnir gerðu við stúlkuna sem smitaði þá.

ÍSLENSKT SAMHEITI

smetti

fiðla kvk. Tökuorð úr fe. fiðele eða úr mlþ. vid(d)ele < mlat. vitula (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Lausavísur (Einarr Skúlason)

[...] danskr harri metr dýrra / [...] fiðlur, / [...] ok pípur.

filter kk. Tökuorð úr d. filter < fr. filtre < lat. filtrum.

Samkvæmt TIMARIT.IS er orðið notað frá ofanverðri 19. öld og kemur líklega úr dönsku.
Eigi að síður ber að geta þess að notkun þess fer sívaxandi frá og með sjötta áratugi síðustu
aldar, en hugsanlega er hér um ensk áhrif að ræða.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1895 - Kvennablaðið (1:8 Góð ráð)

Hentuga vatnssíu (filter) geta allir hæglega búið sjer til kostnaðarlítið.

ÍSLENSKT SAMHEITI

sía

fígúra kvk. Tökuorð úr lat. figura (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Den tredje og fjærde grammatiske afhandling i Snorres Edda (3.

málfræðiritgerð, AM 748 I b 4to)

Annat tilfelli stafs er fígúra [...].

fíkja kvk. Tökuorð úr mlþ. vı̄gen eða fhþ. fı̄ga < lat. ficus (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(HALLDÓRSSON 1958:182) 14. öld - Heilagra manna søgur (1. bindi, Maríu saga egypzku)

(AM 657 c 4to)
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En hverr þeirra hafði sér nǫkkut til mattar, sumir hǫfðu brauð lítit, sumir fíkur, sumir þat

aldin, er daktil heitir [...].

fínn lo. Tökuorð úr mlþ. fı̄n < ffr. fin < lat. finis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 14. öld - Hálfdanar saga Eysteinssonar (AM 343 a 4to)

Þar tók hún ór sax. Þat var fínt sem spegill [...].

flensa kvk. Stytting á orðinu inflúensa. Tökuorð úr d. influenza < ít. influenza < mlat.
influentia, leitt af so. influere ‚komast inn, smeygja sér í e-ð‘(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1899 - Bjarki

Flensan kemur víða við.

ÍSLENSKT SAMHEITI

kvefpest

fontur kk. Tökuorð úr fe. font eða ffr. font, funt < lat. fons (ÍOB). En sbr. einnig JÓHANN-
ESSON.

ELSTA DÆMI

(ONP) 1300 - Norges gamle love indtil 1387 (5. bindi; AM 49 8vo)

[hinn helgi andi] gefr fvllcomliga reinsan syndanna i fontinom.

ÍSLENSKT SAMHEITI

ker, skál

form hvk. Tökuorð úr mlþ. vorme < lat. forma (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Maríu saga (Holm perg I 8vo)

En Johannes suarade sua: „Sannligha, herra, kennir ek her form mins diktz ok mynd mins

letrs, enn þat ueit gud, at þetta bref gerde ek medr ongu mote“.

ÍSLENSKT SAMHEITI

lögun, skap, lag

formúla kvk. Tökuorð úr lat. formula (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 17. öld - Safn Fræðafjelagsins (12. bindi)
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Formula su sem biskupenn [...] fyrer skrifar kyrkiuprestinum [...] ad lesa af prædikunar

stólnum j bænahalldi fyrer Jóne.

ÍSLENSKT SAMHEITI

forskrift

fókus kk. Tökuorð úr e. focus eða d. fokus < lat. focus ‚eldur, eldstæði‘.

Orðið finnst í heimildum frá og með fimmta áratugi síðustu aldar. Þess vegna tel ég líklegra
að það sé komið úr ensku frekar en dönsku (sjá einnig filter).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1948 - Þjóðviljinn (9:4 Í fókus útvarpsins)

[...] er nú búinn að troða sér í fókus íslenzka ríkisútvarpsins.

ÍSLENSKT SAMHEITI

brennidepill

brennivídd

frasi kk. Tökuorð úr d. frase < lat. phrasis (< fgr. φράσvις)

Orðið birtist í skriflegum heimildum frá og með þriðja áratugi 20. aldar. Þetta bendir til þess
að orðið sé líklega komið úr dönsku frekar en af e. phrase. Dönsku orðsifjabækurnar (DDO

og ODS) rekja orðið þó beint til fgr. en ég tel líklegra að það hafi farið í gegnum latínu og svo
verið tekið upp í dönsku, enda er lat. phrasis tökuorð úr fgr.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1922 in Eimreiðin (3:171 Við langelda)

Hér er með poetiskum frösum verið að telja manni trú um innihald, sem ekki er til.

ÍSLENSKT SAMHEITI

orðatiltæki, orðtak

fungera so. Tökuorð úr d. fungere < þ. fungieren < lat. fungi ‚gegna, rækja, sinna, gera‘.

Elsta dæmið í ísl. er frá 1861. Orðið hefur komist inn í norræn mál í gegnum þýsku (sbr.
HELLQUIST) og er líklega fengið úr dönsku í íslensku.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1861 in Safn til sögu Íslands (4. bindi)

[Hann] fungeraði fyrir conrector [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

virka
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G

gimsteinn kk. Tökuorð úr fe. gimstān, samsett úr fe. gimm < lat. gemma og stān (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Elucidarius in Old Norse translation (AM 674 a 4to)

Vatn þat es þvo helga menn. í scirn verþr gimsteinom fegre.17

gítar kk. Tökuorð úr d. gitar, guitar < sp. guitarra < lat. citharam (ÍOB) (< fgr. κιθάρα
‚lýra‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1852 - Eðlisfræði

Sami munur kemur og fram á strengjunum á [...] gítar, klaveri, o.s.frv.

glósa kvk. Tökuorð úr ffr. glose < lat. glossa (ÍOB) (< fgr. γλῶσvσvα ‚tunga, mál, orð‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 13. öld - Hrólfs saga Gautrekssonar

Hrólfr konungr mælti: „Ekki þarf slíkar glósur fyrir mér at gera, því at ek þykkjumst sjá,

hversu þetta mundi fara, þótt freistat væri“.

ÍSLENSKT SAMHEITI

útskýring, orðskýring

grallari kk. Tökuorð úr lat. gradualaris (ÍOB). Sbr. einnig JÓHANNESSON graðall.

ELSTA DÆMI

(ONP) 1396 - Islandske originaldiplomer indtil 1450 (AM dipl isl fasc V 18)

Gradlare.

ÍSLENSKT SAMHEITI

sálmasöngsbók

gramm hvk. Tökuorð úr d. gram < fr. gramme < lat. gramma (JÓHANNESSON) (< fgr.
γράμμα ‚bókstafur, lína, rist tákn‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1865 - Lagasafn handa alþýðu

Frumeining hinnar almennu verzlunarvogar er eitt pund, og er þyngd þess eins og verið hefur

500 frönsk grömm.

17Sbr. lat. : Aqua, quæ sanctos in baptismate lavit, omnem decorem crystalli transcendet.
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grammatík kvk. Tökuorð ættað úr lat. (ars) grammatica (< fgr. γραμματική (τέχνη)

‚skriftlist‘). Orðið er e.t.v. frekar af d. grammatik en beint úr lat. (ÍOB).

Báðar veitileiðir eru mögulegar, þar sem í elsta dæminu er orðið vafalaust tekið upp beint úr
latínu, enda er lat. nf. et. grammatica beygt í ísl. nf. flt. grammatíkur með beygingarfræði-
legri aðlögun (lat. nf. -a > isl. nf -ur).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1860 - Úr fórum Jóns Árnasonar: sendibréf

Nógar orðabækur og grammatíkur eru til í þýzku.

ÍSLENSKT SAMHEITI

málfræði

gráða kvk. Tökuorð úr lat. gradus ‚stigarim, þrep‘, e.t.v. komið í ísl. í gegnum mlþ. grâd,
grât (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 13. öld - Heimskringla (Magnúss saga blinda og Haralds gilla)

Þeir lögðu hana niður á gráðuna fyrir altarið.

ÍSLENSKT SAMHEITI

stig

þrep

H

hlébarði kk. Tökuorð úr mlþ. lêbart(e) < mlat. leopardus (JÓHANNESSON) (< fgr. λεόπαρ-
δος).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Bjarnar heiti (þulur)

[...] hlébarðr, [...].

hómilía kvk. Tökuorð úr mlat. homilia (ÍOB) (< fgr. ὁμιλία ‚samtal, samræða, samvera‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Messuskýringar (Holm. perg. 5 fol)

Hann skal kunna þẏdíng Gudzspialla ok ommilíur Gregorij.

ÍSLENSKT SAMHEITI
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stólræða

hótel hvk. Tökuorð líklega úr d. hotel < fr. hôtel, ffr. hostel < mlat. hospitale (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1860 - Úr fórum Jóns Árnasonar: sendibréf

[...] var þar í 14 daga á hóteli.

ÍSLENSKT SAMHEITI

gistihús

hrókur kk. Tökuorð úr ffr. roc < mlat. roccus < arab. ruh. < pers. rukh (JÓHANNESSON).

Orðið hefur líklega farið í gegnum me. rōk og svo verið tekið upp í íslensku, enda var skák
hér á landi innleidd af enskumælandi fólki (sbr. Fiske 1905).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 14. aldar - Fornsögur Suðrlanda (Magus saga jarls; AM 533 4to)

[...] ok feck keisari hróks mat.

húmor kk. Tökuorð úr d. humør < fr. humeur < lat. humor ‚vökvi, bleyta‘.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1908 - Óðinn (9:72 Alvöru-gletni (húmor))

Að minsta kosti munu hans sögur bera af flestra annara að því sem kallað er húmor.

ÍSLENSKT SAMHEITI

kímni

kímnigáfa

I, Í

idjót hvk. Tökuorð úr d. idiot < þ. Idiot < fr. idiot (SORÐ) eða í þ. úr e. idiot (KLUGE) <
lat. idiota (< fgr. ἰδιότης ‚prívatmaður, óbreyttur borgari‘).

Orðsifja orðsins er getið í bók Sölva Sveinssonar, en orðið finnst í skriflegum heimildum frá
og með lokum 19. aldar. Það er komið í ísl. í gegnum d. en í skandinavísk mál úr þ.

ELSTA DÆMI

(SORÐ) 1891 - Þórðar saga Geirmundarsonar

[...] [þú ætlar að] standa eftir eins og sköllóttur idiót [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI
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bjáni, heimskingi

innsigli hvk. Tökuorð líklega úr mlþ. ingesegel, sem komið er af lat. sigillum en merkingar-
lega hefur orðið blandast saman við lat. insigne ‚merki‘ (ÍOB) (sbr. einnig JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Elucidarius in Old Norse translation (AM 674 a 4to)

Magister Sua sem licneske es gort ór vaxe á iðsigle sua es oc merkþ í þeim gliking Goþs

[...].18

ÍSLENSKT SAMHEITI

lakk

írónía kvk. Tökuorð úr d. ironi < þ. Ironie < lat. ironia (< fgr. εἰρωνεία ‚látalæti‘).

Orðið birtist sem stakorð þegar á 13. öld í Þriðju málfræðiritgerðinni (sbr. Ólaf Þórðarson
1927:85) en í nútímamál er það líklega komið úr dönsku.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1897 - Stefnir (14:55 Nýjar bækur fyrir alþýðu!)

[...] ‚íróníu‘ (hið kýmna) [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

háð, hæðni

J

janúar kk. Tökuorð úr lat. januarius mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] þa er januarius keomr [...].

júlí kk. Tökuorð úr lat. mensis Julii (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] þa er Iulius keomr [...].

júní kk. Tökuorð úr lat. junius mensis (ÍOB).

18Sbr. lat. : Quodammodo Dei. Ut enim imago ceræ imprimitur signaculo, sic expressa est in eis Dei
similitudo.
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ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

Tiunðe heiter iunius.

júristi kk. Tökuorð úr d. jurist < mlat. jurista (ÍOB) eða beint úr mlat. (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) 14 öld - Laurentius saga biskups (AM 404 4to(x))

[...] var hann so mikill juriste ad einginn var þa j Noregi hans lẏki.

ÍSLENSKT SAMHEITI

lögfræðingur

K

kaleikur kk. Tökuorð líklega úr fe. calic, sem komið er af lat. calix (ÍOB).

Í fornu máli finnst einnig myndin kálkr (sbr. LEXPOE:Hrymskviðu, 28. erindi), en hún er
talin vera eldra tökuorð en kaleikur (sbr. DE VRIES og FISCHER).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 56v22)

Sa er eið hlutr licama domini er up réis af dauþa oc er sa iarteindr í þeim oblátar es prestr

lǽtr i kalec þa es hað queþr pax domini sit semper vobiscum.

kalk hvk. Tökuorð úr mlþ. kalk < lat. calx (JÓHANNESSON) (< fgr. χάλιξ ‚möl, smásteinn‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1720 - Vídalínspostilla

Foolked bygger upp einn Vegg af Leyr, og þeir klijna hann med Onytu Kalke.

ÍSLENSKT SAMHEITI

steinlím

kalkúlera so. Tökuorð úr d. kalkulere (ÍOB) < fr. calculer < lat. calculare (ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1959 - Í kompaníi við allífið

Kunningjar okkar beggja sögðu, að þá væri Sigurður að kalkúlera framtíð sína.

ÍSLENSKT SAMHEITI

reikna út
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kamar kk. Tökuorð úr mlþ. kamer < lat. camara (JÓHANNESSON) (< fgr. καμάρα ‚hvelfd
stofa‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 13. aldar - Grágás (AM 334 fol)

Nu er hundr bundið i kamre.

ÍSLENSKT SAMHEITI

náðhús

kamel(dýr) († kamell) hvk. Tökuorð úr ffr. chamel < lat. camelus (JÓHANNESSON) (< fgr.
κάμηλος).

Franska myndin er líklega frá norðurslóðum Frakklands (sbr. fórmála, § 1.1.3).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Karlamagnus saga ok kappa hans (NRA 61)

[...] camela [...].

kandídat (kandídati) kk. Tökuorð ættað úr lat. candidatus ‚frambjóðandi‘, sbr. d. kandidat

(ÍOB).

Orðið er líklega danskt tökuorð í ísl., en í dönsku er það lært tökuorð.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1842 - Ný félagsrit

[...] að rektor skyldi jafnan vera kandídat í guðfræði. (2:119 Um skóla á Íslandi)

ÍSLENSKT SAMHEITI

umsækjandi

kanill kk. Tökuorð úr mlþ. kanêl < fr. can(n)elle < mlat. canella (JÓHANNESSON), smækk-
unarorð leitt af lat. canna (< fgr. κάννα ‚reyr‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) 15. öld - An Old Icelandic Medical Miscellany (RoyalIrAcad 23 D 43)

[...] canel. [...].

kanína kvk. Tökuorð úr d. kanin(e) < mlþ. kanı̄n, kanineken < lat. cuniculus, e.t.v. af
íberiskum uppruna (ÍOB).

F&T rekur orðið til fr. conin < lat. cuniculus (< fgr. κύνικλος), en gríska orðið er e.t.v. af
íberiskum uppruna (sbr. einnig Walde-Hofmann 1938).

ELSTA DÆMI
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(RITOH) 1644 - Biblia : Þad er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Þorláksbiblía, 3M.

11:5)

Caninur tiggia ad sønnu Ioortur [...].19

kanna kvk. Orðsifjar umdeildar. E.t.v. tökuorð úr lat. canna (< fgr. κάννα ‚reyr‘) eða
germanskt að uppruna: frg. *kannōn < ie. *gandh-nā (ÍOB).

JÓHANNESSON telur íslenska orðið tökuorð úr mlþ. þar sem það er germanskt að uppruna.

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 10.-12. öld - Rígsþula

[...] vín var í könnu [...].

kansellí hvk. Tökuorð úr d. kancelli (ÍOB) < mhþ. kanzelie < lat. cancelli ‚hlið‘ (ODS).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1827 - Skírnir

A. S. Ørsted, Etatsráð, Generalprokurör, Depútéraðr í því danska Kansellíi, Riddari af Dann-

ebroge, o.s.fr. (1:112 Félagsins embættismenn í Danmörku)

ÍSLENSKT SAMHEITI

ríkisskrifstofa

kanslari kk. Tökuorð úr d. kansler (ÍOB) < mhþ. kanzeler < lat. cancellarius ‚hliðvörður‘
(ODS).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1873 - Göngu-Hrólfur

Bismarck hefir sagt af sér vera stórkanslari (æðsti ráðgjafi) ins þíska keisaradæmis. (1:70)

ÍSLENSKT SAMHEITI

forsætisráðherra

kantur kk. Tökuorð úr mlþ. kant, kante < fr. cant < lat. cantus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1749 - Biskupsskjalasafn

Skickannleg Skridbitta [...] brostenn a einum kante.

ÍSLENSKT SAMHEITI

jaðar, brún

19Sbr. lat. : hyracem, qui ruminat ungulamque non dividit, immundus est og einnig Guðbrandsbiblíu: Kunisen
tyggur Jørtur [...].
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kapall (1) kk. Tökuorð úr fír. capall < mlat. caballus (ÍOB) (< fgr. καβάλλης ‚klár, dráttar-
hestur‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Plácítúsdrápa

[...] brimis kapla [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

meri, hryssa

hross, hestur

kapall (2) kk. Tökuorð úr d. kabel (ÍOB) < mlþ. kabel < slat. capulum (ODS).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1851 - Þjóðólfur

31 kapal af góðri töðu. (60,61:246 Bánaðarhugvekja)

ÍSLENSKT SAMHEITI

raftaug, strengur

reipi

kapella kvk. Tökuorð úr mlþ. kapella < mlat. capella (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 13. öld - Heimskringla (Ólafs saga helga)

Kapella var fyrst ger og þar sett altarið sem verið hafði leiðið konungsins.

ÍSLENSKT SAMHEITI

bænhús

kapellán kk. Tökuorð úr fe. capellān eða mlþ. kapellān < mlat. capellanus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 14. öld - Þorláks saga helga (B, AM 382 4to)

Hann ríður fram fyrstur í kvína og næstur honum Ormur prestur kapellán hans.

ÍSLENSKT SAMHEITI

aðstoðarprestur

kapítal hvk. Tökuorð líklega úr d. kapital < mlat. capitale (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1872 - Heilbrigðistíðindi
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Mennirnir, sem selt hafa 100 ær, hafa eptir þessu skilið sig við kapítal (5,6:43 Varið ykkur,
Íslendingar. Nú eru hættulegir tímar)

ÍSLENSKT SAMHEITI

höfuðstóll, auðmagn

kapítuli kk. Tökuorð úr mlat. capitulum, sbr. d. kapitel, þ. Kapitel (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1271 - 1281 - Norges gamle love indtil 1387 (1. bindi; AM 334 fol)

[...] þa fare þat efter þui sem skyrer i þæim kapitula [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

kafli, þáttur

ráðstofa

kapp hvk. Tökuorð úr lat. campus ‚(víg)völlur‘, sbr. þ. Kampf. Af sama toga eru kvk. no.
keppni og so. keppa (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 97v13)

Scal hað slica hlute meþ cappe keða.[...].

kapteinn (kafteinn) kk. Tökuorð líklega úr d. kaptajn, fd. kapten < fr. capitain < mlat.
capitaneus ‚herforingi‘ (ÍOB).

Vegna hljóðfræðilegra ástæðna er veitimyndin reyndar d. kaptein (sbr. Moths Ordbog:Kaptein).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1615 - Spánverjavígin

[...] förum við að tala um þetta við kapteininn.

ÍSLENSKT SAMHEITI

skipstjóri, skipherra

karakter kk. Tökuorð úr d. karakter < fr. caractère < lat. caracter (< fgr. χαρακτήρ
‚kennimerki‘).

Orðið birtist fyrst á 17. öld. í merkingu ‚galdratákn‘ (sbr. du Cange og RITOH) en þar er
frekar um málskipti að ræða. ÍOB rekur það til forngrísku í gegnum dönsku en ODS getur hins
vegar frönsku sem milliliður. Nákvæmustu orðsifjar eru í DDO.

ELSTA DÆMI

(RITOH) öndverð 19. öld - Húsfreyjan á Bessastöðum
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Hvað hann er af karakter veit ég sízt.

ÍSLENSKT SAMHEITI

skapgerð

karamella kvk. Tökuorð úr d. karamel < fr. caramel < sp. caramelo (ODS) < mlat. canna

mellis ‚reyr af hunangi‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1911 - Suðurland

Gefa skaltu börnunum bæði kerti og spil, brauði og karamellum þau munu gera skil. (27:105
Jólasálmur)

ÍSLENSKT SAMHEITI

brjóstsykur

kardínáli kk. Tökuorð úr slat. cardinalem (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 13. öld - Heimskringla (Ólafs saga helga)

Nikulás kardínáli af Rúmaborg kom í Noreg á dögum þeirra Haraldssona og hafði páfinn

hann sent í Noreg.

karfa kvk. Nútímamyndin er leidd af eldri myndinni korf, sem er tökuorð úr mlþ. korf < lat.
corbis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Stjorn (AM 226 fol)

Þat dreymdi mik. at ek hefda .iii. koruer medr miol uppi yfir hofdi mer.

kassi kk. Tökuorð úr d. kasse < ffr. casse (sbr. ít. cassa) < lat. capsa (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 14. öld Grettis saga Ásmundarsonar

Komið þér ekki þeim kassa á mig.

ÍSLENSKT ORÐ

ílát

sjóður, fjárhirsla

kastali kk. Tökuorð úr fe. castel eða mlþ. kastel < lat. castellum (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) öndverð 11. öld - Knútsdrápa (Óttarr svarti)
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[...] kastala verja [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

vígi, virki

kategóría kvk. Tökuorð úr d. kategori < þ. Kategorie < lat. categoria (< fgr. κατηγορία).

Samkvæmt skriflegum heimildum birtist orðið frekar seint í ísl. (20. öld) miðað við upptöku
þess í dönsku og þýsku. Dönsku orðsifjarnar (sbr. DDO og ODS) eru ekki nákvæmar en orðið
er rakið beint til forngrísku. Ég tel orðsifjarnar hér að ofan engu að síður líklegri. Orðið
hefur haft heimspekilega merkingu og þar af leiðandi tel ég það frekar komið úr dönsku
(vegna menningaráhrifa) en af e. category.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1968 - Morgunblaðið (105:19 Störfengleg, hrífandi blekking)

Já, það er nú kategóría út af fyrir sig, segir málarinn og brosir.

ÍSLENSKT SAMHEITI

flokkur, kví

kaupa so. Tökuorð úr lat. caupo ‚vert, vínkaupmaður‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 10.-12. öld - Hávamál

[...] magran mar kaupa [...].

kaþólskur lo. Tökuorð úr d. katolsk < þ. katholisch < lat. cattolicus (< fgr. καθολικός
‚almenn‘).

Orðið birtist í ísl. frá og með miðbiki 19. aldar. Líklega er það komið úr dönsku þar sem það
er þýskt tökuorð.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1858 - Skírnir

Frakkland, kaþólskt land.

kál hvk. Tökuorð líklega úr fe. cawel,cawl,cāl < lat. caulis (ÍOB) (< fgr. καυλός ‚stilkur,
matjurt af kálættkvísl‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Saga Óláfs konungs hins helga (Holm perg 2 4to)

[...] eða man hann einn etla at eta kal allt a Englandi.

kápa kvk. Tökuorð úr fe. cāpe eða mlþ. kappa < lat. capa, cappa (ÍOB).
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ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 13. öld - Heimskringla (Ólafs saga helga)

Þá tók hann af sér kápuna og kyrtilinn [...].

keðja kvk. Tökuorð úr mlþ. kede, hliðarmynd af kedene (sbr. fhþ. ketina), < mlat. cadena

(JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1644 - Biblia : Þad er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Þorláksbiblía, 2Kon-

ungs. 25:7)

[...] bundu hann med Kedium.20

ÍSLENSKT SAMHEITI

hlekkir, viðjar

keisari kk. Tökuorð úr lat. Cæsar (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) öndverð 11. öld - Knútsdrápa (Sigvatr Þórðarson)

[...] rauf ræsir af / Rúms veg suman / kærr keisara, / klúss Pétrúsi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

einvaldur, þjóðhöfðingi

kempa kvk. Tökuorð úr fe. cempa (eða mlþ. kempe (DE VRIES)), leitt af lat. campus

‚(víg)völlur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Ágrip af Nóregs konunga sǫgum (AM 325 II 4to)

En eftir þat er kempan var fallin, þá snerisk bardaginn á hendr þeim brœþrom [...].

kerfill kk. Tökuorð úr d. kørvel < fe. cerfille, cyrfille eða úr mlþ. kervel(d)e < lat. cærefolium

(ÍOB) (< fgr. χαιρέφυλλον).

Af hljóðfræðilegum ástæðum er danska veitimyndin frekar keruel (sbr. ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1774 - Stutt agrip ur Lachanologia

Kervill (Chærefolinn) er ein holl og lystug krydd-urt.

kerra kvk. Tökuorð úr mnið. kerre < mlat. carra < lat. carrus (DE VRIES).
20Sbr. lat. : [...] vinxitque eum catenis æreis [...].
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Latneska orðið er tökuorð úr keltneskum (sbr. fír. carr, Walde-Hofmann 1938 og JÓHANN-
ESSON).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 95r20)

[...] kerror mercþo kirkior oc en mesta kerra mercþe templum domini.

ÍSLENSKT SAMHEITI

vagn

kerti hvk. Tökuorð líklega úr mlþ. kerte < lat. charta ‚papýrusblað‘ (ÍOB) (< fgr. χάρτης).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) öndverð 11. öld - Glælognskviða (Þórarinn loftunga)

En þar upp / af altári / Kristi þæg / kerti brenna [...].

ketill kk. Tökuorð úr lat. catinus ‚skál, pottur‘ eða e.t.v. frekar úr catillus ‚lítil skál til
matargerðar‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 10.-12. öld - Hávamál

[...] vellanda katli [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

laut

kirsuber hvk. Tökuorð líklega úr d. kirsebær < mlþ. kersebere. Fyrri liðurinn, kirsu-, er
komið af slat. cerasa < lat. cerasum (ÍOB) (< fgr. κεράσvιον).

ELSTA DÆMI

(RITOH) síðasti fjórðungur 18. aldar - Rit þess íslenzka lærdómslistafélags

[...] kirsuber, og adra þá hluti sem mønnum eru þarfligir og þægir.

kista kvk. Tökuorð úr fe. ciste, ciest (sbr. fhþ. kista) < lat. cista (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Búadrápa (Þórkell Gíslason)

[...] Búi nam sér hvára / [...] / frœkn í hǫnd kistu.

ÍSLENSKT SAMHEITI

byrða

kjallari kk. Tökuorð úr lat. cellarium ‚matarbúr‘ (JÓHANNESSON).
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ÍOB telur orðið komið í ísl úr fsax. kelleri en DE VRIES rekur það til fe. kelleri. Báðar
orðsifjabækur geta úreltu myndarinnar kellari.

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 14. öld - Grettis saga Ásmundarsonar

Þeir kváðust þess albúnir en sögðu sér ókunnigt til kjallara.

kjóll kk. Tökuorð úr d. kjole, leitt af d. kjortel (ÍOB) < fe. cyrtel < lat. curtus ‚stuttur‘ (ODS).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1767 - Uppkast til forsagna um brúðkaupssiðu hér á landi

Hatt, parruk, kjól og vesti, strumpa og skó et cetera.

klassískur lo. Tökuorð líklega úr d. klassisk (ÍOB) < fr. classique < lat. classicus (ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) öndverð 19. öld - Ferðabók Tómasar Sæmundssonar

Klassisku vísindin urðu um tíma yfirsterkari.

ÍSLENSKT SAMHEITI

sígildur

dæmigerður

klausa kvk. Tökuorð úr mlat. clausa (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Den tredje og fjærde grammatiske afhandling i Snorres Edda (3.

málfræðiritgerð, AM 748 I b 4to)

[...] þviat ver skiptvm bækr i capitvla, æn capitvla i clavsor æða vers, æn clavsvr i malsgræ-

inir.

ÍSLENSKT SAMHEITI

málsgrein

smágrein

lagagrein

klaustur hvk. Tökuorð líklega úr fe. clauster < lat. claustrum (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Morkinskinna (GKS 1009 fol)

[Sigurður] toc þar meþ valldi or klavstrino Magnús fręnda sið [...].

klár lo. Tökuorð úr mlþ. klār < lat. clarus (ÍOB).
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ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 15. aldar - Landalýsingar (AM 736 II 4to)

Hann hefir reisug augu og klaar [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

gáfaður

tilbúinn

hreinn

klásúla kvk. Tökuorð úr lat. clausula (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1859 - Tíðindi frá Alþingi Íslendinga

[...] því eptir samníngum milli ríkja er það vanalega grein eða klásúla, að þegr eitt vinaland

fær betri kjör, þá skuli hin öll líka fá þau.

ÍSLENSKT SAMHEITI

smágrein

ákvæði

klefi kk. Tökuorð úr fe. cleofa < lat. clibanus (JÓHANNESSON) (< fgr. κλίβανος ‚bökunar-
ofn, eldaklefi‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Isländska handskriften N° 645 4° (AM 645 4to)

Ener nótt þa lidde oc lyste fir degi þa syndesc postolenn konungi er hann hvilde i clefa sinom

[...].

klerkur kk. Tökuorð úr fe. cler(i)c < lat. clericus (ÍOB) (< fgr. κληρικός).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Alexanders saga (AM 519 a 4to)

[Aristotiles] var harðla goðr clercr oc enn mesti spekingr at viti.

klóak (klóakk) hvk. Tökuorð úr d. kloak, sem komið er af lat. cloaca (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1903 - Kvennablaðið (6:42 Strætagerðin og rennur)

Eru þau steinlögð með „klóökum“ eða lokræsum niðri í jörðunni til að taka við öllum óhrein-

indum frá húsunum?

ÍSLENSKT SAMHEITI
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skolpræsi

kokkur kk. Tökuorð líklega úr d. kok, kokk (ÍOB) < mlþ. koch eða fsax. kok < alþlat. coco <
lat. coquus (ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1584 - Biblia : Það er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Guðbrandsbiblía,

1Sam. 9:23)

Samuel sagde til Kocksins: Ber hingad þad Stycke sem eg fieck þier [...].21

ÍSLENSKT SAMHEITI

matreiðslumaður, eldamaður

kollegi kk. Tökuorð úr d. kollega < lat. collega (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1879 - Assessorarnir í öngum sínum (1:4)

Jón Stefánsson einatt kallar amtmanninn og assessorinn „kollega“ (lagsmenn) sína.

ÍSLENSKT SAMHEITI

vinnufélagi, starfsbróðir/systir

komma kvk. Tökuorð úr d. komma < lat. comma ‚innskotssetning, hluti af málsgrein‘ (< fgr.
κόμμα ‚það sem skorið er út‘).

ÍOB getur ekki latínu sem milliliðar, en það er gert í ODS.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1594 - Gradvale

Comma (eda strik).

komment hvk. Tökuorð úr e. comment < ffr. coment < lat. commentum, eða beint úr lat. í
ensku.

Orðið birtist í skriflegum heimildum frá og með ofanverðri 20. öld. Ég tel líklegra að það sé
fengið að láni úr ensku frekar en að það sé komið af d. kommentar.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1965 - Vísir (211:8 Rabbað við Laxness í tilefni nýrrar bókar)

[...] hann vildi ekkert ‘komment’ gefa á styrjöld Indverja [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

athugasemd, yfirlýsing, ummæli

21Sbr. lat. : Dixitque Samuel coco: „Da partem, quam dedi tibi et præcepi, ut reponeres seorsum apud te“.
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kommúna († kommun) kvk. Tökuorð úr lat. communio (ÍOB) eða mlat. communia (JÓ-
HANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1327 - Diplomatarium Islandicum (2. bindi; AM 351 fol)

[...] til communs [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

sambýli, sambú

kompónera so. Tökuorð úr d. komponere < lat. componere ‚setja saman‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1719 - Þesse Litla Book Nefnd Taara-Pressa

Psalma [...] Einfalldlegast Componerada og samannskrifada Af [...] Rachløw.

ÍSLENSKT SAMHEITI

semja, yrkja

konfekt hvk. Tökuorð úr d. konfekt < mlþ. konfekt < mlat. confectum, lsh. þt. hvk. af
conficere ‚búa til, gera, setja saman‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1888 - Ísafold

Confect.

ÍSLENSKT SAMHEITI

súkkulaðimoli

konsúll kk. Tökuorð líklega úr d. konsul < lat. consul (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) lok 18. aldar - Geir biskup góði í vinarbréfum 1790-1823

[...] færði oss aftur consúl Jon Parker og tvo engla aðra.

ÍSLENSKT SAMHEITI

ræðismaður

kopar kk. Tökuorð úr fe. copor < lat. cuprum (DE VRIES) (< fgr. κύπριος).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Heimskringla (Magnússona saga)

[...] gert af kopar ok málmi með svá miklum hagleik, at þat þykkir alt kvikt vera, er þeir koma

í leikinn.
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ÍSLENSKT SAMHEITI

eir

kort hvk. Tökuorð úr d. kort < þ. Karte < fr. charte < lat. charta (ÍOB) (< fgr. χάρτης
‚papýrusblað‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1690 - Ein Ny Husz- og Reisu Postilla

[...] og maa hia mørgum [...] finna kort eda Spil.

ÍSLENSKT SAMHEITI

spjald

korter (kortér) hvk. Tökuorð úr d. korter, kvarter < mlþ. kuarter < lat. quartarius ‚fjórð-
ungur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1865 - Skrifarinn á Stapa

Kl. eitt korter til 8 kom litla Sigga inn.

ÍSLENSKT SAMHEITI

stundarfjórðungur

kosta so. Tökuorð úr mlþ. kosten < mlat. costare < lat. constare (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Heimskringla (Magnússona saga)

Sigurður konungur kaus leikinn og sendimenn sögðu að keisarann kostaði eigi minna leikinn

en þetta gull.

kóði (kódi) kk. Tökuorð úr d. kode < fr. code < lat. codex ‚tréstubbur‘ og seinna ‚bók,
lagasafn‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1921 - Alþýðublaðið (70:2)

Í Reykjavík, yrði að búa sér til einhvers konar A-B-C kóda.

‚A Reykjavík ci si dovrebbe preparare una sorta di codice A-B-C‘.

ÍSLENSKT SAMHEITI

táknróf

kómedía kvk. Tökuorð úr d. komedie < lat. comoedia (ÍOB) (< fgr. κωμῳδία).

ELSTA DÆMI
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(RITOH) 1584 - Biblia : Það er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Guðbrandsbiblía,

Tob. form.)

[...] at Spila og leika þeirra Commediur og Tragediur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

gleðileikur, skopleikur

kópía kvk. Tökuorð e.t.v. beint úr mlat. copia (ÍOB) < lat. copia ‚leyfi‘.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1558 - Bréfabók Guðmunds byskups Þorlákssonar

Kom þar fram Copia af Seyludæmi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

afrit

kór kk. Tökuorð úr mlþ. kor < lat. chorus (ÍOB) (< fgr. χορός).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 13. öld - Heimskringla (Hákonar saga herðibreiðs)

[Hann var] lagður í steinvegginn í Hallvarðskirkju utar frá kór hinum syðra megin.

kóróna kvk. Tökuorð úr lat. corona (ÍOB) (< fgr. κορώνη ‚e-ð sveigt‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 79r28)

En riþerar uðdo saman coróno ór þyrnom. oc drógo a hfoþ honom.

ÍSLENSKT SAMHEITI

höfuðdjásn

kredda kvk. Tökuorð úr fe. creda < mlat. credo (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 14. aldar - Færeyinga saga (GKS 1005 fol)

[...] þa spyrr hon huat fostri hans hefde kent honum j helgum frædum Sigmundr kuezst numít

hafa pater noster ok kredduna [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

trú

hjátrú

kredit hvk. Tökuorð úr d. kredit < lat. credit, 3. p. et. fsh. af credere ‚lána‘ (ÍOB).
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ELSTA DÆMI

(RITOH) 1867 - Reikningsbók

Eins er að sínu leyti farið að í viðskiptareikningum yfir úttekið (Debet) og innlagt (Credit).

krem hvk. Tökuorð úr d. creme < fr. crème < lat. crema ‚rjómi‘. Merkingarlega hefur orðið
blandast saman við fr. chrême < lat. chrisma ‚helgismyrsl‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1933 - Kaldir réttir og smurt brauð með nokkrum ábætisréttum

Þar í er kremið látið.

ÍSLENSKT SAMHEITI

smyrsl

kristall kk. Tökuorð úr lat. crystallus (JÓHANNESSON) (< fgr. κρύσvταλλος ‚ís‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 16. öld - Reykjahólabók (Holm perg 3 fol)

[...] kirkian hafde sier fimm skijra glvgga og giorder aller af skirvm kristalle [...].

kristinn lo. Tökuorð úr fsax. kristin < lat. cristianus (sbr. formála, §. 1.1.2:Hvaðan og

hvenær komu kristin áhrif á orðaforðann?)

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Lausavísur (Einarr Skúlason)

Austr tók illa kristinn / Jarlmaðr [...].

krísa kvk. Tökuorð úr d. krise < lat. crisis (< fgr. κρίσvις, no. leitt af κρίνω ‚skilja, úrskurða‘).

Orðið birtist í heimildum frá og með 20 öld. Það er frekar tökuorð úr dönsku en komið af e.
crisis.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1969 - Vikan (51:36 Brýn þörf á bættri rannsóknaraðstöðu)

[...] líkamleg krísa [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

kreppa

áfall

krít kvk. Tökuorð úr mlþ. krîte < lat. creta (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 17. öld - Ein stutt undirrietting um Íslands adskilianlegar náttúrur.
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Þar er og nægt af blautri krijt.

krítík kvk. Tökuorð úr d. kritik < fr. critique < lat. (ars) critica (< fgr. κριτική (τέχνη)).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1882 - Konur skrifa bréf: sendibréf 1797-1907

[...] bókin kom út og um leið krítikin [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

gagnrýni

kross kk. Tökuorð úr fe. kross eða úr fír. cross, sem komið er af lat. crux (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Messuskýringar (AM 237 a fol)

Crossar oc róþor. merkia meínlǽtes menn [...].

króna kvk. Tökuorð úr mlþ. krūne < lat. corona (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 13. öld - Sturlunga saga (BLAdd 11127x)

Var þá lesin sagan, ok alt þar til er unnit var á erkibiskupi í kirkjunni ok hǫggin af honum

krónan.

króníka (kronika, kroníka) kvk. Tökuorð líklega úr mlþ. kroneke < mlat. chronica (ÍOB) eða
beint úr mlat. (JÓHANNESSON) (< fgr. τὰ χρονικὰ (βιβλία) ‚annálar‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 16. öld - Reykjahólabók (Holm perg 3 fol)

[...] vtan at eins j vore kronika þar finn eg sodan manna nofn [...].

krúna kvk. Tökuorð úr mlþ. krūne < lat. corona (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Grágás (GKS 1157 fol)

Prestar scolo [...] lata af havåva kampa sina oc skeå. oc lata gera krvnv sina vm sinn a

manaþi.

kufl kk. Tökuorð úr mlþ. kovel (JÓHANNESSON) eða fe. kufle (FISCHER) < mlat. cuffela

‚húfa‘.

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Saga Óláfs Tryggvasonar af Oddr Snorrason munk (AM 310 4to)

[...] hann var i kufli [...].
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ÍSLENSKT SAMHEITI

síðhempa

kumpánn (kumpáni) kk. Tökuorð úr mlþ. kumpan < ffr. compaign < mlat companio (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) lok 13. aldar - Vatnsdæla saga

Nú munum vér kumpánar fara til fóstra míns og vera þar það er eftir er vetrar.

ÍSLENSKT SAMHEITI

félagi, náungi

kunningi

leyndarlimur

kúpull kk. Tökuorð úr d. kuppel < þ. kuppel < fr. coupole < ít. cupola < mlat. cup(p)ula

(ÍOB) < lat. cupella (< fgr. κύπελλον ‚drykkjarbikar‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1882 - Skuld

Alt, tilheyrandi lömpum, svo sem [...] kúplar [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

lampahjálmur

hvelfing, hvolfþak

kúría kvk. Tökuorð úr lat. curia (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1845 - Ný félagsrit (5:115 Álit um ritgjörðir)

[...] þegar hann fyrst tók sæti í kúríunni [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

páfahirð, páfaráð, páfastjórn

kúrs kk. Tökuorð úr d. kurs (ÍOB) < þ. Kurs < fr. cours < lat. cursus ‚ferill, gangur, hlaup‘
(ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1832 - Ármann á Alþingi

[...] og þetta svoleidis fastsetta gángsverd silfrsins kallast Cúrs.

ÍSLENSKT SAMHEITI
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námskeið

kvittur lo. Tökuorð úr mlþ. quı̄t < ffr. quite < mlat. quittus, quitus < lat. quietus (JÓHANN-
ESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 14. aldar - Clarus saga (AM 657 a-b 4to)

Nv fyrir yðra staðfestv ok faheyrða dygð, dęmum ver yðr alþingiss kuitta ok sáátta með.

ÍSLENSKT SAMHEITI

frjáls, skuldlaus

kvóti kk. Tökuorð úr d. kvota (ÍOB) < þ. Quote (< ít. quota (KLUGE)) < mlat. quota, sem er
nafngerð mynd af lat. quota pars ‚hve stór hluti‘ (ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1669 - Alþingisbækur Íslands (7. bindi)

[...] þegar Guðmundur Guðmundsson [...] fær sinn qvót að lögum [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

hluti

kyrtill kk. Tökuorð úr fe. cyrtel, sem komið er af lat. curtus ‚stuttur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) miðbik 11. aldar - Lausavísur (Haraldr Sigurðarson harðráði)

Kennir kyrtil þenna [...].

kær lo. Tökuorð úr ffr. ker < lat. carus ‚dýr, verðmætur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) öndverð 11. öld - Knútsdrápa (Sigvatr Þórðarson)

[...] rauf ræsir af / Rúms veg suman / kærr keisara, / klúss Pétrúsi.

köttur kk. Tökuorð úr lat. cattus (DE VRIES).

Uppruni latneska orðsins er afar umdeildur. Það er oft talið eiga rætur sínar að rekja til mála
Norður-Afríku (sbr. núb. kadı̄s í sömu merkingu) (sbr. Walde-Hofmann 1938 og ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) öndverð 13. öld Heimskringla (Ólafs saga helga)

[...] og hljópu þar út mýss, svá stórar sem kettir væri ok eðlur ok ormar.
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L

lampi kk. Tökuorð úr mlþ. lampe, sem komið er af lat. lampas (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Stjorn (AM 228 fol)

Þa kæykti drottinn vpp af Abia agętan lampa at lysa sinni helgv borg Hiervsalem.

ÍSLENSKT SAMHEITI

ljósfæri

legáti kk. Tökuorð ættað úr lat. legatus (ÍOB), lsh. þt. kk. af legare ‚senda, skipa sem
sendiboði‘.

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Heimskringla (Magnúss saga Erlingssonar)

Síðan bar erkibiskup þetta mál fyrir legátann og fékk auðveldlega snúið legátanum til sam-

þykkis við sig.

ÍSLENSKT SAMHEITI

sendimaður (páfa)

lektor kk. Tökuorð úr mlat. lector ‚lesandi‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) öndverð 19. öld - Húsfreyjan á Bessastöðum

Lektor S. Jónsen er vígdur til prests að Odda.

ÍSLENSKT SAMHEITI

(sendi)kennari

lerki hvk. Tökuorð úr d. lærketræ, ættað úr lat. larix (ÍOB).

Veitimyndin er frekar d. lærk eða er íslenska orðið stytting af lerkitré.

ELSTA DÆMI

(RITOH) lok 18. aldar - Rit þess íslenzka lærdómslistafélags (10. bindi)

Lerkinn, svalan [...], gaukrinn og fleiri, hverfa einnig á vetrum.

lesa so. Merkingin ‚að ráða letur‘ er komin í ísl. úr fornþýsku (sbr. fhþ. lesan) og þangað úr
lat. legere (ÍOB).

Orðið er annars indóevrópskt að uppruna (sbr. got. lisan, fe. lesan, lit. lesù, lèsti).

ELSTA DÆMI
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(LEXPOE) 12. öld - Sólarljóð

Menn sák þá, / es af miklum hug / veittu fátœkum frama; / helgar bœkr / ok himna skript /

lǫsu þeim englar yfir.

letur hvk. Tökuorð úr ffr. letre < lat. littera, litera (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Den tredje og fjærde grammatiske afhandling i Snorres Edda (3.

málfræðiritgerð, AM 748 I b 4to)

Barbarismvs verðr a .ij. læiðir i framflvtning mals ok i letri.22

ÍSLENSKT SAMHEITI

bókstafur

lexía kvk. Tökuorð úr mlþ. lektie < lat. lectio (sbr. d. lektie) (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 55r12)

Lectia eþa pistole.

ÍSLENSKT ORÐ

námsefni

lestur, heimavinna

lærdómur, áminning

liberal lo. Tökuorð úr d. liberal < fr. libéral < lat. liberalis.

Orðið birtist á ofanverðri 19. öld og er líklega danskt tökuorð. Í dönsku var það þegar komið
í notkun á 18. öld, enda finnst það í orðabók Matthíasar Moths (Liberal) og er talið franskt
að uppruna.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1884 - Fjallkonan (10:37 Útlendar fréttir)

[...] frjálslyndr hægrimaðr (liberal).

ÍSLENSKT SAMHEITI

frjálslyndur

lilja kvk. Tökuorð ættað úr lat. lilium, lilia (ÍOB) (< fgr. λείριον).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 76r11)

22Sbr. lat. : Barbarismus fit duobus modis, pronuntiatione et scripto.
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Sva sem lilium reðr upp a miþli þyrna. sva es oc vincóna mín a miþli queða.

limbó hvk. Tökuorð úr d. limbo < ít. limbo < mlat. (in) limbo < lat. limbus ‚barmur, brún‘.
Mögulegt er að danska orðið sé komið beint úr miðaldalatínu.

Orðið birtist í ísl. frá og með þriðja áratugi 20. aldar.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1926 - Lögberg (46:4 Samtal við Sócrates)

Hví gat þá ekki andi mannsins frá Limbo komið líka.

líkjör kk. Tökuorð úr d. likør < fr. liqueur < lat. liquor ‚vökvi‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1882 - Skuld (169: 116 Carl Franz Siemens verzlun hefir á boðstólum)

[...] ýmsir aðrir líkjörar [...].

lína kvk. Tökuorð úr mlþ. lı̄ne eða ffr. line < lat. linea (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Heiti á skipi (þulur)

[...] lína [...].

ljón hvk. Tökuorð líklega úr fe. léo(n), sem komið er af lat. leo (ÍOB) (< fgr. λέων).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Plácítúsdrápa

[...] (hugskœðr léó flœði) [...].

lúxus kk. Tökuorð úr d. luksus, sem komið er af lat. luxus ‚óhóf, lauslæti‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) öndverð 19. öld Ferðabók Tómasar Sæmundssonar

[...] með vaxandi lúxus og ríkidæmi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

óhóf, munaður

M

magister kk. Tökuorð ættað úr lat. magister (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Elucidarius in Old Norse translation (AM 674 a 4to)
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Magister.

ÍSLENSKT SAMHEITI

kennari

maí kk. Tökuorð ættað úr lat. maius mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] þa er maius keomr [...].

majór kk. Tökuorð úr d. major < þ. Major < sp. mayor < lat. maior ‚eldri, meiri, stærri‘.

Orðið birtist í íslensku frá og með 18. öld. Í dönsku var það þegar komið í notkun á 17. öld
(sbr. Renæssances sprog i Danmark:Major).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1717 - Annales Islandici posteriorum sæculorum (2. bindi)

Síðan komu ríðandi þeir helztu kongsins [...] majorar [...].

majóran hvk. Tökuorð úr d. majoran < þ. Majoran < mlat. majorana.

Orðið finnst í skriflegum heimildum frá og með ofanverðri 20. öld en það var þegar kunnugt
í dönsku á siðasta fjórðungi 18. aldar (sbr. ODS). Í dönsku eru nokkur afbrigði þessa orðs til
og er meiran elst þeirra. Það finnst í orðabók Matthíasar Moths (Meiran).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1961 - Samvinnan (11:31 Lillu kryddvörur - 53 tegundir)

Majóran.

mandla kvk. Tökuorð úr d. mandel < mlþ. mandel < fsax. og fhþ. mandala < mlat.
amandula < lat. amygdala (ÍOB) (< fgr. ἀμυγδάλη).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1821 - Almenn Landaskipunarfrædi

[...] fíkíur, mandlur, granatepli.

mappa kvk. Tökuorð úr d. mappe < þ. Mappe < mlat. mappa (mundi) ‚heimskort‘ < lat.
mappa ‚klútur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) ofanverð 19. öld - Ritsafn (Benedikt Gröndal)

[Hann hafði] ekki einu sinni lítið ferðapúlt eða möppu með ritfærum.
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markaður kk. Tökuorð úr fe. market < ffr. market (JÓHANNESSON) < mlat. marcatus < lat.
mercatus (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Saga Óláfs Tryggvasonar af Oddr Snorrason munk (AM 310 4to)

[...] oc setti þeim þuilican marcað sem hinum fyrrum [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

sölutorg, sölusvæði

marmari kk. Tökuorð úr lat. marmor (ÍOB) (< fgr. μάρμαρος).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1340 in Heilagra Manna Søgur (Augustinus saga) (AM 234 fol)

[...] aunnur ker eða borðbunaðr voru af tre eða marmara [...].

mars kk. Tökuorð komið af lat. Martius mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] þa er Marcius keomr [...].

maskína kvk. Tökuorð úr d. maskine (ÍOB) < þ. Maschine < lat. machina (DDO) (< fgr.
μηχανή ‚krani‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1750 - Nikulás Klím (Lbs 728 4to)

[...] fyrr enn þeir hafa fundit uppá machinur (eðr hræríngar verkfære) til at sigla með óhullt

til underheimalandanna.

ÍSLENSKT SAMHEITI

vél

massi kk. Tökuorð úr d. masse < þ. Masse < lat. massa (ÍOB) (< fgr. μᾶζα).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1793 - Árbók Landsbókasafn Íslands

Þessi jardhiti hefr tildeels smelt eldjökulinn undan, deels giegnumtrukket heilu massana med

maaske salpeteragtige dunster.

ÍSLENSKT SAMHEITI

magn
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medalía kvk. Tökuorð úr d. medalje < fr. medaille < ít. medaglia < mlat. medalia ‚lítill
peningur‘, leitt af lat. metallum ‚málmur‘.

Orðið er kunnugt í dönsku með þegar á 18. öld og er það talið franskt að uppruna í orðabók
Matthíasar Moths (Medailje). Samkvæmt ODS var hliðarmynd medeie notuð á 16. öld.

ELSTA DÆMI

(TEXOH) ofanverð 18. öld - Ævisaga síra Jóns Steingrímssonar (Lbs 182 4to)

[...] og fylgdi medallía á 20 ríxdali og 20 ríxdalir frá kammerherrunum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

heiðurspeningur, verðlaun

meistari kk. Tökuorð úr mlþ. meister, mēster < afr. maistre < lat. magister (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 13. öld - Hrólfs saga Gautrekssonar

Konungr fekk honum þann meistara , er beztr var á Norðrlöndum, ok kenndi honum allar

íþróttir.

ÍSLENSKT SAMHEITI

kennari

fyrirmynd

messa kvk. Tökuorð úr fsax. messa < lat. missa (DE VRIES). Latneska orðið er upprunalega
lsh. þt. kvk. af mittere ‚senda‘ og var notað í orðasambandinu ite, missa est (concio) ‚farið,
samkoman er send brott‘ (sbr. ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) öndverð 11. öld - Erfidrápa Óláfs helga (Sigvatr Þórðarson)

Oss dugir Áleifs messu / [...] fagna [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

guðsþjónusta

mirra (myrra) kvk. Tökuorð úr mlþ. mirre < lat. myrrha (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 28v11)

Goll høfer konunge. en reykelse guþe. en mirra dauþom likomom.23

23Sbr. Gregoríus mikla páfa (X, 6): Aurum quippe Regi congruit: thus vero in Dei sacrificium ponebatur:
myrrha autem mortuorum corpora condiuntur.
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míla kvk. Tökuorð úr mlþ. mile frekar en úr fe. mı̄l < lat. milia (passuum) ‚þúsundir skrefa‘
(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 13. öld Hrólfs saga Gautrekssonar

Þat var með þeiri náttúru, at svá hátt gall í því, ef af var drukkit, at heyrði um valska mílu, ef

þat boðaði fyrir tíðendi, en ekki náði þá drykk ór því heldr en áðr, ef eigi var rétt af drukkit.

mínus kk. Tökuorð úr d. minus < lat. minus ‚minna‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1909 - Þjóðhvellur (25:99 Aðflutningsbanns-molar - Úr bréfi)

Niðurstaðan verður því miður »mínus« hjá mörgum...

ÍSLENSKT SAMHEITI

frádráttarmerki

mínúta kvk. Tökuorð líklega úr d. minut (ÍOB) < þ. Minute (< fr. minute) < mlat. minuta

(pars) ‚lítill hluti‘ (ODS).

KLUGE telur þ. Minute vera beint tökuorð úr slat. minuta. Í dönsku er orðið þegar kunnugt á
öndverðri 14. öld (sbr. Gammeldansk ordbog:minut).

ELSTA DÆMI

(ONP) 15. öld - Rímtǫl (GKS 1812 4to)

[...] þat eru 24 gradur ok 9 minutum minnur.

mítur († mítra) hvk. Tökuorð úr lat. mitra (ÍOB) (< fgr. μίτρα ‚ennisband‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Saga Óláfs konungs hins helga (Holm perg 2 4to)

[...] stoð byscop upp i cantaracapo oc mitr a høfði oc bagall i hendi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

biskupshúfa

moll kk. Tökuorð úr d. mol (ÍOB) < þ. Moll < lat. mollis ‚mjúkur‘ (ODS).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1855 - Leiðarvísir til að spila á langspil

[...] þá kallast að lagið sé í molli.

mortél hvk. Tökuorð úr mlþ. morter, mortêr < lat. mortarium (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI
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(ONP) 1396 - Islandske originaldiplomer indtil 1450 (AM dipl isl fasc V 18)

[...] morteel [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

steyta, steytill

módel hvk. Tökuorð úr d. model < þ. Model eða fr. modèle < mlat. modulus eða öllu heldur
hliðarmyndinni modellus.

Orðið birtist í skriflegum heimildum í lok 19. aldar. Ég tel það vera danskt að uppruna eins
og mörg tökuorð frá sama tímabili. Orðið er kunnugt í dönsku þegar á 18. öld og er talið
fransk að uppruna í orðabók Matthíasar Moths (Model).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1881 - Norðanfari

[...] sýnishorn (módel) [...]. (15-16:31 Kafli úr brjefi frá Íslendingi í Ameriku)

ÍSLENSKT SAMHEITI

líkan

fyrirsæta

mórall kk. Tökuorð úr d. moral (ÍOB) < þ. Moral < fr. morale < lat. moralis (ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1929 - Björn formaður og fleiri smásögur

Hvar var allur mórallinn, sem í hana hafði verið troðið?

ÍSLENSKT SAMHEITI

siðferði

samviskubit

andi, skap

mótor kk. Tökuorð úr d. motor (ÍOB) < nlat. motor (DDO).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1894 - Ísafold

Það stendur þar, nr. 4, einn einmana mótor (hreifivjel).

ÍSLENSKT SAMHEITI

hreyfill

munkur kk. Tökuorð úr fe. mun(u)c < mlat. monicus < lat. monachus (ÍOB) (< fgr. μοναχός).

ELSTA DÆMI
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(LEXPOE) öndverð 11. öld - Brot af trúarkvæði (Skapti Þóroddsson)

Máttr es munka dróttins / mestr [...].

musteri hvk. Tökuorð úr fe. mynster < ffr. monstier < alþlat. monisterium (JÓHANNESSON)
(< fgr. μονασvτήριον).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Elucidarius in Old Norse translation (AM 674 a 4to)

Með ero kallaðer mustere goþs.24

ÍSLENSKT SAMHEITI

helgidómur

múll kk. Tökuorð frekar úr mlþ. mūl en fe. mūl < lat. mulus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Karlamagnus saga ok kappa hans (NRA 61)

[Býði hann mér] hesta oc mula [...].

múr kk. Tökuorð líklega komið inn í norræn mál úr fe. mūr, sem komið er af lat. murus

(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 14. öld - Göngu-Hrólfs saga

[...] en haugrinn skal vera svá sterkr gerr með múr ok tígl, at hann skal engi mennskr maðr

opna mega.

ÍSLENSKT SAMHEITI

(stein)veggur

músík kvk. Tökuorð úr d. musik < lat. (ars) musica (< fgr. μουσvική (τέχνη) ‚list‘, í þeim
skilningi að listamaðurinn fær innblástur frá Músunum).

Orðið kemur í íslensku á 19. öld, líklega í gegnum dönsku. Í ÍOB eru orðsifjar þess raktar
beint til latínu en ástæða er til að ætla að danska hafi veitt íslensku orðið m.a. vegna þess að
bein útkoma úr latínu hefði líklega verið *músíka í ísl. (sbr. grammatík og náttúra).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1888 - Ísafold (2:8 Sú þjóð, sem á engan skáldskap, er engin þjóð!)

[...] til þess að skemmta mönnum með nokkrum gullkornum úr músíkinni.

ÍSLENSKT SAMHEITI

24Sbr. lat. : Homines autem templa Dei dicuntur.
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hljómlist, tónlist

múskat hvk. Tökuorð úr ffr. (noiz) muscate < mlat. (nux) muscata (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) 15. öld - Islandsk encyclopædisk litteratur (3.bindi; AM 696 II 4to)

[...] ete [...] muskaat [...].

mylla († mylna) kvk. Tökuorð úr fe. mylen eða vegna kyns kannski frekar úr fsax. *mulina

< lat. molina (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 14. aldar - Karlamagnús saga (NRA 62)

[...] þa kom vindr af hafi hvass ok sneri hǫllinni sem myllna velltr.

mynt kvk. Tökuorð líklega úr fe. mynet, frekar en úr mlþ. munte, < lat. moneta (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1311 - Norges gamle love indtil 1387 (3. bindi; LundUB Mh 15)

[...] mynt var su er nu gengr j landinu [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

peningur

mynta († minta) kvk. Tökuorð úr mlþ. minte < lat. mentha (ÍOB).

Nútímastafsetningin er til komin vegna áhrifa frá d. mynte (sbr. ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Fire og fyrretyve ... (AM 655 XXX 4to)

Minta [...] gerir munn vel þefaðan.

möttull kk. Tökuorð úr mlþ. mantel < mlat. mantellum ‚hula‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Heimskringla (Haralds saga Sigurðssonar)

Væringjar höfðu engar hlífar nema það er þeir sveipuðu möttlum um vinstri hönd sér.

ÍSLENSKT SAMHEITI

skikkja

N

náttúra kvk. Tökuorð ættað úr lat. natura (ÍOB).



96

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Saga Óláfs Tryggvasonar af Oddr Snorrason munk (AM 310 4to)

[...] þessi maðr man vera mikils hattar oc dasamlegrar naturu.

negatívur (negatífur) lo. Tökuorð líklega úr d. negativ < lat. negativus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1883 - Andvari

[...] með útlistun á pósitívum, negatívum [...] stærðum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

neikvæður

nettur lo. Tökuorð líklega úr d. net < lþ. nett < fr. net < lat. nitidus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1731 - Verus Christianismus, Edur Sannur Christenndomur

I þeim [jarðarávöxtum] høfum vier þau nettu Grædslu-medøl, og Lækningar.

ÍSLENSKT SAMHEITI

fríður, smágerður

hreinn

norm hvk. Tökuorð ættað úr lat. norma, líklega komið í ísl. úr d. norm eða e. norm (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1931 - Tímarit verkfræðingafélags Íslands

Það virðist nú liggja nærri að fastákveða með normum hvað togspenna megi verða hæst.

ÍSLENSKT SAMHEITI

staðall

nón hvk. Tökuorð úr fe. nōn < lat. (hora) nona ‚níunda klukkustund eftir sólarupprás, kl. 3
síðdegis‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] hann tóc líflat at none fosto dageð langa.

nóta (nóti) kvk. Tökuorð líklega úr mhþ. nôte eða fe. nōt eða beint úr mlat. nota (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 13. aldar - Strengleikar (DG 4-7)
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En af þessare sagu er nu have þer hœyrt. þa gærðu brættar [...] hin fægrstu strænglæiks lioð.

ok hæitir þætta Gviamars lioð með hinum fægrstum notum er a brætlande funnnusc.

ÍSLENSKT SAMHEITI

kvittun

athugasemd, athugagrein

nótera so. Tökuorð ættað úr lat. notare (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ondverð 13. öld - Den tredje og fjærde grammatiske afhandling i Snorres Edda (3.

málfræðiritgerð, AM 242 fol)

[...] þvnga hlioðs greín hefer sv samstafa er hefz af litlv hlioði, ok endiz i lægrahlioð sem

þessar samstofur enar fyṘi hara faara ok er sia lioðs græin sva noteruð.

nóvember kk. Tökuorð úr lat. november mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] þa er þeir koma nouember oc december [...].

nunna kvk. Tökuorð úr fe. eða mlþ. nunne < lat. nonna (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Lausavísur (Einarr Skúlason)

[...] en til áts með nunnum / [...] á Bakka / [...] / vasat stallari kallaðr.

ÍSLENSKT SAMHEITI

reglusystir

númer hvk. Tökuorð úr d. nummer < ít. numero < lat. numerus (ÍOB).

Orðið var þegar notað í dönsku á 18. öld og finnst í orðabók Matthíasar Moths (Numer).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) byrjun 19. aldar - Íslensk sagnablöð (1:45 Til Medlima þess íslenzka Bók-
menntafélags)

[...] þetta er þad fyrsta númer [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

tala
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O,Ó

obláta (ofláta) kvk. Tökuorð úr fe. oflāte < lat. oblata ‚fórnargjöf‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 56v21)

Sa er eið hlutr licama domini er up réis af dauþa oc er sa iarteindr í þeim oblátar es prestr

lǽtr i kalec þa es hað queþr pax domini sit semper vobiscum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

altarisbrauð

obskúr lo. Tökuorð úr e. obscure eða úr d. obskur < fr. obscur < lat. obscurus.

Orðið birtist í skriflegum heimildum á níunda áratugi 20. aldar. Þess vegna tel ég líklegra að
það hafi komið í ísl. í gegnum ensku frekar en dönsku, þó að hljóðfræðilega útkoman hefði í
báðum tilvikum verið eins.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1983 - Dagblaðið Vísir (257:14 Frábær einleikari með Sínfóníunni)

Atli Heimir velur verkum sínum gjarnan skemmtilega ‚obskúr‘ nöfn, oft á frönsku.

ÍSLENSKT SAMHEITI

dularfullur, torræður, torskilinn, óskiljanlegur, óskýr

október kk. Tökuorð úr lat. october mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] oc sua octóber [...].

olía kvk. Tökuorð líklega úr mlþ. olie < lat olium, oleum (ÍOB) (< fgr. ἔλαιον).

ELSTA DÆMI

(RITOH) síðasti fjórðungur 18. aldar - Rit þess íslenzka lærdómslistafélags (4. bindi)

[...] at gefa siúklíngi megnar og áfengar olíur, svo sem Terpentiu, Einiberia og Anis olíur.

orða kvk. Tökuorð úr d. orden (ÍOB) < mlþ. eða mhþ. orden < lat. ordo (DDO).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1392 - Islandske originaldiplomer indtil 1450 (Þjskjs K 12 : Reykjaholt)

[...] eighi eftir ordv erv fim bækr [...].

orgel († organ) hvk. Tökuorð úr d. orgel < þ. Orgel < lat. organum (ÍOB) (< fgr. ὄργανον).
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Eldri orðmyndin (organ) er tökuorð úr mlþ. organ < lat. organum (ÍOB) (< fgr. ὄργανον).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1801 - Minnisverð Tíðindi (2. bindi)

[...] [sönglist] med stærri og smærri Orgelum inleidda í sem flestar ríkjanna kirkjur.

orgínall kk. Tökuorð ættað úr lat. originalis (ÍOB).

E.t.v. er orðið komið í íslensku frekar í gegnum d. original en beint úr latínu.

ELSTA DÆMI

1589 - Ein Ny Psalma Bok

[...] ad vorer Psalmar mættu [...] epter Originalnum, þeim Þyska og Latinska, verda vtlagder.

ÍSLENSKT SAMHEITI

frumeintak, frumrit, frumtexti, frumverk

ostra kvk. Tökuorð úr fe. ostre < lat. ostrea (ÍOB) (< fgr. ὄσvτρεον).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Stjorn (AM 226 fol)

[...] ok þadan af kaullum uær einsháttar skelfiska kyn óstrur.

ólífa kvk. Tökuorð úr lat. oliva (JÓHANNESSON) (< fgr. *ἐλαίϝα).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Alexanders saga (AM 519 a 4to)

[...] þeir lata bera fire ser fagran vond af tre þvi er olíva heitir.

ópall kk. Tökuorð líklega úr d. opal < lat. opalus (ÍOB) (< fgr. ὀπάλλιος < sans. úpalah.
‚steinn‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1821 - Almenn Landaskipunarfrædi

[...] hálfedalsteinarnir, svosem: [...] ópal.

óperasjón kvk. Tökuorð úr d. operation < fr. opération < lat. operatio ‚starf, verk, vinna‘.

Elsta dæmið er úr þýðingu Jóns Grunnvíkings á Niels Klim (sbr. agent og Holbergord-

bog:operation).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1750 - Nikulás Klím (Lbs 728 4to)

[...] leggja sig under þessa operation [...].
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ÍSLENSKT SAMHEITI

framkvæmd, aðgerð

skurðagerð, aðgerð

óperera so. Tökuorð úr d. operere < fr. opérer < lat. operari ‚annast‘.

Orðið birtist í skriflegum heimildum frá og með 19. öld og er líklega komið úr dönsku.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1879 - Ísafold (9:36 Alþingisfrjettir)

Stórskammtalæknir einn hefði ætlað að ‚óperera‘ auga á manni einum [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

framkvæma, aðhafast

skera

óratoría kvk. Tökuorð líklega úr d. oratorium < mlat. oratorium ‚bænasalur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1946 - Heimilisblaðið (7:116)

Verk eins og hin undursamlega „óratoría“ hans „Friður á jörðu“.

óráðsía kvk. Tökuorð úr lat. oratio (ÍOB).

Orðið finnst í orðabók Jóns Ólafssonar úr Grunnavík og þýðir upprunalega ‚orðaflaumur‘.
Jón telur að orðið hafi komið í alþýðumálið úr máli skólapilta eða lærðra manna (sbr. dóni og
rusti).

ELSTA DÆMI

1734-1779 - Orðabók Jóns Ólafssonar Grunnvíkings (AM 433 fol)

ooraatzija [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

eyðslusemi, fyrirhyggjuleysi, ráðdeildarleysi

P

panna kvk. Tökuorð úr mlþ. panne < mlat. panna, líklega komið af lat. patina (ÍOB) (fgr. <
πατάνη ‚flatur diskur‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 14. öld - Heilagra meyja drápa
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[...] brennandi stóð blýfull panna, [...].

pappír kk. Tökuorð úr mlþ. pap(p)îr < lat. papyrus (JÓHANNESSON) (< fgr. πάπυρος
‚papýrus‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1461 - Diplomatarium Islandicum (5. bindi; Bps B II 4 (olim AM 274 4to))

Tabulum med pappir.

par hvk. Tökuorð úr mlþ. par < lat par (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1417 - Islandske originaldiplomer indtil 1450 (AM dipl isl fasc VII 16)

Hun skal ok hafua tvítuga wodh aa hueriu áre siðan hun kemr ok par skóó [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

hjón

paradís kvk. Tökuorð úr mlþ. paradis < lat. paradisus (ÍOB) (< fgr. παράδεισvος ‚(ald-
in)garður‘ < avt. pairidaēza ‚(af)girðing, garður‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Leifar fornra kristinna fræða íslenskra (AM 237 a fol)

Sia engell Michael es settr haofþínge paradisar.

ÍSLENSKT SAMHEITI

himnaríki

pardus(dýr) kk. og hvk. (-dýr) Tökuorð úr mlat. pardus (ÍOB) (< fgr. πάρδος < sans.
pr. dākus).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1584 - Biblia : Það er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Guðbrandsbiblía, Jer.

5:6)

[...] og þa Pardus mun umsitia þeirra borger [...].25

partur kk. Tökuorð úr mlþ. part < ffr. part < lat. pars (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Alexanders saga (AM 519 a 4to)

[...] hann sendir þangat nockornn part af liðe sino [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

25Sbr. lat. : [...] pardus vigilans super civitates eorum [...].
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hluti

passa (1) so. Tökuorð úr d. passe (på) < mlþ. (up ieman) passen, sem komið er af fr. passer

< lat. passare (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) ofanverð 18. öld - Ævisaga síra Jóns Steingrímssonar (Lbs 182 4to)

Þjónustustúlkan, er passa átti upp á föt mín og aðra rægslu [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

gæta

passa (2) so. Tökuorð úr d. passe < mlþ. pas, sem er komið af lat. passus ‚skref‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) ofanverð 18. öld - Kvæði Eggerts Ólafssonar

En það passar ekki í dag, / öldin má þess gjalda.

ÍSLENSKT SAMHEITI

hæfa

sæma

passía kvk. Tökuorð úr mlþ. passie26 < lat. passio (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Jóns saga Hólabyskups ens helga (AM 234 fol)

[...] prestr saa er syngia skylldi messvna hof vpp at lesa passio [...]

ÍSLENSKT SAMHEITI

píslarsaga

páfi kk. Tökuorð úr fsax. pāwos eða mlþ. pāwes < ffr. papes < lat. papa (JÓHANNESSON)
(< fgr. πάπας ‚faðir‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) byrjun 12. öld - Eiríksdrápa (Markús Skeggjason)

[...] pávi sunnan.

páll kk. Tökuorð líklega úr fe. pāl < lat. pala (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Isländska handskriften N° 645 4° (AM 645 4to)

26Sbr. Bandle (1956), Westergård-Nielsen (1946) og FISCHER.
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Þa tóc clemen pafe graftol i hønd sér. oc hió tysvar palinom niþr vnder føtr lambino.

ÍSLENSKT SAMHEITI

reka

pálmi kk. Tökuorð úr fe. palm < lat. palma (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 14. aldar - Biskupa sögur (2. bindi, Guðmundar saga, Holm perg 5 fol)

[...] með sínum flúr af þeim tíguliga pálma [...].

pása kvk. Tökuorð líklega úr d. pause < þ. Pause < fr. pause < lat. pausa (< fgr. παῦσvις ‚það
að hætta‘).

Orðið birtist í skriflegum heimildum frá og með fimmta áratugi 20. aldar og er danskt tökuorð
í íslensku. Í dönsku er orðmyndin upphaflega paus og finnst í orðabók Matthíasar Moths
(Pauß) (sbr. ODS um tvenns konar framburð í dönsku).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1945 - Spegillinn (9:76 Út og suður)

Hér verður dálítil pása, meðan fundarmenn klappa.

ÍSLENSKT SAMHEITI

hlé, hvíld

páskar kk. Tökuorð úr mlþ. pāschen < mlat. pascha (ÍOB) (< fgr. πάσvχα < aram. pas@Xa <
hebr. pesach).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) fyrsti fjórðungur 12. aldar - Nesjavísur (Sigvatr Þórðarson)

[...] en svá varðk bíða, / [...] páska [...].

peð hvk. Tökuorð líklega úr fe. *peðon < ffr. pedon < mlat. pedo ‚fótgönguliði‘ (sbr.
hrókur).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 14. aldar - Fornsögur Suðrlanda (Magus saga jarls; AM 533 4to)

[...] ok feck keisari peð mat.

pels kk. Tökuorð úr d. pels < mlþ. pels, pils, sem er komið af lat. pellicia. Af sama uppruna
er hvk. pils (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1920 - Lögberg (26:5)
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Skinnin af fénu eru notuð í kápur (‚pels‘).

ÍSLENSKT SAMHEITI

loðfeldur, skinnkápa

pendúll kk. Tökuorð úr d. pendul (ÍOB) < fr. pendule < mlat. pendulum < lat. pendulus

(ODS).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1876 - Norðanfari (60:120 Þjóðhátíð og gripasýning Bandaríkjanna í Vestur-
heimi)

[...] pendúls- [...] kúlan.

ÍSLENSKT SAMHEITI

dingull

penni kk. Tökuorð úr ffr. penne < lat. penna ‚fjöður‘. Orðið er e.t.v. komið inn í norræn mál
úr mlþ. penne (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Postola sögur (Jóns saga baptista, AM 232 fol)

[...] eigi fyrir dauðligan penna helldr fyrir enn helga anda.

pera kvk. Tökuorð líklega úr fe. pere, peru < lat. pirum (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Viðar heiti (þulur)

[...] pera [...].

perla kvk. Tökuorð úr fd. pærlæ < mlþ. perle, parle < alþlat. perla < mlat. perula (JÓ-
HANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1374 - Islandske originaldiplomer indtil 1450 (AM dipl isl fasc III 4)

[...] med pellur [...].

persóna († persóni) kvk. Tökuorð úr mlat. persona. Úreltu karlkynsmyndina ber að rekja til
mlþ. persōne < mlat. persona (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Den tredje og fjærde grammatiske afhandling i Snorres Edda (3.

málfræðiritgerð, AM 748 I b 4to)

[...] fornafn ær sett i stað nafnsins [...] ok merkir þriar personvr, ænn nafn mærkir eina.
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ÍSLENSKT SAMHEITI

manneskja

pest kvk. Tökuorð líklega úr d. pest < þ. Pest, fr. peste < lat. pestits (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1750 - Nikulás Klím (Lbs 728 4to)

Sumer forðuðust mig allt eins og pest , eðr næmann sjúkdóm, [...]

ÍSLENSKT SAMHEITI

sótt

pilla (1) kvk. Tökuorð úr d. pille < mlþ. pille < mlat. pillula < lat. pilula (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1738 - Nucleus Latinitatis

Pilula [...] lijtell Køgull eda Ber sem brukast til Lækningar, Pillur.

pilla (2) so. Tökuorð úr d. pille < mlþ. pellen, pillen < lat. pilare ‚afhýða, flysja, skræla‘
(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1861 - Tíðindi frá Alþíngi Íslendinga

[...] meðan þeir eru að pilla út brennivíninu sínu.

ÍSLENSKT SAMHEITI

reyta, tína úr

skelja úr, skelfletta

pinni kk. Tökuorð úr mlþ. pin(ne) < mlat. pinna ‚fjöður, turnspíra‘ (JÓHANNESSON), sbr.
einnig FISCHER.

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 15. öld - Bevers saga (AM 567 VII 4to)

[...] þar erv j pinnar at staali suo þyckt stangandi at allr þinn likami skal meidazt af [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

tittur, smánagli

vínsopa

pipar kk. Tökuorð líklega úr fe. pipor < lat. piper (ÍOB) (< fgr. πέπερι < sans. pippalí).

ELSTA DÆMI
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(ONP) ofanverð 13. öld - Fire og fyrretyve ... (AM 655 XXX 4to)

Til skírrar raustar. tak pipar ok tygg ok haf í munni þér lengi [...].

pistill (pistuli) kk. Tökuorð úr fe. pistol < lat. epistola (ÍOB) (< fgr. ἐπισvτολή ‚skilaboð,
fyrirmæli sent í gegnum boðbera‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) miðbik 14. aldar - Þorláks saga helga (A, Holm perg 5 fol)

[...] eptir því sem Páll postoli hefir kennt í sínum pistli [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

bréf

grein, þáttur

píla kvk. Tökuorð úr mlþ. pîl < lat. pilum (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 14. öld - Heilagra manna drápa

[...] þilju brá hann við þeiri pílu [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

ör

pílagrímur kk. Tökuorð úr mlþ. pilegrim, pelegrim < lat. peregrinus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 14. aldar - Hemings þáttr Áslákssonar (AM 544 4to)

[...] skal eg gefa eirn þridiung hinum helga Olafi kongi annan pilagrimum og fatækum monn-

um [...].

pína kvk. Tökuorð úr mlþ. pîne < mlat. pena < lat. poena (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 14. aldar - Islendzk ævintyri (AM 657 a-b 4to)

[...] kross várs drottins Jesu Christi með hanganda líkam ok öllum líkendum hans háleitrar

pínu [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

kvöl, nauð, sársauki, verkur

pípa kvk. Tökuorð úr mlþ. pîpe < mlat. pipa (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Lausavísur (Einarr Skúlason)
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[...] danskr harri metr dýrra / [...] fiðlur, / [...] ok pípur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

hólkur, leiðsla

pírati kk. Tökuorð úr e. pirate < lat. pirata (< fgr. πειρατής ‚stigamaður, sjóræningi‘).

Orðið táknar nú á dögum aðallega meðlim Pírataflokksins. Aukamerking þess er ‚e-r sem
siglir undir fölsku flaggi‘ eða ‚e-r sem gerir e-ð án leyfis‘ (t.d. afrita geisladiska).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 2012 - Fréttablaðið (280:2 Birgitta, óttastu ekki að þið verðið kjördregin?)

Pírati þýðir sjóræningi á erlendum tungum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

sjóræningi

plan hvk. Tökuorð úr d. plan < þ. Plan < fr. plan < lat. planum ‚slétta, sléttlendi‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1786 - Blanda. Fróðleikur gamall og nýr

Þetta álít eg betra, því það styrkist við þá plan, sem eitt sinn er approberuð af kóngi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

áætlun

planta so. Tökuorð líklega úr mlþ. planten < lat. plantare (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 13. aldar - Strengleikar (DG 4-7)

[...] þui var vidrenn þar plantaðr [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

gróðursetja

plata kvk. Tökuorð úr mlþ. plate < ffr. plate < mlat. plata (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 16. öld - Late Medieval Icelandic Romances (AM 152 fol)

[...] allt med plǫtum [...].

plága kvk. Tökuorð úr mlþ. plāge < lat. plaga ‚sár, slag, tjón‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 14. aldar - Biskupa sögur (2. bindi, Guðmundar saga, Holm perg 5 fol)
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[...] fær hann þúnga plágu [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

svartidauði

pláneta kvk. Tökuorð úr mlþ. planēte eða e.t.v. beint úr lat. planeta (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 14. aldar - Rímtǫl (AM 732 b 4to)

[...] planetur voro vndir þessvm *stiornv morkum scapaðar sem i þessi figuro er ritat.

ÍSLENSKT SAMHEITI

(dimmur) hnöttur, reikistjarna

pláss hvk. Tökuorð úr mlþ. plātze < lat. platea ‚torg‘ (ÍOB) (< fgr. πλατεῖα ‚breiður (völlur)‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Saga Óláfs konungs hins helga (AM 75 a fol)

Hað sa þa til hęgre handar ser í eno iðra placinv at þar var skípat byskupi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

rúm, rými

plástur kk. Tökuorð úr mlþ. plāster eða fe. plaster < mlat. plastrum < lat. emplastrum (ÍOB)
(< fgr. ἔμπλασvτρος ‚áburður, salvi, smyrsl‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1584 - Biblia : Það er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Guðbrandsbiblía,

Jes. 38:21)

Esaias skipade ad taka Plaastur af Fijkium og leggia yfer hans Saar [...].27

plebbi kk. Tökuorð úr lat. plebeus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1934 - Morgunblaðið (286:5 Bjarni Thorarensen þjóðskáld Íslendinga)

[...] til þess að gera þessa konu, og manninn, sem hún elskar, að tilkomulausum plebbum [...].

plóma kvk. Tökuorð úr fe. eða mlþ. plūme < lat. prūnum (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Viðar heiti (þulur)

[...] plóma [...].

27Sbr. lat. : Et iussit Isaias, ut tollerent massam de ficis et cataplasmarent super vulnus [...].
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plús kk. Tökuorð úr d. plus < lat. plus ‚meira‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1911 - Ísafold (13:49 Vantraustsyfirlýsingin - Hálfdan Guðjónsson)

Þar sem einn vildi setja + (plús), vildi annar setja ÷ (mínus).

ÍSLENSKT SAMHEITI

samlagningarmerki

kostur, hagræði

port hvk. Tökuorð líklega úr fe. port < lat. porta ‚dyr, inngangur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) byrjun 12. öld - Eiríksdrápa (Markús Skeggjason)

[...] ór porti gǫmlu [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

hlið

postilla kvk. Tökuorð frekar úr mlat. postilla en úr d. postil, stytting úr lat. post illa verba

textus ‚eftir þessi orð textans‘, þ.e. útleggingin eða predikunin sem tengd var ívitnuðum
Biblíutexta (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Postola sögur (Páls saga postola, AM 234 fol)

En i þeiri bok, er postille heitir ok giort hefvir Petrus Manducator [...].

ÍSLENSKT SAMEITI

húslestrarbók

ýkjusaga

postuli kk. Tökuorð úr fe. (a)postel < lat. apostolus (ÍOB) (< fgr. ἀπόσvτολος ‚boðberi,
erindreki‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Elucidarius in Old Norse translation (AM 674 a 4to)

Hafa postolar þar sęte [...].28

ÍSLENSKT SAMHEITI

lærisveinn

brautryðjandi, frumherji
28Sbr. lat. : Habebunt apostoli sede [...].



110

boðberi, erindreki

pólitík kvk. Tökuorð úr d. politik < lat. (ars) politica (< agr. πολιτική (τέχνη) ‚stjórnmála-
lagni‘).

Latínu er ekki getið í ÍOB en hins vegar rekur ODS danska orðið til þeirrar tungu. Karlkyns-
nafnorðið pólitíkus á uppruna sinn í lat. lo. politicus.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1869 - Baldur (6:24 Um kosningar)

[...] hjer dugar í skjótu máli eigi annað að hafa fyrir augum, en hve sýnt manninum er um

stjórnarmál (pólitík).

ÍSLENSKT SAMHEITI

stjórnmál

pósitívur (pósitífur) lo. Tökuorð úr d. positiv, sem komið er af lat. positivus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1873 - Göngu-Hrólfur

Þessir menn vilja ávalt framkvæma eitthvað verulegt, pósitívt.

ÍSLENSKT SAMHEITI

jákvæður

praktískur lo. Tökuorð úr d. praktisk, ættað úr lat. practicus (ÍOB) (< fgr. πρακτικός).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1768 - Lærdooms Listernar aa Golgatha under Jesu Krosse

Saa practiske verdslege Vijsdoomur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

hagnýtur, hentugur, handhægur, hagsýnn, raunhæfur

predika (prédika) so. Tökuorð úr fe. predician eða fsax. predikōn, mnl. prediken < lat.
prædicere (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Stjorn (AM 228 fol)

[...] predica opinberliga gvðs ęryndi [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

boða
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preláti kk. Tökuorð úr mlþ. prêlâte < lat. prælatus (JÓHANNSSON), lsh. þt. kk. af præferre

‚setja fyrir framan, taka e-ð framan fyrir e-ð‘.

ELSTA DÆMI

(ONP) 1444 - Islandske originaldiplomer indtil 1450 (AM dipl isl fasc XI 16)

[...] settum ver fyr nefndir prelatar ok prestar vor Jnzsigli fyrir þetta samþyktar bref [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

hefðarklerkur

presentera so. Tökuorð úr d. præsentere < fr. présenter < lat. præsentare (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Stjorn (AM 226 fol)

[...] at [...] presentera þa processionem lærisueina uars herra Jesu Kristi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

kynna

prestur kk. Tökuorð líklega úr fe. préost eða fsax. prēstar < lat. presbytes (ÍOB) (< fgr.
πρεσvβύτης ‚sá elsti‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 12. aldar - Íslendingabók (AM 113 b fol)

Hann sendi hingat til lands prest þann es hét Þangbrandr oc hér kenndi mönnom cristne oc

skírþi þá alla es viþ trú tóco.

prins kk. Tökuorð úr mlþ. prinse < lat. princeps ‚sá fyrsti, frægasti, æðsti‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Islandske annaler indtil 1578 (GKS 2087 4to)

Manfridvs prinz bróðir hans ricti .xij. ár

ÍSLENSKT SAMHEITI

kón(un)gssonur

prinsíp (prinsipp) hvk. Tökuorð úr d. princip (ÍOB) < fr. principe < lat. principium ‚byrjun,
upphaf‘ (DDO).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1897 - Bjarki

Þeir viðurkenna allir hið siðferðislega prinsíp í alnáttúrunni.

ÍSLENSKT SAMHEITI
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meginregla, lögmál, undirstöðuregla

prím- fsk. notað í orðum eins og prímtala, prímostur og prímsigna. Tökuorð úr lat. primus

‚fyrstur‘ (ÍOB).

príor kk. Tökuorð líklega úr lat. prior ‚bestur, æðstur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 14. aldar - Codex Frisianus (AM 45 fol)

Sveinn priorr af Elgisetri.

prís kk. Tökuorð úr mlþ. prîs < ffr. pris < lat. pretium ‚dýrmæti, kostur‘ (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Heimskringla (Magnússona saga)

Reið Sigurður konungur og allir hans menn með þvílíkan prís til Miklagarðs [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

lof, hrós

verð, verðlag

prísund kvk. Tökuorð úr mlþ. prı̄sūn eða úr ffr. prisun < lat. prehensio ‚varðhald‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Saga Óláfs konungs hins helga (Holm perg 2 4to)

Engi maðr sa hann augum i þeirri prisund sa er honom beði miscvnnar.

ÍSLENSKT SAMHEITI

fangelsi

prívat lo. Tökuorð úr d. privat < lat. privatus (ÍOB).

Með sömu orðsifjum hvk. prívat, ao. prívat og vsk. prívat-.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1853 - Tíðindi frá Alþingi Íslendinga

[...] að prentsmiðjan eigi að seljast í eign prívat (einstakra)-manna.

ÍSLENSKT SAMHEITI

einkalegur

próf hvk. Tökuorð úr mlþ. prôve < mlat. proba ‚eintak, sýni, sýnishorn‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1281 - Jónsbók (AM 351 fol)
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Síðan hafi hverr fram sinn heimildartaka til þess er til probs kemr [...].

prófa so. Tökuorð úr mlþ. prôven < lat. probare (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) lok 12. aldar - Vers eftir óþekkt skáld

[...] hitt mun ráð [...] / [at] raunsjóvir sik prófi [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

reyna

kanna

prófastur kk. Tökuorð úr fe. profast < mlat. propostus (ÍOB) < lat. præpositus, lsh. þt. kk.
af præponere ‚setja fyrir, útnefna‘.

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Morkinskinna (GKS 1009 fol)

[...] sva sagþi Ketill profastr er varþveitti Mario kirkio at Sigurþr veri þar grafið.

ÍSLENSKT SAMHEITI

lundi

prófessor kk. Tökuorð úr d. professor < lat. professor ‚kennari‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1647 - Heims Historia sümmerud af Hermanne Fabronio

Þesser hafa. Anno. 1530. Carolo v. keysarl(igri) maiest(at) til Avgsborg þeirra confession j

hendur feingit, hveria Philippus Melanchton professor til Wittenberg hafdi samsett, consensu

Lutherij.

prófeti kk. Tökuorð úr lat. propheta (JÓHANNESSON) (< fgr. προφήτης).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Ágrip af Nóregs konunga sǫgum (AM 325 II 4to)

[...] hann var sannr próphete.

ÍSLENSKT SAMHEITI

spámaður

prósessía kvk. Tökuorð úr mlat. processio (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Heimskringla (Ólafs saga helga)

Þá gekk biskup með prósessíu um kirkju og leiddi konunginn [...].
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ÍSLENSKT SAMHEITI

skrúðganga

helgiganga

prósi († prósa) kk. Tökuorð líklega úr d. prose < lat prorsa (oratio) ‚bein ræða‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Postola sögur (Tveggja postola saga Jóns og Jakobs; AM 636 4to)

Eigi syniz ok þessum orðum virðuligs Bede motstaðlig vera su prosa, sem syngz i iolum

octavo dag [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

lausamál

prufa kvk. Tökuorð úr d. prøve < mlþ. prôven < mlat. proba (sbr. próf og prófa) (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1879 - Mínir vinir, dálítil skemmtisaga

Mætti jeg [...] biðja um [...] pruvu af öllum sirzum og klæðum í búðinni.

ÍSLENSKT SAMHEITI

sýni

reynslutími

áheyrnarpróf

prúður lo. Tökuorð úr fe. prūd < ffr. prud < mlat. produs ‚hugrakkur‘ < lat. providus

‚forsjáll, gætinn, vitur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) byrjun 12. öld - Eiríksdrápa (Markús Skeggjason)

[...] auði gœddu allvald prúðan / ítrir menn [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

göfuglyndur, ágætur

hugrakkur

pund hvk. Tökuorð úr fe. eða fsax. pund < lat. (libra) pondo ‚eitt pund að þyngd‘
(JÓHANNESSON).

Orðið virðist vera mjög fornt, enda finnst afleidda orðið pundari þegar á 10. öld í Sonatorreki

(sbr. ljóðpundari í LEXPOE, sjá einnig -ari).

ELSTA DÆMI



115

(ONP) miðbik 12. aldar - Elucidarius in Old Norse translation (AM 674 a 4to)

[...] ef ek fela þegiande i iorþo pund þat es goþ selde mer.29

punktur kk. Tökuorð úr fe. punct eða mlþ. punkt < lat. punctus (ÍOB) eða punctum ‚stunga‘.

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Den første og anden grammatiske afhandling i Snorres Edda (1.

málfræðiritgerð, AM 242 fol)

[...] ok set[c] pvnct fyrir ofan þa er í nef erv kveðnir [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

depill

atriði, athugasemd

purpuri kk. Tökuorð ættað úr lat. purpura (ÍOB) (< fgr. πορφύρα ‚purpursnegl‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Heimskringla (Haralds saga Sigurðarsonar)

Hann gaf honum og skikkju sína, það var brúnn purpuri, hvít skinn með, og hét honum

miklum metnaði og vináttu sinni.

públikum hvk. Tökuorð úr d. publikum < þ. Publikum < mlat. publicum ‚alþýða manna‘.

Orðið finnst í skriflegum heimildum frá og með ofanverðri 19. öld og er líklega komið úr
dönsku.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1873 - Göngu-Hrólfur (13-14:101 Svar til ‚Þjóðólfs‘)

[...] alt ‚públikum‘ [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

áheyrendur

áhorfendur

lesendur

púls kk. Tökuorð úr d. puls < mlþ. puls < lat. pulsus ‚aflfjöður‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) lok 18. aldar - Rit þess íslenzka lærdómslistafélags (15. bindi)

Púlsinn [...] marka menn almennt med því að leggia þumalfingr stundarkorn innan og ofan-

verdt á úlflid.
29Sbr. lat. : [...] si creditum talentum mallem in terra silendo occultari.
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ÍSLENSKT SAMHEITI

slagæð

hjartsláttur, æðasláttur

púlt hvk. Tökuorð úr d. pult < þ. Pult < mhþ. pulpet, pulpit < lat. pulpitum (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1896 - Kvennablaðið

Gamla púltið var farið og komið í staðinn skrifborð úr valhnotartrje.

púpa kvk. Tökuorð líklega úr d. puppe eða beint úr lat. pupa ‚dúkka‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) lok 18. aldar Rit þess íslenzka lærdómslistafélags (10. bindi)

Smávaxit sæ-qvikindi at framanverdu skapat sem hestr, en at aptanverdu sem púpa (pupe).

pyttur kk. Tökuorð úr fe. pytt < lat. puteus ‚hola, þró‘ eða orð af germönskum uppruna sem
varð fyrir merkingaráhrifum frá lat. puteus (DE VRIES) (sjá einnig JÓHANNESSON og ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 14. aldar - Gyðinga saga (AM 226 fol)

[...] þar søcktu þeir honum nidr i diűpann pitt.

R

radísa kvk. Tökuorð úr d. radise < nið. radijs < fr. radis < lat. radix ‚rót‘.

Orðið birtist frá og með ofanverðri 18. öld og er líklega danskt tökuorð í íslensku. Í dönsku
var orðið til þegar á öndverðri 17. öld (sbr. Renæssances sprog i Danmark:Radiiss).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1770 - Islensk Urtagards Bok

Radísur [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

hreðka

registur hvk. Tökuorð úr mlat. registrum, hliðarmynd af mlat. regestum < lat. regesta

‚frásagnir‘, lsh. þt. hvk. flt. af regerere ‚skrásetja, bókfæra‘ (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1540 - Nýja testamenti Odds Gottskálksonar (Rom., inngangsorð)
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Einu með því að hann vildi ekkert af þér hafa og rifi sinn registrum í sundur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

efnisyfirlit, skrá

rödd

regla kvk. Tökuorð úr mlat. regula (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Den tredje og fjærde grammatiske afhandling i Snorres Edda (3.

málfræðiritgerð, AM 748 I b 4to)

Solœcismus er lavstr isamansættv mali gær imoti reglvm rettra malsgræina [...].

rektor kk. Tökuorð úr lat. rector ‚stjóri‘ frekar en um mlþ. eða d. rektor (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1716 - Biskupsskjalasafn

Mætte hier [á Þingvöllum] rector Þorleifur Arason.

ÍSLENSKT SAMHEITI

skólameistari

rest kvk. Tökuorð úr d. rest < fr. reste < mlat. restum.

Orðið birtist í 18. öld. Tilkomutímabili og ritunarháttur sýna að það er líklega komið úr
dönsku (sbr. einnig ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) öndverð 18. öld - Árni Magnússons levned og skrifter (2. bindi)

Resten af bokinne eru Rimur, og sprette eg þeim ecki í sundur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

leifar

retórík kvk. Tökuorð úr d. retorik < lat. (ars) rhetorica (< fgr. ῥητορική (τέχνη)).

Orðið birtist frá og með öndverðri 19. öld og er líklega komið úr dönsku (sbr. grammatík).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1842 - Ný félagsrit (2:108 Um skóla á Íslandi)

[...] mælskulist (retorík og díalektík) á latínu.

PAROLA AUTOCTONA

mælskufræði, mælskulist
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rím hvk. Tökuorð úr mlþ. rı̄m < ffr. rime < lat. rhythmus (DE VRIES) (< fgr. ῥυθμός ‚lagleg
hreyfing, samstilling, samsvörun‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) síðasti fjórðungur 13. aldar - Barlaams ok Josaphats saga (Holm perg 6 fol)

Oc gerðu ser himskir menn. morg rim oc rœðor.

rós kvk. Tökuorð úr fe. eða mlþ. rōse < lat. rosa (DE VRIES) (< fgr. ῥόδον).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1271 - 1281 - Norges gamle love indtil 1387 (1. bindi; AM 334 fol)

Rós skal datter hava [...].

rusti kk. Tökuorð úr mlþ. rustêr < fr. rustre < ffr. ruistre < lat. rusticus ‚bóndi‘ (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(BENEDIKTSSON 1987) öndverð 17. öld - Nomenclator omnium rerum propria nomina

continens (ÍB 77 fol.)

Agricola, agricultor, ruricola [...] Ruste.

ÍSLENSKT SAMHEITI

ruddi

rúbín(n) kk. Tökuorð líklega úr d. rubin, ættað úr mlat. rubinus (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 16. öld - Reykjahólabók (Holm perg 3 fol)

Efter þat gieck hann [heilagr Georgius] jnn leinngra j hvsed og saa þar eitt bord af þeim

steinne er rvbin heiter.

ÍSLENSKT SAMHEITI

roðasteinn

rúsína kvk. Tökuorð úr d. rosin < ffr. rosin < mlat. racimus, racemus ‚vínberjaklasi, vín‘
(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1497 - Diplomatarium Islandicum (7. bindi; AM dipl isl fasc XXXIII 13)

Jtem fikiur oc rusin oc hveitebravd fyrir xij. fiska.

rúta kvk. Tökuorð úr d. rute (ÍOB) < fr. route < lat. rupta (via) ‚leið‘ (ODS).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1942 - Spegillinn
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[...] því ég var orðinn leiður að bíða eftir rútunni. (10:85 Undanþága)

ÍSLENSKT SAMHEITI

áætlunarbifreið, langferðabíll

leið

ryþmi (rytmi) kk. Tökuorð úr e. rhythm < lat. rhythmus (< fgr. ῥυθμός ‚lagleg hreyfing,
samstilling, samsvörun‘).

Orðið birtist frá og með sjöunda áratugi 20. aldar og hefur líklega komið inn í ísl. úr e.
rhythm ef ekki úr fr. rythme.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1962 - Frjáls þjóð (11:2 My fair lady)

[...] tilfinning hennar fyrir laglínu og ryþma er sérstaklega næm.

ÍSLENSKT SAMHEITI

gangur, hrynjandi, taktur

S

saffran kk. Tökuorð úr mlþ. safrān < mlat. safranum ‚krókus, saffran‘ (ÍOB) (< arab.
za’farān).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1346 - Norges gamle love indtil 1387 (3. bindi; Holm perg 35 4to(x))

[...] pipar ok safran [...].

safír kk. Tökuorð líklega úr d. safir (fd. saphir (ODS)) < lat. saphirus (ÍOB) (< fgr. σvάπ-
φειρος ‚asúrsteinn‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1584 - Biblia : Það er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Guðbrandsbiblía,

Job. 28:16)

[...] þeir dyrindes Gimsteinar Onich og Zaphir.30

sakramenti hvk. Tökuorð úr d. sakramente < lat. sacramentum (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1540 - Nýja testamentið Odds Gottskálkssonar (eftirmáli)

30Sbr. lat. : Non appendetur auro Ophir nec lapidi sardonycho pretiosissimo vel sapphiro.
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En þessari kristilegri trú til teikns og staðfestingar þá eru gefin þessi tvö sakramenta, sem er

vatsskírn og heilög holdtekja Drottins [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

náðarmeðal

salat hvk. Tökuorð úr d. salat (ÍOB) < þ. Salat (DDO) < ít. salata < mlat. (herba) salata

‚söltuð grænmeti‘.

ELSTA DÆMI

(RITOH) ofanverð 16. öld - Málsháttasafn Magnúsar prúða

Þad er fínt salat fyrer þann mun.

saltari kk. Tökuorð úr fe. saltere < mlat. psalterium ‚ákveðið strengjahljóðfæri, saltari‘
(ÍOB) (< fgr. ψαλτήριον ‚ákveðið strengjahljóðfæri‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) öndverð 12. öld - Sigurðarbǫlkr (Ívarr Ingimundarson)

Sǫng saltara, / meðan Sigurð píndu / jǫfurs óvinir, / ýta dróttinn [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

davíðssálmar

sandali kk. Tökuorð úr d. sandal < lat. sandalium (ÍOB) (< fgr. σvάνδαλον).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1903 - Kvennablaðið (3:22 Hnífur og gaffall)

Svo létu þeir þrælana taka af sér ilskóna (sandalana) [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

ilskór

sálmur kk. Tökuorð úr fe. sealm < lat. psalmus (ÍOB) (< fgr. ψαλμός ‚það að hreyfa fingurna
milli strengja hljóðfæris, hljóð lýru, söngur‘).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 11. öld - Kredda (Þrándr í Gǫtu)

[...] syng ek salma sjau [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

trúarljóð

sedrusviður kk. Fyrri liður orðsins er tökuorð úr lat. cedrus (< fgr. κέδρος ‚sítrustré‘). Orðið
er samsett úr lat. cedrus og ísl. viður (sbr. ÍOB:sedrustré).
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Orðið cedrus var þegar notað í ljóðum á 14. öld (sbr. t.d. Guðmundardrápu eftir Árna
Jónsson ábóta), en þar er frekar um latínuslettu að ræða (sbr. LEXPOE:cedrus).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1584 - Biblia : Það er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Guðbrandsbiblía,

1Konungs. 5:22)

[...] vm þa Cedrus vidu og Grenetrie.31

seðill kk. Tökuorð úr d. seddel < mlþ. sedele < mlat. cedula < lat. schedula, smækkunarorð
leitt af scheda ‚pappírsræma‘ (ÍOB) (< fgr. σvχέδη ‚blað, blaðsíða‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1640 - Bréfabók Þorláks biskups Skúlasonar (96)

[...] þa skrifa þyngunautarer sem so er fravysad, vpp brief og zedla og lesa þa vpp.

ÍSLENSKT SAMHEITI

miði, spjald

pappírspeningur

sekkur kk. Tökuorð úr fe. sæcc frekar en ffrís. sæk < lat. saccus (JÓHANNESSON) (< fgr.
σvάκος ‚gróf voð, allt sem gert er af slíkri voð‘). Orðið er semitískt að uppruna (sbr. hebr. śaq

‚poki‘ og ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Grágás (GKS 1157 fol)

Huerr maðr scal húþir fa vm voro sina sva at iafn margir seckir se undir iafn mikilli húð.

sekreter(i) kk. Tökuorð úr d. sekretær (ÍOB) < þ. Sekretär < fr. secrétaire < mlat. secretarius

‚kirkjuvörður, skrúðhúsvörður‘ (ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) byrjun 18. aldar - Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Víðalíns (5. bindi)

[...] í stað velæðla hr. secreterans hafði með sjer tekið monsr. Þorstein Sigurðsson þessu

erindi að framfylgja [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

(einka)ritari, skrifari

sekúnda kvk. Tökuorð líklega úr d. sekund (ÍOB) < þ. Sekunde < fr. seconde < mlat. secunda

(pars minuta) ‚annar lítill hluti‘ (ODS).

31Sbr. lat. : [...] in lignis cedrinis et abiegnis.
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ELSTA DÆMI

(RITOH) 1597 ì Calendarivm. Islendskt Rijm.

[...] huør ein Minuta [skiptist] j lx. Secunda / Og huør Secunda j lx. Tertia.

sekvensía kvk. Tökuorð úr mlat. sequentia (JÓHANNESSON) < lat. sequentia ‚samfella‘.

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to)

Slíct iarteiner oc sequeðtia sem allelvia.[...].

sement hvk. Tökuorð líklega úr d. cement < lat. cæmentum ‚byggingarsteinn, steypublanda‘
(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) byrjun 19. aldar - Klausturpósturinn

Múrinn er gjørr af brenndum múrsteinum og rómversku Cementi [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

steinlím

semí- fsk. Tökuorð upprunalega úr lat. semi- en seinna (ofanverð 20. öld) úr e. semi-.

Orðsifjar þessa viðskeytis eru umdeildar vegna þess að það birtist aldrei eitt eða í föstum
samsettum orðum (eins og t.d. dóm-). Ég tel það hafi komið tvisvar inn í íslensku: fyrr á
tímum sem beint tökuorð úr latínu en seinna úr ensku.

ELSTA DÆMI

(ÓSKARSSON 2003:170) 1360 - Diplomatarium Islandicum (3. bindi)

[...] ok skal einn uera semipafi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

hálf-

sena kvk. Tökuorð úr d. scene (ÍOB) < fr. scène < lat. scæna (ODS) (< fgr. σvκηνή ‚söluskýli,
tjald‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) síðasti fjórðungur 19. aldar - Macbeth

Í öðru atriði (eða ‚senu‘) kemur fram hinn gamli konungur Duncan, með þeim sonum sínum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

atriði

(leik)svið
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senat hvk. Tökuorð úr d. senat < lat. senatus.

Orðið birtist frá og með öndverðri 19. öld og er danskt tökuorð í íslensku.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1841 - Skírnir (15:49 Frá Spánverjum)

(Senat eður þeím í efri stofu fulltrúaþíngsins)

ÍSLENSKT SAMHEITI

öldungaráð

september kk. Tökuorð ættað úr lat. september mensis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 12. aldar - Äldsta delen af cod. 1812 4to (GKS 1812 4to)

[...] þa er september keomr [...].

serimónía kvk. Tökuorð úr d. ceremoni (ÍOB) < fr. cérémonie < lat. cærimonia (ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1541 in Diplomatarium Islandicum (10. bindi; Ny kgl. saml. 1924 4to)

[...] þar ordinerizt nyttugar og samþyckiligar ceremoniur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

viðhöfn

sería kvk. Tökuorð úr d. serie (ÍOB) < fr. série < lat. series (ODS).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1905 - Þjóðviljinn (37:147 Lög, samþykkt af Alþingi)

XXVII. Lög um heimild fyrir veðdeild landsbankans, til að gefa út nýjan flokk (seríu) banka-

vaxtabréfa.

ÍSLENSKT SAMHEITI

röð, flokkur

þáttaröð

séní hvk. Tökuorð úr d. geni < fr. genie < lat. genius ‚verndarandi‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1894 - Sunnanfari (5:38 Íslendingar í tveimur dönskum leikritum)

[...] Sigurður Guðmundsson málari, sem þá var alment kallaður Sigurður séní [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI
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snillingur

séra kk. Tökuorð úr ffr. sire (sbr. e. sir) < lat. senior ‚sá elsti‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 13. aldar - Strengleikar (DG 4-7)

J þeira flocki var herra Valuein ok hans hinn friði frænnde ok felage Sira iven.

signa so. Tökuorð úr lat. signare ‚merkja, innsigla‘ (DE VRIES).

Í mlat. fær orðið merkingu ‚að krossa yfir, gera krossmark yfir sér‘ (sbr. du Cange).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 56r33)

[...] þa er hað queþr. qui pridie quam. þa hefr hað upp oblet fyrst oc signer. en síþan calec

imiðing þes er drótteð gerþe þa er hað gaf postolom sínom hod sitt oc blóþ.

ÍSLENSKT SAMHEITI

helga, vígja, blessa

sinfónía kvk. Tökuorð úr d. symfoni < mlþ. symphonîe < mlat. symphonia (JÓHANNESSON)
(< fgr. σvυμφωνία ‚einhljómur‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 15. aldar - Gibbons saga (AM 335 4to)

[...] handa hliodfære * [...] sinnfonivm [...].

sinnep hvk. Tökuorð líklega úr d. sinæp (fd. synap, sinæp) < lat. sinapis (ÍOB) (< fgr.
σvίναπις).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1764 - Búnaðarbálkur

Þad sínepi, sem vex hér a landi verdur meir enn mannhátt.

sirka ao. Tökuorð úr d. cirka < lat. circa ‚allt í kringum, báðum megin‘.

Orðið birtist í íslensku frá og með byrjun 20. aldar.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1914 - Ólíkar persónur

[...] cirka 1000 ár fram í tíðina.

ÍSLENSKT SAMHEITI

um það bil, nálega, hér um bil

sirkill kk. Tökuorð úr d. cirkel, ættað úr lat. circulus ‚hringur, ummál‘ (ÍOB).
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ELSTA DÆMI

(RITOH) 1644 - Biblia : Þad er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Þorláksbiblía, Jes.

44:13)

Hinn annar smiður [...] høggur þad [tréð] vm kring og maatar þad af med Cirklenum [...].32

ÍSLENSKT SAMHEITI

hringfari

sítróna kvk. Tökuorð úr d. citron < fr. citron < lat. citrus (ÍOB) (< fgr. κίτρον).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1692 - Calendarium perpetuum

[...] aalijka og Citrona.

ÍSLENSKT SAMHEITI

gulaldin, súraldin

skandall (skandali) kk. Tökuorð úr d. skandale < fr. scandale < lat. scandalum (ÍOB) (< fgr.
σvκάνδαλον ‚snara, áreitni‘). Nútímamerkingu orðsins ber að rekja til kirkjulegrar merkingar
þessa orðs á miðöldum, þ.e. ‚tækifæri til að syndga‘

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1881 - Skuld (128:287)

En verstr er skandalinn með hana Minervu.

ÍSLENSKT SAMHEITI

hneyksli, óhæfa

skarlat hvk. Tökuorð úr mlþ. scharlāt eða me. scarlat < ffr. escarlat < mlat. scarlatum

(ÍOB) (< pers. säqirlāt. ‚þéttofinn ullardúkur‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) lok 13. aldar - Strengleikar (DG 4-7)

[Þeir sa] einn friðan svein [...] clæddan kyrtli rauðvm af hinu bezta skallati.

skóli kk. Tökuorð úr fe. scōl eða mnið. school (DE VRIES) eða beint úr alþlat. schola

(JÓHANNESSON) (< fgr. σvχολή ‚tómstund‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Alexanders saga (AM 519 a 4to)

Þessi sveinn A<lexander> var i scola settr [...].
32Sbr. lat. : Artifex lignarius [...] operatur illud scalpellis et circino [...].
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ÍSLENSKT SAMHEITI

námsstofnun

skrifa so. Tökuorð úr mlþ. schrı̄ven < lat. scribere (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 12. aldar - Elucidarius in Old Norse translation (AM 674 a 4to)

[...] þuiat þa es huitr litr eþa rauþr es biartare ef svartr es hia skrivaþr [...].33

ÍSLENSKT SAMHEITI

rita

skrín hvk. Tökuorð líklega úr fe. scrı̄n, frekar en úr mlþ. schrı̄n, < lat. scrinium (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) byrjun 12. öld - Eiríksdrápa (Markús Skeggjason)

[...] hringum varði áttkonr Yngva / auðig skrín ok golli rauðu [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

askja

sokkur kk. Tökuorð e.t.v. úr fe. socc, sem komið er af lat. soccus (ÍOB) (< fgr. σvύκχος
‚ákveðin skótegund‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Isländska handskriften N° 645 4° (AM 645 4to)

Ener sokonom var ofan steýpt at sconom [...].

sort kvk. Tökuorð úr d. sort < fr. sorte < lat. sors (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1865 - Þjóðólfur (30:122 Auglýsingar)

[...] af ýmsum sortum [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

gerð, tegund

sóli kk. Tökuorð líklega úr mlþ. sōle, ættað úr lat. solea ‚ilskór‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 14. aldar - Sverris saga (AM 327 4to)

[...] þeir varo flestir a scobroddum en flottamenninir a berum solum.

33Sbr. lat. : [...] Ut enim pictor nigrum colorem substernit, ut albus vel rubeus pretiosior sit [...].
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ÍSLENSKT SAMHEITI

skóbotn

sósa kvk. Tökuorð úr d. sovs < fr. sauce < mlat. salsa (ÍOB) < lat. salsa, lsh. þt. kvk. af
salare ‚salta‘.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1800 - Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri manna húsfreyjur

Sósa, gód med allskonar steikum.

sósíal lo. Tökuorð úr d. social e.t.v. í gegnum þ. sozial eða beint úr fr. sociale < lat. socialis.

Orðið birtist frá og með ofanverðri 19. öld og er danskt tökuorð. Dönsku orðsifjabækurnar
geta ekki þýsku sem milliliðar en á hinn bóginn telur HELLQUIST það vera þýskt tökuorð í
sænsku. Ég lít svo á að orðið hafi e.t.v. komið inn í norræn mál í gegnum þýsku eða beint úr
frönsku í tungu Dana.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1873 - Göngu-Hrólfur (4-5:34, Í kverju kemr þessi framfara-stefna helst fram?)

§ 2. sósíalt og pólitískt frelsi.

ÍSLENSKT SAMHEITI

félagslegur (félags- í samsettum orðum)

spássera so. Tökuorð úr mlþ. spatzêren og seinna úr d. spadsere < ít. spaziare < lat. spatiari

(ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1584 - Biblia : Það er, Øll heilog Ritning, utløgd a Norrænu (Guðbrandsbiblía,

Orðskv. 7:8)

Hann gieck vm Stræted hia eirne Hyrningu / spacierade a Veigenum hia hennar Hwse.34

ÍSLENSKT SAMHEITI

ganga, labba

spássía kvk. Tökuorð úr lat. spatia, nf. flt. af spatium ‚rými‘ (JÓHANNESSON).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1515 - Diplomatarium Islandicum (8. bindi, AM dipl isl apogr 3880)

[...] j gegnum spaciuna [...].

spegill kk. Tökuorð úr mlþ. spegel < mlat. speglum < lat. speculum (ÍOB).

34Sbr. lat. : [...] qui transit per plateam iuxta angulum et prope viam domus illius graditur.
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ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Postola sögur (Jóns saga baptista, AM 232 fol)

Johannes er [...] spegill skirlifis [...].

spekúlera so. Tökuorð úr d. spekulere, ættað úr lat. speculari ‚kanna, skoða‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1661 - Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara

Zacharias upphóf að viðleita og spekulera [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

spá, velta fyrir sér

braska

spes lo. Tökuorð úr e. special < ffr. especial < lat. specialis.

Orðið birtist á ofanverðri 20. öld. Frá og með áttunda áratugi fer tíðni þess sívaxandi. Það er
líklega enskt tökuorð í íslensku.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1973 - Vísir (290:8 Mott the Hoople: Mott)

Agætis plata, en ekkert spes.

ÍSLENSKT SAMHEITI

sérstakur

spítali kk. Tökuorð úr mlþ. spetal, ættað úr mlat. hospitale ‚gistihús‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 14. aldar - Codex Frisianus (AM 45 fol)

[...] hann let gera Katrinarkirkio við Sandbrv ok spitalann [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

sjúkrahús

spritt hvk. Tökuorð úr d. sprit < þ. Sprit < fr. esprit < lat. spiritus ‚andvari, andi‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1897 - Skýrsla um hið íslenzka náttúrufræðisfélag

[...] þar er fullt af spritti og brennivíni [...].

spúsi, spúsa kk. og kvk. Tökuorð úr ffr. espous, espouse < lat. sponsus, sponsa (ÍOB).

ELSTA DÆMI
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(ONP) lok 13. aldar Strengleikar (DG 4-7)

Spusi hænnar oc herra læit længi til hænnar [...].

[Hann] hataðe ok hafnaðe sinni goðre spuso [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

eiginmaður/-kona

stabíll lo. Tökuorð úr d. stabil, e.t.v. í gegnum þ. stabil eða fr. stable < lat. stabilis.

Orðið birtist frá og með byrjun 20. aldar og er danskt tökuorð. Dönsku orðsifjabækurnar
geta þó engra milliliða milli dönsku og latínu en HELLQUIST telur orðið vera franskt tökuorð
í sænsku. Ég lít svo á að það hafi komið inn í íslensku annaðhvort í gegnum þýsku eða
frönsku.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1927 - Spegillinn (2:7 Straumar)

[...] eftir því sem einn stabíll íhaldsmaður í trúmálum tjer oss [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

staðfastur, reglusamur

status kk. Tökuorð úr d. status < lat. status ‚hjúskaparstaða, þjóðfélagsstaða‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1958 - Hlýjar hjartarætur

Svo hringi ég einhvern daginn til að fá statusinn í fakta.

ÍSLENSKT SAMHEITI

ástand, staða

stígvél hvk. Tökuorð ættað úr ít. stivale, líklega úr mlat. æstivale (calceamentum) ‚sum-
arskór‘. Síðla í físl. kemur fyrir orðmyndin stýfill sem líklega er komið inn í málið úr mlþ.
stevel. Ekki er víst hvort nútímamyndin er framhaldsmynd þessa tökuorðs eða síðar til komin
og þá ummyndað tökuorð úr d. støvle (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 15. aldar - Thomas saga erkibyskups (GKS 1008 fol)

[...] herra byskup heilagr Thomas stigr aa hest, ok ber stiguel at hans fæti.

stíll kk. Tökuorð úr mlþ. stilus < lat. stilus ‚griffill, pinni, staur‘. Latneska orðið er oft
talið skylt lat. stimulus ‚broddstafur‘. Aðrir ætla hins vegar að það sé tökuorð úr fgr. σvτῦλος
‚stólpi, súla‘ sem líklega er skylt stauli og staur (ÍOB).
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ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 14. öld - Maríu saga (Holm perg 11 4to)

[...] vanmattuligan stil minnar vitzkv skiliandi [...].

strúktúr kk. Tökuorð úr d. struktur (< þ. Struktur) < lat. structura.

Orðið birtist frá og með fimmta áratugi 20. aldar. Ég tel það vera frekar danskt tökuorð en
enskt, þar sem útkoman hefði í síðara tilvikinu tæpast verið strúktúr vegna hljóðfræðilegra
ástæðna.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1943 - Þjóðviljinn (78:3 Þrír fyrirlestrar um myndlist)

[...] þá var það ætíð hinn listlegi eða myndræni strúktúr er stóð á bak við náttúrueftirlíking-

una.

ÍSLENSKT SAMHEITI

formgerð

stræti hvk. Tökuorð úr fe. strǣt eða ffris. strēte < lat. (via) strata ‚steinlagður vegur‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) ofanverð 11. öld - Vers eftir óþekkt skáld

[...] mjǫk fara Magnús rekkar / mætir upp at stræti [...].

stúdent kk. Tökuorð líklega úr fd. eða mlþ. student, sem er komið af lat. studens (ÍOB), lsh.
nt. af studere ‚fást við e-ð, læra‘.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1537 - Diplomatarium Islandicum (10. bindi; Ny kgl. saml. 1924 4to)

[...] med aullum Studentum og Skolaklerckum [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

nemandi

stúdera so. Tökuorð líklega úr fd. studera eða beint úr lat. studere ‚fást við e-ð, læra‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) 14. öld - Four Ævintýri (AM 238 XXVII fol)

[...] at hann studeradi hæilaga bok [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

læra, nema, stunda nám
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stúdía kvk. Tökuorð líklega úr d. studie (ÍOB) < þ. Studie < lat. studium ‚kapp, rannsókn‘
(ODS).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1955 - Birtingur. Tímarit um bókmenntir, listir og önnur menningarmál

Flest þeirra geta að vísu talizt góð leikrit, tæknilega gallalítil og oft athyglisverðar sálfræði-

legar stúdíur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

rannsókn

stúdíó hvk. Tökuorð úr e. studio < ít. studio < lat. studium ‚kapp, rannsókn‘.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1939 - Skírnir (1:43 Þróun íslenskunnar)

Í bók hans35 um för sína til Rússlands er m. a. þessi orð að finna: [...] stúdíó [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

upptökuherbergi, upptökusalur

summa kvk. Tökuorð frekar úr d. summa < lat. summa ‚heild, upphæð‘ en beint úr lat.
summa (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1540 - Nýja testamentið Odds Gottskálkssonar (Tit., inngangur)

Þetta er einn stuttur pistill, en er þó ein summa kristilegs lærdóms [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

samtala, upphæð, ágrip

súmmera (summera) so. Tökuorð úr fd. summere (ÍOB) < mhþ. summieren < lat. summare

(ODS).

ELSTA DÆMI

(ONP) miðbik 14. aldar - Biskupa sögur (vol. II, Guðmundar saga, Holm perg 5 fol)

[...] summerat var i fyrsta prologo [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

(sommare) telja, reikna saman

súper lo. og fsk. Tökuorð úr e. super < lat. super ‚hæstur, æðstur‘.

35Þórbergur Þorðarson, Rauða hættan, Sovétvinafélag Íslands, Reykjavík 1935
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Orðið birtist bæði sem lýsingarorð og forskeyti frá og með fimmta áratugi 20. aldar. Ég tel
líklegt að það hafi verið fengið að láni úr ensku frekar en beint úr latínu.

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1953 - Landneminn (3:1 Manndráp hermannaútvarpsins)

Yfirleitt er allt súper.

ÍSLENSKT SAMHEITI

frábær, stórkostlegur, meiriháttar-

ofur-, meiriháttar-

sveskja kvk. Tökuorð úr d. sve(d)ske (ÍOB) < þ. Zwetsche (DDO) < mlat. damascenum

(prunum) ‚plóma frá Damascus‘36.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1724 - Dómabók Orms sýslumanns Daðasonar 1717-32 (Lbs 225 fol)

Sikur rusjn og sveskur - - - 48 fiskar.

sökkull kk. Tökuorð úr d. sokkel < þ. Sockel < fr. socle < it. zoccolo < lat. socculus (ÍOB),
smækkunarorð leitt af soccus ‚ákveðin skótegund sem leikarar notuðu í kómedíum‘.

ELSTA DÆMI

(RITOH) 19. öld - Safn Fræðafjelagsins (13. bindi)

[...] og nú skal Sokkull og allt halda sér, vertu því, Vinur, óhræddur um Húsid.

ÍSLENSKT SAMHEITI

undirstaða

súlufótur

T

tafla kvk. Tökuorð úr mlþ. taffel eða fe. tæfl < lat. tabula ‚tréborð, vaxstykki‘. Nútíma-
myndin er leidd af eldri myndinni tafl (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 10.-12. öld - Völuspá

Þa munu æser / undrsamlegar / gullnar tǫflur / i grasi finna / þærs i aardaga / aattar hǫfðv.

tangens (tangent) kk. Tökuorð úr d. tangens, tangent < lat. tangens (ÍOB), lsh. nt. af tangere

‚snerta‘.
36Sbr. Halldór Halldórsson 1958.
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ELSTA DÆMI

(RITOH) 1889 - Kennslubók í flatarmálsfræði handa alþýðuskólum

Sú lína, sem liggur fyrir utan sirkillínuna, en snertir hana að eins í einum punkti, kallast

tangent (snertilína) GH, og punkturinn, þar sem tangentinn snertir sirkillínuna, snertipunkt-

ur.

ÍSLENSKT SAMHEITI

snertill, snertilína

templari kk. Í merkingunni ‚musterisriddari‘ kemur orðið fyrir í forníslensku og er tökuorð
úr mlþ. templer < mlat. templaris. Í merkingunni ‚bindindismaður‘ er orðið hins vegar
stytting á orðinu góðtemplari, sem er tökuþýðing úr e. Good Templar (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) byrjun 14. aldar - Thomas saga erkibyskups (Holm perg 17 4to)

[...] formaðr templara i Jorsalaborgh [...].

(TIMARIT.IS) 1887 - Íslenzki good-templar (Hvernig stöndum vér 11-12:92)

Ég held að vér Templarar á Islandi ættum að fylgja fyrri reglunni [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

musterisriddari

stúkumaður

tempra so. Tökuorð úr mlþ. temperen < lat. temperare (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Fire og fyrretyve ... (AM 655 XXX 4to)

[...] ef þat [reykelsi] er temprað við mjólk ok við lagt þá er þat lækning.

ÍSLENSKT SAMHEITI

stilla

texti kk. Tökuorð úr mlþ. text < lat. textus ‚vaðmál‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 14. öld - Stjorn (AM 226 fol)

[...] um allan texta gudligra ritninga.

titill kk. Tökuorð úr lat. titulus ‚áletrun, skrift‘. Uppruni óviss (en sbr. Walde-Hofmann
1938). Norræna myndin var titull (ÍOB).

ELSTA DÆMI
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(ONP) miðbik 12. aldar - Den første og anden grammatiske afhandling i Snorres Edda (1.

málfræðiritgerðin, AM 242 fol)

Titvll hefir enn ekki eðli til stafs [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

fyrirsögn

tígull kk. Tökuorð úr fe. tigol, tigele eða mnið. tichel < lat. tegula (DE VRIES).

ELSTA DÆMI

(ONP) ofanverð 13. öld - Alexanders saga (AM 519 a 4to)

Þeir gerðo stopolenn Babel hofðo tigl fyri griot en bic fire lím.

tollur kk. Tökuorð úr fe. toll eða mlþ. tol < alþlat. tollonium < lat. teloneum (DE VRIES) (<
fgr. τελώνιον ‚tollbúð‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) öndverð 13. öld - Grágás (GKS 1157 fol)

Islendingar scolo engi toll giallda i noregi nema land aura.

tónn kk. Tökuorð úr mlþ. ton, ættað úr lat. tonus (ÍOB) (< fgr. τόνος ‚spenna‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 1r10)

Octauus héiter uox leticie gleþe tóð. þuiat i eilífo lífe es saoð gleþe oc faognoþr ón eðda.

trist(ur) lo. Tökuorð úr d. trist < fr. triste < lat. tristis (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) 1985 - Margsaga

Niflheimur var kaldur og trist [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

dapur(legur), hryggur, mæðulegur

týpa kvk. Tökuorð úr d. type < lat. typus (ÍOB) (< fgr. τύπος ‚lágmynd‘).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1936 - Iðunn

[...] þeir lýsa ekki einstaklingum, heldur bara týpum.

ÍSLENSKT SAMHEITI

tegund

gaur
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Ú

úlfaldi kk. Tökuorð úr lat. elephantus (ÍOB) (< fgr. ἐλέφας ‚fíll‘).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 44r26)

vii. þusundir atti hað sauþa. en þriár þusuðdir vlfada. v. huðdroþ øxna. oc .v. hundroþ

asna.

únsa kvk. Tökuorð e.t.v. úr d. unse < lat. uncia ‚einn tólfti (af pundi)‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TIMARIT.IS) 1852 - Ný tíðindi (16,17:72)

[...] hver únsa gulls borguð með 65 til 65½ shill. [...].

úr hvk. Tökuorð úr d. ur < mlþ. ūr(e) eða mnið. ūre < ffr. hore < lat. hora ‚klukkustund,
tími, árstíð‘ (ÍOB) (< fgr. ὥρα ‚tímabil, árstíð‘)

ELSTA DÆMI

(RITOH) lok 18. aldar - Minnisverð Tíðindi (1. bindi)

[...] ad heita þeim sigurverkum (úrum) [...].

ÍSLENSKT SAMHEITI

sigurverk

V

vers hvk. Tökuorð úr mlþ. vers < lat. versus ‚lína (í lausu og bundnu máli)‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(TEXOH) byrjun 13. aldar - Íslensk hómilíubók (Holm perg 15 4to, 54v18)

þa es þetta vers es synget. scal diácn kysa alltera.

vesti kk. Tökuorð úr d. vest < fr. veste < lat. vestis ‚fatnaður‘ (ÍOB).

Merkingin hefur færst í íslensku svo sem í dönsku (sbr. Moths Ordbog:Vest) frá ‚langur
fatnaður‘ til ‚ermalaus bolflík‘ væntanlega vegna áhrifa úr frönsku þar sem veste hefur báðar
merkingarnar

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1738 - Nucleus Latinitatis

Tunica manicata, Kirtell, Veste, eda Kioll med Ermum.
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villa kvk. Tökuorð líklega úr d. villa < ít. villa < lat. villa, sem er skylt lat. vicus ‚þorp‘ (sbr.
ísl. vé) (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 19. öld - Ný félagsrit

[...] hin mesta villa [...].

víbra so. Tökuorð úr d. vibrere < lat. vibrare ‚hrista‘ (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(RITOH) 1969 - Byggingarfræði-Verkfræði

Þegar steypan er sett í mótin, þarf að vibra steypuna vel.

ÍSLENSKT SAMHEITI

titra, hristast

vín hvk. Tökuorð úr lat. vinum (JÓHANNESSON) (< fgr. ϝοῖνος).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 10.-12. öld - Sigrdrífumál

[...] margan stelr viti vín.

Æ

ævintýri hvk. Tökuorð úr mlþ. ēventūre < ffr. aventure < lat. adventura (ÍOB), lsh. ft. kvk.
af advenire ‚komast, nálgast‘.

ELSTA DÆMI

(ORDRÍM) öndverð 15. öld - Skíðaríma (Sigurður Þórðarson fóstri)

Látum heldur leika tenn / á litlum ævintýrum / þá munu geta vór góðir menn / hjá gullaðs

skorðum dýrum.

Ö

ölmusa kvk. Tökuorð úr fe. almōsa < alþlat. *alimosna (< mlat. eleemosyna (sbr. JÓHANN-
ESSON)) (DE VRIES) (< fgr. ἐλεημοσvύνη ‚miskunn, vorkunnsemi‘).

ELSTA DÆMI

(ONP) 1271 - 1281 - Norges gamle love indtil 1387 (1. bindi; AM 334 fol)
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Maðr hverr fulltiða er gengr husa a meðal oc þiggr ǫlmoso hann a engan rætt a sér meðan

hann gengr með vanarvǫl oc hann er heill oc verkfærr.

ÍSLENSKT SAHEITI

fátækrahjálp, bónbjargir

örk kvk. Í merkingunum ‚kista, skip Nóa‘ er orðið tökuorð úr lat. arca. Í merkingunum
‚pappírsblað, tiltekinn hluti bókar, ákveðinn blaðsíðufjöldi‘ á það hins vegar rætur sínar að
rekja til d. ark < mlþ. ark < lat. arcus ‚bogi‘, vegna þess hvernig pappírsblöðin voru beygð
og brotin saman (ÍOB).

ELSTA DÆMI

(LEXPOE) 12. öld - Leiðarvísan

[...] en þás ǫrk á landi / ólesta vel festi [...].

(RITOH) 1609 - Alþingisbækur Íslands (4. bindi)

[...] j prentudu kueri farra arka.
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Listi yfir uppsláttarorð

A, Á

abbadís, aðjunkt, aðventa, agent, akademía, akkeri, akkúrat, akút, albúm, allegóría, altari,
anís, annáll, apríkósa, apríl, -ari, arkitekt, asni, atlas, ábóti, ágúst, ára.

B

bagall, baktería, belti, berkill, bik, bikar, biskup, bónus, bransi, bréf, búðingur, byssa, bytta.

D

daðla, dama, debet, demant(ur), desember, diskur, dispútera, djákni, djók, djöfull, doðrant(ur),
doktor, dóm-, dóni, dósent, dreki, drómedari, dúr, dúx.

E

edik, engifer, engill, erki-, eyrir.

F

fafla, faktor, fals, fantur, fas, fálki, febrúar, ferma, ferskja, fés, fiðla, filter, fígúra, fíkja, fínn,
flensa, fontur, form, formúla, fókus, frasi, fungera.

G

gimsteinn, gítar, glósa, grallari, gramm, grammatík, gráða.

H

hlébarði, hómilía, hótel, hrókur, húmor.

I, Í

idjót, innsigli, írónía.

J

janúar, júlí, júní, júristi.

K

kaleikur, kalk, kalkúlera, kamar, kamel(dýr), kandídat, kanill, kanína, kanna, kansellí, kansl-
ari, kantur, kapall (1), kapall (2), kapella, kapellán, kapítal, kapítuli, kapp, kapteinn, karakt-
er, karamella, kardínáli, karfa, kassi, kastali, kategóría, kaupa, kaþólskur, kál, kápa, keðja,
keisari, kempa, kerfill, kerra, kerti, ketill, kirsuber, kista, kjallari, kjóll, klassískur, klausa,
klaustur, klár, klásúla, klefi, klerkur, klóak, kokkur, kollegi, komma, komment, kommúna,
kompónera, konfekt, konsúll, kopar, kort, korter, kosta, kóði, kómedía, kópía, kór, kóróna,
kredda, kredit, krem, kristall, kristinn, krísa, krít, krítík, kross, króna, króníka, krúna, kufl,
kumpánn, kúpull, kúría, kúrs, kvittur, kvóti, kyrtill, kær, köttur.
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L

lampi, legáti, lektor, lerki, lesa, letur, lexía, liberal, lilja, limbó, líkjör, lína, ljón, lúxus.

M

magister, maí, majór, majóran, mandla, mappa, markaður, marmari, mars, maskína, massi,
medalía, meistari, messa, mirra, míla, mínus, mínúta, mítur, moll, mortél, módel, mórall,
mótor, munkur, musteri, múll, múr, músík, múskat, mylla, mynt, mynta, möttull.

N

náttúra, negatívur, nettur, norm, nón, nóta, nótera, nóvember, nunna, númer.

O, Ó

obláta, obskúr, október, olía, orða, orgel, orgínall, ostra, ólífa, ópall, óperasjón, óperera,
óratoría, óráðsía.

P

panna, pappír, par, paradís, pardus(dýr), partur, passa (1), passa (2), passía, páfi, páll, pálmi,
pása, páskar, peð, pels, pendúll, penni, pera, perla, persóna, pest, pilla (1), pilla (2), pinni,
pipar, pistill, píla, pílagrímur, pína, pípa, pírati, plan, planta, plata, plága, pláneta, pláss, plást-
ur, plebbi, plóma, plús, port, postilla, postuli, pólitík, pósitívur, praktískur, predika, preláti,
presentera, prestur, prins, prinsíp, prím-, príor, prís, prísund, prívat, próf, prófa, prófastur,
prófessor, prófeti, prósessía, prósi, prufa, prúður, pund, punktur, purpuri, públikum, púls,
púlt, púpa, pyttur.

R

radísa, registur, regla, rektor, rest, retórík, rím, rós, rusti, rúbín(n), rúsína, rúta, ryþmi.

S

saffran, safír, sakramenti, salat, saltari, sandali, sálmur, sedrusviður, seðill, sekkur, sekreter(i),
sekúnda, sekvensía, sement, semí-, sena, senat, september, serimónía, sería, séní, séra, signa,
sinfónía, sinnep, sirka, sirkill, sítróna, skandall, skarlat, skóli, skrifa, skrín, sokkur, sort, sóli,
sósa, sósíal, spássera, spassía, spegill, spekúlera, spes, spítali, spritt, spúsi, spúsa, stabíll,
status, stígvél, stíll, strúktúr, stræti, stúdent, stúdera, stúdía, stúdíó, summa, súmmera, súper,
sveskja, sökkull.

T

tafla, tangens, templari, tempra, texti, titill, tígull, tollur, tónn, trist(ur), týpa.

Ú

úlfaldi, únsa, úr.
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V

vers, vesti, villa, víbra, vín.

Æ

ævintýri.

Ö

ölmusa, örk.


