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Ágrip 
Í íslensku er aldalöng hefð fyrir því að blóta með efniviði úr kristindómi — eða öllu 

heldur með því að ákalla djöfulinn og dvalarstað hans. Andskotans, djöfulsins og 

helvítis, þessi blótsyrði þekkja allir sem mælandi eru á íslensku, óháð því hvort þeir 

leggi það í vana sinn að blóta eður eigi. 

Á tímum alþjóðavæðingar og sóknar enskrar tungu í lok 20. aldar bættust hins 

vegar ný og framandi „málblóm“ við flóru íslenskra blótsyrða þegar ensku blótsyrðin 

shit og fuck — síðar rituð sjitt og fokk — fóru að heyrast í talmáli landsmanna og er 

unnt að fullyrða að orðin hafi sett svip sinn á íslenska tungu æ síðan. 

Í þessari ritgerð beinast spjótin að blótsyrðinu fokk og er markmiðið með 

skrifunum að rýna í innkomu og notkun þess í íslensku nútímamáli. Í grófum dráttum 

er það gert með því að kanna uppruna enska „forföðurins“ fuck, fjalla um orðið fokk í 

eldri merkingu í íslensku, rekja innkomu enska blótsyrðisins í íslenska tungu og loks 

greina notkun þess (og skyldra orða) í nútímamáli áður en helstu niðurstöður eru 

ræddar í niðurlagi. 
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1. Inngangur 
Orð eru töfratól. Þau veita tilfinningum og hugarflugi manneskju farveg, möguleika á 

að flytja hugsun úr einu höfði í annað með svo litlu sem stunu tiltekinna hljóða. Slíkar 

samsetningar hljóða geta spannað allt frá merkingarleysu yfir í lífsnauðsynleg 

skilaboð. Sum orð þykja saklaus og falleg — t.a.m. hefur orðið ljósmóðir verið valið 

fallegasta orð íslenskrar tungu oftar en einu sinni — en önnur orð þykja svo vafasöm 

og ljót að þau geta valdið usla og hneykslan ein síns liðs. Í þann síðarnefnda flokk 

falla svokölluð blótsyrði. 

Unnt er að skilgreina blótsyrði sem orð eða orðalag sem: a) vísar til einhvers 

bannhelgs hlutar (tabús) eða smánarlegs hlutar; b) ber ekki að taka bókstaflega; c) má 

nota til að tjá sterkar tilfinningar eða viðhorf (Andersson og Trudgill, 1992, bls. 53). 

Þótt það að blóta þyki óþverri í hugum margra er ekki þar með sagt að það sé endilega 

óþarft eða gagnslaust því slíkur er máttur blótsyrða að notkun þeirra getur jafnvel 

dregið úr líkamlegum sársauka (Stephens, Atkins og Kingston, 2009, bls. 1056). 

Að taka sér blótsyrði í munn er iðulega kallað að blóta. Merking sagnarinnar var 

‘að dýrka’ í heiðni en við kristnitöku öðlaðist hún hina neikvæðu merkingu þess ‘að 

bölva’ í ljósi þess að þá þótti af hinu illa að dýrka heiðin goð (Guðrún Kvaran, 2000). 

Síðar fóru því áköll til myrkrahöfðingjans sem þekktur er undir hinum ýmsum 

nöfnum, svo sem andskotinn og djöfullinn, einnig að kallast blót — líkt og tíðkast í 

íslensku nútímans. 

Í íslensku blóta mælendur helst með fyrrnefndri aðferð; að ákalla djöfulinn og 

dvalarstað hans. Slík blótsyrði mætti kalla rammíslenskt ragn enda hafa þau tíðkast 

hér á landi öldum saman. Á tímum alþjóðavæðingar og sóknar enskrar tungu í lok 20. 

aldar urðu þó þau straumhvörf í flóru íslenskra blótsyrða að framandi „málblóm“ tóku 

að spretta innan um hin rótföstu blótsyrði. Ensku blótsyrðin fuck og shit sýndu mátt 

sinn og megin á tungum landsmanna og aðlöguðust loks íslensku málkerfi með þeim 

afleiðingum að nú á dögum eru þau oftar en ekki rituð fokk og sjitt. 

Í þessari ritgerð beinast spjótin að blótsyrðinu fokk og er markmiðið með 

skrifunum að rýna í innkomu og notkun þess í íslensku nútímamáli. Í grófum dráttum 

verður það gert með því að kanna uppruna enska „forföðurins“ fuck, fjalla um orðið 

fokk í eldri merkingu í íslensku, rekja innkomu enska blótsyrðisins í íslenska tungu og 

loks greina notkun þess (og skyldra orða) í nútímamáli áður en helstu niðurstöður eru 

ræddar í niðurlagi. 
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2. Forfaðir blótsyrðisins fokk 
 

2.1 Fuck í fyrndinni — um uppruna orðsins 

Fuck you, you fucking fuck! Þannig kemst persónan Frank Booth að orði í bandarísku 

kvikmyndinni Blue Velvet frá árinu 1986.1 Það er vel hugsanlegt að setning á borð við 

þessa kunni að stuða enskumælandi almenning enda þykir sögnin to fuck (‘að hafa 

samfarir, ríða’) ruddaleg í meira lagi. Notkun orðsins með þessum hætti er þó langt frá 

því að vera einsdæmi í dægurmenningu hins enskumælandi heims. Má raunar segja að 

orðið sé afar áberandi í bandarískri og breskri dægurmenningu, hvort sem um er að 

ræða kvikmyndir eða tónlist, einkum á síðari árum. Til marks um það má tína til að í 

mars 2011 voru þrjú lög á efstu tíu sætum bandaríska Billboard-vinsældalistans sem 

innihéldu orðið í titli sínum (Mohr, 2013, bls. 247), auk þess sem orðið kemur a.m.k. 

544 sinnum fyrir í kvikmyndinni The Wolf of Wall Street frá 2013 sem m.a. var 

tilnefnd til Óskarsverðlauna.2 Til gamans má geta að kvikmyndin er 180 mínútna löng 

og kemur orðið því fyrir rúmlega þrisvar sinnum á mínútu að meðaltali. 

Þótt orðið fuck hafi skapað sér sess í dægurmenningu á 20. öldinni fer því fjarri 

að orðið sé afurð þeirrar aldar. Rætur þess má rekja talsvert aftar í málsöguna jafnvel 

þótt það sé enginn hægðarleikur. Ýmsar bækur hafa verið gefnar út um fuck og 

fúkyrði almennt í ensku en orðið er þá gjarnan flokkað í hóp hinna alræmdu fjögurra 

stafa orða (e. four-letter words) ásamt orðunum shit, cunt, cock, arse, piss og fart — 

og þykir fuck jafnan svívirðilegast þeirra (Montagu, 1967, bls. 303). Sýna fyrrnefnd rit 

sum hver mismunandi tilgátur um sögu og sifjar orðsins eða setja fram fleiri en eina 

tilgátu með fyrirvara um hve erfitt er að festa hendur á hinu sanna svari (sbr. 

Montagu, 1967, bls. 307). 

Orðsifjauppflettiritið Online Etymology Dictionary (Harper, e.d.) segir t.a.m. að 

orðið hafi lengi vel reynst erfitt viðfangs í þeim efnum, öðrum þræði vegna þess að 

það var algert bannorð eða tabú svo öldum skipti. Vegna þessa hefur orðið ratað 

sjaldnar á prent en ella. Sama uppflettirit tilgreinir ljóð frá 1503 sem elsta textann sem 

inniheldur orðið svo ekki verði um villst. Þar er orðið að vísu ritað fukkit en um er að 

ræða háðskvæði eftir skoska förumunkinn William Dunbar (Montagu, 1967, bls. 308). 

                                                
1 Sjá: http://imdb.com/title/tt0090756/quotes 
2 Sjá: 
http://slate.com/blogs/browbeat/2014/01/07/wolf_of_wall_street_sets_f_word_record_we_counted_eve
ry_last_f_bomb_in_the.html	  



	   6 

Lengi vel var talið að elsta heimildin sem hefur að geyma orðið með þeim 

rithætti sem þekkist í nútímaensku væri frá 1535 en í september 2015 fundust hins 

vegar ensk dómsskjöl frá 1310 þar sem sögnin fuck kemur greinilega fyrir (Harper, 

e.d.). Það var sagnfræðingur við breska háskólann Keele University sem hafði orðið 

óvænt upp úr krafsinu en í textanum er maður nafngreindur — eða réttara sagt 

uppnefndur — Roger Fuckebythenavele, sem myndi útleggjast naflariðill í íslensku 

nútímamáli (Medievalists.net, 2015). Sennilegt er að sú uppgötvun hafi ekki náð 

útbreiðslu og viðurkenningu að ráði sem elsta ritdæmið um notkun orðsins fuck, til 

dæmis í uppflettiritum, þar sem um svo nýlegan atburð er að ræða. 

Ólíkt þeim fúkyrðum í ensku sem lúta að endaþarmi er fuck ekki talið af 

engilsaxneskum uppruna (Hughes, 1991, bls. 24–25). Helstu heimildir um orðið eru 

úr skosku sem þykir benda til þess að orðið sé af norrænum uppruna. Í því samhengi 

hafa líkur verið leiddar að því að sögnin fuck sé skyld sögnunum fukka ‘hafa samfarir’ 

úr norskri mállýsku og focka ‘hafa samfarir, slá, ýta’ úr sænskri mállýsku. Í þeirri 

sænsku mállýsku þýðir fock jafnframt ‘getnaðarlimur’ (Harper, e.d.). 

Mohr (2013, bls. 153) segir fuck af germönskum uppruna, skylt orðum í 

hollensku, þýsku og sænsku sem þýða ‘að slá’ og ‘færa fram og aftur’. Online 

Etymology nefnir sömu sagnir úr hollensku (nánar tiltekið miðhollensku) og þýsku — 

fokken og ficken — en tilgreinir þær ekki sem hluta af sömu tilgátu og sænska orðið 

focka (Harper, e.d.). 

Í The Anatomy of Swearing (Montagu, 1967, bls. 307) segir að sögnin fuck sé 

sannarlega skyld frönsku sögninni foutre, sem hefur kynlífstengda merkingu og 

kemur af latnesku sögninni futuere og Hughes (1991, bls. 27) segir það jafnframt 

hugsanlegt — en aðrar heimildir vísa þeim skyldleika á bug (Harper, e.d.). 

Í breskri og bandarískri menningu er til lífseig mýta um að orðið fuck hafi orðið 

til sem skammstöfun í breska konungsveldinu á miðöldum (Mohr, 2013, bls. 153). Í 

stuttu máli gengur sagan út á að mannfjöldinn á Englandi hafi hrunið á tímum 

svartadauða og til að rétta úr kútnum á konungurinn að hafa gefið út tilskipun um að 

þjóðfélagsþegnar skyldu fjölga sér að tilskipun hans, sem útleggst fornicate under 

command of the king á ensku — skammstafað F.U.C.K. Þótt tilgátan sé fjörug er hún 

ósönn, eins konar tilraun til alþýðuskýringar. 
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2.2 Fuck nú — um merkingarþróun orðsins 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar hvað sögnina fuck varðar frá 14. öld, þ.e. meintum 

árdögum orðsins. Málvísindamenn á 20. öld hafa nefnt fuck „eitt áhugaverðasta og 

litríkasta orð enskrar tungu nú á dögum“ sem hægt sé að grípa til þegar lýsa á 

sársauka, gleði, hatri og jafnvel ást (Andersson og Trudgill, 1992, bls. 60). Það stafar 

einkum af merkingarþróuninni sem fuck hefur gengið í gegnum á síðastliðnum 700 

árum. Sú þróun felst ekki síst í því að í stað þess að orðið sé eingöngu notað í 

bókstaflegri merkingu (‘að hafa samfarir’) í nútímaensku birtist orðið þvert á móti í 

verulega fjölbreyttri merkingu og samhengi, eins og betur verður komið að síðar. 

Þrátt fyrir að elstu dæmin um notkun sagnarinnar fuck séu upprunnin frá 14. eða 

15. öld hætti orðið að birtast á prenti undir lok 16. aldar, nema í allra leynilegustu 

ritum (Montagu, 1967, bls. 308). Í vestrænni menningu tengjast bannhelg orð einkum 

„kynlífi, trúarbrögðum, líkamsstarfsemi, þjóðfélagshópum, mat, óhreinindum og 

dauðanum“ (Andersson og Trudgill, 1992, bls. 55).3 Fuck varð með öðrum orðum 

bannorð í hinum enskumælandi heimi en því til stuðnings má benda á að orðið birtist 

ekki í einni einustu enskri orðabók frá 1795–1965, auk þess sem lagt var bann við að 

prenta orðið með lagasetningum í Bretlandi, Obscene Publications Act árið 1857, og 

Bandaríkjunum, Comstock Act árið 1873, sem afléttist ekki fyrr en um öld síðar 

(Harper, e.d.). 

Á miðöldum var fuck í raun ekki orðið að því vopni sem það varð seinna meir. 

Það var ekki notað í bölvunarskyni eða til að móðga þar sem orðið þótti ekki grófara 

en önnur orð sem lutu að samförum, svo sem to lie with, þ.e. ‘að leggjast með 

(einhverjum)’. Á 16. öld var það orðið meira skaðræðistól í hugum fólks, þ.e. orð sem 

var notað til að særa aðra, en merking þess laut enn bara að samförum (Mohr, 2013, 

bls. 155). Um miðja 19. öld eru hins vegar textar ritaðir sem staðfesta að orðið fuck 

hafi þá öðlast notagildi blótsyrðis eða grófrar upphrópunar í óbókstaflegri merkingu, 

sem orðið þekkist einna helst af í dag (Mohr, 2013, bls. 217). 

Líkt og áður kom fram skilgreinist blótsyrði sem orð eða orðalag sem vísar til 

tabús eða smánarlegs hlutar, ber ekki að taka bókstaflega og má nota til að tjá sterkar 

tilfinningar eða viðhorf (Andersson og Trudgill, 1992, bls. 53). Segja má að notkun 

orðsins í óbókstaflegri eða yfirfærðri merkingu hafi orðið til í krafti þess að það var 

bælt bannorð (Mohr, 2013, bls. 7). Það er að segja, af þeim sökum varð orðið 
                                                
3 e. „In Western societies, we have taboos relating to sex, religion, bodily functions, ethnic groups, 
food, dirt and death.“ 
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kröftugra orð, beittara vopn. Það var þá ekki lengur aðeins grófyrði sem snerti 

ósæmileg umræðuefni og stuðaði fólk heldur einnig tæki til að tjá tilfinningar, m.ö.o. 

blótsyrði. 

Montagu (1967, bls. 303) segir fyrri heimsstyrjöldina blómaskeið orðsins í 

óbókstaflegri merkingu, þ.e. sem blótsyrði, þar sem það var eina orðið sem gerði 

breskum dátum kleift að tjá „síversnandi tilfinningar sínar“. Orðið byrjaði hins vegar 

ekki að birtast óhindrað á prenti fyrr en nokkrum áratugum síðar, þegar það öðlaðist 

„frelsi“ í Bandaríkjunum og á Bretlandi við mót sjötta og sjöunda áratugarins. Árið 

1959 kom þáverandi hæstráðandi bandarísku póstþjónustunnar (e. Postmaster 

General) í veg fyrir dreifingu skáldsögunnar Lady Chatterley’s Lover á grundvelli 

klæmni, en bókin innihélt meðal annars orðið fuck. Í kjölfarið höfðaði útgefandi 

bókarinnar mál gegn embættinu og bar sigur úr býtum. Ári síðar var bókin gefin út á 

Bretlandseyjum eftir áþekkt dómsmál og í framhaldi af því birtist hið alræmda orð í 

virðulegum dagblöðum á borð við The Guardian og The Observer án nokkurrar 

stjörnu (f*ck), eins og stundum hafði tíðkast. Útgáfa bókarinnar og allt sem henni 

fylgdi olli þeim straumhvörfum að upp frá því var orðið prentað án stórvægilegra 

afleiðinga í bókageiranum á sjöunda áratugnum (Montagu, 1967, bls. 310–311). 

Skömmu síðar fékk orðið inni í enskri orðabók í fyrsta sinn í tæp 200 ár þegar það 

birtist í enskri orðabók Penguin árið 1965 (Harper, e.d.). 

Eftir því sem orð verður merkingarfræðilega hlaðnara eða gildishlaðnara öðlast 

það aukinn málfræðilegan sveigjanleika. Það sýnir sig t.a.m. í því að skaðræðistólið 

fuck hefur þróast frá því að vera einvörðungu sögn í lok 15. aldar yfir í það að teygja 

anga sína í nánast alla orðflokka í nútímamáli (Hughes, 1991, bls. 30). Með öðrum 

orðum getur rótin fuck m.a. birst sem upphrópun, nafnorð með ólíkar merkingar, sögn 

í nokkrum merkingum, lýsingarorð og atviksorð, sbr. flokkun McEnery og Xiao 

(2004, bls. 257). Þá má til gamans vísa aftur í tilvitnunina úr Blue Velvet — Fuck you, 

you fucking fuck! — þar sem orðið er notað sem bölvun í formi sagnar (fuck you), 

ákvæðisorð til áhersluauka (fucking) og meira að segja nafnorð, allt í einni og sömu 

setningunni. 

Þetta „áhugaverðasta og litríkasta orð enskrar tungu“ getur með öðrum orðum 

brugðið sér í allra kvikinda líki í nútímamáli en nánar er farið yfir notkun orðsins í 

nútímaensku í 5. kafla, þar sem notkunin í ensku og íslensku er borin saman. 
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3. Fokk í eldri merkingu 
 

3.1 Tvö orð úr sama ranni? — um uppruna og merkingu hins gamla orðs 

Í nútímanum þyrfti erlendur ferðalangur sennilega ekki að dvelja lengi á Íslandi til að 

kynnast því hversu títt orðið fokk kemur fyrir í tali landsmanna. Þótt undarlega megi 

það hljóma er hugsanlegt að ferðamaður á 17. öld hefði einnig getað heyrt orðinu, eða 

öllu heldur áþekku orði í framburði, bregða fyrir í tali landsmanna. Sögnin fokka og 

samsvarandi nafnorð fokk eru nefnilega talin hafa komið inn í málið á 17. öld — en þó 

í annarri merkingu en þau sambærilegu orð sem ber einkum á góma í nútímamáli 

(Ásgeir Blöndal Magnússon, 2008, bls. 199). 

Í Íslenskri orðsifjabók eftir Ásgeir Blöndal Magnússon (2008, bls. 199) er að 

finna skýringu á fyrrnefndum tökuorðum sautjándu aldar, fokka og fokk (hér eftir 

yfirleitt nefnd „gömlu orðin“ eða „gamla orðið“ til einföldunar). Sögnin fokka er sögð 

hafa merkinguna ‘gaufa, slæpast, fara hratt, gossa’, sbr. láta eitthvað gossa og 

nafnorðið fokk merkinguna ‘slór, gagnslaust dútl’. Ásgeir Blöndal Magnússon rekur 

sifjar orðanna á þann veg að þau séu „eflaust [tökuorð], sbr. [gömul danska] fukke 

‘hreyfa fram og aftur’, sæ. focka ‘ýta, stjaka við’. Líklega úr [gamalli dönsku] eða 

[miðlágþýsku]“. 

Hér er blasir við áhugaverð staða. Eins og fram kom í 2. kafla hefur uppruni 

ensku sagnarinnar fuck verið rakinn til norrænu málanna og voru sagnirnar fukka úr 

norskri mállýsku og focka úr sænskri mállýsku tíndar til í því samhengi. Verður því 

ekki betur séð en að enska sögnin fuck annars vegar og hins vegar fokka, í þeirri 

merkingu sem lögð var í hana á 17. öld og upp úr, séu komnar úr sama ranni. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort tökuorð 20. aldarinnar, fokk sem komið er 

af fuck („nýja orðið“), sé hugsanlega ekkert annað en afurð þess að gamla orðið hafi 

fengið að liggja í engilsaxneskum kryddlegi í fleiri aldir og borist svo aftur inn í 

norrænt mál, með nýja merkingu og eiginleika (sem eru tíundaðir í 5. kafla). 

Þess ber að geta að hugmyndin um tengsl gamla orðsins og þess nýja er ekki ný 

af nálinni. Í skáldsögu Þórunnar Valdimarsdóttur, Stúlka með höfuð, frá 2015 segir til 

dæmis: 

 

Þegar allt var helvítis fokking fokk í hruninu heyrði ég „fokkum við 
brokkum með stokkum“ í huga mér. Gamall Webster gaf mér þær 
orðsifjar að fokkur hefði verið limur í norskri og sænskri mállýsku. 
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Orðabók Árna Böðvarssonar segir að fokka sé „að gaufa eða losa sig 
við“. Sem segir sitt um kynlífssögu Íslands. Fokkandi fokk er fín 
íslenska, krakkar. (Þórunn Jarla Valdimarsdóttir, 2015, bls. 190). 

 

Hér gerir ritskáldið því skóna að einhver merkingarleg tengsl séu milli gamla 

orðsins og þess nýja. Vísubrotið „fokkum [vér] brokkum með stokkum“, sem Þórunn 

vísar í, er varðveitt í ritheimild frá 1650 og er með eldri dæmum um sögnina fokka í 

íslensku sem finnst í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans (e.d.). Alelsta ritdæmið í 

Ritmálssafninu er frá um 1627 en þar má finna sögnina í eftirfarandi kvæðabroti: 

„Upp og niður um ból og bæi bramla og fokka“. Út frá samhenginu má hugsa sér að 

merkingin ‘fara hratt’ eða ‘gossa’ eigi við — eða þá einhver merking í líkingu við gd. 

fukke og sæ. focka, sem nefnd voru hér að framan, þ.e. í merkingunni ‘hreyfa fram og 

aftur’ eða ‘stjaka við’, þótt að vísu sé sú merking ekki tilgreind í íslenskum 

orðabókum. 

Hvað nýlegri dæmi varðar er margt fróðlegt að finna í dagblöðum 20. aldar en 

svo virðist vera sem orðið hafi verið nokkuð reglulega notað í ritmáli blaðanna á þeirri 

öld. Hér gefur að líta fáein dæmi sem gefa góða mynd af fjölbreytilegri notkun 

orðsins: 

 

(1) „Þú vinnur við Alþingi, karlinn. Hvernig líkar þér það fokk?“ (Alþýðublaðið, 

1935, bls. 5). 

 

Í Íslenskri orðabók (Mörður Árnason, 2002, bls. 364) fær flettan um orðið fokk 

skýringuna ‘lítilfjörlegt starf’ umfram það sem stendur í orðsifjabók Ásgeirs Blöndal 

Magnússonar — sem sé hefur merkingin hugsanlega þróast frá ‘lítilfjörlegu dútli’ —

 og er ekki ósennilegt að orðið sé notað í einmitt þeirri merkingu í (1). Merking 

orðsins í þessari notkun er áberandi í leitarniðurstöðum í Ritmálssafni Orðabókar 

Háskólans (e.d.) þar sem það er haft eftir gömlum verka- eða sjómönnum. 

 

(2) „Götusala er almenn og margir fokka daginn út þar sem líkur eru á að fá 

tímabundna snapvinnu, t.d. við höfnina.“ (Þjóðviljinn, 1981, bls. 7). 
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Í (2) má túlka svo að hér sé orðið notað í merkingunni ‘slæpast’, þ.e. að menn 

slæpist um á slóðum þar sem mögulegt er að fá tímabundna vinnu, svo sem við 

höfnina, eða jafnvel að þeir fokki þar í merkingunni ‘dútla’, þ.e. til að drepa tímann. 

 

(3) „Eiður Guðnason lýsti vanþóknun sinni á orðbragði Halldórs Blöndal. Hann 

hefði viðhaft orðið að „fokka“ um nauðsynlega umræðu um eina af forsendum 

fjárlaga …“ (Morgunblaðið, 1988, bls. 46). 

 

Af (3) að dæma hefur þingmönnunum Halldóri Blöndal (f. 1938)4 og Eiði 

Guðnasyni (f. 1939)5 verið tamt að nota sögnina fokka í merkingunni ‘að gaufa’ eða 

‘að viðhafa gagnslaust dútl’. 

 

(4) „Því ættu ráðamenn ekki annars úrkosti, hygðust þeir endurheimta trúnað 

þjóðarinnar, en að láta forsætisráðherrann fokka.“ (Þjóðviljinn, 1988, bls. 13). 

 

Það ber mikið á notkun sagnarinnar í samhengi á borð við (4) í dagblöðum, 

einkum á árunum 1980–1990 (Tímarit.is, e.d.). Sögnin gat eða getur þýtt ‘að láta 

fara’, þ.e. að láta einhvern fokka, en sú merking er tilgreind í orðabók (Mörður 

Árnason, 2002, bls. 364). 

Líkt og sjá má af framangreindum dæmum hefur gamla orðið verið notað með 

fjölbreyttum hætti á 20. öld. Að rýna í notkun gamla orðsins er nauðsynlegt innlegg í 

umræðu um tilkomu orðsins fuck, þ.e. fokk í nýrri merkingu, inn í íslenskt 

málsamfélag — eins og ljóst verður í komandi undirkafla. 

 

 

3.2 „Varstu bara að fokka?“ — um hugsanlegt samfall orða 

Í 9. bekk heyrði höfundur ritgerðar sögu sem íslenskukennari sagði af sjálfum sér. 

Þegar hann (f. 1973) var unglingur á Akureyri á síðari hluta 9. áratugarins kom 

mamma hans heim að loknum vinnudegi. Unglingurinn hafði þá verið einn heima um 

hríð og mamma hans spurði: „Jæja, hvað ertu búinn að gera í dag? Bara að fokka?“ 

Unglingnum krossbrá við það að móðir hans skyldi spyrja svona enda tengdi hann 

sögnina bara við merkingu ensku sagnarinnar fuck. Þessi saga er jafnframt eina skiptið 
                                                
4 Sjá: http://althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=12 
5 Sjá: http://althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=118 
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sem undirritaður hafði heyrt minnst á gamla orðið sérstaklega, þ.e.a.s. áður en 

undirbúningur þessarar ritgerðar hófst. 

Eitt og annað bendir raunar til þess að gamla orðinu hafi fatast flugið, í það 

minnsta í vissu merkingarsamhengi. Í grein sem birtist í Stúdentablaðinu árið 1994 

segir t.a.m. að fokk (gamla orðið) sé „rislíti[ll] orðstúf[ur] sem er horfinn úr daglegri 

notkun …“ (Gauti Sigþórsson, 1994, bls. 12). Óformleg könnun sem var lögð fyrir á 

annan tug einstaklinga á sama reki og höfundur ritgerðar (þ.e. háskólanema á 

þrítugsaldri) bendir ennfremur til þess að gömlu orðin, í það minnsta í ákveðnum 

merkingum, séu í vissum skilningi horfin úr daglegu máli eða að minnsta kosti mun 

fáheyrðari nú en um miðja 20. öld og upp úr. Enginn aðspurðra hafði heyrt um tilvist 

gömlu orðanna, þ.e. að til væru gamalt nafnorð og gömul sögn í málinu sem hefðu 

ritháttinn fokk/a og merkinguna ‘dund/a‘ eða ‘gauf/a’. Raunar gildir það sama um 

foreldra höfundar (fæddir 1960 og 1961). Ennfremur er líklega óhætt að fullyrða að 

sögninni bregði nánast aldrei fyrir í merkingunni ‘fara hratt’ eða ‘láta e-ð gossa’ í 

nútímamáli en orðið birtist t.d. aðeins einu sinni í slíkri merkingu í textasafni 

Tímarit.is (e.d.) eftir síðustu aldamót. Hugsanlega þekkja margir íslenskir 

nútímamálnotendur, einkum af yngri kynslóðum, varla til gamla orðsins og tengja 

fokk einvörðungu við blótsyrðið, þ.e. nýja orðið, þótt vitanlega sé ekki unnt að 

fullyrða um slíkt hér. 

Meint hnignun gamla orðsins í ákveðnum merkingum er ekki síst áhugaverð 

fyrir þær sakir að staðreyndin er raunar sú að gamla orðinu bregður enn fyrir í 

nútímamáli. Þrátt fyrir hið framansagða má jafnvel segja að gamla orðið lifi ágætis lífi 

en lykilatriðið er að það einskorðast nánast við merkinguna ‘vitleysa, óstand’ eða því 

sem næst, samanber eftirfarandi dæmi úr pistlum dagblaða í kjölfar fjármálahrunsins 

hér á landi: „… enda hafa ný hljóðfæri hækkað um sirka 80 prósent síðan gengið fór í 

fokk“ (Popp, 2010, bls. 6) og „… Ísland er í fokki.“ (Fréttablaðið, 2009, bls. 28). 

En hvernig stendur á því að málnotendur virðast vart þekkja þetta gamalgróna 

orð? Er hugsanlegt að það hafi mátt víkja fyrir blótsyrðinu fuck sem haslaði sér völl í 

íslenskri tungu á 9. áratugnum? Það mætti í það minnsta hugsa sér að í kjölfar þess 

hafi málnotendur farið að nota gamla orðið sífellt minna þar sem það fór að hljóma 

sem groddalegt eða óviðeigandi tal, þ.e.a.s. að málnotendur hafi þá að minnsta kosti 

viljað forðast misskilning um að þeir viðhefðu slíkan munnsöfnuð (sbr. söguna af 

samskiptum móðurinnar og unglingsins hér fyrr). 
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Forvitnilegra er þó að velta fyrir sér hvort hugsanlega hafi átt sér stað e.k. 

samfall orða. Spurningin er þá hvort sú staða sé uppi í máli (a.m.k. sumra) málnotenda 

að mörkin milli gamla orðsins og nýja séu óljós eða jafnvel engin, þannig að 

málnotendur séu ómeðvitaðir um hvort orðið þeir noti í raun þegar þeir segja að allt sé 

í fokki, sem dæmi. Sem sambærilegt dæmi mætti e.t.v. nefna orðin eftirmál og 

eftirmáli sem virðast vera notuð jöfnum höndum í merkingarsamhengi sem hið 

fyrrnefnda gat aðeins þjónað áður, þ.e. í merkingunni ‘afleiðing, eftirköst’ (Eiður 

Guðnason, 2015b). Í tilfelli orðanna sem hér eru til umræðu er dæmið þó enn 

lúmskara þar sem ritháttur þeirra er nákvæmlega eins. 

Til þess að slíkt samfall geti orðið þurfa tvær samhljómandi orðmyndir (e. 

homonym), þ.e. orðmyndir með sama form en mismunandi merkingu, að tilheyra sama 

orðflokki (e. part of speech) og tilheyra svipuðu merkingarsviði (e. semantic field) (de 

la Cruz Cabanillas, 1999, bls. 108). Af leit í textasafni Tímarit.is (e.d.) má sjá að 

gamla orðið fokk í merkingunni ‘lítilfjörlegt starf’ hefur gjarnan verið notað í 

neikvæðu samhengi í gegnum tíðina. Kemur það iðulega fyrir með neikvæðum 

ákvæðisorðum á borð við „bölvað fokk“ og „helvítis fokk“ o.s.frv. Á einhverjum 

tímapunkti virðist merking orðsins jafnframt hafa þróast út í það að þýða einfaldlega 

‘vitleysa, óstand’, sbr. orðalagið að eitthvað eða allt sé í fokki (Mörður Árnason, 2002, 

bls. 364). Það má því segja að skilyrðunum fyrir samfalli sé þar með fullnægt að vissu 

leyti, þ.e.a.s. þegar gamla orðið hefur fengið á sig svo neikvæða merkingu að það 

tekur nánast stöðu blótsyrðis — eða í það minnsta innan „blótsupphrópunar“ — og 

tilheyrir því sannarlega svipuðu merkingarsviði og hið nýja. Þá er freistandi að álykta 

að gamla orðið fokk í merkingunni ‘vitleysa’ hafi varðveist og haldist í notkun einmitt 

vegna þess hve nálægt það er blótsyrðinu í merkingu, en að notkun orðsins í 

merkingunni ‘dútl’ o.s.frv. hafi nánast horfið (sbr. umræðu um litla vitund málnotenda 

um gamla orðið fyrr í kaflanum). 

Um skilyrðið sem lýtur að orðflokki gildir að gamla orðið er nafnorð og rétt eins 

og blótsyrðin helvítis og djöfullinn eru nafnorð má líta svo á að nýja orðið fokk sé það 

einnig. Þá tilheyra sagnirnar fokka (gamla) og fokka (nýja) augljóslega sama orðflokki 

og því verður litið svo á hér að orðflokkaskilyrðið sé einnig uppfyllt. 

Mögulega hefur tilkoma orðasambandsins að fokka einhverju upp, sem virðist 

koma inn í málið í lok 7. áratugarins, átt sinn hlut í að stuðla að samfalli að einhverju 

leyti (Vikan, 1968, bls. 22). Merking þess er ‘að klúðra einhverju’ (Mörður Árnason, 

2002, bls. 364), sem hlýtur að teljast ansi skyld merkingu þess að eitthvað sé í fokki 
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— þrátt fyrir að orðasambandið að fokka einhverju upp sé rakið beint til enska orðsins 

fuck (to fuck up) en hitt ekki (sbr. Mörður Árnason, Svavar Sigmundsson og Örnólfur 

Thorsson, 1982, bls. 34; Eiður Guðnason, 2015a). (Nánar er fjallað um að fokka 

einhverju upp í næsta kafla.) 

Ef gengið er út frá því að visst samfall hafi orðið má hugsa sér að samtímis hafi 

málnotendur sem þekktu eingöngu nýja orðið e.t.v. farið að ganga út frá að allar 

birtingarmyndir gamla orðsins — hvort sem um er að ræða föst orðasambönd eins og 

að allt sé í fokki eða að eitthvert leiðindamál sé algjört fokk — séu í raun komnar af 

tökuorðinu fuck. Nýja orðið hefur þá tekið yfir eða fallið saman við ákveðna 

notkunarmöguleika gamla orðsins í máli þeirra einstaklinga. Það þarf ekki að teljast 

langsótt enda stutt á milli merkinga þess að allt sé í fokki og þess orðalags þegar 

enskumælandi fólk segir að eitthvað sé fucked up, samanber það sem nefnt var hér að 

ofan. Auk þess má finna dæmi á netinu þar sem íslenskir málnotendur skrifa einmitt 

„allt í fucki“ sem bendir bersýnilega til samfalls af umræddum toga.6 Að eitthvað sé 

algjört fokk er síðan næsti bær við að segja að eitthvert mál sé algjört helvíti — þar 

sem hreint og beint blótsyrði er notað á hliðstæðan hátt. Höfundur ritgerðar hélt til að 

mynda að svo væri í pottinn búið áður fyrr, þ.e. að allt í fokki væri af nýja orðinu 

komið, þvert á það sem orðabækur gefa í raun til kynna. 

Þá er einnig áhugavert að líta til kjörorða búsáhaldarbyltingarinnar, helvítis 

fokking fokk, enda er vart hægt að fjalla um orðið fokk án þess að minnast á þá segð 

eða upphrópun sem varð ódauðleg á mótmælaskilti við Austurvöll í upphafi árs 2009 

(Helvítis fokking fokk á forsíðu Hrunsins, 2009). 

Það er engum vafa undirorpið hvaðan orðið fokking kemur en hugsanlega er það 

háð túlkun hvers og eins hvað felst í orðinu fokk í þessu samhengi. (Orðið fokking 

verður tekið til athugunar í 5. kafla.) Annars vegar er hægt að líta svo á að orðið sé 

hreint og beint bölv, þ.e. að sá sem tekur þetta slagorð sér í munn (eða skrifar á skilti) 

hafi ekkert annað í huga en að blóta — og líti þá ennfremur á segð á borð við helvítis 

djöfulsins helvíti sem algjöra hliðstæðu. Hins vegar kemur til greina að mælandi 

þessarar segðar líti svo á að blótið felist eingöngu í helvítis fokking en lokaorðið fokk 

sé einfaldlega hið gamla orð í merkingunni ‘gauf, droll’ eða jafnvel ‘vitleysa’, sbr. allt 

í fokki. Í því tilfelli hefur þá fokk veigameiri merkingu í segðinni. Í ljósi þess að skiltið 

birtist á mótmælum þar sem mótmælendur kröfðust þess að ríkisstjórnin færi frá 
                                                
6 Sjá: https://hugi.is/hl/korkar/158796/allt-i-fucki/ og 
http://bmwkraftur.is/spjall/viewtopic.php?f=16&t=39917&start=0 
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(„yrði látin fokka“!) öðlast sá möguleiki í það minnsta einhvern meðbyr, þ.e. að 

mótmælandinn hafi litið á starf ríkisstjórnarinnar sem vitleysu — eða jafnvel að 

honum hafi þótt ríkisstjórnin drolla við það að láta af völdum. Sá sem leggur þá 

merkingu í segðina myndi þá frekar kalla segð á borð við helvítis fokking droll eða 

helvítis fokking vitleysa hliðstæðu. Einmitt í ljósi þess hve loðin mörk orðanna í 

þessari segð eru mætti setja fram þá tilgátu að gamla orðið fokk og blótsyrðið fokk séu 

fallin saman, í það minnsta upp að einhverju marki. 

Af öllu framansögðu má ljóst heita að gömlu orðin, jafnt sögnin fokka sem og 

nafnorðið fokk, hafi orðið fyrir áhrifum og jafnframt haft viss áhrif þegar enska 

blótsyrðið fuck skall á íslenskri tungu af fullum þunga, sem nú skal rýnt í.   

 

 

4. Fuck verður fokk 
 

4.1 „Krakkar eru hættir að bölva á íslensku“ — um fokk í nýrri merkingu 

„Fokking ótrúlegt og þú mátt hafa það eftir mér,“ skrifaði Bjarni Benediktsson, 

formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra Íslands, í smáskilaboð sem 

bæjarstjóra Vestmannaeyja bárust á kosningavöku aðfaranótt 2. júní 2014 (Fokking 

ótrúlegt og þú mátt hafa það eftir mér, 2014). Tilefnið var stórsigur flokksins í 

Vestmannaeyjum. Sá síðarnefndi tók ráðherrann á orðinu og las upp skilaboðin við 

mikinn fögnuð viðstaddra. 

Sé blótsyrðið fuck eitt „litríkasta orð enskrar tungu“ (Andersson og Trudgill, 

1992, bls. 60), má velta fyrir sér hvort það sigli hraðbyri að því að skipa sér áþekkan 

sess innan íslenskrar tungu áður en langtum líður, slík hefur útbreiðsla orðsins verið á 

síðastliðnum tveimur áratugum eða svo. Ef sú staðreynd að fjármálaráðherra lands og 

þjóðar taki sér það í munn — og láti jafnframt hafa það eftir sér með fyrrnefndum 

hætti — dugar ekki til að sýna fram á útbreiðslu orðsins þá má tefla fram fjölda dæma 

til viðbótar, líkt og gert verður í 5. kafla. 

En hvenær skyldi innreið orðsins í íslenska tungu hafa byrjað? Í þeim efnum ber 

vitanlega fyrst að nefna að Íslendingar hafa ekki farið varhluta af almennum áhrifum 

enskrar tungu, sem hafa verið ríkjandi á Vesturlöndum eftir seinni heimsstyrjöld. Í 

ofanálag settist breski og síðar bandaríski herinn að hérlendis í miðri 

heimsstyrjöldinni og við það urðu þau straumhvörf í íslensku samfélagi að landið 
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fylltist af enskumælandi mönnum sem áttu í beinum samskiptum við landsmenn á 

ýmsum sviðum mannlífsins á sama tíma og tengslin við gamla máláhrifavaldinn, 

Danmörku, rofnuðu tímabundið (Ásta Svavarsdóttir og Veturliði Óskarsson, 2009, 

bls. 30). 

Enska sögnin fuck birtist fyrst í íslensku riti árið 1955 (Þjóðviljinn, 1955, bls. 3). 

Í blaðagreininni er orðið haft eftir íslenskum „meglara“ sem á í samskiptum við 

enskumælandi sjóliða. Sögnin er notuð í bókstaflegri merkingu en hún er raunar ekki 

þýdd, sem bendir ef til vill til þess að blaðamaður hafi gengið út frá að Íslendingar 

þekktu merkingu orðsins. Líkt og kom fram í 2. kafla blómstraði orðið  fuck í hernum, 

að vísu í fyrri heimsstyrjöldinni, svo það er sennilega ekki úr vegi að velta fyrir sér 

hvort Íslendingar hafi fyrst kynnst orðinu í gegnum herliðið — rétt eins og samskipti 

fyrrnefnds meglara og sjóliða gefa e.k. vísbendingu um. 

Sautján árum síðar, þ.e. 1972, bregður orðinu fyrir með athyglisverðum hætti í 

þýddu viðtal við poppstjörnuna Rod Stewart í Vikunni: 

 

— Hefurðu áhyggjur af því nú, þegar þú ert súperstjarna um allan 
heim, að þú dettir allt í einu upp fyrir? 
— Ég er með rétt fólk í kringum mig. No one is going to fuck me 
up. Ég veit hversu mikið ég þarf að vinna … (Vikan, 1972, bls. 37). 

 

Þetta dæmi er ekki síður athyglisvert en tilvitnunin í meglarann þar sem um er 

að ræða þýtt viðtal þar sem öllum svörum viðmælandans hefur verið snarað yfir á 

íslensku að undanskilinni þessari einu setningu sem inniheldur sögnina fuck. Hér 

birtist það ekki í bókstaflegri merkingu, eins í fyrra ritdæminu, heldur í 

orðasambandinu to fuck something/someone up. Enska orðið birtist oftar með þessum 

hætti í íslenskum dagblöðum á 6., 7. og 8. áratugnum; rithátturinn er erlendur og sem 

fyrr segir virðist íslenskt fjölmiðlafólk ekki finna sig knúið til að þýða orðið fyrir 

lesendur (Tímarit.is, e.d.). Það má því hugsa sér, m.a. út frá framsettum dæmum, að 

Íslendingar hafi í það minnsta þekkt orðið fuck frá því um miðja 20. öld. Það er þó 

ekki þar með sagt að unnt sé að segja að fyrrnefnd innreið orðsins í íslenska tungu 

hafi beinlínis hafist þá, enda eru fyrrnefnd dæmi ekki vitnisburður um daglegt íslenskt 

mál. Nærri lagi væri að kalla þau dæmi um fyrstu kynni Íslendinga af orðinu litríka. 

Orðasambandið að fokka einhverju upp (sem kalla mætti íslenska þýðingu á 

frasanum sem Rod Stewart greip til í fyrrnefndu viðtali) var tekið stuttlega til 

umfjöllunar í kafla 3.1. Líklega myndi það jafnframt flokkast sem dæmi um fyrstu 
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kynni Íslendinga af orðinu fuck — þó ekki sem blót — en ennfremur upphafið að 

aðlögun orðsins að íslenskri tungu eða íslensku málkerfi (sem rætt er hér síðar). Það 

má jafnvel hugsa sér að upphafið að mögulegu samfalli orðanna (gamla orðsins og 

nýja blótsyrðisins) hverfist í kringum innkomu orðasambandsins fokka einhverju upp, 

þ.e.a.s. í ljósi þess hve stutt er á milli þess að eitthvað sé í fokki og að búið sé að fokka 

einhverju upp merkingarlega. Elsta ritdæmið um orðasambandið er að finna í þýddri 

smásögu sem birtist í Vikunni (1968, bls. 22) en tveimur árum síðar er það notað í 

umfjöllun um víðfræga tónleika Led Zeppelin í Laugardalshöll: „… að vísu var einn 

gaur sem nærri því hafði fokkað upp samkomunni, en það var jafnað niður eftir örstutt 

hlé.“ (Vikan, 1970, bls. 28). Umrætt orðasamband komst einmitt í Slangurorðabókina 

árið 1982 og þaðan í Íslenska orðabók árið 2002 (Mörður Árnason, munnleg heimild, 

20. nóvember 2015). 

Í ljósi þess að blótsyrði eru almennt heldur bundin talmáli og þ.a.l. tiltölulega 

sjaldséð í ritmáli er það nokkrum vandkvæðum háð að koma fingri á þann tímapunkt 

þegar fuck eða fokk sem blótsyrði verður hluti af íslensku máli. Ákveðnar heimildir 

sýna hins vegar fram á að orðsins fari að gæta í íslensku talmáli í upphafi 9. 

áratugarins, í það minnsta í máli barna og ungmenna. Í þeim efnum reynist heimild frá 

gerð Orðabókar um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál (einnig þekkt 

sem Slangurorðabókin) árið 1982 elsta vísbendingin, en á seðli úr fórum Marðar 

Árnasonar, eins af höfundum bókarinnar, segir: 

 

Ef e-r er leiðinlegur í skólanum bendir maður upp með beygðri 
löngutöng og meinar: ég vildi að þú værir dauður og kominn til 
guðs; það er að fokka. Líka er hægt að segja fokk, fokk.“ […], 4/3 
1982. (Mörður Árnason, munnleg heimild, 20. nóvember 2015.) 

 

Tilvitnunin er fengin úr viðtali við stelpu sem er fædd í október 1974 og gekk í 

Austurbæjarskóla í Reykjavík, m.ö.o. var hún sjö ára þegar viðtalið var tekið. Merking 

og notkun orðsins sem stelpan lýsir er áhugaverð í meira lagi. Þar tilgreinir hún að í 

sögninni fokka felist ákveðið fingramál, sem þekkt er að hangi saman við 

orðasambandið fuck you í bandarískri menningu (The finger, 2015). Það hefur 

augljóslega ákveðna og talsvert sterka bölvunarmerkingu í huga stelpunnar (sbr. ‘ég 

vildi að þú værir dauður’). Hún nefnir hins vegar einnig að hægt sé að „segja fokk, 

fokk“. Það hlýtur því að teljast ljóst að um sé að ræða blótsyrðið fuck í nýjum 
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íslenskum búningi, ef svo má að orði komast, í ljósi þess að stelpan ber orðið fram 

með „íslenskum framburði“ (nánar í kafla 4.2). 

Einhver kynni að hugsa að hæpið sé að fullyrða um tilkomu orðsins fokk í 

blótnotkun út frá vitnisburði einnar stelpu en hafa ber í huga að í svarinu hlýtur hún að 

lýsa málnotkun sem börn á hennar reki þekkja eða nota. Tæplega hefur sjö ára stelpa 

tekið upp því að bölva með þessum hætti upp á sitt einsdæmi, enda læra börnin það 

sem fyrir þeim er haft, sem bendir jafnframt enn frekar til þess að eldri krakkar eða 

ungmenni hafi verið farin að bera sér orðið í munn um árið 1982. 

Ártalið fer líka ágætlega heim og saman við grein sem birtist í Morgunblaðinu í 

apríl 1985. Um er að ræða viðtal við hljómsveitina Ríó tríó en þar er eftirfarandi 

klausa höfð eftir Ólafi Þórðarsyni: 

 

„Krakkar eru hættir að bölva á íslensku,“ segir Óli. „Nú heyrir 
maður krakka segja hiklaust fuck og shit og svo framvegis, en það er 
nú farið að fjúka í flest skjól þegar krakkar kunna ekki að bölva á 
íslensku …“ (Morgunblaðið, 1985, bls. 53) 

 

Í annarri blaðagrein frá sama ári um svokallaða Útideild, e.k. félagsmiðstöð fyrir 

unglinga, skrifar blaðamaður að hann langi helst að slást í för með unglingunum því 

hann „veit fátt skemmtilegra en að tala við unglinga […] því þeir hafa yfirleitt mjög 

ákveðnar skoðanir á því hvað sé alveg glatað og bara „fuck you“ …“ (NT, 1985, bls. 

8). Í brottfelldri upptalningu lýsir blaðamaðurinn hinum ýmsu hugðarefnum unglinga 

og með „fuck you“ vísar hann greinilega til einhvers sem hann telur e.k. unglingamál. 

Þriðja greinin sem vert er að rýna í frá árinu 1985 fjallar um veggjakrot í 

Reykjavík en þar segir að meðal annars sé mikið um notkun enskra orða í veggjakroti 

og að fuck „ritað á ýmsa vegu“ sé algengast þeirra á meðal (Vikan, 1985, bls. 7). 

Fyrirsögn greinarinnar er „Fokk“ er farandminni sem gæti vel verið fyrsta skiptið 

sem blótsyrðið birtist á prenti með þeirri stafsetningu (í það minnsta er um að ræða 

elsta dæmið um slíkt á Tímarit.is (e.d.)). 

Af framsettum ritdæmum leiðir að hægt er að fullyrða að fuck eða fokk hafi 

verið komið inn í íslenskt talmál, að minnsta kosti barna og unglinga, á árunum 1982–

1985 — og er almennt stuðst við það tímabil í þessari ritgerð. Mörður Árnason 

(munnleg heimild, 20. nóvember 2015) segir jafnframt „sköpunina í slangri“ eiga sér 

stað á meðal fólks undir þrítugu og út frá því mætti álykta að fokk hafi upphaflega náð 

fótfestu í máli ungs fólks og þannig náð útbreiðslu innan íslenskrar tungu. 
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Frumkvöðlar þessarar orðnotkunar hafa augljóslega vaxið úr grasi og í kjölfarið hefur 

notkunin tilheyrt máli fleiri aldurshópa smám saman. (Gaman er að geta þess að 

fyrrnefndur fjármálaráðherra var t.a.m. 12–15 ára á árunum 1982–1985.7) 

Hvers vegna orðið skýtur upp kollinum í máli íslenskra unglinga á þessu 

tímabili er ekki gott að fullyrða um en hægt er að tína fáein atriði til sem hafa 

áreiðanlega stuðlað að því að einhverju leyti. Fyrst ber að nefna almenn áhrif bresk-

bandarískrar menningar (e. Anglo-American culture) á tímum hnattvæðingar. Til 

samanburðar má nefna að orðið fuck lét einnig á sér kræla í norsku, frændtungu 

íslensku, á 9. áratugnum (Andersen, 2014, bls. 24) og skrifast almenn aukning í 

kynferðislegu blóti í norsku fyrst og fremst á áhrif frá bresk-bandarískri menningu 

samkvæmt Hasund (2005, bls. 29), hér haft eftir Hasund, Drange og Stenström (2014, 

bls. 25). 

Þá ber að taka inn í myndina að „opinber“ notkun orðsins fuck í bresk-

bandarískri menningu fór vaxandi á þessu tímabili, svo sem í kvikmyndum og 

bókmenntum. Eins og tíundað var í 2. kafla ritgerðarinnar komst orðið vart á prent 

sökum banns fyrr en upp úr 1960 á Bretlandseyjum og í Bandaríkjunum. Út frá leit í 

orðtíðnileitarvél á vegum Google Books má sjá að hlutfallsleg tíðni orðsins fuck í 

bókum á ensku snarhækkar frá 1960 til 1980.8 Í netheimum er einnig að finna lista 

sem kvikmyndaáhugamenn hafa tekið saman yfir þær 250 kvikmyndir á ensku sem 

orðið fuck (eða skyldar orðmyndir) kemur oftast fyrir í (List of films that most 

frequently use the word “fuck”, 2015). Á listanum er elsta myndin frá 1978 og koma 

247 myndir af 250 út eftir árið 1985 — sem gefur e.t.v. einhverja vísbendingu um 

hvenær orðið fór að verða jafnáberandi og raun ber vitni í bresk-bandarískri 

menningu, einkum þó bandarískum kvikmyndum. 

Þá má líta til þess að kynslóðin sem vex úr grasi sem börn og unglingar 

hérlendis um miðjan 9. áratuginn gerir svo í öðruvísi umhverfi en fyrri kynslóðir 

höfðu gert. Myndbandstæki fóru að verða almenn á Íslandi upp úr 1980 og þar með 

aðgengið að kvikmyndum á ensku betra (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 127). Um 

                                                
7 Sjá: http://althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=652 
8 Þessar upplýsingar má fá með því leita að orðmyndinni fuck í textasafninu English á 
https://books.google.com/ngrams. Þótt ekki komi fram hvert heildartextamagn hvers árs er, kemur fram 
að um hlutfallslega tíðni sé að ræða, þ.e.a.s. tíðni orðsins fuck í bókum frá árinu 1960 er deilt í 
heildarorðafjölda þeirra bóka sem komu út árið 1960, svo dæmi sé tekið. Nánar tiltekið er hlutfallsleg 
tíðni orðsins fuck árið 1960 0,00000719% en 0,000154% árið 1980 — sem er ~21-földun, svo gróflega 
sé reiknað. Þá er tekið fram að á Google Books séu rúmlega 20 milljónir bókatitla (á ýmsum 
tungumálum). 
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svipað leyti hófst tölvuleikjaspilun barna og unglinga hér á landi. Fyrsta leikjatölvan 

kom til landsins árið 1982 auk þess sem tölvuleiktækjasalir nutu vinsælda (Bjarki Þór 

Jónsson, 2012). Útbreiðsla og aukin notkun tölvuleikja hefur óneitanlega haft áhrif á 

enskukunnáttu barna (Hanna Óladóttir, 2005, bls. 17). Á 9. áratugnum óx því úr grasi 

kynslóð sem ólst upp við myndbandsáhorf og tölvuleikjaspilun frá unga aldri — og 

var því betra í ensku en fyrri kynslóðir — og var í þokkabót vanara að heyra blótað á 

ensku (s.s. í bíómyndum). Það hefur því sennilega legið ágætlega fyrir þeirri kynslóð 

að blóta á ensku, eflaust hefur það smám saman farið að þykja flott, rétt eins og áður 

fyrr þótti fínt að taka sér dönsk orð í munn. 

Það er þó eitt að erlent tökuorð komi inn í málið en annað að það staldri við og 

festi sig rækilega í sessi. Í blaðagrein um blótsyrði frá 1987 þar sem orðið fuck er m.a. 

tekið til umfjöllunar segir: 

 

„Einstaka sinnum heyrir maður að Íslendingar sletta þessum orðum 
og virðast vinsælustu orðin vera „shit“ eða „fuck“. Mörður Árnason 
blaðamaður og einn höfunda Slangurorðabókarinnar bjóst ekki við 
því að þessi orð festust í málinu. „Slang og slettur eru fyrirbæri sem 
er fljótt að koma og fara en bölv og blót eru íhaldssamt fyrirbæri þar 
sem ekki er mikið um nýjungar.“ (Áslaug Ásgeirsdóttir, 1987). 

 

Tæplega þrjátíu árum síðar segir Mörður Árnason (munnleg heimild, 20. 

nóvember 2015) ummælin rökrétt en viðurkennir að „kenningin hafi ekki gengið 

eftir“. Svo vel festust „sletturnar“ að árið 2002 fékk fokk e.k. formlega viðurkenningu 

í málinu þegar fletta í Íslenskri orðabók var tileinkuð skyldu orðmyndinni fokking 

(Mörður Árnason, 2002, bls. 364).9 

Íslensk orðabók hafði þá ekki verið gefin út frá árinu 1983, þegar Íslensk 

orðabók handa skólum og almenningi (oft kölluð Orðabók Menningarsjóðs) í ritstjórn 

Árna Böðvarssonar kom út (Ný íslensk orðabók kom út í dag, 2002). Í kjölfar útgáfu 

skapaðist nokkur umræða um stefnu höfunda orðabókarinnar einmitt fyrir þær sakir að 

sumum þótti hún innihalda of mikið af óformlegu eða jafnvel „óæskilegu“ máli 

(Orðabókin of orðljót?, 2002). Í því samhengi má nefna að í bókinni birtust orð á borð 

við bögga, sjitt, sjeik og fokking í fyrsta sinn í íslenskri orðabók (sjá Mörð Árnason, 

2002). 

                                                
9 Eins og sjá má á vísuninni vill svo skemmtilega til að ritstjóri bókarinnar var einmitt títtnefndur 
Mörður Árnason. 
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Það er eftir sem áður ljóst að tökuorð fá sennilega ekki mikið þýðingarmeiri 

viðurkenningu en að komast inn í Íslenska orðabók. Eftir um það bil tveggja áratuga 

ferli fékk fokk(ing) loks dvalarleyfi í íslenskri tungu, þrátt fyrir einhver andmæli, en 

ekki fylgir sögunni hvort Fjölnismenn hafi snúið sér við í gröfinni eður eigi. 

 
 
4.2 Fuck, fökk og fokk — um aðlögun orðsins að íslensku 

Það er ekki hafið yfir vafa hvenær orð telst íslenskt eða hluti af íslensku máli. Til 

dæmis má hugsa sér að Íslendingur á sjötugsaldri álíti orðið hashtag afar framandi 

útlensku þótt íslenskumælandi unglingur kunni að nota það daglega, jafnvel með 

viðeigandi fallbeygingu, og telji það þar með til íslensku. 

Þegar máltengsl, þ.e. tengsl tveggja tungumála, eru greind er venja að tala um 

veitimál (e. source language) og viðtökumál (e. recipient language). Þegar innkoma 

orðsins fuck í íslensku er annars vegar telst þá enska veitimálið og íslenska 

viðtökumálið. Einnig er gjarnan greint á milli framandorða (þýs. Fremdwort) og 

tökuorða (þýs. Lehnwort). Framandorð er þá erlent orð (eða lítt aðlagað tökuorð) í 

ræðu eða riti sem tekið er úr veitimáli og notað í texta á veitimáli „án þess að það sé 

sérstaklega aðlagað“. Tökuorð er hins vegar orð af erlendum uppruna (úr veitimáli) 

sem er orðið fast í umræddu (viðtöku)máli og hefur aðlagað sig að formþáttum þess 

(Kristján Árnason, 2009, bls. 78–79). 

Það má því segja að fyrst um sinn hafi fokk (eða öllu heldur fuck) talist 

framandorð í íslensku, svo sem í dagblaðadæmunum í síðasta kafla þar sem orðið er 

skrifað með enskum rithætti og jafnframt innan gæsalappa í öðru þeirra. Gæsalappir 

og skáletrun eru gjarnan notaðar í ritmáli til þess að einkenna framandorð, rétt eins og 

tónfall í framburði getur gert í talmáli (Kristján Árnason, 2009, bls. 78). Hins vegar 

hefur orðið fuck án vafa aðlagast með slíkum hætti að íslensku hljóð- og 

beygingakerfi nú á dögum að það hlýtur að teljast til tökuorða. 

Við greiningu á aðlögun erlends orðs að íslensku málkerfi er hægt að styðjast 

við ólíka mælikvarða. Hér verður stuðst við sömu greinimörk og Baldur Jónsson 

(2002, bls. 222–223) sem gerir eftirfarandi kröfur um aðlögun tökuorða: 

 

1. Áhersla skal hvíla á fyrsta atkvæði. 
2. Tökuorð skal lúta íslenskum hljóðkerfisreglum. 
3. Tökuorð skal lúta íslenskum hljóðskipunarreglum. 
4. Tökuorð skal falla inn í einhvern beygingarflokk sem fyrir er og 

hlíta beygingarreglum hans og öðrum sérreglum flokksins. 
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5. Tökuorð skal stafsetja með stöfum íslenska stafrófsins á þann 
veg að reglubundin vensl séu milli ritháttar og framburðar. 

 

Kröfunum er ætlað að greina á milli aðlagaðra tökuorða og slettna. Hið 

síðarnefnda er að einhverju leyti skylt framandorði en sletta er skilgreind sem „erlent 

orð eða orðasamband sem nýtur ekki viðurkenningar í viðtökumálinu vegna ónógrar 

aðlögunar að hljóð- eða beygingakerfi eða annars konar framandi einkenna“ (Mörður 

Árnason, 2002, bls. 1382). 

Það gefur augaleið að fokk og fokka standast fyrstu kröfuna. Sem nafnorð (oftast 

notað í upphrópun) hefur það fengið íslenska ritháttinn fokk sem samræmist íslenskum 

hljóðkerfis- og hljóðskipunarreglum algerlega, enda sambærilegur við rithátt 

nafnorðanna brokk og skokk. Það má líta svo á að sem nafnorð falli blótsyrðið 

jafnframt í sama beygingarflokk og nafnorðin brokk og skokk en það er sjaldséð í 

aukaföllum nema í ákveðnu samhengi, þ.e. samhengi þar sem hægt er að líta svo á að 

blótsyrðið sé fallið saman við gamla orðið, eins og allt í fokki (líkt og tekið var fyrir í 

3. kafla). Sögnin hefur fengið sams konar rithátt auk nafnháttarendingar, fokk-a, og 

beygist eins og veik sögn, fokka — fokkaði — fokkað (rétt eins og sögnin skokka), og 

stenst þar með fjórðu kröfuna. Þá má til gamans benda á að framburður orðanna er 

svo rammíslenskur að hann inniber aðblástur, þ.e. [fɔhk] og [fɔhka], ólíkt ensku 

fyrirmyndunum. 

Þar sem aðlögun ensks orðs að íslenskri tungu er fjarri því að vera einsdæmi 

hefur skapast nokkurs konar hefð fyrir því hvaða mynd ensk málhljóð taka á sig í 

íslensku. Þá fékk t.a.m. nafn Churchill, sem var á allra vörum á tíma seinni 

heimsstyrjaldarinnar, framburðinn Sjörsill, þar sem málhljóðið [ʌ] í enskum og 

bandarískum framburði (þ.e. u í Churchill) fékk framburðinn [œ] (Kristján Árnason, 

2009, bls. 89–90). Hið sama er uppi á teningnum í tökuorðunum pönk, pöbb, bögga 

og sökka sem eiga ensku orðin punk, pub, bug og suck að fyrirmynd, sem eru jafnan 

borin fram með [ʌ] í ensku en [œ] í íslensku. (Um pönk gildir að vísu að í máli sumra 

fær það au-framburð en það stafar eingöngu af því að það stendur á undan -nk-.) 

Af framansögðu að dæma hefði sannarlega mátt vænta þess að orðið fuck að 

fengi framburð með [œ] og þá rithátt með ö en ekki fokk, enda var það að einhverju 

leyti raunin framan af. Í pistli sem birtist í Alþýðublaðinu segir til dæmis: „Blessuð 

börnin vaxa úr grasi allt að því ómálga á móðurmálið, spila tölvuspil öllum 

vökustundum og hvæsa „fökk jú“ milli samanbitinna tannanna …“ (Alþýðublaðið, 
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1987, bls. 16). Þá kemur lýsingarorðið fökkt eftirminnilega fyrir í texta Braga 

Valdimars Skúlasonar (2010), Það koma vonandi jól, þar sem það er látið ríma við 

dökkt og slökkt. 

Fleiri ritdæmi eru um ritháttinn fökk í dagblöðum en höfundi ritgerðar þykir 

ljóst að fokk og fokka með o (þ.e. [ɔ] í framburði) hafi orðið ofan á, sem sætir kannski 

furðu í ljósi fyrrnefndrar „hefðar“ í aðlögun enskra orða að íslensku hljóðkerfi. Það 

má hins vegar rökstyðja með því að vísa til fjölda ritdæma af samfélagsmiðlum (eins 

og gert er í 5. kafla) og ritdæma úr fjölmiðlum.10 Þá segir Kristján Árnason (2009, bls. 

89) að „í orðum eins og fokkjú [sé] gripið til uppmælta hljóðsins [ɔ]“. Rithátturinn 

hefur raunar fest sig svo vel í sessi að til eru dæmi þess á netinu að segðin fuck you 

(eða fokkjú) sé útlögð fokk you, þar sem fyrra orðið er ritað með íslenska hættinum en 

hið seinna með enskum rithætti, jafnvel í opinberri tilkynningu (Mbl.is, 2015). 

Í því samhengi er áhugavert að huga aftur að tengslum gamla orðsins og nýja 

orðsins, eins og þau voru kölluð í fyrri kafla. Hvort sem samfall hefur átt sér stað eða 

ekki (líkt og rætt var um í 3. kafla), þá verður að teljast líklegt að sú staðreynd að til 

hafi verið orð í málinu sem hafði ritháttinn fokk hafi að einhverju leyti stuðlað að því 

að fuck varð að endingu fokk en ekki fökk. Áhrif gamla orðsins hljóta að teljast líkleg í 

ljósi þess að suck varð sökka og punk varð pönk, eins og áður var nefnt, en um er að 

ræða orð sem hafa komið inn í íslensku úr sama veitimáli á svipuðum tíma í 

málsögulegu samhengi, þ.e.a.s. eins konar hliðstæður. 

Einnig má tína til önnur dæmi um ensk tökuorð sem hafa fengið rithátt eldri 

orða í íslensku, svo sem nafnorðið rokk og sögnin kóða. Hið fyrra er komið af orðinu 

rock sem meðal annars aðlagaðist íslensku málkerfi með því að taka upp ritháttinn 

rokk sem fyrir var til í málinu sem nafnorð í merkingunni ‘flakk, ráp, sveim’ (auk þess 

sem það fékk aðblástur, rétt eins og fokk) (Mörður Árnason, 2002, bls. 1203). Kóða 

kemur af ensku sögninni code og fékk önghjóðsframburð, þ.e. [ð], og þar með 

ritháttinn kóða, rétt eins og eldri sögn í málinu sem merkir ‘veiða vel’ (Mörður 

Árnason, 2002, bls. 807). 

Því má segja að gamla orðið hafi með einum eða öðrum hætti rutt veginn fyrir 

enska blótsyrðinu, sem hefur sannarlega aðlagast og jafnframt litað íslenska tungu 

með áberandi hætti undanfarna þrjá áratugi. 

 
                                                
10 Sem dæmi má nefna að leit í fréttasafni www.mbl.is skilar 38 niðurstöðum sé fokk slegið upp en 
engum ef fökk er slegið upp. 
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5. Notkun fokk í nútímamáli 
 

5.1 „Fokking djöfull!“ — um notkun nýja blótsyrðisins í íslensku 

Þótt það þyki ekki ýkja kristilegt að blóta hefur löngum verið hefð fyrir því að gera 

svo með kristilegum efnivið í íslensku og er það jafnan gert með því að ákalla 

djöfulinn og dvalarstað hans. Andskotans, djöfulsins og helvítis, þessi blótsyrði þekkja 

allir sem mælandi eru á íslensku, óháð því hvort þeir leggi það í vana sinn að blóta 

eður eigi. 

Líkt og komið hefur fram létu ensku blótsyrðin fuck og shit á sér kræla í daglegu 

tali hér á landi í upphafi 9. áratugarins og hafa sannarlega fest sig í sessi innan 

vébanda íslenskra blótsyrða. Fáein dæmi hafa verið dregin fram til að varpa ljósi á 

stöðu og þróun orðsins fokk í íslensku en er nú mál til komið að rýna í notkun þess, 

hvernig það birtist í hinu ástkæra, ylhýra í nútímanum. 

Í stórri orðasafnsrannsókn á notkun orðsins fuck og öðrum skyldum orðum í 

nútímaensku á Bretlandseyjum (hér eftir aðeins kölluð enska til einföldunar) skipta 

höfundar orðnotkuninni í níu flokka með eftirfarandi hætti (McEnery og Ziao, 2004, 

bls. 257): 

 

Flokkun11 Dæmi 

A. Almenn upphrópun/blótsyrði (e. General expletive) (Oh) fuck! 

B. Móðgun sem beinist að tilteknum einstaklingi eða heild 

(e. Personal insult referring to defined entity) 
You fuck/that fuck! 

C. Bölvun (e. Cursing expletive) Fuck you/me/him/it! 

D. Notkun sem lýtur að áfangastað (e. Destinational 

usage) 
Fuck off!/he fucked off! 

E. Bókstafleg notkun sem vísar í hið bannhelga (e. Literal 

usage denoting taboo referent) 
He fucked her 

                                                
11	  Aðrir flokkunarbókstafir eru notaðir í grein McEnery og Ziao auk þess sem flokki I, sem hefur 
yfirskrifina Metalinguistic/unclassifiable due to insufficient context í ensku rannsókninni (sem hæfir 
orðasafnsrannsókn betur en athugun þessarar ritgerðar), hefur verið breytt í e.k. afgangsflokk hér til 
hægðarauka. 
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F. Eindregið áhersluorð (e. Emphatic intensifier) 
Fucking marvellous/in 

the fucking car 

G. Áhersla með „like fuck/as fuck“ (e. ‘Pronominal’ 

form)12 
Like fuck/fat as fuck 

H. Fast orðasamband í samræmi við (enska) málvenju (e. 

Idiomatic ‘set phrase’) 

Fuck all/give a fuck/ 

thank fuck 

I. Annað sem vert er að nefna — 

 

Flokkunin er til margs nýt til að átta sig á notkun fokk í íslensku þótt ógerlegt sé 

að fullyrða að eftirfarandi greining veiti tæmandi yfirlit. Skemmst er frá því að segja 

að í næstu efnisgreinum verður sýnt fram á að í nútímaíslensku fyrirfinnist 

samsvaranir úr flokkum A, B, C, D, F, H, (I), hugsanlega G en ekki E. Ennfremur 

verður sýnt fram á að orðið hafi tekið á sig nýjar myndir í íslensku sem eiga sér ekki 

beinar fyrirmyndir í ensku. 

 

 

5.1.1 Flokkur A: Almenn upphrópun/blótsyrði13 

Líkt og yfirheiti flokksins gefur til kynna gengur þessi notkun út á að blóta í sinni 

tærustu mynd, ef svo má segja, en hugsanlega mætti kalla það einu nafni 

„blótsupphrópun“. Lýsandi dæmi um þess konar notkun er það þegar einstaklingur 

rekur t.a.m. stórutá í eitthvað með tilheyrandi sársaukakveini: „Andskotans!“ Einnig 

mætti nefna þegar einstaklingur blótar til að lýsa hneykslan eða undrun: „Nei, hver 

andskotinn!“ Þá er hægt að nota blótsyrði í svokölluðum tjáningum (sbr. Höskuldur 

Þráinsson, 2005, bls. 482), í setningum á borð við: Vá/djöfullinn sjálfur hvað það var 

gaman í gær! 

                                                
12 McEnery og Ziao (2004, bls. 257) nefna þennan flokk ‘Pronominal’ form án útskýringa en 
beinþýðing á því flokkaheiti (t.d. „Fornafnsmynd“) myndi gefa skakka mynd af flokknum að mati 
höfundar ritgerðar. 
13 Íslensku ritdæmin sem notuð eru í komandi undirköflum koma af samfélagsmiðlum, nema annað sé 
tekið fram, og eru stafsetning og greinarmerkjasetning eftir því. Þótt ritdæmin séu aðgengileg öllum á 
vefnum sá höfundur ritgerðar ekki ástæðu til að vísa beint í færslur af samfélagsmiðlum og þar með 
nafngreina höfunda þeirra. 
Þá ber að geta þess að öll notkundardæmi um fokk eða skyld orð í íslensku voru borin undir og 

staðfest af óformlegum sjö manna rýnihópi, ef svo mætti kalla. Þegar tekið er fram að eitthvað sé 
fáheyrt byggir það á áliti þess hóps málnotenda og höfundar ritgerðar. 
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Fokk í formi upphrópunar er notað með nákvæmlega sama hætti og önnur 

blótsyrði í íslensku nútímamáli, líkt og sjá má á (5) og (6). 

 

(5) „búin með ritgerðina mína, hún er 3482 orð. Á að vera 3500. FOKK“ 

 

(6) „Borgaði með seðlum í Ríkinu og var ekki beðinn um skilríki! Fokk hvað ég er 

greinilega orðinn ellilegur!“ 

 

 

5.1.2 Flokkur B: Móðgun sem beinist að tilteknum einstaklingi eða heild 

Í ensku er hægt að móðga einstakling með því að kalla hann fuck í merkingu á borð 

við ‘fífl, gerpi’ — you fuck eða you are a fuck — þar sem orðið kemur fyrir í stöðu 

sagnfyllingar. Því er ekki að heilsa í íslensku, þú ert $fokk eða $fokkið þitt/$fokkinn 

þinn eru merkingarlega ótækar setningar eða því sem næst.14 

Í þennan flokk myndi einnig falla sú orðnotkun þegar einhver er kallaður 

(mother)fucker — sem er sögnin fuck með nafnorðsviðskeytinu -er, sem mætti kalla 

hliðstæðu nafnorðsviðskeytisins -ari í íslensku (þ.e. mála — málari). Í stað þess að 

orðið hafi aðlagast íslensku með því að taka upp slíkt viðskeyti (eins og einhver 

sambærileg tökuorð úr ensku hafa gert, sbr. e. sampler — ísl. samplari; fokka — 

$fokkari) hefur það einfaldlega viðhaldið enska forminu og útleggst (moðer)fokker á 

íslensku, eins og sjá má á (7) og (8). Það má segja að því svipi til annarra orða sem 

eru á mörkum þess að vera framandorð eða tökuorð á borð við master, performer, 

akademíker eða lífskúnstner (sem er að vísu tökuorð úr dönsku).  

 

(7) „segir þú fokkerinn þinn“ 

 

(8) „þessar kærur í allar áttir eru farnar að minna mig á leiðinlega morfís keppni. 

Vilhjálmur er einn óheiðarlegur moðerfokker,“ 

 

 

                                                
14 Hér mætti taka fram að í íslensku gengur vel að segja e-ð/það er fokk, en þar er þó á ferðinni gamla 
orðið sem rætt var um í 3. kafla (eða e.t.v. samfallin mynd), sem verður látið liggja milli hluta í þessari 
yfirferð. 
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5.1.3 Flokkur C: Bölvun 

Þessi flokkur nær utan um það þegar einstaklingur bölvar öðrum einstaklingi með 

skipuninni fuck you (sem í bókstaflegri merkingu útleggst ‘ríddu þér’). Aðalhliðstæða 

þess orðalags í íslensku, ef svo má að orði komast, eru segðir á borð við fokkaðu þér  

(ft. fokkið ykkur), sbr. (9). Eins og sjá má stýrir sögnin þágufalli og er jafnframt í 

boðhætti í umræddum segðum sem stafar af því að sögnin í ensku er hrein skipun —

 þó svo að hún beygist ekki eftir því í ensku máli. 

 

(9) „Þið sem eruð að monta ykkur af skattaendurgreiðslunni...fokkið ykkur. Kv. 

einn bitur.“ 

 

Í íslensku er þó að finna annars konar notkun sem einnig er hliðstæð fuck you en 

þar hefur sögnin fokka hugsanlega stirðnað, ef svo má að orði komast, eins og sjá má 

á dæmum (10), (11) og (12). 

 

(10) „Fokk þú og þitt krú“ (XXX Rottweiler hundar, 2001). 

 

(11) „Fokk þöggun og fokk ofbeldi.“ 

 

(12) „Fokk það að kaupa sér nammi í fríhöfninni“ 

 

Það má segja að (10) minni á stýfðan boðhátt á borð við far þú (og þitt krú). 

Hvað hin tvö dæmin varðar innihalda þau nafnorð og þriðju persónu fornöfn og þar 

skortir sögnina beygingu þar sem boðháttur á aðeins við aðra persónu. Í 

frændtungunum hefur enska sögnin fuck aðlagast með svipuðum hætti en tekur þó 

aukafall, svo sem no. føck deg en ekki *føck du (Andersen, 2014, bls. 26). Út frá 

íslenskri setningafræði mætti e.t.v. greina þessi dæmi á þann veg að hreinlega sé ekki 

um sögn að ræða heldur smáorð á borð við svei — svei ofbeldi! — en munurinn er þó 

sá að svei tekur oftast með sér orð í aukafalli, þótt til séu dæmi þess að nefnifall komi 

á eftir svei, svo sem: „Svei, þú, sem brýtur niður musterið og reisir það á þrem 

dögum!“ (Biblían. Markúsarguðspjall 15:29 (útg. 1981)). 

Í þennan flokk rata einnig ensku upphrópanirnar fuck it, sem þýðir eitthvað á 

borð við ‘skítt með það’, og fuck me sem hefur bókstaflegu merkinguna ‘ríddu mér’ 

en er heldur notuð óbókstaflega til að lýsa undrun eða hugsanlega sjálfsvorkunn yfir 
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því að maður sé kominn í klandur. Öll þessi dæmi eru tekin (nánast) hljóðrétt upp úr 

ensku og þá stundum skrifuð fokk-jú, fokk-itt/fokk-it og fokk-mí (þar sem skiptistrikin 

tákna hugsanleg orðabil), sbr. dæmi (13) og (14). 

 

(13) „Alveg sama hvað óánægjuraddirnar verða háværar og beittar þá er þeim sem 

eiga  peninga og fjárfesta í þessum hlutum alveg sama. Ég segi fokk itt.“ 

(Fréttatíminn, 2015, bls. 24). 

 

(14) „Fór út að hlaupa í fyrsta sinn síðan 29. sept 2013 og fékk geitung upp í mig. 

Hef ekki einusinni séð geitung í sumar. Fokkmí“ 

 

 

5.1.4 Flokkur D: Notkun sem lýtur að áfangastað 

Í íslenskri blótflóru má finna fáein orðasambönd sem myndu sennilega falla undir 

flokk D, s.s. farðu til fjandans!, farðu norður og niður! eða farðu í rassgat!, þar sem 

þau vísa augljóslega til einhvers áfangastaðar. 

Rétt eins og gildir um ákveðnar enskar segðir sem falla undir flokk C er nokkuð 

algengt að segðin fuck off fái (nánast) hljóðrétta mynd í íslensku, þ.e. fokk-off. Þótt 

það sé fáheyrt má finna einstaka dæmi á netinu, svo sem (15) og (16), um notkun 

sagnarinnar fokka sem lýtur að áfangastað. 

 

(15) „Þegar blaðamaður var að ganga upp Bústaðaveginn í áttina að staðnum var 

kallað af sérsveitarmanni: „Drullaðu þér niður maður. Fokkastu yfir götuna.“ 

(DV.is, 2009). 

 

(16) „Þegar ég spurði um áhyggjur hennar varðandi næturfrostið sagði hún reiðilega 

"fokkaðu þér burt"“ 

 

Þessi dæmi eru einkum athyglisverð fyrir þær sakir að þær virðast sýna fram á 

að fokka sé nothæf í nákvæmlega sömu stöðu og sögnin drulla (sér) sem er þá notuð 

með þessum hætti, þ.e. drullastu yfir götuna/drullaðu þér burt, einkum í óformlegu 

máli. Í orðabók er sagt að sögnin drulla sé notuð með þessum hætti „í skömmum“ 

(Mörður Árnason, 2002, bls. 234). 
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5.1.5 Flokkur E: Bókstafleg notkun sem vísar í hið bannhelga viðmið 

Í íslensku ber lítið sem ekkert á notkun orðsins í bókstaflegri merkingu, þ.e. í tali um 

samfarir. Við athugun kom þó upp úr krafsinu ritdæmi (17) sem birtist í Fókus 

fylgiriti DV um síðastliðin aldamót: 

 

(17) „Allir eru skyldaðir til að tryggja og þess vegna er hægt að fokka bílaeigendum 

endalaust mikið í rass.“ (Fókus, 2000, bls. 18). 

 

Þótt dæmið sýni orðnotkun þar sem vísað er til hinnar bókstaflegu merkingar þá 

er merking setningarinnar í raun yfirfærð á eitthvað sem tengist samförum ekki á 

nokkurn hátt — og því er langsótt að telja dæmið til þessa flokks. Með öðrum orðum 

er niðurstaðan enn sem áður að rótin fokk sé ekki notuð í bókstaflegri merkingu í 

íslensku. 

 

 

5.1.6 Flokkur F: Eindregið áhersluorð 

Rótin fuck er tíðust í orðmyndinni fucking, þ.e. sem áhersluorð, í nútímaensku 

(McEnery og Ziao, 2004, bls. 258). Til samanburðar má benda á að í Markaðri 

íslenskri málheild (e.d.) eru 69 dæmi um fokk en heil 100 um fokking. Fucking er 

allrahanda áhersluorð að því leyti að það er notað til að ljá setningum jákvæða áherslu 

sem neikvæða. Líkt og áður hefur komið fram er fokking að finna í Íslenskri orðabók, 

en í ritinu er það skráð sem óbeygjanlegt lýsingarorð og atviksorð með merkinguna 

‘leiðinda, djöfulsins’ (Mörður Árnason, 2002, bls. 364). Það hefur ekki síður 

fjölbreytilega eiginleika í íslensku eins og sjá má á (18) og (19). 

 

(18) „fokking vesen að ferðast ein á spáni það kann enginn spánverji að tala fokking 

ensku“ 

 

(19) „ég fokking elska þig“ 

 

Eitt það áhugaverðasta við notkun fokk(ing) í áhersluskyni er að í íslensku 

virðast hafa orðið til þrjú tilbrigði umfram fokking, þ.e. fokkin, fokkings og fokkans. 

Hið fyrstnefnda, sem birtist í (20), gæti hæglega verið að enskri fyrirmynd, þar sem 
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tíðkast að skrifa stundum fuckin’ með brottfelldu g — en ekki verður betur séð en að 

fokkings, sjá (21), hafi tekið upp e.k. eignarfallsmyndan undir áhrifum frá öðrum 

íslenskum blótsyrðum, þ.e. helvítis/fokkings snilld. Hið sama eignarfallsmyndan má 

sjá í orðmyndinni fokkans, í dæmum eins og (22), en ennfremur virðist hún hafa 

fengið lánað síðasta atkvæðið úr öðrum blótsyrðum á borð við andskotans, ansans og 

fjandans. Með öðrum orðum mætti álykta að til hafi orðið einhvers konar bræðingar 

enska tökuorðsins og íslenskra blótsyrða, sem er harla athyglisvert. 

 

(20) „Hversu fokkin geggjað að Úlfur Úlfur komi á árshátíðina“ 

 

(21) „Steig í fokkings ælu.“ 

 

(22) „Hvað í fokkans andskotanum skeði hér.“ 

 

Önnur aðferð við að leggja áherslu á mál sitt með fokk er einfaldlega að skeyta 

því framan við lýsingarorð, atviksorð eða smáorð, þ.e. sem áhersluforskeyti. 

Einhverjum getur verið fokk-sama, þ.e. ‘alveg sama’ (sem minnir skemmtilega á að 

vera nokk sama), eitthvað getur verið fokk-leiðinlegt og hægt er að auka áherslu á 

játun eða neitun með fokk-já/fokk-nei (sem er svipað því að skeyta ó- á undan játun 

eða neitun), svo dæmi séu tekin. Þetta má sjá á dæmum (23), (24) og (25). Í þess 

konar orðnotkun mætti þó einnig túlka fokk sem atviksorð þar sem stundum er ritað 

fokk fyndinn eða fokk skemmtilegur en munurinn þar á skiptir varla sköpum nema svo 

sem í stafsetningu. 

Athygli vekur að í ensku er orðmyndin fuck (en ekki fucking) sjaldséð sem 

áhersluorð (McEnery og Ziao, 2004, bls. 259). Því má ætla að um einhvers konar 

íslenska nýbreytni sé að ræða, þ.e.a.s orðnotkun sem ekki er tekin beint upp eftir 

notkun í ensku, þótt forskeytið sé sennilega ekki ýkja algengt nema með ákveðnum 

orðum. 

 

(23) „öllum er fokksama hvað þú ert gamall á samfélagsmiðlum“ 

 

(24) „Horfði aftur á Skaupið. Þetta er fokkfyndið!!“ 
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(25) „Afhverju leyfir Kindle appið mér ekki að þýða orð í gegnum Google Translate? 

Neyða mig til að kaupa $20 sænska orðabók á Amazon? Fokknei.“ 

 

Undir þennan flokk fellur önnur athyglisverð notkun sem kalla mætti innskot 

eða innskeyti (e. infix). Í ensku birtist þetta sem innskot milli tveggja orðhluta eða 

orða, sbr. every-fucking-where og Jesus fucking Christ (McEnery og Ziao, 2004, bls. 

259). Þótt álíka notkun sé ekki mjög algeng í íslensku finnast dæmi á netinu þar sem 

fokking er skotið inn milli orðhluta, inn í sérnöfn eða inn í föst orðasambönd til 

áhersluauka; nákvæm-fokking-lega, Bubbi fokking Morthens og haltu fokking kjafti. 

 

(26) „Haha nákvæmfokkinglega! Ég fer ekki út í neitt til að eignast vini.“ 

 

(27) „Bubbi fokking Morthens er að drekka úr kaffibollanum mínum!“ 

 

 

5.1.7 Flokkur G: Áhersla með „like fuck/as fuck“ 

Þessum flokki tilheyrir orðnotkun sem lýsir sér einkum í því að orðasamböndin as 

fuck og like fuck standa með lýsingarorði eða sagnorði til áhersluauka, til dæmis I’m 

hungry as fuck.15 Í ensku ber einnig á sambærilegri notkun með blótsyrðinu hell í stað 

fuck, þ.e. as/like hell, sem vefútgáfa orðabókarinnar The Collins English Dictionary 

(e.d.) skýrir sem áhersluorð (e. intensifier) og gefur upp notkunardæmin „he works 

like hell“ og „tired as hell“. 

Það ber ekkert á sambærilegri notkun í íslensku, nema að orðasambandið eins 

og moðerfokker, sem (28) sýnir, sé sett í umræddan flokk. Orðasambandið er notað í 

afar fjölbreyttu samhengi og hefur merkingu sem útleggja mætti ‘eins og óður maður’ 

eða ‘á fullu’. Það á sér jafnframt beina fyrirmynd í ensku.16 

 

(28) „ég lærði eins og moðerfokker og ég er 50/50 á falli 

 

 

                                                
15 Sjá: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=as+fuck 
16 Sjá: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Like+a+motherfucker 
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5.1.8 Flokkur H: Fast orðasamband í samræmi við (enska) málvenju 

Rótin fuck birtist næstoftast í notkun sem myndi falla undir þennan flokk í ensku. Má 

þar nefna sem dæmi föst orðasambönd eins og what/who/where/why/how the fuck, for 

fuck’s sake, give a fuck og fuck up/around/about (McEnery og Ziao, 2004, bls. 258–

259). 

Í íslensku bregður fyrir „hljóðréttum“ afbökunum á orðasambandinu what the 

fuck, svo sem vott ðe fokk en þar sem hún brýtur augljóslega í bága við 

hljóðskipunarreglur í íslensku (með ð í upphafi orðs) tjóir varla að rýna frekar í slík 

dæmi. Hins vegar er einnig til „íslenskari“ hliðstæða, þ.e. hvað/hver/hvar/af 

hverju/hvernig í fokkanum, sem virðist vera talsvert algengari, sbr. (29). Slíkar segðir 

eru harla athyglisverðar í ljósi þess að í þeim tekur fokk á sig mynd karlkynsnafnorðs 

með greini í þágufalli, þ.e. fokkanum, sem birtist þó aldrei í nf. fokki(nn). Rétt eins og 

með áhersluorðin í undirkafla 5.1.6 virðist fokk hafa fengið endingu frá öðrum 

blótsyrðum sem notuð eru í sambærilegri stöðu, t.d. hvað í andskotanum/fjandanum. 

 

(29) „Hvað í fokkanum geri ég þegar ég útskrifast?“ 

 

Í samræmi við fuck something up (‘klúðra einhverju’) í ensku kemur kemur 

orðasambandið að fokka einhverju upp fyrir í íslensku, eins og fram kom í 3. og 4. 

kafla. Þar kom fram að orðasambandið væri talsvert eldra í málinu en önnur notkun 

blótsyrðsins fuck/fokk. Við það má bæta að orðasambandið er einnig notað í 

nútímamáli í merkingunni ‘að rugla í einhverjum’ eða ‘að koma einhverjum úr 

jafnvægi’, eins og sést í dæmi (30). 

 

(30) „Það fokkar mér alltaf upp að hugsa til þess að það er til fólk sem finnst ostur 

vondur.“ 

 

 

5.1.9 Flokkur I: Annað sem vert er að nefna 

Í rannsókn McEnery og Xiao (2004) er þessi flokkur nýttur sem hálfgerður 

afgangsflokkur en í hann fara meðal annars dæmi sem lúta að sambandi tungumáls og 

annarra táknkerfa innan sama menningarkerfis (e. metalinguistic). Í flokkinn rata því 

nafnorðin fokkmerki,  fokk(jú)putti og fleira í þeim dúr ásamt því þegar talað er um að 

fokka á einhvern sem þýðir ‘að senda einhverjum puttann’. 
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Í ensku er lýsingarháttur þátíðar af sögninni fuck, þ.e. fucked, notaður í 

merkingunni ‘að vera í klandri’ eða þvíumlíkt. Sú orðmynd hefur unnið sér sess í 

íslensku sem óbeygjanlegt lýsingarorð, þ.e. fokkt. 

 

(31) „ég er í alvöru svo fokkt“ 

 

Þá er ónefnd notkun sagnarinnar í merkingunni ‘að atast í einhverjum, grínast í 

einhverjum’, þ.e. to fuck with someone. Í íslensku hefur orðalagið að fokka(st) í 

einhverjum sömu merkingu. 

 

(32) „Verð aldrei jafn argur og þegar ég fatta ekki kaldhæðni og fæ í smettið "nei ég 

er að fokka í þér"“ 

 

 

5.2 Að blóta fyrir framan tengdamóður sína — um ólík áhrif blótsyrðanna í 

íslensku og ensku 

 
Ég minnist þess t.d. einu sinni […] að önnur ameríska konan spurði 
okkur […] hvort mikið hefði verið að gera um daginn og sá okkar, 
sem varð fyrir svörum, sagði: „No, no, we have just been fucking 
around all day.“ Þær skelltu báðar upp úr og ég held að aldrei hafi 
verið hlegið jafndátt í eldhúsinu en einmitt þennan dag. Svona var 
nú klæmst á enskunni í þetta skipti en það þó alveg óviljandi. 
(Lesbók Morgunblaðsins, 1998, bls. 9). 

 

Þær hlægilegu samræður, sem hér er lýst, áttu sér stað árið 1941 þegar íslenskir 

stúdentar dvöldu í Kaliforníu, Bandaríkjunum. Eins og frásagnarbrotið vitnar til um 

hafa íslensku stúdentarnir gert sig að aðhlátursefni fyrir að grípa til grófara orðalags 

en efni stóðu til. 

Matthew Whelpton (munnleg heimild, 17. nóvember 2015)17 telur slíkt ekki 

síður algengt nú á dögum þegar Íslendingar eru staddir í enskumælandi samfélögum. 

Hann hefur t.a.m. persónulega reynslu af því að Íslendingur komi sér í klandur með 

því að grípa til orðs á borð við shit í návist tengdamóður sinnar, sem Englendingum 

þykir mjög óviðeigandi — og fuck þykir enn grófara. Af því má ætla að orðið fokk sé 

                                                
17 Matthew Whelpton er dósent í enskum málvísindum við Háskóla Íslands. Hann er fæddur og 
uppalinn á Englandi en flutti til Íslands 25 ára gamall árið 1995 og hefur búið og starfað í Reykjavík 
síðan.	  
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mildara í íslensku nútímamáli en fuck í ensku og Whelpton tekur undir það. Hann líkir 

þeirri stöðu mála við samanburð sagnanna e. piss og ísl. pissa, þar sem um er að ræða 

nánast sömu orðmyndina en orðin eru engu að síður ólík, enska sögnin er 

merkingarlega groddalegri heldur en sú íslenska. Hann segir það að læra að stilla sig 

af hreinu hversdagsmáli og inn á kurteisara eða formlegra málsnið almennt vandamál 

þegar einstaklingar læra nýtt tungumál og dæmi um birtingarmynd þess er það þegar 

fólk grípur til blótsyrða þegar það er ekki við hæfi. 

Guðrún Kvaran (2007) segir fokking (og önnur ensk blótsyrði sem ratað hafa í 

íslenskt talmál) „að öllu jöfnu ekki eins gróf á íslensku eins og þegar þau eru notuð í 

enskumælandi löndum“ og er forvitnilegt að velta fyrir sér hvað veldur því. Önnur 

rannsókn á aðlögun fuck að öðru viðtökumáli (norsku) virðist benda til þess að 

nokkuð sem kalla mætti virknibreytingu (e. functional shift) geti átt sér stað við 

aðlögun álíka orða. Slíkt felur í sér að virkni orðsins breytist að því leyti að það verður 

nothæft í öðruvísi samhengi í viðtökumálinu en veitimálinu, sem í tilfelli blótsyrðis 

stafar af því að „blótkraftur“ (e. expletive force) þess verður almennt minni í 

viðtökumálinu (sbr. Andersen, 2014, bls. 28–30). 

Eins og fram kom í undirkafla 5.1 hefur bókstafleg merking ensku sagnarinnar 

fuck (‘að hafa samfarir’) ekki flust með við aðlögun orðsins að íslensku. Af þessum 

tveimur atriðum má því álykta svo að fokk sem blót sé léttvægara eða meinlausara í 

eyrum Íslendinga einmitt vegna þess að merking orðsins hefur fjarlægst „hinu 

bannhelga“ sem orðið tengist í enskri tungu. Orðið fokk hefur því öðlast sjálfstætt líf í 

íslenskri tungu, ekki aðeins hvað rithátt og notkunareiginleika varðar heldur einnig 

áhrif. 

 

 

6. Niðurlag 
Þegar enska blótsyrðið fuck ruddi sér leið inn í íslenska tungu má segja að orðið hafi 

leitað aftur á upprunaslóðir þar sem sifjar orðsins eru raktar til norrænu. Varðveittar 

heimildir um tilvist orðsins í enskri tungu í samfaratengdri merkingu ná aftur til 14. 

aldar en þegar orðið sneri aftur „heim“ bar það með sér nýja eiginleika og merkingu 

— eins og einstaklingur sem tekið hefur út þroska og breytingum eftir langtímadvöl í 

öðru landi. Orðið hafði öðlast eiginleika blótsyrðis; orðs sem notað er í óbókstaflegri 

merkingu til að tjá tilfinningar og jafnvel linna þjáningar. Hvort upprunatengingin hafi 
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átt sinn þátt í því að blótsyrðið gerði sig heimakomið í íslensku máli á 9. áratug 

síðustu aldar er ógerlegt að fullyrða um þótt óneitanlega sé skemmtilegt að líta svo á. 

Það er hugsanlegt að blótsyrðið hafi notið liðsinnis eldri orða í málinu sem 

höfðu hinn sama rithátt, þ.e. hvorugkynsnafnorðsins fokk og sagnarinnar fokka. Með 

því er átt við að tilvist þeirra orða — sem líklega eru skyld blótsyrðinu fuck — hafi að 

einhverju leyti aðstoðað við aðlögun blótsyrðisins, svo sem stuðlað að því að 

blótsyrðið fékk ritháttinn fokk en ekki fökk. Ef slíkt var ekki upp á teningnum má þó í 

það minnsta fullyrða að orðin tvö hafi orðið fyrir einhverjum áhrifum hvort frá öðru, 

þar sem greina má merki um samfall orðanna í vissum aðstæðum í nútímamáli. 

Á 9. áratugnum uxu úr grasi íslensk börn og unglingar sem voru vanari að heyra 

og tala ensku en fyrri kynslóðir hér á landi. Það orsakaðist einkum af vaxandi 

hnattvæðingu, auknum áhrifum bresk-bandarískrar menningar, bættu aðgengi að 

kvikmyndum með ensku tali vegna tilkomu myndbandstækja sem og tilkomu 

tölvuleikja. Ritheimildir, svo sem pistlar eftir hneykslaða höfunda, benda til þess að 

sú kynslóð hafi tekið upp á því að blóta að ráði á ensku fyrst Íslendinga. Þannig hafi 

blótsyrðið fuck — og síðar fokk — fest sig rækilega í sessi í íslenskri tungu. 

Upp frá því hefur blótsyrðið brugðið sér í allra kvikinda líki innan tungumálsins. 

Það er notað í geysilega fjölbreyttu samhengi jafnt setningafræðilega sem og 

merkingarfræðilega. Það hefur ekki aðeins öðlast nýjan íslenskan rithátt heldur hafa 

séríslenskar orðmyndir jafnframt orðið til við aðlögun orðsins að íslensku málkerfi. 

Ber þar hæst að nefna áhersluorðin fokkings og fokkans sem virðast hafa fengið lánaða 

eiginleika eða jafnvel orðhluta frá eldri íslenskum blótsyrðum á borð við helvítis og 

andskotans. Ennfremur hefur merking eða kraftur blótsyrðisins þróast í íslensku með 

þeim afleiðingum að orðið er óneitanlega mildara í íslensku en ensku. Fyrir vikið eru 

áhrif þess minni í íslensku málsamfélagi en enskumælandi löndum. Hugsanlega stafar 

það af því að orðið hefur fjarlægst hinni bókstaflegu og „bannhelgu“ merkingu ensku 

sagnarinnar fuck, sem varð eftir handan Norður-Atlantshafsins. Hvað sem því líður má 

ljóst heita að fokk hefur öðlast sjálfstætt líf á tungum íslenskra málnotenda. 

Það verður seint sagt um blótsyrði að þau séu aðalprýði nokkurs tungumáls en 

þrátt fyrir það er rýni í eitt allra tíðasta blótsyrði nútímaíslensku alls ekkert fokk 

heldur þvert á móti afar fróðlegt og verðugt verk. Við það öðlast hver sá sem það gerir 

aukna innsýn í hversu sprelllifandi tungumálið er nú sem endranær. 
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