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Forord 
 

Denne undersøgelse er en afslutning på mit studium i nordiske 

studier (NorMa) ved Islands Universitet. Specialet svarer til 40 

ECTS og er gennemført i perioden oktober 2016 til januar 2018. 

Arbejdet med denne undersøgelse begyndte i november 2016 

efter et ophold på Schæffergården, hvor jeg blev inspireret af en 

forelæsning ved Pia Quist som introducerede MIN-projektet for 

os.  

Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke for al den hjælp 

og opbakning jeg har fået det sidste år til at færdiggøre denne 

opgave. Jeg vil først takke min vejleder Þórhildur Oddsdóttir, 

adjunkt ved Islands Universitet, for et glimrende samarbejde og 

vejledning, samt faglig rådgivning. Jeg takker også Ásta Sif 

Erlingsdóttir for korrekturlæsning og faglig assistance. 

Endvidere takker jeg mine forældre for utrolig og uundværlig 

moralsk støtte. Til sidst, men ikke mindst, vil jeg takke min 

højtelskede hustru for endeløs tålmodighed og kærlighed, samt 

ubeskrivelig moralsk støtte. Jeg dedikerer derfor dette speciale 

til Harpa Dögg Fríðudóttir. 
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Resumé 
 

Denne undersøgelse omhandler moderne importord i det danske, 

islandske, norske og svenske skriftsprog. Undersøgelsen bygger 

på nyhedsartikler fra DR, RUV, NRK og SVT‘s hjemmesider 

som dateres til begyndelsen af januar 2017. Formålet er at 

undersøge omfanget af moderne importord i de respektive 

skriftsprog for at opnå en bedre forståelse for, hvordan 

skriftsprogene udvikler sig med hensyn til importerede ord efter 

1945. Yderligere er formålet at sammenligne fire forskellige 

temaer for at undersøge forskelle og ligheder af importordene, 

samt at undersøge resultaterne med hensyn til sprogpolitikker og 

MIN-projektet. 

Resultaterne giver en god idé om moderne importord i 

nyhedsartiklerne, da de ligger så tæt op ad forrige 

undersøgelsers resultater. Det viser sig endvidere at resultaterne 

ikke differerer fra tidligere undersøgelsers resultater. Derimod 

kan de ikke generaliseres i forhold til disse undersøgelser, da 

anvendte metoder er på visse måder anderledes. I forhold til 

tidligere kvantitative undersøgelser om moderne importord i de 

nordiske sprog, omfatter min undersøgelse et langt mindre 

omfang og er derfor ikke præcis på samme sæt som tidligere 

undersøgelser. 

Endvidere påvirker sprogpolitikkerne skriftsproget i de 

nævnte medier på mange områder, både fordi sprogpolitikkerne 

fokuserer på at bruge et korrekt og klart skriftsprog og fordi de 

indeholder en vis politik om purisme og indflydelse fra andre 

sprog. De opfordrer også til at bevare sprogene og udvikle det 

nordiske sproglige samarbejde. 
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Ágrip 
 

Rannsókn þessi fjallar um nútíma tökuorð í dönsku, íslensku, 

norsku og sænsku ritmáli. Rannsóknin er byggð á fréttagreinum 

frá heimasíðum DR, RUV, NRK og SVT frá byrjun janúar 2017. 

Markmiðið er að kanna umfang nútíma tökuorða í viðkomandi 

ritmálum til að öðlast betri skilning á hvernig ritmálin hafa 

þróast með tilliti til tökuorða eftir árið 1945. Önnur markmið 

rannsóknarinnar eru að bera saman tökuorð í textum sem skipt 

er í fjögur mismunandi þemu og skoða samlíkingar og mismun á 

milli tökuorða og þema. Einnig að bera niðurstöðurnar saman 

við málstefnur Norðurlandanna og MIN-verkefnið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar veita góða mynd af notkun 

nútíma tökuorða í fréttagreinunum. Niðurstöðurnar reynast ekki 

frábrugðnar niðurstöðum fyrri rannsókna á þessu sviði. Aftur á 

móti er erfitt að bera niðurstöður þessa rannsóknar saman við 

aðrar rannsóknir þar sem aðferðafræðin sem þessi rannsókn 

byggir á er að sumu leyti frábrugðin aðferðafræði hinna 

rannsóknanna. Borið saman við fyrrgerðar megindlegar 

rannsóknir um nútíma tökuorð í norrænum málum nær þessi 

rannsókn yfir töluvert minna umfang og er því ekki jafn 

nákvæm og fyrri rannsóknir. 

Líkt og rannsóknin gefur til kynna hafa málstefnurnar 

margvísleg áhrif á ritmálin í fyrrnefndum fréttamiðlum bæði 

með því að einblína á notkun vandaðs og skýrs ritmáls og 

sömuleiðis innihalda þær ákveðna hreintungustefnu og reglur 

um áhrif annarra tungumála. Þá hvetja málstefnurnar einnig til 

varðveislu tungumála og þróun samvinnu innan Norðurlandanna 

á sviðum tungumála.  
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1. Indledning 

De nordiske lande har længe haft en god nordisk sprogforståelse og et godt internordisk 

samarbejde. Det er ikke noget problem for nordboere med kundskaber til et af de 

skandinaviske sprog at rejse eller flytte fra et nordisk land til et andet og integrere sig 

sprogmæssigt. Det skyldes blandt andet den nordiske sprogpolitik og de nordiske landes 

egne sprogpolitikker, der på mange måder er inspireret af den nordiske.  

Selvom sprogpolitikkerne står for at bevare det hjemlige sprog, støder man til tider 

på importord i skriftsproget. Sproget udvikles konstant, og det er derfor en del af 

sprogets udvikling at importere ord fra andre sprog. Det er ganske normalt at høre slang 

og ord påvirket af fremmedsprog i talesproget, men det forekommer ikke ligeså hyppigt 

i skriftsproget.  

I denne undersøgelse vil jeg se på disse importord med fokus på moderne import. 

Undersøgelsen handler om omfanget af moderne importord i danske, islandske, norske 

og svenske nyhedsartikler fra hhv. DR, RUV, NRK og SVT’s hjemmesider.1 Materialet 

omfatter korte nyhedsartikler delt op i fire temaer, nytår, kultur, videnskab og sport.  

Jeg valgte at bruge disse medier frem for andre nordiske medier, da de alle har 

samme status i de respektive lande. Valget af digitale artikler blev truffet med hensyn til 

tilgængelighed, da det kan være vanskeligt at finde trykte aviser fra medier med samme 

status i alle landene, som tilmed indeholder artikler med samme sproglige sværhedsgrad 

og tema.  

 

1.1 Formål 

Det overordnede formål med denne undersøgelse er at undersøge omfanget af moderne 

importord i fire nordiske landes skriftsprog for at opnå en bedre forståelse for, hvordan 

de hjemlige sprog udvikler sig med hensyn til importerede ord efter 1945. Yderligere 

formål er at sammenligne de fire forskellige nordiske landes brug af moderne importord 

på baggrund af sprogpolitikker, purisme begrebet og MIN-projektet. 

Min undersøgelse bygger for en stor del på MIN-projektet, hvis formål er:2  

 

                                                 
1 Jeg bruger forkortelserne for Danmarks Radio (DR), Ríkisútvarpið (RUV), Norsk Rikskringkasting 

(NRK) og Sveriges Television (SVT) for at gøre læsning nemmere og mere overskuelig. 
2 Se kapitel 1.4 for yderligere beskrivelse af MIN-projektet, samt andre lignende undersøgelser.  
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Målet med delsprosjekt A er altså å måla omfanget av moderne importord i 

skriftspråka i Norden. Skriftspråket er brukt på mange samfunnsområde og i mange 

samanhengar, og teksten har både smale og breie mottakargrupper. I utgangspunktet 

var prosjektet ope for korleis ein skulle kunna skaffa seg eit representativt bilete av 

tilstanden i skriftmåla i dei sju nordiske samfunna, som ikkje er slik han var for ein 

generasjon sidan. (Selback & Sandøy, 2007, 11). 

 

I lighed med MIN-projektet er mit formål også at måle omfanget af moderne 

importord i skriftsproget i Norden. Men til forskel fra MIN-projektet, undersøger jeg 

kun fire forskellige sprogsamfund. Sprogsamfundene er Danmark, Island, Norge og 

Sverige. Jeg har valgt at undlade finsk, finsk-svensk i det svenske og samisk i det norske 

sprogsamfund, samt ikke at dele norsk op i nynorsk og bokmål. Jeg ser på det norske 

skriftsprog som én helhed, og undlader dermed at skifte det norske skriftsprog op i to 

kategorier. Det ville selvfølgelig være en interessant tilføjelse til mit projekt, men jeg 

undlader dette, til dels pga. projektets omfang.  

På samme måde som MIN-projektet bruger jeg et medie, hvis modtagergruppe 

omfatter en stor del af sprogsamfundet i de fire lande. På den måde får jeg et bredt 

repræsentativt billede af skriftsproget, for at sikre mig de bedst mulige resultater. Til 

forskel fra MIN-projektet bruger jeg ikke trykte aviser, men digitale nyhedsmedier. Den 

moderne, digitale og internationale verden vi lever i nu i dag har udviklet sig i retningen 

af internettet fra den ellers populære avis. Når man sidder i bussen på vej til arbejde er 

der ganske få, der læser en fysisk avis. De fleste sidder med en telefon i hånden og læser 

nyheder fra flere forskellige nyhedsmedier ad gangen, og muligvis også fra sociale 

medier.  

 

1.2 Problemstilling 

Ud fra de overordnede formål for denne undersøgelse, kan jeg formulere efterfølgende 

problemstilling:  

 

1. Hvor stort er omfanget af moderne importord i de danske, 

islandske, norske og svenske skriftsprog, og hvordan bliver disse 

importord tilpasset til de respektive sprog?  

 

Dette er en problemstilling der er blevet undersøgt flere gange før og derfor har jeg valgt 

at fokusere på to andre områder som giver yderligere to problemstillinger:  
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2. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem moderne importord i 

forhold til forskellige temaer i internetmedierne?  

3. På hvilken måde påvirker purisme begrebet og sprogpolitikkerne 

de nordiske tekster i forhold til moderne importord? 

 

1.3 Afgrænsning 

Når der er tale om en kvantitativ undersøgelse af importord er en afgrænsning 

nødvendig. Da mit studium omfatter de nordiske lande, deres sprog og kultur har jeg 

valgt at begrænse mig til de skandinaviske sprog, samt det islandske. Jeg undlader derfor 

svensk-finsk, finsk og færøsk, samt alle samfundsbærende minoritetssprog. Jeg har 

endvidere besluttet at fokusere på engelske importord der først forekommer efter anden 

verdenskrig, da tidligere undersøgelser viser at de er de hyppigste importord (se Chrystal 

1988, Graedler 2002, Jarvad 1995, Jämtelid 1996, Selback & Sandøy 2007 og 

Svavarsdóttir 2004). 

Mit materiale er også begrænset ved fire temaer fra fire nordiske sprog med 

omkring 4.000 ord i hver. Tidligere undersøgelser omfatter et langt større materiale, men 

jeg bliver nødt til at begrænse mig til omkring 16.000 ord pga. dette speciales omfang. 

Nogle af de forrige undersøgelser sammenligner også to perioder, fx MIN-projektet, der 

omhandler 1975 og 2000. Jeg har begrænset mig til nyhedsartikler fra begyndelsen af 

januar 2017 og sammenligner ikke mine resultater i et historisk perspektiv. Endvidere 

ser jeg kun på antal forekomster af moderne importord til forskel fra andre 

undersøgelser, der fokuserer både på leksemer og forekomster.   

 

1.4 MIN-projektet og tidligere undersøgelser 

I efteråret 2000 blev et fællesnordisk forskningsprojekt sat i gang, som sluttede i 2013. 

Dette projekt var initieret af Nordisk språkråd, og har titlen Moderne importord i språka 

i Norden3. Projektet havde et enormt omfang, fordelt på 30 forskellige medarbejdere fra 

syv nordiske sprogsamfund, ledt af Helge Sandøy. De omtalte sprogsamfund er: 

islandsk, færøsk, norsk, dansk, sverigessvensk, finlandssvensk og finsk. Dette projekt 

var delt op i delprojekter, hvor alle syv sprogsamfund arbejdede parallelt med hinanden. 

Dette projekt omfatter efterfølgende aspekter: 

 

 

                                                 
3 Moderne importord i språka i Norden bliver forkortet til MIN herefter. 
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1. omfanget av importord i skriftspråka i Norden (dvs. ei kvantifisering), 

2. i kor stor grad ymse typar av importord vert tilpassa, og kva strategier som vert 

brukte ved strukturtilpassinga (dvs. i talemålet og i skriftleg praksis, altså 

fonologisk, ortografisk og morfologisk purisme), 

3. i kor stor grad avløysarord (dvs. den leksikalske purismen) vert godtekne i 

skriftmålet og i talemålet, 

4. statusen og praksisen i den offisielle normeringa av importorda i kvart land (dvs. 

i eventuelle lanseringar av avløysarord og i tilpassing av importorda), og 

5. haldninger hjå språkbrukarane til importord, til tilpassa importord og til 

avløysarord (Selback & Sandøy, 2007, 9). 

 

Punkt 1, 2 og 3 omhandler altså selve sprogbrugen, hvorimod punkt 4 omhandler 

sprognormer, ideologi og sproghistorie. Det sidste punkt omhandler sprogholdninger til 

importord og afløsningsord. Punkt 2 blev delt op i to forskellige delprojekter, nemlig 

talesprog og skriftsprog. 

Formålet med MIN-projektet var efterfølgende: 

 

1. å laga ei jamførande oversikt over korleis moderne importord vert behandla i 

språka i Norden (dvs. i bruk og normer), og 

2. å skaffa generell innsikt i vilkår for språkhaldningar og spesiell innsikt i 

haldningane til importord i Norden og 

3. Nordisk språkråd og dei nordiske språknemndene skal kunna drøfta og ta 

avgjerder om mål og middel i språkrøktararbeidet på grunnlag av innsiktene 

under 1) og 2) (Selback & Sandøy, 2007, 9).  

 

Ud fra disse to punkter ser vi at projektet er delt op i to undersøgelser, d.v.s. en om 

selve importordene, deres omfang i skriftsproget, samt sammenligning, og en 

undersøgelse om holdninger til disse importord. Derudover skal det nordisk språkråd og 

sprognævnene i de nordiske sprogsamfund kunne drøfte disse resultater indbyrdes og 

sammen på grundlag af de to forrige punkter. 

Men hvilket materiale er så bedst at bruge for at genspejle forskellige emneområder, 

genrer og stilarter, for at nå så bredt som muligt over samfundet og dets normalprosa? 

Det var avissprog der blev valgt, da det findes i alle sprogsamfundene og er tilgængeligt 

for alle indbyggere.  

Det giver derfor en problemstilling der lyder således: ”Kva likskapar og ulikskapar 

er det mellom dei ulike skriftspråka i Norden når det gjeld omfanget av importord og 

fordelinga av dei på ulike emne og sjangrar?” (Selback & Sandøy, 2007, 11).   

Da projektet nævnes Moderne importord i språka i Norden (Selback & Sandøy, 

2007), betyder det at der er tale om moderne sprog. Men hvor er grænsen i mellem 

moderne og ikke moderne? Projekt-teamet besluttede at det var bedst at tage 

udgangspunkt i anden verdenskrigs slutning, altså 1945. Der skete mange ændringer i 
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samfundene og i den internationale situation, så argumentationen for dette valg er altså 

at det er interessant at se, hvordan og hvorledes importord bliver integreret i sprogene og 

befolkningens synspunkt på dette. De moderne importord blev dog delt op tidsmæssigt 

således at der blev fokuseret på importord, der blev taget ind i sproget i 1975 og igen i 

2000. På den måde kunne resultaterne sammenlignes og dermed give en bedre forståelse 

for, hvordan importordene blev til, og i hvilket omfang. 

Jeg vil nu gøre rede for omfanget i skriftsprogsanalysen af MIN-projektet, men 

undlader færøsk, finlandssvensk og finsk, da det ikke er relevant i forhold til min 

undersøgelse. Omfanget i den danske del af undersøgelsen er 353.547 ord, som er 

fordelt på seks forskellige avisnumre fra tre forskellige aviser, Ekstra Bladet, Politiken 

og Århus Stiftstidende, og på to perioder, 1975 og 2000. Der findes i alt 2.964 

forekomster af moderne importord i disse aviser fra begge perioder. Det giver en 

importprocent på 0,84. Sprogforskerne i MIN-projektet undersøgte også aviserne for 

total antal leksemer, d.v.s. at hvert importord ord er et leksem, men kan forekomme flere 

gange. Antal importerede leksemer i de danske aviser er 1.324. Jeg holder mig dog til 

forekomster af importord og undlader at kategorisere dem efter leksemer. 

Omfanget i den islandske del af projektet er det mindste af disse fire sprog. Total 

antal analyserede ord er 297.847 fordelt på otte forskellige avisnumre fra 1975 fra 

aviserne Dagblaðið, Dagur, Vísir, Tíminn og Morgunblaðið. I 2000 var aviserne dog én 

færre da Dagblaðið og Vísir var blevet forenet under navnet DV. Der blev fundet 301 

importerede leksemer, som blev et total antal forekomster af moderne importord på 507. 

Det udgør 0,17%. 

Omfanget i den norske analyse er noget større end i den danske og den islandske. 

Der blev 602.919 løbende ord analyseret, fordelt på ni forskellige avisnumre fra fem 

forskellige aviser, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Lofotposten og 

Sunnmørsposten, også fra årene 1975 og 2000. Resultaterne er 6.680 forekomster af 

moderne importord som udgør 1,11% af de i alt 602.919 ord. Antallet af importerede 

leksemer er 2.075. 

Omfanget i den svenske del af projektet er 449.829 løbende ord fordelt på fire 

forskellige aviser, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten og Sundsvalls 

Tidning. Til forskel fra de islandske aviser blev der undersøgt flere aviser i 2000 end i 

1975, da de to sidstnævnte blev tilføjet til analysen af aviser fra 2000. Antallet af 

importerede leksemer i de svenske aviser er 1.970, men udgør 4.895 forekomster, som 

udgør 1,09% af total antal ord. 
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Ud fra dette ses det at de norske og svenske aviser har forholdsmæssigt flest 

forekomster af moderne importord. De danske aviser har 0,84% forekomster af moderne 

importord og ligger derfor lidt lavere end de to forrige. Den islandske undersøgelse viste 

dog at der forholdsmæssigt er langt færre moderne importord i denne form af det 

islandske skriftsprog med så lidt som 0,17%.  

MIN-projektet er dog ikke den første eller den eneste undersøgelse af importord i de 

nordiske lande. Pia Jarvad (1995) omhandler nye ord i dansk efter 20 års arbejde med 

nye ord. Hun tager udgangspunkt i Nye Ord i Dansk 1955-75 og på baggrund af denne 

ordbog, beskriver hun måden ord bliver dannet på. Hun dedikerer to hele kapitler til lån 

fra engelsk, hvor hun systematisk gennemgår de forskellige slags importord, samt 

hvorfor og hvordan de bliver dannet. Hun giver bl.a. disse eksempler: ”accountmanager, 

acidhouse, hacking, kaosteri, luftpude, virtual reality” (Jarvad, 1995, 56). Udover at 

omhandle teorier om importord, skriver Jarvad også om en undersøgelse hun selv har 

lavet, hvor hun tager stikprøver fra forskellige tekster, og sammenligner med hensyn til 

nye ord. Hun forklarer sit valg således:  

 

Der blev taget stikprøver således at stikprøverne i rimelig grad kan siges at 

repræsentere den fulde bog med skyldig hensyntagen til venstre- og højresider, og 

spredning over hele bogen. Fordelen ved at sprede prøvesiderne over hele bogen er 

naturligvis at sprede testen således at den bliver så repræsentativ som mulig for hele 

bogen, uden dermed at skulle gennemgå bogen totalt (Jarvad, 1995, 108-9).  

 

I den såkaldte normalprosa i faglige og almene tekster konkluderer Jarvad at 

andelen af direkte lån fra engelsk er i gennemsnit 0,2%, men varierer dog noget fra 

litteraturvidenskabelige bøger med 0,01% import til 1,1% importord i bøger om 

marketing.  

Endvidere undersøgte Jarvad annoncetekster, hvor resultatet viser at 9 af 34 

helsidesannoncer består udelukkende af engelsksprogede annoncer. Resten består af 

danske tekster med omkring 25% engelsk import. 

I Norge har man også undersøgt engelske importord, hvor Graedler (2002) beskriver 

situationen i Norge fra 1950-2000. Graedler går i dybden med øget omfang af engelske 

ord i forskellige ordbøger, fx at der findes over 4000 opslagsord i Anglisismeordboka fra 

1997, men denne information er svær at behandle i forhold til øgning fra tidligere år, da 

der ikke findes brugbare ækvivalente undersøgelser. Graedler beskriver også øgningen 

af engelske ord i udvalgte fremmedordbøger fra 1953-2000, og det viser sig de engelske 

ord er steget fra 6,5% i 1953 til 9% i 2000. Endvidere går hun i dybden med hvilken 
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kategori importordene tilhører. Der skete tydelige ændringer i kategorierne klædning og 

mode og musik og dans, hvorimod øgningen i kategorien sport har været ganske stabil 

gennem årene. Øgningen i kategorier som mad og nydelsesmiddel og søfart er dog 

blevet mindre, samt andelen i kategorier, som især bruges i forbindelse med 

engelsktalende lande. Denne undersøgelse omhandler derfor øgning af engelsk import i 

norsk skriftsprog fra 1950 til 2000. 

På Island mener man generelt at det islandske sprog er meget rent, d.v.s. uden 

megen påvirkning fra fremmedsprog, fx engelsk. Svavarsdóttir (2004) forklarer at der 

ikke findes mange kvantitative undersøgelser om importord på Island, men de der er 

tilgængelige viser nogenlunde det samme resultat. Det viser sig i en pilotundersøgelse, 

som omhandler tre korte tekster fra trykte aviser og konkluderer at antallet af engelske 

importord kun er 0,3%. Dog fremhæver Svavarsdóttir (2004) at der er blevet sat en 

større undersøgelse i gang, nemlig MIN-projektet. 

Svavarsdóttirs artikel handler dog mest om hendes egen undersøgelse om engelske 

importord i islandske dagbøger, hvor hun undersøger 162 tekster fra ligeså mange 

dagbøger, skrevne af islændinge fra 7 til 70 år gamle. Materialet består af næsten 80.000 

ord, som resulterer i 0,66% engelsk import.  

Men hvorfor er der så få engelske importord i Islandsk, ifølge denne undersøgelse? 

Svavarsdóttir argumenterer at engelsk fungerer som et lingua franca på Island, fremfor 

noget andet: ”In Iceland, English is primarily considered a medium for external 

communication, both with English-speaking nations and as the principal lingua franca 

when communicating with other foreigners” (Svavarsdóttir, 2004, 157).  

Svenskerne har til gengæld været noget dygtigere at forske på dette område, fx med 

Judith-Ann Chrystals afhandling Engelskan i svensk dagspress (Chrystal, 1988), hvor 

hun analyserede 48 numre af aviser i Sverige, samt svensktalende dele af Finland fra 

1984. Det kan ikke siges med sikkerhed, hvor mange ord Chrystal undersøger, da hun 

vælger ikke at oplyse dette:  

 

Eftersom jag valde att undersöka all text i de 48 tidningsnumren hade jag ingen 

kontroll över antalet ord som skulle komma att ingå i korpusen. Att lämna uppgifter 

om antalet lån per tidningssida bedömer jag vara ett alltför oexakt mått, eftersom 

textmängden på sidorna kan uppvisa mycket stor variation både inom samma tidning 

och mellan olika tidningar (Chrystal, 1988, 39).  
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Hun konkluderer dog at der er 1014 importord i samtlige 48 aviser, men det kan 

ikke vises forholdsmæssigt, som gør at Chrystals undersøgelse er svær at sammenligne 

med tidligere og senere undersøgelser.  

En anden svensk undersøgelse er Kristina Jämtelids Engelska lånord förr och nu. 

En jamförande studie av tidningsartikler från 1965 och 1995 (Jämtelid, 1996). I denne 

undersøgelse analyserer Jämtelid artikler fra 1965 i forhold til importord og 

sammenligner dem med importord i artikler fra 1995. Jämtelid konkluderer at i teksterne 

fra 1965 forekom 77 låneord af de i alt 5.731 ord, d.v.s. 1,3%, hvorimod tallet stiger en 

anelse året 1995, hvor der forekommer 143 importord af de i alt 5.139 ord, eller 2,7%.  
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2. Disposition 

Dette speciale består af syv hovedkapitler, en litteraturliste, bilag med de analyserede 

tekster og et kort resumé på dansk og islandsk. Jeg vil herefter give et overblik over 

specialets struktur. 

Det første kapitel er indledningen foroven, hvor jeg gør rede for undersøgelsens 

formål, dens problemstilling og afgrænsning, samt at omhandle tidligere undersøgelser. 

I kapitel tre introducerer jeg analysens teoretiske grundlag, fordelt på 

begrebsdefinitioner og forkortelser, purisme begrebet og sprogpolitik i Norden, de 

nordiske lande og de valgte medier, samt en sammenligning af sprogpolitikkerne. 

Det fjerde kapitel omhandler det valgte materiale og metoderne ved analysen. Det 

femte kapitel er selve analysen, som er delt op i fire temaer, som derefter er delt op i 

sprogene og afsluttes med en individuel sammenligning af temaerne. Derefter 

opsummerer jeg alle temaerne og diskuterer resultaterne i forhold til førnævnt teori. 

I kapitel seks perspektiverer jeg mine resultater til MIN-undersøgelsen og 

sammenligner fundne resultater. I kapitel syv diskuterer jeg hele specialet, 

skriveprocessen og på hvilke måder undersøgelsen kan forbedres ved at arbejde videre 

på undersøgelsen. 

Efterfølgende er der en litteraturliste, og bilag med alfabetisk liste over samtlige 

moderne importord og analyserede tekster. 
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3. Teori 

I dette kapitel gennemgår jeg valgte teorier og beskriver vigtige begreber, samt at gøre 

rede for forkortelser jeg bruger i analysen. Den største del af teorikapitlet omhandler den 

nordiske sprogpolitik, de individuelle landes sprogpolitikker, samt de respektive mediers 

sprogpolitikker.  

 

3.1 Begrebsdefinitioner og forkortelser 

I dette kapitel gør jeg rede for de væsentligste begreber. Dette gør jeg for at hjælpe 

læseren med at forstå de centrale begreber i analysen. 

Det kan være vanskeligt og forvirrende at læse en analyse, når mange af de brugte 

begreber ligner hinanden, ortografisk og betydningsmæssigt, så denne korte oversigt er 

derfor vigtig. Lingvistikken indeholder en stor mængde begreber der tilhører 

undersøgelser som denne, men jeg har valgt at bruge nedenstående begreber og se bort 

fra begreber som fx betydelseslån, arveord, motiverede lån og oversættelseslån. 

 

3.1.1 Begrebsdefinitioner 

Det første ord jeg vil definere er meget centralt for denne undersøgelse. Det er ordet 

importord. 

Importord er et ord som er taget ind fra et andet sprog og som bliver tilpasset til den 

nationale skrivemåde og udtale, med udgangspunkt i det gældende sprogs ortografiske 

og morfologiske regler. Importord kan deles op i direkte og indirekte import, hvor 

direkte import betegner fremmedord og låneord, og indirekte importord er afløsningsord 

(Selback & Sandøy, 2007). Selback og Sandøy definerer importord således: ”[Importord 

viser] til alle ord som er tekne inn i eit språk frå andre språk [...]” (Selback og Sandøy, 

2007, 10).  

Fremmedord beskriver Kvaran som ”[...] ord som er hentet ind i dansk fra andre 

sprog og som i deres lydlige struktur, deres stavning og bøjning afviger fra arveordene” 

(Kvaran, 2007, 10). Det vil sige at fremmedord er direkte importord som tv og video, der 

er importeret fra engelsk, og ikke er blevet tilpasset til, i dette tilfælde, det danske sprog. 

Låneord er derimod importord, der er blevet tilpasset til det hjemlige sprogs 

fonologi, ortografi og morfologi, fx verbet gúgla4. Kvaran definerer låneord som ”[...] 

                                                 
4 Islandsk: að gúgla, dansk: at google. 
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ord, der er hentet ind i dansk fra andre sprog, men som i deres lydlige struktur, deres 

stavning og bøjning ikke afviger fra arveordene” (Kvaran, 2007, 10).  

Afløsningsord er et såkaldt indirekte importord. Selback og Sandøy (2007) forklarer 

dette således: ”Eit afløysarord er eit ord laga på grunnlag av tradisjonelle ord i språket 

for å avløysa importordet, t.d. tilbakemelding og kollisjonspute. Avløysarord er altså 

ikkje rekna som importord, sjølv om dei i andre sammenhengar vert kalla ”indirekte 

import”” (Selback & Sandøy, 2007, 10).  

Pseudoimportord er også ord, der indeholder fremmed sprogstof, og kan dermed 

placeres i en underkategori af låneord. Selback og Sandøy (2007) definerer 

pseudoimportord således: ”Det er ord som er laga av importeret ordmateriale, men som 

ikkje finst i det språket ordmaterialet er henta frå. Døme på slike ord er stressless og 

snacksy” (Selback og & Sandøy, 2007, 21). Denne definition er inspireret af Jarvads 

definition ”Pseudolån er ord og udtryk som er hjemlige nydannede ord, men dannet af 

fremmede ord eller orddele. Ordet har ikke et forbillede fra det pågældende fremmede 

sprog, d.v.s. det er ord som ser udenlandske ud, men ikke er det, fx bigshopper, put and 

take-fiskeri, roligan” (Jarvad, 1995, 61).  

Hybride importord er en del af indirekte importgruppen. Selback og Sandøy 

forklarer dette begreb således: ”Hybride importord vil seia at eit importert ord vert sett 

saman med eit heimleg ledd, til dømes TV-tale, freelance-arbeider. Slike ord kan sjåast 

på som nydanningar laga ut frå eit heimleg ordlaginsprinsipp, og dei kan såleis reknast 

som indirekte importord” (Selback & Sandøy, 2007, 21).  

Lingua franca betegner et sprog, som folk med forskellige modersmål bruger til at 

kommunikere indbyrdes. Den Danske Ordbog definerer dette begreb således: ”[S]prog 

der bruges til kommunikation mellem mennesker der hver især har forskellige 

modersmål, fx i et bestemt geografisk område eller i en bestemt situation” (DDO). I den 

vestlige verden er det typisk engelsk som fungerer som lingua franca, da mange termer 

stammer fra engelsk, fx indenfor videnskab og teknologi.  

Ortografi er læren om korrekt stavemåde og forklares således i Den Danske 

Ordbog: ”(Regler for) stavning af ord i et sprog ofte om den korrekte stavning af ord” 

(DDO). Et eksempel på dette er ordet gúgla, som er ortografisk ukorrekt i tekst2_1_IS, 

da det staves gúggli5. I første person ental i konjuktivform staves det derfor gúgli. 

                                                 
5 Tekst2_1_IS er den første islandske tekst i tema 2. Se bilag for samtlige tekster. 
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Sprogpolitik er et sæt regler lande, enkelte sprogsamfund og virksomheder laver for 

at indbyggere og medarbejdere bruger sproget korrekt. Den Danske Ordbog definerer 

sprogpolitik på efterfølgende måde: ”[P]lanlægning og bestræbelser i en nation, en 

branche, en institution eller en virksomhed der går ud på at styrke ét eller flere sprog i 

forhold til andre sprog, vedligeholde og udvikle sproget eller fremme en korrekt eller 

anbefalet brug af sproget” (DDO). 

Purisme, eller sprogrensning som det hedder på dansk, defineres således i Den 

Danske Ordbog: ”[B]estræbelse for at friholde og befri et sprog for påvirkninger fra 

andre sprog” (DDO). Brodersen forklarer situationen i Danmark således:  

 

Purisme er kendetegnet ved at være partitiv og selektiv, d.v.s. en purist er ofte bare 

purist på et enkelt sprogligt område og retter sin modstand mod påvirkningen fra et 

enkelt sprog eller en sproggruppe som opleves som truende. [...] I dansk har purister 

især fokuseret på fremmed leksikalsk påvirkning – og her har deres modstand først 

været antiromansk, siden antitysk og nu antiengelsk [...] (Brodersen, 2003, 112). 

 

Ud fra dette forstås det at en purist er modstander af et fremmedsprog, og med 

henblik på denne undersøgelse, er det engelsk. 

Åbne ordklasser er ordklasser der kan tilføje nye ord, fx fra import. Det er 

ordklasserne substantiver, interjektioner, verber og adjektiver. (Sproget.dk, u.å.) 

Lukkede ordklasser er ordklasser der ikke kan tilføje nye ord. Det er ordklasserne 

adverbium, artikel, infinitivpartikel, interjektion, konjunktion, talord, pronomen6 og 

præposition. (Sproget.dk, u.å.) 

For at undgå unødvendig forvirring har jeg illustreret de forskellige begreber, som 

tilhører importordene i figur 1: 

 

                                                 
6 Dette er den ældre definition af ordklassen. I dag er der stor debat om, hvor vidt der er flere køn. På 

islandsk er der traditionelt tre køn, maskulinum, femininum og neutrum. Hhv. han, hun og den/det. I dag 

er der en gruppe mennesker, der vil lave endnu et pronomen som er en blanding af to andre. På Island er 

der tale om hán, blandet af hann og hún. Der kan derfor laves tilføjelser til pronomen ordklassen. 
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Figur 1. Forklaring af begreber (MV 2018) 

 

Figuren består af to hovedbegreber afløsningsord og importord. I figuren har jeg sat 

et ikke lig med-tegn, som giver til kende at afløsningsord ikke er importord. I 

begrebsforklaringen foroven forklarer jeg at et importord kan deles i direkte og indirekte 

import, hvor jeg derefter kategoriserer afløsningsord som indirekte import. Figuren er 
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derfor lidt modstridende i forhold til begrebsforklaringen, men jeg har til trods valgt at 

inkludere afløsningsord i min undersøgelse, da oprindelsen af disse ord er fra et 

fremmedsprog, og dermed tilhører import. 

Den venstre side af figuren forklarer hvordan afløsningsord er indirekte import og 

lavet på grundlag af traditionelle ord i sproget for at afløse importordet. Det er fx ordet 

snjallsími fra tekst4_2_IS, da ordet er lavet af to traditionelle islandske ord snjall og 

sími. Et andet eksempel er ordet mediestorm fra tekst3_2_DA, som er sammensat af 

medie og storm som er to traditionelle ord i dansk, men sammen danner de et nyt ord, 

inspireret af engelsk. Et andet slags indirekte importord er hybride importord, som er en 

sammensætning af et fremmedord og et eksisterende ord i det hjemlige sprog, fx 

strokepatient fra tekst3_2_SV, som er sammensat af det engelske stroke og det svenske 

ord patient7.  

Den højre side af figuren forklarer derimod at importord (direkte import) 

kategoriseres i fremmedord og låneord. Fremmedord er ord, som er taget direkte ind fra 

et fremmedsprog uden ændringer, hvorimod låneord, som også er taget ind fra et 

fremmedsprog, er blevet ortografisk, morfologisk og fonologisk tilpasset til det hjemlige 

sprog, d.v.s. et tilpasset importord. Pseudoimportord er dannet af ordmateriale som ikke 

findes i eksportørsproget, og er dermed en underkategori af låneord. 

 

3.1.2 Forkortelser 

Jeg vælger at bruge forkortelser, når jeg refererer til ordbøger og korpusser for at gøre 

teksten mere flydende og mere letlæselig. Forkortelserne er efterfølgende: 

 

Den Danske Ordbog – DDO 

Det Norske Akademis Ordbok – NAOB 

Fremmedord og synonymer blå ordbok – FOS 

KorpusDK – KDK 

Málid.is – MAL 

Norsk Riksmåls Ordbok I-IV – NRO 

Nye Ord i Dansk. Fra 1955 til i dag – NOID 

Nyord i norsk – NYO 

                                                 
7 Ordet patient er selvfølgelig også et importord, men er kendt i det svenske sprog fra 1589, og 

kategoriseres derfor ikke som moderne import (SO). 
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Ordbog over det danske sprog – ODS 

Snara.is – SNA 

Store Norske Leksikon – SNL 

Svenska Akademiens Ordbok – SAOB 

Svenska Akademiens Ordlista – SAOL 

Svensk Ordbok – SO 

Tímarit.is – TIM 

 

Endvidere har jeg valgt at bruge forkortelser ved ordklasser i nogle tilfælde. De er 

efterfølgende: 

 

Adjektiv – Adj. 

Adverbium – Adv. 

Artikel – Art. 

Forkortelse – Fork.  

Infinitivpartikel – Inf. 

Interjektion – Int. 

Konjunktion – Konj. 

Pronomen – Pron. 

Proprium – Prop. 

Præposition – Præp. 

Substantiv – Sub. 

Verbum – Vb. 

 

3.2 Purisme i de nordiske lande 

Sprogpolitikken spiller en stor rolle hvad angår purisme. Purisme er, i dette tilfælde, 

holdninger til importord. Engelsk indflydelse på de nordiske sprog er vokset efter anden 

verdenskrig, hvor reaktionerne til den engelske indflydelse ikke har været den samme i 

alle de nordiske sprogsamfund.  

Kvaran (2007) skriver om purismen i Danmark: ”I Danmark var der i en periode en 

negativ holdning til dansk (og skandinavisk) sprogrøgtsarbejde når det gjaldt at danne 

afløsningsord til importord, især ord fra engelsk [...] I de senere år har situationen ændret 

sig, og afløsningsord har fået deres plads i den danske debat” (Kvaran, 2007, 16-17).  
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I Norge er situationen omkring importord ikke særlig puristisk, da der ikke findes 

mange konkrete regler og normer om, hvilken slags afløsningsord skal bruges for de nye 

importord. I MIN-undersøgelsen forekommer der ganske få afløsningsord fra det norske 

sprog, og det kan skyldes de manglende regler og normer. 

Islændingene er derimod meget sprogligt puristiske, og har været det i lang tid. 

”Længe kæmpede man imod dansk indflydelse med gode resultater hvad skriftsproget 

angik, mens danske ord og udtryk levede udmærket i talesproget (og mange lever 

endnu). Det samme gælder engelsk og amerikansk indflydelse i dag” (Kvaran, 2007, 

17). Her er der dog kun tale om skriftsproget. Talesproget differerer meget fra 

skriftsproget, og der kan man høre megen indflydelse fra engelsk og amerikansk.  

I forhold til den danske sprogpurisme er den svenske noget mere begrænsende, 

hvorimod den er mere liberal i forhold til den islandske. Det skyldes befolkningens 

holdning til importerede ord: ”Det svenske sprognævn har gjort adskillige forsøg på at 

vække interessen for afløsningsord, men almenheden synes ikke at være ret åben for 

importord” (Kvaran, 2007, 17). Den svenske befolkning er derimod purister, når det 

kommer til ortografi og morfologi, men er ikke lige så strenge ved ordforrådets 

påvirkning af engelske importord.  

 

3.3 Sprogpolitik, sprogplanlægning og nordisk sprogdeklaration 

For at kunne arbejde med sprogenes udvikling og den engelske indflydelse på sproget, er 

det nødvendigt at forklare hvad begreberne sprogpolitik og sprogplanlægning indebærer. 

Den Danske Ordbog definerer sprogpolitik således: 

 

[P]lanlægning og bestræbelser i en nation, en branche, en institution eller en 

virksomhed der går ud på at styrke ét eller flere sprog i forhold til andre 

sprog, vedligeholde og udvikle sproget eller fremme en korrekt eller 

anbefalet brug af sproget (DDO, u.å.). 

 

Ligeledes forklares begrebet på islandsk: ”[S]tefna sem stjórnvöld eða áhrifamenn móta 

og fylgt er í skólum og opinberum stofnunum um málnotkun” (Snara, u.å.). Oversat til 

dansk: ”En politik om sprogbrug som regeringen eller indflydelsesrige personer 

udformer, som er fulgt efter i skoler og offentlige institutioner” (min oversættelse, MV). 

Kort sagt er sprogpolitik en proces, hvis formål er at bevare eller ændre sproget. 

Begrebet sprogpolitik har samme betydning og formål i de samtlige nordiske lande.  
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Sprogplanlægning er derimod den måde, eller de måder, sprogpolitikken føres ud i 

samfundet på. Hvis vi tager DR, NRK, RUV og SVT som eksempel, er det disse 

institutioner der udarbejder en målrettet sprogpolitik, ofte gerne på baggrund af statens 

sprogpolitik, og sprogplanlægningen er den måde journalisterne og medarbejderne 

udfører sprogpolitikken på i deres arbejde, d.v.s. deres tekster og mundtlige 

programmer. 

Sprogpolitik er ikke et nyt begreb. På Island begyndte diskussionen om sprogpolitik 

helt tilbage i 1600-tallet, og siden da har debatten, på et eller andet sæt, altid været til 

stede, og er kun blevet vigtigere i tidens løb (Menntamálaráðuneyti, 2008). Det samme 

gælder de andre nordiske lande, fx Danmark i 1800-tallet med Jens Schielderup 

Sneedorffs tanker om at sproget har en så stor indflydelse på samfundet, at det fortjener 

lovgivernes opmærksomhed (Kulturministeriet, 2008). 

I begyndelsen af 00’erne blev debatten om sprogpolitik i Norden for alvor bragt til 

live igen. I Danmark var det i 2003, der blev nedsat en arbejdsgruppe af daværende 

kulturminister, som fik til opgave at udarbejde en rapport om emnet (Kulturministeriet, 

2008). På Island blev et nyt sprognævn formet i 2006, hvis formål også var at udarbejde 

en proposition til en sprogpolitik (Menntamálaráðuneyti, 2008). I 2004 fik Norsk 

Språkråd den samme opgave, at udarbejde en proposition til en sprogpolitik (Språkrådet, 

2005). Et udvalg i Sverige fik i 2005 den opgave at forme en sprogpolitik på baggrund 

af regeringens forslag til en national sprogpolitik (Sveriges Rigsdag, 2005). På omtrent 

samme tid blev der lavet en samlet nordisk sprogdeklaration, hvis formål er at udgøre et 

grundlag for en samlet nordisk sprogpolitik. Baggrunden for denne deklaration er, som 

skrevet i præamblen: ”[...] behovet for en ny nordisk sprogpolitik, som skal sikre helhed 

og sammenhæng i Nordisk Ministerråds sprogsatsninger” (Nordiska ministerrådet, 2007, 

9). Da sprog er et menneskeskabt fænomen, er det naturligt at det ændrer sig med tiden, 

parallelt med videnskabelige og kulturelle fremskridt. Næsten alle nordboere kan både 

sit samfundsbærende sprog og engelsk, og i nogle tilfælde endnu flere sprog. Det er 

derfor naturligt at engelsk påvirker sproget med nye ord, fx inden for videnskaben og i 

ungdomssproget. Medierne spiller også en stor rolle med at påvirke sprogets udvikling, 

da et stort antal film og tv-serier foregår på engelsk. Det er muligvis en af baggrundene 

for at det nordiske ministerråd valgte at fokusere på tilblivelsen af denne 

sprogdeklaration. 

Det er selvfølgelig ikke udelukkende påvirkningen fra det engelske sprog, som har 

inspireret undervisnings- og kulturministrene til at lave denne deklaration. Der findes 
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mange andre elementer, som skal tages i betragtning, men jeg holder mig til dette 

element, da det står så tæt op ad min undersøgelse. 

Den overordnede hensigt med deklarationen om nordisk sprogpolitik er først og 

fremmest at ”[...] udgøre grundlaget for en samlet, langsigtet og effektiv sprogpolitisk 

indsats” og ”[...] at fortsætte arbejdet med at realisere de langsigtede sprogpolitiske mål i 

deklaration om nordisk sprogpolitik” (Nordiska ministerrådet, 2007, 9). For at opnå 

disse resultater bliver der taget udgangspunkt i at de nordiske samfundsbærende sprog, 

altså dansk, finsk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk, samisk og svensk, skal forblive at 

være stærke og levende, og ikke mindst forblive de samfundsbærende sprog. Derudover 

skal det nordiske samarbejde også blive ved med at foregå på de skandinaviske sprog. 

Hvordan formår deklarationen så at projicere denne hensigt til de nordiske samfund? Det 

gør den med at forklare hvilke sproglige rettigheder nordboere har, at forklare dens mål 

og til sidst at forklare hvordan målene skal nås. 

Som nordbo har alle ret til: 

 

 At tilegne sig et samfundsbærende sprog i tale og skrift, således at de kan deltage 

i samfundslivet 

 At tilegne sig forståelse af og kundskaber i et skandinavisk sprog og forståelse af 

de øvrige skandinaviske sprog, således at de kan tage del i det nordiske 

sprogfællesskab 

 At tilegne sig sprog med international rækkevidde, således at de kan deltage i 

udviklingen af det internationale samfund 

 At bevare og udvikle deres modersmål og deres nationale minoritetssprog 

(Nordiska ministerrådet, 2007, 12). 

 

De sproglige rettigheder er derfor at nordboere har ret til at tilegne sig et sprog, for at 

kunne deltage i samfundet, ligeledes at tilegne sig et af de øvrige skandinaviske sprog, 

typisk i form af nabosprogsundervisning. Derudover er det vigtigt for nordboere at have 

ret til at tilegne sig et sprog med international rækkevidde. Her inddrages det engelske 

sprog igen, da det fungerer som lingua franca i den vestlige verden, og er typisk det 

første fremmedsprog, som bliver undervist i. På samme tid skal nordboere have ret til at 

bevare og udvikle deres modersmål. De sidste to punkter kan godt virke modstridende, 

da deklarationens overordnede formål er at bevare og udvikle de samfundsbærende 

sprog. Politikken bag deklarationen er først og fremmest et konservativt syn på 

sprogene, altså at vedligeholde og bevare. Men på samme tid opfordres man til at lære et 

internationalt sprog, et lingua franca. Det virker derfor som en svær og modstridende 

opgave at følge deklarationens retningslinjer, da ethvert menneske med en smule sans 



 

20 

 

for sprogvidenskab ved, at når et fremmedsprog tilegnes i samfundet, smitter det af på 

det samfundsbærende sprog. Det gør derfor at den konservative opgave at bevare 

sprogene bliver enormt svær. Der burde derfor være et ekstra kapitel i deklarationen, 

som forklarer hvad der menes med at bevare og, ikke mindst, at udvikle sprogene. 

 Bortset fra deklarationens tvetydighed, har den fem punkter, som forklarer hvad 

sprogpolitikken bør tilstræbe. De første to mål er de samme som de to første punkter 

foroven, at nordboere skal kunne læse og skrive de/det samfundsbærende sprog og at 

nordboere skal tilegne sig et (andet) skandinavisk sprog, til at gøre internordisk 

kommunikation lettere. Det tredje mål er at nordboere skal have kendskaber til de 

nordiske sproglige rettigheder, d.v.s. de fire punkter foroven. Det fjerde mål er det 

samme som det fjerde punkt foroven, d.v.s. at nordboere skal have kundskaber i et 

internationalt sprog, et lingua franca. Det sidste mål er ”at alle nordboere har almene 

kundskaber om, hvad sproget er, og hvordan det fungerer” (Nordiska ministerrådet, 

2007, 12). Dette mål hænger sammen med det sidste punkt foroven på den måde at 

nordboere skal have ret til at bevare og udvikle deres modersmål, og på samme tid at 

have almene kundskaber dertil.  

Denne sprogpolitik skal også udføres til samfundene, og her kommer 

sprogplanlægning ind i billedet igen. Med andre ord bruger denne deklaration fire 

arbejdsspørgsmål til at nå ovenstående rettigheder og mål:  

 

Disse mål kan kun nås, hvis alle nordboere udviser tolerance over for den sproglige 

variation og mangfoldighed, både mellem og inden for sprogene. Med henblik på at 

nå målene vil kultur- og undervisningsministrene arbejde med følgende fire 

spørgsmål: Sprogforståelse og sprogkundskab, parallelsproglighed, flersproglighed 

og Norden som en sproglig foregangsregion (Nordiska ministerrådet, 2007, 13).  

  

 Det første punkt, sprogforståelse og sprogkundskab, går ud på at styrke 

nabosprogsundervisningen i skolen og ved at gøre de samfundsbærende sprog synlige i 

medierne, samt at gøre nordisk litteratur på de nordiske samfundsbærende sprog let 

tilgængelig for alle. Desuden skal der fokuseres på internordiske ordbøger, både 

elektroniske og på bogform, samt at udvikle software til at oversætte Nordens 

samfundsbærende sprog, med det mål at udvikle søgning i nordiske databaser (Nordiska 

ministerrådet, 2007, 13).  

Parallelsproglighed er det andet arbejdsspørgsmål, og med begrebet menes der at 

man kan anvende flere sprog end det samfundsbærende uden at det bliver erstattet, d.v.s. 

at sprogene anvendes parallelt. Det første man umiddelbart kommer i tanke om er 
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selvfølgelig engelsk. Da engelsk er det mest indflydelsesrige sprog, efter det 

samfundsbærende, er det ikke tilfældigt at det bliver nævnt i deklarationen. Det engelske 

sprogs status er suveræn inden for mange felter, fx i videnskaben. En parallelsproglig 

sprogpolitik bør derfor indebære at man skal kunne anvende engelsk og det 

samfundsbærende sprog parallelt som videnskabssprog, at undervisning bør tilbydes på 

både det samfundsbærende sprog og på engelsk i den videnskabelige sektor og at 

universiteter og virksomheder udvikler langsigtede planer for parallelsproglighed 

(Nordiska ministerrådet, 2007, 13). 

Der findes også en anden form for parallelsproglighed i Norden. Der skal også 

eksistere en parallelsproglighed mellem de samfundsbærende nordiske sprog. D.v.s. at 

der skal være klare juridiske regler for Nordens brugere af de samfundsbærende sprog, 

og at nordboere med anden end en nordisk samfundsbærende sprogbaggrund skal have 

god forståelse af det samfundsbærende sprog (Nordiska ministerrådet, 2007, 14). Det 

bringer mig videre til det tredje arbejdsspørgsmål, der kort fortalt handler om at 

nordboere som har nordiske minoritetssprog som modersmål, skal have ret til at bevare 

og udvikle deres modersmål (Nordiska ministerrådet, 2007, 14). 

Det fjerde og sidste spørgsmål handler om Norden som sproglig foregangsregion. 

Det nordiske sprogsamarbejde er offentligt finansieret, og karakteriseres af nordboeres 

stræben efter at kunne forstå hinandens modersmål. Det er derfor vigtigt at de nordiske 

ministre har nordisk sprogpolitik temmelig højt oppe på listen, og gør en indsats for at 

bevare det nordiske fællesskab, samt de nordiske sprog, hvorvidt det er 

samfundsbærende eller ej (Nordiska ministerrådet, 2007, 14-15).  

 

3.3.1 Dansk sprogpolitik 

Jeg vil nu bevæge mig over til de enkelte landes sprogpolitik, hvad de indeholder og 

efterfølgende undersøge sproghandlingerne. Jeg tager udgangspunkt i Sprog til tiden. 

Rapport fra sprogudvalget (Kulturministeriet, 2008), og ser på deres bud på en samlet 

dansk sprogpolitik, og hvordan den bør udføres.  

Nogle af de værktøjer danskerne har til rådighed, er de elektroniske. Sproget.dk, 

dsn.dk og ordnet.dk er tre gode eksempler på, hvordan man kan slå op i ordbøger og 

forøge sine kendskaber om det danske sprog i det hele taget. Ud over det danske sprog, 

sætter rapporten fokus på andre sproglige kompetencer, fx indflydelse fra videnskaben 

og det internationale marked. Engelsk bliver gentagende gange nævnt, og bliver brugt i 
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de fleste eksempler, når der tales om lingua franca. Det overrasker ikke nogen, da vi 

finder engelsk over alt, både i ungdomskulturen og i voksenkulturen, de offentlige 

medier og på sociale medier. Rapporten går grundigt i dybden på alle områder inden for 

sprogsamfundet. Jeg har valgt, visse kapitler som er væsentlige i denne undersøgelse. De 

valgte emner fra rapporten er Sprog i erhvervslivet, Sprogteknologi og terminologi, 

Sprog i det offentlige, Sprog i kultur og medier, og til sidst referat af rapporten på 

engelsk.  

Det første, der kommer op i tankerne, når man fokuserer på sprog i erhvervslivet, er 

for de fleste engelsk. Engelsk er det gældende lingua franca i den vestlige verden, og i 

denne sammenhæng spiller begrebet globalisering en væsentlig rolle. ”Meget tyder på, 

at kilderne til dansk velstand i stigende grad er at finde uden for landets grænser, og at 

nøglen hertil er mere internationalt orienterede virksomheder” (Kulturministeriet, 2008, 

60). D.v.s. at for at vedligeholde den danske velstand er danskerne nødt til at se ud for 

landets grænser, hvilket har den indflydelse at der bliver en sproglig mangfoldighed, og 

at dansk ikke længere er et enerådende sprog på det danske arbejdsmarked. 

Virksomheder inden for byggeområdet importerer ofte udenlandsk arbejdskraft, ofte fra 

Tyskland og Østeuropa, som udfordrer det danske sprogsamfund, ikke kun inden for 

arbejdsmarkedet. Dette tvinger virksomhederne til at tilføje en sprogstrategi til 

virksomhedens værdier, d.v.s. at virksomhederne skal bestemme hvilket sprog skal 

anvendes i hver situation for sig. Et lignende begreb er koncernsprog, hvis funktion er at 

standardisere kommunikation i virksomheders bestyrelse og internationale funktioner. 

Det er altså et værktøj, ligesom sprogpolitikken, til at imødekomme de kommunikative 

udfordringer sprogmangfoldighed kan indebære. En bieffekt ved sådan et værktøj kan 

nemt blive i form af manglende vidensdeling, da der ikke altid findes de korrekte 

værktøjer, fx terminologidatabaser og specielt udviklede oversættelsesprogrammer. 

Manglen på disse værktøjer kan derfor føre til at medarbejdere i virksomheder undlader, 

eller ikke er i stand til, at bidrage til vidensdelingen. 

Det fører mig videre til, hvor vigtigt sprogteknologi og terminologi er til at 

vedligeholde sproget og videreudvikle det. Alle steder i erhvervslivet omgås man 

computere på et eller andet sæt. Computeren medfører utallige positive aspekter til 

arbejdsmiljøet, ikke mindst når det gælder effektivitet i erhvervslivet: ”Sprogteknologi 
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bruges typisk i erhvervsmæssige sammenhænge, og derfor har fagsproget8 

(terminologien) en ganske særlig betydning” (Kulturministeriet, 2008, 70). Dette gælder 

især, når man tænker på det danske erhvervsmarked på et globalt niveau. 

Sprogteknologien, fx i form af databaser, encyklopædier og automatiske oversættelser 

har en stor effekt på, hvordan det danske sprog kan følge med engelsk og på den måde 

opretholde parallelsproglighed. Sprogteknologien hjælper ikke kun sproget i 

erhvervslivet. Den almene danskers livskvalitet forbedres fx med oplæsning af tekster på 

computeren for hørehæmmede. Det bliver nemmere at lære at læse og skrive med 

sprogteknologi som et pædagogisk værktøj, desuden at forbedre kvaliteten på alle 

uddannelsesniveauer.  

Der skal dog enorme mængder af ressourcer til at vedligeholde denne teknologi, 

især ved opbygning af terminologi databaser. Det er derfor ikke overraskende at sådan et 

projekt gerne bliver nedprioriteret eller holdt inden for virksomheder. Der er brug for 

offentlige tilgængelige databaser for terminologi på dansk. Sådanne databaser vil kun 

bidrage til arbejdsmarkedet på en positiv måde. Det kan fx ses på DR’s tale til tekst-

system, som er blevet støttet med offentlige ressourcer, og er nu tilgængeligt til 

almenheden. Et andet, og ikke mindre vigtigt elektronisk værktøj, er den digitaliserede 

udgave af Den Danske Ordbog, DDO. Den er tilgængelig på nettet, og er et enormt 

fremskridt i at bevare og udvikle det danske sprog. 

I det offentlige kan det også være vanskeligt at lave sproglige retningslinjer, og 

følge dem efter. Der er ikke nogen direkte lov om det danske sprog, men dansk skal 

være det sprog, de offentlige institutioner bruger. Det er dog meget forskelligt hvilket 

dansk der bliver brugt, men det er klart at sproget skal være klart og forståeligt. Det er 

dog ikke nok kun at have forskellige retningslinjer og sprogpolitikker. Der skal også 

være opfølgning og videreudvikling. Ansvaret for opfølgning og videreudvikling ligger i 

dag hos IT- og Telestyrelsen (ITST), hvis fokus ligger på tre områder. Offentlig 

kommunikation skal være effektiv, der skal udarbejdes en såkaldt værktøjskasse med 

forskellige værktøj, fx elektroniske og til sidst står ITST for konkurrencen Bedst på 

nettet, hvis formål er at vurdere offentlige hjemmesider. D.v.s. at ITST fokuserer på et 

formål og en planlægning, bestående af to dele, til at nå målet. Om hvorvidt den ønskede 

effekt bliver nået, skriver rapporten: ”Der savnes [...] handlingsplaner og erfaringer, der 

viser, om politikken har haft den ønskede effekt” (Kulturministeriet, 2008, 88). ITST’s 

                                                 
8 Jeg skelner ikke i mellem fagsprog og akademisk sprog, men bruger i stedet fagsprog til at bekrive begge 

former. 
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opfølgning og videreudvikling kan med andre ord ikke måles præcist, men ITST mener 

dog at initiativerne har skabt opmærksomhed om den offentlige kommunikation og 

forbedret den. Trods alt dette arbejde med at lave sprogpolitikker og 

sprogplanlægninger, bliver resultatet ofte en slags overordnet skrivevejledning, der nemt 

kan blive gemt væk i en skuffe på kommunikationsafdelingens kontor, med mindre der 

bliver fulgt op på sprogpolitikken. D.v.s. at en virksomheds sprogpolitik ikke kun skal 

skrives i en manual, der skal stå på en hylde i et kontor, men den skal i tæt kontakt med 

medarbejderne som skal oplyses om dens eksistens. 

Som før nævnt skal det offentlige sprog være godt og klart. I talesproget kan det 

være meget vanskeligt at definere, hvilke sprogtræk er ”gode”9 eller ”dårlige”, da 

talesproget ude fra ikke er særlig kompleks. I alle situationer har vi en afsender, der 

sender en besked til en modtager. Så længe modtageren forstår afsenderens besked, er 

der tale om ”godt” talesprog. D.v.s. at et talesprog som fungerer kan kaldes for ”godt”. 

Skriftsproget på den anden hånd følger andre regler. Rapporten tager udgangspunkt i 

Vejledning til Forvaltningsloven, og går i dybden på fire områder, der er centrale og skal 

følges i det offentlige skriftsprog. 

Det første punkt er forståelighed. Sætningskonstruktionen må ikke være for 

kompleks. Forvægt, d.v.s. forfelt og ekstra forfelt skal undgås, samt passiv, 

kancellisprog, lange ord og juridiske ord. Det næste punkt handler om fagsproglige 

udtryk. Man kan ikke undgå at en tekst fra det offentlige indeholder vanskeligt stof, men 

det er altid muligt at gøre teksten mere letlæselig. Rapporten skriver: ”I disse tilfælde 

kan forståeligheden øges, ved at man forklarer de fagsproglige udtryk og sikre den 

sproglige konsistens ved at anvende begreberne ensartet” (Kulturministeriet, 2008, 90). 

Man kan gøre udtrykkene mere forståelige ved enten at forklare ordet i en fodnote eller i 

parentes, finde et erstatningsord eller blot ved at omskrive. Det tredje punkt er tonen. 

Tonen skal være venlig og hensynsfuld, men det kan dog være svært i nogle tilfælde. 

Ved påtaler og rykkere kan det være vanskeligt at sende meddelelsen til modtageren 

uden at bruge en alvorligere eller mere direkte tone. Det sidste punkt gennemgår, 

hvordan meddelelsens struktur skal være for at nå en god forståelighed. Det afhænger 

meget af hvilken tekst der er tale om, og hvem modtageren er. For at en tekst kan være 

forståelig for den største mulige målgruppe er der brug for et differentieret syn på tekster 

fra de offentlige institutioner. 

                                                 
9 I denne sammenhæng bruger jeg anførselstegn omkring ordene, der beskriver talesproget. Hensigten er 

at gøre læseren klar over at det er meget modigt at kalde talesproget godt eller dårlig, korrekt eller forkert.  



 

25 

 

Dette fører os tilbage til ITST’s Bedst på nettet. I dag findes der hjemmesider hos 

alle offentlige institutioner. Det kræver derfor at tilgængelighed og anvendelighed ligger 

højt på listen. Som før nævnt har ITST afholdt konkurrencen Bedst på nettet, der med 

ca. 700 deltagere, måler netstedernes kvalitet. En måde at vurdere, hvorvidt en tekst er 

forståelig er ved brug af det såkaldte lixtal og ved at følge retningslinjer såsom er 

sproget enkelt og præcist? står det vigtigste budskab først i teksten? og er sætningerne 

korte og varierede? Et godt og klart skriftsprog er derfor: 

 

 Korrekt sprog: d.v.s. korrekt stavning, tegnsætning, grammatik, syntaks 

og idiomatik. 

 Læservenligt sprog: d.v.s. sprog, der er let for læseren at læse. 

 Kortfattet sprog: d.v.s. sprog, der undgår alt, som unødigt forlænger 

teksten. 

 Klart sprog: d.v.s. sprog, som formidler indholdet, så det er så let som 

muligt at forstå. 

 Imødekommende sprog: d.v.s. sprog, der signalerer åbenhed over for 

brugeren og dennes behov. (Kulturministeriet, 2008, 93). 

 

Nettet er ikke det eneste medie, der er tilgængeligt for befolkningen. Andre medier 

som fjernsyn og aviser er også vigtige i denne sammenhæng. Endnu en gang kommer 

globaliseringen ind i billedet. Lige som i førnævnte eksempler fra rapporten, spiller det 

engelske sprog en stor rolle i Danmark, da landet arbejder meget internationalt, især 

indenfor informationsteknologien. D.v.s. at medarbejdere i danske institutioner og 

virksomheder skal blive bedre til at kommunikere på engelsk for at kunne deltage på et 

internationalt niveau. Et væsentligt begreb i sprogpolitikken er værdipolitik. Kort sagt 

handler værdipolitik om at fokusere på det vi har, og ikke på det vi ikke har, fx ved at 

lave diverse kanoner. Rapporten skriver efterfølgende om dette: ”En indsats for det 

udfordrede danske sprog i kultur og medier bør altså samles om dets positive værdier og 

kvaliteter, snarere end om at korrigere fejl eller ”rense” sproget” (Kulturministeriet, 

2008, 98). I Danmark er det Dansk Sprognævns opgave at opstille regler for 

retskrivning, men man kan ikke påbyde de diverse medier at bruge en bestemt form for 

stavning eller tegnsætning. Det betyder dog ikke at Dansk Sprognævn ikke laver andet 

end regler for retskrivning. Ifølge loven skal Sprognævnet også give råd og oplysninger 

om sproget, samt at tage hensyn til dets funktion af traditionel og kulturel 

sammenhængende udvikling som afspejler dansk kultur og samfund.  

Rapportens udvalg anbefaler at opmuntre til positiv værdsættelse af sproget, bl.a. 

med initiativer som kunne lyde ”sprogets dag” og ”vild med dansk”, samt projekter, der 
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står for at fremme sproget helt fra børnehaven til arbejdsmarkedet og sprogpriser inden 

for forskellige felter.  

Det sidste jeg vil nævne i forbindelse med rapporten fra sprogudvalget, er 

rapportens sidste kapitel English summary. Rapporten fokuserer på det danske sprog i 

alle dens kapitler. Det danske sprog er hovedemnet, men engelsk har så stor en 

indflydelse på sproget, at det får et helt kapitel i slutningen af rapporten. Kapitlet handler 

dog ikke om det engelske sprog. Det nævnes dog at engelsk ikke skal erstatte det danske 

sprog, på trods af det internationale og globale pres. Man kunne godt undre sig over, 

hvorfor der er blevet skrevet et helt kapitel på engelsk, da der er tale om en dansk 

sprogpolitik. Men som før, spiller engelsk en stor rolle i det danske samfund, fx i 

medierne, på videregående uddannelser og på arbejdsmarkedet. Det er derfor nødvendigt 

at kunne kommunikere med hele samfundet, både dansktalende som ikke dansktalende. 

Det kan endvidere være til at hjælpe instanser i andre lande, som kan have interesse i at 

vide hvordan andre nationer omgås med deres sprog. 

 

3.3.2 Islandsk sprogpolitik 

I 2006 blev det bestemt at Islandsk Sprognævn skulle udarbejde et forslag til en ny 

islandsk sprogpolitik. Målet med denne rapport var og er, at garantere at det islandske 

sprog bliver brugt på alle områder i det islandske samfund og at dets status bevares og 

styrkes (Menntamálaráðuneyti, 2008). 

Den islandske rapport er bygget op nogenlunde på samme måde som den danske. 

Den gennemgår sproget i de forskellige områder af samfundet, men til forskel fra den 

danske rapport indeholder den islandske ikke et slutkapitel på engelsk. På samme vis 

som i kapitlet for oven, har jeg valgt essentielle kapitler, som jeg i det efterfølgende gør 

rede for. Kapitlerne jeg har valgt at gennemgå er Lagaleg staða íslenskrar tungu (det 

islandske sprogs retslige status), Íslenska í tölvuheiminum (islandsk i IT-verdenen) og 

Íslenska í atvinnulífinu (islandsk i erhvervslivet). 

I 2006 blev flere institutioner lagt sammen for at danne Stofnun Árna Magnússonar 

í íslenskum fræðum og et nyt islandsk sprognævn blev nedsat. Sprognævnets primære 

opgave var at komme med et bud på en samlet islandsk sprogpolitik, i forhold til 

nævnets overordnede opgave:  

 

Á tímum hraðvaxandi alþjóðasamskipta þar sem notkun erlendra tungumála, einkum 

ensku, verður æ ríkari þáttur í íslensku samfélagi er brýnt að tryggja stöðu íslenskrar 
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tungu. Eitt af mikilvægustu verkefnum Íslenskrar málnefndar er að vinna markvisst 

að því að íslenska haldi gildi sínu í þessu breytta umhverfi og verði áfram nothæf og 

notuð á öllum sviðum íslensks þjóðlífs (Íslensk Málnefnd, 2017, 12-13). 

 

På dansk lyder dette: ”I tider med hurtigt voksende international kommunikation, 

hvor brugen af fremmedsprog, især engelsk, bliver en større del af det islandske 

samfund er det aktuelt at garantere det islandske sprogs status. En af Islandsk 

Sprognævns vigtigste opgaver er at arbejde målrettet mod at det islandske sprog 

bibeholder sine værdier i de foranderlige omgivelser og bliver ved med at være 

anvendeligt på alle områder i det islandske folkeliv” (min oversættelse, MV). 

Hvert fjerde år bliver Islandsk Sprognævn fornyet, men sprognævnets opgave 

ændres aldrig. Det er indiskutabelt at opgaven hedder at arbejde målrettet mod at det 

islandske sprog bibeholder sine værdier og bliver ved med at være anvendeligt på alle 

områder. 

Det kan dog blive en svær opgave at bevare sprogets status og værdier, hvis der ikke 

er gældende regler om dette. På Island findes der ikke nogle love endnu om at islandsk 

skal være det sprog, der bliver brugt af det offentlige, at det skal bruges på Alþingi, det 

islandske parlament, at love og regler skal skrives på islandsk eller at offentlige 

institutioner, fx i sundhedstjenesten, skal foregå på islandsk.  

Det islandske samfund er, ligesom de andre nordiske samfund, præget af 

globaliseringen. Arbejdsmarkedet er blevet multinationalt, som medfører forskellige 

meninger og holdninger, og ikke mindst flere sprog, som ofte bliver integreret i 

samfundet på et eller andet sæt. Da der ikke findes love og konkrete regler om hvor og 

hvordan islandsk skal bruges, overrasker det ikke nogen at der bliver sat spørgsmålstegn 

ved sprogets retslige status. Ligesom andre nordiske samfund, bliver det islandske ved 

med at være en del af globaliseringen, og dermed udvikle sig parallelt med det vestlige 

lingua franca, engelsk. Det er derfor Sprognævnets opgave at sikre sprogets retslige 

plads.  

Engelsk bliver brugt i erhvervslivet på Island, lige som i de andre nordiske lande, fx 

pga. globaliseringen, mængden af udenlandske arbejdere og internationalisering af 

arbejdsmarkedet. Sprogprognosen for det islandske arbejdsmarked er en stigende brug af 

engelsk, som kan resultere i at islandsk kommer til at trække det korteste strå i kampen 

mod engelsk, og forsvinder måske endda helt i nogle områder af arbejdsmarkedet. Det er 

derfor Sprognævnets opgave at bevare det islandske sprogs status, d.v.s. at vedligeholde 

det som hovedsproget i erhvervslivet.  
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Endvidere er det Sprognævnets opgave at islandsk bliver ved med at være 

anvendeligt og brugbart på alle områder inden for IT blandt offentligheden. Rapporten 

giver til kende at software der har med sprog at gøre, fx oversættelsesprogrammer, tekst 

til tale programmer og diverse kommunikative programmer, skal udvikles og blive 

tildelt flere ressourcer, for at kunne følge udviklingen i de andre nordiske lande.  

Det er også meget vigtigt at vedligeholde islandsk i medierne. Medierne afspejler 

sprogets status, og spiller en stor rolle i at vedligeholde og udvikle det. Rapporten mener 

derfor at det er vigtigt at medierne er et godt sprogligt forbillede. Det kan dog vise sig at 

være svært i nogle tilfælde, da internetmedierne, såsom RUV og Morgunblaðið10, 

opdaterer deres hjemmesider med friske nyheder døgnet rundt. Det kræver tid og 

ressourcer at læse alle nyhederne korrektur, og det kan derfor være en besværlig opgave 

at vedligeholde en maksimal sproglig kvalitet.  

RUV har haft en sprogpolitik siden 1985, og denne sprogpolitik er blevet meget 

godt vedligeholdt, selvom samfundet ændrer sig hele tiden med globaliseringens engelsk 

og øgning af mennesker med anden sproglig baggrund end islandsk. Det har altid været 

et vigtigt led hos RUV at nyhederne leveres på et klart og tydeligt sprog. Det er også en 

vigtig del for RUV at være med til at udvikle sproget. Et godt eksempel er nye fraser, 

som kan opstå når islandske tv-serier bliver populære blandt store dele af befolkningen. 

En sådan tv-serie er Næturvaktin, Dagvaktin og Fangavaktin11, hvor en frase som eigum 

við að ræða þetta eitthvað! (er det noget vi skal diskutere!)12 blev meget populær lige 

med det samme, og kunne høres på alle Islands gader. På denne måde er det ikke kun 

nyheder der er med til at supplere til sproget.  

Sproget i tv-serier er noget anderledes end det man hører i nyhederne. Man hører 

gerne alle mulige slags fraser og slang i en tv-serie som nævnt for oven, men det gælder 

ikke nyheder, både i tv og på nettet. Nyheder på en tv-kanal som RUV foregår på et 

meget formelt sprog, hvor hvert eneste ord bliver omhyggeligt valgt og hver 

sætningskonstruktion gennemtænkt for at overholde sprogpolitikkens strenge regler. 

Man skulle dog tro at nyheder på nettet godt kunne blive sjusket med en gang i mellem, 

pga. det enorme pres for at være de første med nyhederne. Når det går så stærkt som det 

                                                 
10 Morgunblaðið er det største trykte medie på Island. Det har også en hjemmeside, der bliver opdateret 

med nyheder hele døgnet, www.mbl.is, ligesom på RUV’s hjemmeside, samt andre mediers hjemmesider. 
11 Denne tv-serie blev dog ikke vist på RUV, men er et godt eksempel på, hvordan sproget kan påvirkes af 

medie-kanalerne. 
12 Denne frase er næsten umulig at oversætte, men er ordret oversat foroven. 

http://www.mbl.is/
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gør, bliver der ikke læst korrektur på samme måde som i nyhederne på tv. Nyheder på 

nettet har dog den fordel at de kan rettes efter at de er blevet publiceret.  

Rapporten foreslår at det fortsat vil blive ved med at være et godt islandsk sprog, 

der bliver brugt som hovedsprog i medierne, både trykte og oplæste. Det islandske sprog 

er et vigtigt erhvervsmæssigt værktøj for medierne, og det er derfor vigtigt at medierne 

bruger sproget korrekt og er flittigt deltagende i debatter om sproget.  

 

3.3.3 Norsk sprogpolitik 

På nogenlunde samme tid som i Danmark og på Island, fik Norges Sprognævn til 

opgave at udforme et forslag til en komplet norsk sprogpolitik. Hovedformålet for den 

norske sprogpolitik er at sikre at det norske sprog, både bokmål og nynorsk forbliver det 

samfundsbærende sprog i Norge, og er begrundet således: 

 

God, klar og situasjonstilpasset bruk av et felles nasjonalspråk er avgjørende for at vi 

skal kunne opprettholde og videreutvikle et levende demokrati i Norge. Et 

velfungerende nasjonalspråk er også viktig for alt: for samfunnets sikkerhet, for 

effektivitet og for en god ressursutnyttelse i hele samfunnet. Hensynet til 

kulturarven, og det faktum at det store flertallet av innbyggerne i Norge har norsk 

som morsmål, tilsier at nasjonalspråket også i framtida bør være norsk. Hovedmålet 

for den norske språkpolitikken må være å sikre at norsk (bokmål og nynorsk) forblir 

det sammfunnsbærende nasjonalspråket i Norge (Språkrådet, 2005, 10). 

 

Den norske sprogpolitiks hovedformål ligner rigtig meget de ovenstående 

sprogpolitikkers formål. Det overrasker ikke nogen, da de tre lande ligger så tæt på 

hinanden som de gør, og alle er en del af de nordiske lande. Ligesom i Danmark og på 

Island føler man at norsk bliver truet af engelsk, og derfor ikke er trygt. Opgaven ligger 

derfor i at norsk ikke bliver erstattet af engelsk, eller kommer til at lide af et stort 

domænetab til engelsk. Det norske sprog skal stå parallelt sprogligt med engelsk. Det 

betyder ikke at norsk ikke vil ændre sig med tiden, da importord altid vil være en del af 

sprogets udvikling, ligesom i de andre nordiske lande.  

Jeg vil i det efterfølgende gennemgå Norges bud på en generel sprogpolitik, og 

fokuserer på kapitlerne Språk på spil, Språk – en demokratisk rett, Kultur og medier, 

Næringsliv og arbeidsliv, Informasjonsteknologi og Presist fagspråk – eit avgjerande 

vilkår i Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag 

til Strategi (Språkrådet, 2005),  
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Til forskel fra Island og Danmark, har Norge minoritetssprog som samisk. 

Endvidere har norsk to forskellige skriftsprog, bokmål og nynorsk. Ligesom norsk bliver 

presset af engelsk, bliver nynorsk presset af bokmål og til sidst bliver samisk presset af 

norsk. Hvis norsk bliver påvirket for meget af engelsk, vil det have en domino effekt på 

alle de andre sprog i Norge. 

Norsk er dog det statsbærende sprog i Norge, og et sprog som alle landets 

indbyggere har ret til. Når man taler om lingua franca i den vestlige del af Europa i dag, 

mener man oftest engelsk, men inden for Norge er det nationalsproget, der fungerer som 

et lingua franca. Offentlig kommunikation, landets love og indenlandske politiske 

debatter foregår på norsk. Yderligere foregår alle nationale medier på norsk, så det er 

derfor nødvendigt at kunne beherske norsk til at kunne fungere i det norske samfund. 

Rapporten beskriver dette som en demokratisk ret. Norsk skal altså bruges på alle 

områder i samfundet, og skal være det naturlige valg, når brugen af et fremmedsprog 

ikke er nødvendig. Men for at opnå det skal der investeres i vedligeholdelse og 

opdateringer af norske terminologi databaser på alle fagområder. Hvis det ikke bliver 

gjort kan nogle domæner erstattes af engelsk, og med årene helt forsvinde. Endvidere 

kan det norske sprogs status som samfundsbærende sprog blive truet, hvis det sker på 

flere områder af det norske sprogsamfund. Det er derfor et af hovedmålene for den 

norske sprogpolitik at forhindre disse domænetab, og i stedet sikre en 

parallelsproglighed. 

Ligesom i andre dele af sprogpolitikken, bør sikringen af brugen af nynorsk og 

bokmål være topprioriteret i alle områder inden for kultur og medier. Det gælder alt fra 

sprogbrug på internettet til udgivelser af lyrik skrevet af nordmænd med anden etnisk 

baggrund. Jeg vil dog holde mig til at gennemgå aspekterne medier og offentlighed, 

pressen, ætermediene, fjernsynet og internettet, og dermed undlade litteratur og radio.  

Som nævnt foroven er det et overordnet mål at ”[...] norsk skal være det naturlige 

språkvalget i alle situasjoner der det ikke er nødvendig å bruke et fremmedspråk” 

(Språkrådet, 2005, 85). Det gælder selvfølgelig også i det offentlige, altså når man ikke 

befinder sig i hjemmet, men ude blandt andre mennesker. Offentligheden er en vigtig 

platform hvad angår sprogbrug, fx i medierne. Medierne består af kanaler som spreder 

nyheder, kultur, film, reklamer mv. og er på den måde en vigtig del af hvordan sproget, 

d.v.s. udvikling af sproget, nye ord og udtryk, spredes ud i samfundet. Ligesom i de 

andre nordiske landes medier, dominerer det statsbærende sprog også medierne i Norge. 

Artikler, nyheder og debatter foregår oftest på norsk, som selvfølgelig er meget vigtigt 



 

31 

 

for at medierne kan fungere på denne måde. Medierne foregår dog ikke udelukkende på 

Norsk. Engelsk har en stærk påvirkning på sprogudviklingen, og det hjælper medierne 

med at sprede ud ligesom de gør med det norske sprog. 

Pressen er et af de største medier, både den trykte presse og den elektroniske på 

nettet. Dette tekstmedie fungerer derfor som et alment medie for det norske sprog. Det er 

vigtigt at de største aviser bruger ressourcer på at levere gode tekster og lægge vægt på 

korrekturlæsning. Da disse aviser har den største målgruppe, vil de derfor have en 

positiv effekt på en stor del af befolkningen. Staten spiller en lignende rolle, da den 

bruger en formue hvert år på at vedligeholde sproget, fx med ny teknologi og ajourføre 

gratis elektroniske hjælpemidler og databaser til befolkningen.  

Et andet ligeså populært medie er fjernsynet. Endnu engang er det engelsk, der er 

fokus på: ”I dag er grensene mellom det norske språksamfunnet og en sterkt 

internasjonalisert medieverden på mange måter borte. Norsk står, som mange andre 

språk, under et vedvarende press fra den globale medieindustrien” (Språkrådet, 2005, 

93). Dette er blevet nævnt så ofte at rapporten skriver: ”At denne konsumkulturen bæres 

av engelsk språk og angloamerikanske uttrykk, er så selvsagt at rapporten ikke engang 

nevner det” (Språkrådet, 2005, 93).  

Et andet truende element for sproget er, at det i dag er den globaliserede 

ungdomskultur, der bliver voksen i morgen. Det er dog ikke kun et norsk fænomen, jf. 

kapitlet Engelsk i dansk i Jørgensens og Quists Unges sprog, der omhandler engelsk 

påvirkning på det danske sprog blandt unge (Jørgensen & Quist, 2008).  

Set fra et sprogpolitisk perspektiv er det heldigt at staten spiller en stor rolle i 

medierne. Medierne, elektroniske, printede og television vil fortsat blive ved med at 

vedligeholde og udvikle sproget. Den norske stat stiller fx store sproglige krav til 

udsendelser på norsk fjernsyn om norske programmer, både for unge og for voksne. Det 

er derfor ikke kun et truende element at de unge bliver voksne i morgen, og tager 

sprogtræk med sig fra ungdomssproget. På det sæt opstår der en parallelsproglighed, 

ligesom med forbindelsen mellem det statsbærende sprog og engelsk, og mellem 

fremmedsprogede udsendelser på fjernsyn med undertekster på det statsbærende sprog.  

Et andet domæne, der er stærkt udsat af pres fra engelsk, er erhvervslivet. En stor 

del af norske virksomheder arbejder på et internationalt niveau, og dermed er engelsk og 

andre fremmedsprog en naturlig følge på et sprogligt sæt. Det er derfor vigtig at der 

bliver lagt stor sprogpolitisk vægt på at vedligeholde og fremme det norske sprog i 

erhvervslivet. Et andet vigtigt argument er det at voksne mennesker tænker og lærer 
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bedre på sit modersmål, fremfor på engelsk eller et andet fremmedsprog. Derfor bør man 

stræbe efter at finde en balance imellem norsk og engelsk i erhvervslivet, og fokusere på 

at vælge norsk fremfor engelsk, hvis begge valgmuligheder er til stede.  

Hvis man ser på brugen af engelsk fra virksomhedens synspunkt, kan det finansielt 

hurtigt betale sig at bruge engelsk. Enhver virksomhed tænker på driftsoverskud, og hvis 

det sproglige kan påvirke dette, er det selvfølgelig noget virksomheden prioriterer. 

Udover at virksomheder arbejder internationalt, er der også mange ansatte, hvis 

uddannelse er foregået på engelsk. Det kan derfor være nemmere for de ansatte at bruge 

engelsk i visse situationer. 

Det er selvfølgelig ikke kun på grund af uddannelse på engelsk, at engelsk bliver 

brugt så meget i erhvervslivet. Informationsteknologien præger også denne del. 

”Informasjonsteknologien preger i større og større grad vår hverdag. Internettet er et 

uhyre effektivt medium for spredning av informasjon, og mange av oss bruker en rekke 

dataprogrammer både på arbeid og hjemme” (Språkrådet, 2005, 118). Internettet er et 

vigtigt medium i forhold til spredning af information og generelt at formidle information 

på et landsdækkende, og ikke mindst, globalt sæt. Engelsk er derfor en optimal mulighed 

for at kommunikere på nettet, da det fungerer som lingua franca i den vestlige verden. 

Forhindringen ligger dermed i at knytte norsk til informationsteknologien. Det er ikke 

kun sproget på hjemmesiderne og diverse termer, men også det såkaldte grensenitt, altså 

menuerne øverst i vinduet i et program. Fx hedder det file, home, insert, design osv. i 

Microsoft Word. Det at der bliver brugt engelsk i denne sammenhæng, kan gøre det 

sværere at opnå hurtig kompetence i informationsteknologien. Men for at et vellykket 

spring til norsk skal kunne finde sted, er det vigtigt at der bliver brugt et bedst muligt 

norsk, som kan forstås uden de store problemer. 

Hvis norsk skal blive brugt på alle domæner i samfundet, er det vigtigt at der findes 

en norsk terminologi, samt et fagsprog, der kan fungere side om side med det engelske. 

Dette er meget vigtig inden for fagsproget. Sprogkundskaber er et fundamentalt element 

for at kunne fungere i samfundet, og der skal derfor være en eller anden slags grænse 

imellem fagsproget og det almene sprog. Det kan være problematisk at sætte ord på 

visse ting, og her spiller fagsproget en væsentlig rolle. Fx hvis der er tale om fagligt 

specifikke udtryk eller termer, skal der bruges fagsprog. Hvis der ikke findes et 

alternativ på norsk, bliver der ofte brugt engelsk. Det bærer med sig at individer uden 

den omtalte fagviden kan have besvær med at forstå de specifikke termer eller udtryk. 

En af måderne til at overstige dette problem er med ordbøger og store databaser, og 
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heldigvis findes de på internettet. Språkrådet foreslår derfor at der skal være et godt 

samarbejde mellem sprogrådet og diverse områder inden for fagsproget.  

 

3.3.4 Svensk sprogpolitik 

På omtrent samme tid udarbejdede et nævn inden for det Svenske Kulturnævn et forslag 

til en komplet svensk sprogpolitik, med Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik 

(Sveriges Rigsdag, 2005). Kort sagt består forslaget af fire punkter: ”Svenska språket 

ska vara huvudspråk i Sverige, svenskan ska vara ett komplett och sammhällsbärande 

språk, den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig” og ”Alla ska ha rätt 

till språk: att utveckla och tillågna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna 

modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande 

språk” (Sveriges Rigsdag, 2005, 1). 

Hvis vi ser nærmere på det første punkt foroven, foreslår nævnet at svensk skal 

være hovedsproget i Sverige, på baggrund af at undgå at blive domineret af andre sprog 

inden for forskellige områder i samfundet. Det betyder dog ikke at der udelukkende skal 

tales svensk. Der skal være en vis balance mellem svensk og fremmedsprogene. Det at 

svensk skal være velformuleret, enkelt og begribeligt hentyder først og fremmest til 

offentlig administration, men ikke mindst til massemedierne. Der skal dermed også 

tages hensyn til informationsteknologien, også nævnt i de førnævnte sprogpolitikker. 

Endvidere fremhæver rapporten at sprog er en nødvendighed for samfundet og individet. 

Fx har Sverige fem officielle nationale minoritetssprog, d.v.s. at over en million 

svenskere har svensk som andetsprog. For at forsikre det svenske sprogs stilling, er 

denne sprogpolitik vigtig, for ikke at lide et stort domænetab til sprog som engelsk. 

En af måderne til at opnå disse krav er at regeringen skal stille ressourcer til 

rådighed for at forbedre databaser inden for terminologi og informationsteknologi. 

Nævnets forslag på dette område er at Terminologicentrummet TNC får ansvaret for at 

udvikle og vedligeholde disse databaser. De skal lave og opdatere databaser og 

udarbejde lister inden for fagområder. De skal udarbejde dem fordi et velfungerende 

fagsprog bidrager til effektiv kommunikation og til at undgå domænetab til 

fremmedsprog, fx engelsk. De skal også hjælpe med at bidrage til et fortsættende stort 

nordisk sprogsamarbejde.  

Det nordiske sprogsamarbejde har et vigtigt formål, nemlig at styrke sprogene og 

internordisk sprogforståelse. Det viser sig at internordisk sprogforståelse ikke er god 
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nok, og derfor er der stor fokus på at vedligeholde den forståelse der allerede er, og at 

forbedre den.  

Domænetab til engelsk går dog ikke kun ud over de nordiske sprog som en helhed, 

men også dialekterne. Der skal en yderligere indsats til for at bevare og fremme 

dialekterne. Dialekter repræsenterer en stolt tradition inden for talesproget, og den 

svenske kulturarv. Rapporten omhandler, i forbindelse med bevaring af sprog og 

dialekter, en signifikant del om sproget i skolerne på alle niveauer. Det skal bevares, fx 

med førnævnte databaser.  

 

3.3.5 Sammenligning af landenes sprogpolitikker 

Den nordiske sprogpolitik handler om hvilke sproglige rettigheder nordboere har både i 

tale og skrift, d.v.s. at de har ret til at tilegne sig det samfundsbærende sprog og at 

tilegne sig forståelse og kundskaber i et af de skandinaviske sprog, så de kan deltage i 

internordisk samarbejde, samt at bevare og udvikle deres eget modersmål og 

minoritetssprogene. Kort sagt handler den nordiske sprogpolitik om internordisk 

sprogforståelse og hvordan den skal styrkes, bevares og udvikles. 

De individuelle landes sprogpolitikker handler derimod om landenes modersmål og 

minoritetssprog, samt bevaring og udvikling af disse sprog. De fire nordiske landes 

sprogpolitikker ligner meget hinanden, og det tyder på at der stadigvæk findes et godt 

sammenhold landene imellem. I efterfølgende tabel forklarer jeg de hovedpunkter 

sprogpolitikkerne har tilfælles, og hvordan de skelner fra hinanden. 

  

Tabel 1. Sammenligning af nordiske sprogpolitikker 

 

 

Det er punkterne erhvervslivet, sprogteknologi og terminologi, det offentlige, kultur 

og medier, retslig statur, det nordiske og engelsk referat. Det er tydeligt at den danske 

Dansk Islandsk Norsk Svensk

Erhvervslivet x x x x

Sprogteknologi og terminologi x x x x

Det offentlige x x x x

Kultur og medier x x x x

Retslig status x x x

Det nordiske x x x x

Engelsk referat x

Sammenligning af nordiske sprogpolitikker
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sprogpolitik udfylder alle kategorierne, da det er den eneste sprogpolitik der indeholder 

et referat på engelsk. De resterende landes sprogpolitikker indeholder resten af 

punkterne, på nær den svenske som ikke skriver om den retslige status. Ud fra dette ses 

det at Danmark, Island, Norge og Sverige alle har en omfangsrig og ambitiøs 

sprogpolitik, hvor indholdet og målene ligner hinanden meget, og det er tydeligt at de er 

blevet inspireret af hinanden.  

 

3.3.6 DR 

Nu vil jeg bevæge mig over til landenes massemedier og gøre rede for deres 

sprogpolitikker for at få en bedre forståelse for hvilke mål de sætter sig og hvilke 

retningslinjer de har for sproget. Jeg begynder med Danmarks Radio’s sprogpolitik. 

I indledningen til Sprogpolitik for DR (DR, 2009) forklares DR’s sproglige ansvar 

således:  

 

Som Danmarks største mediehus og udbyder af public service-ydelser har DR altid 

været en vigtig normsættende faktor for dansk sprogbrug, både i rollen som 

sprogbevarer og som sprogfornyer. Hver gang DR’s medarbejdere formulerer sig på 

skrift eller i tale i radio, TV eller på nettet, sker det med hele Danmarks befolkning 

som potentiel målgruppe. Det er et privilegium, der samtidig indebærer et ansvar, 

som DR er sig bevidst (DR, 2009). 

 

Her får vi at vide at DR tager et stort ansvar på sig og er ganske bevidst om det. 

Dette ansvar motiverer DR til at øge den sproglige bevidsthed hos deres medarbejdere 

og DR’s målgruppe, som jo er hele Danmarks befolkning.  

Endvidere omhandler DR’s sprogpolitik den overordnede danske sprogpolitik og de 

andre nordiske sprogpolitikker, samt den nordiske sprogdeklaration. DR støtter sig 

derfor til andre nordiske sprogpolitikker, og supplerer dermed til det nordiske 

sprogsamfund. 

DR’s sprogpolitik indebærer ni forskellige indsatsområder, som er efterfølgende: 

 

1. Klart og forståelig sprog – sprogets funktionalitet 

2. Kvalitet og mangfoldighed 

3. Troværdighed og gennemsigtighed 

4. Det skrevne sprog 

5. Det nordiske sprogfællesskab 

6. Det europæiske sprogfællesskab 

7. Litteratur og drama 

8. Børn og unge 

9. Åbenhed og dialog (DR, 2009). 
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Jeg vil hovedsageligt fokusere på de punkter der har betydning for min 

undersøgelse. Det første punkt er dog relevant og forklares således: ”Man skal kunne 

forstå, hvad der bliver sagt og skrevet i DR’s programmer og på DR’s netsider” (DR, 

2009). DR påtager sig ansvaret for at anvende et sprog, som kan forstås af alle 

samfundets indbyggere og gør krav til grammatisk og ortografisk korrekthed. 

Det andet punkt er også relevant, og forklares således: ”DR tilstræber den højest 

mulige sproglige kvalitet uanset genre og programtyper” (DR 2009). Det vil sige at der 

ikke skal være kvalitetsmæssig forskel på de forskellige programtyper, det gælder alt fra 

radioudsendelser til nyhedsartikler på DR’s hjemmeside. Uanset målgruppe arbejder DR 

på at vedligeholde en korrekt sprogbrug, dog uden at formidle et alt for kompliceret 

sprog, kun en lille del af befolkning kan forstå. 

Det fjerde punkt er også interessant i forhold til denne undersøgelse. Det er forklaret 

således: ”DR vil forbedre retskrivningen og arbejde for den gode oversættelse” (DR 

2009). Det at DR vil forbedre retskrivningen er interessant på det sæt at artikler på 

hjemmesiden er skrevet hurtigt, da de skal oplades på nettet hurtigst muligt. Der kan 

derfor opstå forskellige fejl, som gør det meget svært for de tidspressede journalister. 

Det femte, og sidste punkt jeg vil gennemgå, er særdeles interessant og relevant for 

denne undersøgelse, da engelsk truer det nordiske sprogfællesskab på mange måder. 

Punkt fem bliver forklaret således: ”DR ønsker at bidrage aktivt til fremme af det 

nordiske sprogfællesskab” (DR 2009). Det er et kendt fænomen at unge i Norden vælger 

at kommunikere på engelsk, da kendskab til nabosprogene ikke altid er tilstrækkelig 

nok. Dette ønsker DR at forbedre med at udelukkende interviewe nordiske personer på 

nordiske sprog, med mindre det ikke er muligt.  

 

3.3.7 RUV 

Det islandske massemedie har også en udmærket sprogpolitik. RUV påtager sig ansvaret 

for at vedligeholde og udvikle det islandske sprog, da de spiller en stor rolle i at belære 

og oplyse det islandske samfund. Alt med hensyn til sprog skal være eksemplarisk og 

formidles korrekt på baggrund af islandske grammatiske og ortografiske regler.  

Det næste punkt i sprogpolitikken er meget interessant med hensyn til denne 

undersøgelse. Dette punkt beskriver, hvordan islandsk skal vælges frem for alle andre 

sprog, dermed engelsk. Det vil sige at alle skrevne tekster på RUV skal så vidt som 
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muligt være udelukkende på islandsk, og journalisterne skal undgå at bruge udenlandske 

ord og udtryk.  

RUV’s medarbejder er alle forpligtede til at studere denne sprogpolitik og disse 

retningslinjer, når der skal skrives tekster.  

Det fremkommer i yderligere forklaringer af disse retningslinjer, at sproget skal 

være gedigen, og er forklaret således: ”Vandað mál er markvisst og felst í viðeigandi 

orðavali, réttum beygingum og eðlilegri orðskipan. [...] Ritað mál á vefsíðu 

Ríkisútvarpsins, í textavarpi og skjátextum skal standast kröfur um réttritun og góðan 

frágang. Starfsmenn eiga að leggjast á eitt til að málfar sé til fyrirmyndar.” (RUV, u.å.) 

Oversat til dansk: ”Et gedigent sprog er målrettet og består af et passende ordvalg, 

korrekte bøjninger og naturlig sætningskonstruktion [...] Skriftsproget på hjemmesiden, 

på tekst-tv og projicerede på skærme skal opfylde krav om korrekt ortografi og god 

finpudsning. Medarbejdere bør arbejde i fællesskab for at opnå en eksemplarisk 

sprogføring” (min oversættelse, MV).  

Endvidere forklares det at der er en specialist på RUV, som hjælper med at finpudse 

tekster, som medarbejder bør gøre flittigt brug af for at formidle et grammatisk og 

ortografisk korrekt budskab. Specialisten skal også hjælpe med at dirigere teksterne 

således at de bliver tilpasset til målgruppen.   

 

3.3.8 NRK 

NRK har ligeledes en udmærket sprogpolitik, men den står på Språkrådets hjemmeside, 

(NRK, u.å.) og ikke på NRK’s hjemmeside. NRK’s sprogpolitik er ikke så omfangsrig 

som DR’s, men formår at formidle nogenlunde det samme budskab. Denne sprogpolitik 

står både på bokmål og nynorsk, men som før, vælger jeg ikke at gøre forskel på disse to 

skriftsprog. Det giver dog til kende at sprogpolitikken hos NRK er inspireret af den 

officielle norske sprogpolitik. Da der er to officielle sprog i Norge, norsk og samisk, 

bidrager NRK også til begge sprogene, men jeg omhandler kun det norske sprog. 

Ligesom DR’s sprogpolitik, skal medarbejdere hos NRK følge faste retningslinjer: 

 

1. Språket skal være tydelig med naturlig betoning og muntlig setningsbygning.  

2. Medarbeiderne bør være konsekvente i bruken av ord- og bøyningsformer 

innenfor det enkelte innslag eller program. 

3. Det bør ikke brukes ord eller uttrykk som er lite kjent eller uforståelige for 

målgruppa. 

4. Norske ord og uttrykk skal velges i størst mulig grad. 

5. NRK skal avspeile mangfoldet i det norske språket, også når det gjelder 

dialektbruk og uttale farget av andre språk. (NRK, u.å.) 
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Ud fra disse retningslinjer ser vi at sproget skal være tydeligt på alle NRK’s medier 

og medarbejderne skal være opmærksomme på at bruge gode og kendte ord og udtryk, 

som kan forstås af hele målgruppen. Det tredje punkt er meget interessant i forhold til 

denne undersøgelse, da det handler om brugen af engelsk. Journalisterne hos NRK skal 

vælge norske ord og udtryk fremfor udenlandske, så længe det er muligt. Jeg vil ikke gå 

i dybden med det sidste punkt, da det omhandler talesproget.  

 

3.3.9 SVT 

Til forskel fra de andre lande i Norden, har SVT ikke en decideret sprogpolitik, men til 

gengæld har de retningslinjer i deres Public service-handbok (Sveriges Radio AB, 

2014). I forhold til sprog, forklarer hånbogen efterfølgende: ”Språket i Sveriges Radio 

ska kännetecknas av gott omdöme och användas med medvetenhet. Lyssnaran ska utan 

störningar kunna uppfatta och tillgodogöra sig innehållet i våra sändningar. Kravet på 

god språklig kvalitet gäller våra radioprogram samt vårt utbud på digitala plattformar” 

(Sveriges Radio AB, 2014, 166). SVT går dermed op i at der skal være forskel på 

skriftsproget og talesproget, og forklarer at skriftsproget skal være til øjnene og at 

talesproget skal være til ørene. D.v.s. at skriftsproget skal følge det svenske skriftsprogs 

regler, hvorimod talesproget i fx radioen må være mere fleksibelt. Disse retningslinjer er 

delt op i 12 forskellige punkter, hvoraf syv af punkterne er relevante for denne 

undersøgelse. Punkterne er efterfølgende: 

 

 Sproget skal være begripeligt 

 Sproget skal være korrekt 

 Engelsk og andre fremmedsprog 

 Sproget skal være pænt 

 Skriftsproget skal være af høj kvalitet 

 Sproget i sociale medier 

 Sprogrådgivning (jf. Sveriges Radio AB, 2014, 166-171). 

 

Sproget skal være begribeligt, og medarbejder hos SVT skal anvende et sprog som 

flest mulige af målgruppen kan forstå. Det betyder bl.a. at når der anvendes faglige 

termer og andre svære begreber, skal de forklares så at de kan forstås af så mange som 

muligt.  

Sproget skal være korrekt, da almenheden forventer at SVT formidler sprog af høj 

kvalitet. Ved at udtrykke sig sprogligt korrekt er det nemmere for almenheden at forstå 

budskabet, samt at gøre det nemmere for folket at følge med og holde sig ved emnet. 

Desuden øger det budskabets troværdighed. 
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Alt materiale der fremkommer på engelsk eller andre fremmedsprog, skal 

oversættes eller opsummeres på svensk, så de der ikke forstår det omtalte fremmedsprog 

også kan følge med. Endvidere skal det anvendte sprog være pænt, d.v.s. at det ikke må 

indeholde nedladende eller diskriminerende ord og begreber, fx diskrimination af køn, 

etnicitet, alder og seksualitet. 

Det skriftlige sprog skal, ligesom det talte, være af samme høje kvalitet, da mange 

af teksterne bliver lagt op på SVT’s hjemmeside. Det skal selvfølgelig også følge det 

svenske skriftsprogs regler om syntaks og ortografi. Der gælder dog andre regler for 

sociale medier. Der er sproget anderledes, hvor tonen er uformel og hurtig og der 

forekommer ord og forkortelser, som ikke anvendes i andre tekster. 

Det sidste punkt i SVT’s retningslinjer er ligesom det sidste punkt i RUV’s 

sprogpolitik. Der står at hjælp tilbydes af specialister, hvis medarbejdere har spørgsmål 

om fx ordvalg, sproglig formulering og skriveregler. 

3.3.10 Sammenligning af mediernes sprogpolitikker 

På samme måde som med sammenligning af de nordiske landes sprogpolitikker, vil jeg 

illustrere det mediernes sprogpolitikker har til fælles, og hvordan de er forskellige: 

 

Tabel 2. Sammenligning af mediernes sprogpolitikker 

 

 

Her ses det tydeligt, hvordan mediernes sprogpolitikker indeholder de samme 

retningslinjer, og hvordan deres mål mere eller mindre er de samme. RUV og SVT er 

dog lidt mere ambitiøse, da de fremhæver at de har specialister ansatte til at hjælpe med 

korrekt sprogbrug.  

Medie DR NRK RUV SVT

Begribelig sprogbrug x x x x

Kvalitet x x x x

Troværdighed x x x x

Skriftsproget x x x x

Specialist x x

Det hjemlige sprog x x x x

Sammenligning af mediernes sprogpolitikker
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4. Materiale og metode 

I dette kapitel beskriver jeg materialet og metoderne jeg brugte til at foretage denne 

undersøgelse. 

 

4.1 Valg af materiale 

Jeg valgte at analysere fire nordiske skriftsprog og brugte to til fire nyhedsartikler i hvert 

tema med et total antal ord på omkring 1.000. Sammenlagt giver det et total antal ord på 

16.389, fordelt på fire temaer, som fordeles på fire sprog, som derefter fordeles på to til 

fire tekster. Temaerne er delt op således: 

 

 Tema 1 består af fire danske tekster, fire islandske tekster, fire 

norske tekster og to svenske tekster med et total antal ord på 4.209. 

Samtlige tekster i tema 1 er fundet på de respektive mediers 

hjemmesider den 02.01.2017.  

 Tema 2 består af tre danske tekster, to islandske, tre norske og to 

svenske med et total antal ord på 4.143. Samtlige tekster i tema 2 er 

fundet på de respektive mediers hjemmesider den 02.01.2017.  

 Tema 3 består af tre danske tekster, tre islandske, to norske og to 

svenske med et total antal ord på 4.026. Samtlige tekster i tema 3 er 

fundet på de respektive mediers hjemmesider den 05.01.2017.  

 Tema 4 består af tre danske tekster, tre islandske, tre norske og tre 

svenske med et total antal ord på 4.011. Samtlige tekster i tema 4 er 

fundet på de respektive mediers hjemmesider den 05.01.2017. 

 

Grunden til at jeg vælger at dele teksterne op i fire temaer i stedet for fire sprog er at 

kunne sammenligne de forskellige temaer for at se om der er forskel på forekomsterne af 

moderne importord i tekster om fx sport eller videnskab. Jeg valgte teksterne på 

baggrund af hjemmesidernes inddeling i kategorier. Tekst1_1_SV og tekst3_1_IS 

omhandler det samme emne, men findes kun i videnskabskategorien på det islandske 

medies hjemmeside. Jeg valgte at se bort fra denne inddeling af disse to tekster, da de 

omhandler et fænomen som finder sted omkring det nye år og er videnskabeligt. 

Grunden til at jeg valgte internetmedier er at det er tekster der har hele befolkningen 

som målgruppe. Der er stor konkurrence om hvem der er først med nyhederne, og der er 
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derfor sat stort tidsmæssigt pres på journalisterne. Det forklares således på SVT’s 

hjemmeside: ”Konkurrensen på mediemarknaden hårdnar. Kampen om publikens tid är 

större än någonsin. Tempot, både när det gäller produktionstakten, mediekonsumtionen 

och utvecklingen, har ökat och i princip alla har nu möjlighet att publicera. Det ställer 

nya krav på oss som traditionellt medieföretag” (Sveriges Radio AB, 2014, 7). På grund 

af dette tidspres er det muligt at journalisterne bruger ord og udtryk fra talesproget, og 

på den måde komme til at se bort fra sprogpolitikken og bruge engelske importord. Det 

kan også resultere i ortografiske og syntaktiske fejl, fx i tekst1_3_DA hvor ordene efter 

og så er skrevet som et ord, efterså. I tekst1_2_IS bliver i brugt i stedet for í og i 

tekst1_3_NO bliver alkohol stavet alkohold. 

Valget af nyhedsartiklerne er baseret på LIX räknare på hjemmesiden lix.se. 

Kriterierne for valget af teksterne var at de skulle indeholde samme emne og ligne 

hinanden så vidt som muligt i forhold til hvor svær eller let teksten er at læse. Det regner 

lix räknare ud ved at regne gennemsnitslængden på ordene ud og sammenligne med 

andelen af lange ord, d.v.s. ord med flere end seks bogstaver. Lix-tallet er derefter regnet 

ud efter formularen lix = gennemsnitslængde på sætninger plus andel lange ord. Et lix-

tal på under 30 er meget letlæselige tekster som børnebøger. Et lix-tal på 30-40 er 

letlæselige tekster som skønlitteratur. Et lix-tal på 40-50 er middelsvære tekster som 

avisartikler. Et lix-tal på 50-60 er svære tekster som officielle tekster og et lix-tal på 

mere end 60 er meget svære tekster som juratekster og lignende. Jeg prøvede så godt jeg 

kunne at vælge tekster med et lix-tal på omkring 40-50, da det passer meget vel med 

nyhedsartikler. Gennemsnittet af lix-tallene i de danske tekster er 41,8, 45,6 i de 

islandske, 38,5 i de norske og 38 i de svenske. Det totale gennemsnit er 41. De islandske 

tekster er dog lidt sværere at læse, men er indenfor kriteriernes grænse.  

Selvom lix-tallene giver en god idé om, hvor svære teksterne er i forhold til læsning, 

bruger jeg denne metode forsigtigt og kun vejledende, da den ikke er bygget på præcise 

og tømmende udregninger.  

 

4.2 Registrering og kategorisering 

Efter indsamling af nyhedsartiklerne gennemgik jeg alle teksterne manuelt. Det gjorde 

jeg ved at læse alle artiklerne igennem og derefter tælle ordene og kategorisere i 

ordklasser ved hjælp af LIX räknare. Jeg brugte hjemmesiden lix.se til at få en liste over 

alle ordenes forekomster for at gøre kategoriseringen nemmere.   
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Dernæst registrerede jeg alle moderne importord. Til forskel fra andre undersøgelser 

valgte jeg ikke at skelne imellem leksemer og forekomster. Jeg bruger ikke begrebet 

leksemer, og fokuserer udelukkende på antal forekomster.  

Registreringen af moderne importord blev gjort så nøjagtig som muligt, men det er 

altid vanskeligt at finde alle moderne importord. Det er nemt at overse et moderne 

importord, hvis det er blevet etableret i skriftsproget og tilpasset til morfologiske og 

ortografiske regler.  

Jeg brugte ikke nogle programmer til at danne en database. I stedet registrerede jeg 

importordene manuelt og lavede skemaer i Excel. Nyhedsartiklerne blev kategoriseret i 

fire temaer og derefter i hvert sprog for sig for at give et godt overblik over materialet og 

for at gøre analysen nemmere. 

Fordelingen i ordklasser kan gøres på flere måder. Jeg valgte at placere proprier i 

sin egen kategori, da jeg havde bestemt ikke at analysere proprier som importord.  
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5. Analyse 

I denne analyse vil jeg undersøge nordiske tekster i forhold til moderne importord med 

fokus på engelske ord. Jeg har valgt fire nordiske sprog: dansk, islandsk, norsk og 

svensk, hvor jeg undlader andre nordiske sprog. Jeg bruger nyheder fra et stort medie i 

hvert land: DR, RUV, NRK og SVT. Jeg har valgt fire temaer: nytår, kultur, videnskab 

og sport. I hvert tema har jeg valgt to til fire nyheder med et total på ca. 1.000 ord, d.v.s. 

at jeg har et total på 16.389 ord. I analysen fokuserer jeg på ét tema af gangen, for at 

undersøge om der er forskelle på temaerne i forhold til importord.  

I hvert tema undersøger jeg sprogene hvert for sig og sammenligner dem 

efterfølgende, hvorefter jeg i slutningen sammenligner temaerne og alle teksterne 

samlet. 

 

5.1 Tema 1 – Nytår 

I nedenstående underkapitler undersøger jeg alle teksterne i tema 1, hver tekst for sig, 

hvor jeg deler ordene op i ordklasser og derefter analyserer de moderne importord. Det 

sidste underkapitel indeholder en opsummering og sammenligning af de forskellige 

landes tekster. 

 

5.1.1 Danske tekster 

De danske tekster består af fire nyheder fra begyndelsen af januar 2017. De består af 193 

til 374 ord hver, og indholdet i teksterne falder under samme tema, nytår. To af dem 

handler om nytårsforsæt og de to andre handler om fyrværkeri. 

Den første danske tekst, tekst1_1_DA, har titlen ”Vores hjerne er ikke vild med 

nytårsforsæt”. Kort fortalt handler teksten om, hvordan vores hjerne reagerer på 

konceptet nytårsforsæt. Den beskriver, hvordan det kan være svært at ændre på gamle, 

måske dårlige, vaner og hvordan man skal arbejde på at bryde disse vaner. 

Teksten består af 374 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 3. Fordeling i ordklasser tekst1_1_DA 

 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_1_DA 38 27 10 15 0 23 0 2 56 4 35 75 89 0 374



 

46 

 

Verbum og substantiv er klart de ordklasser med flest ord i, hvor pronomen, 

præposition, adjektiv, adverbium og konjunktion ligger i midten, efterfuldt af 

ordklasserne artikel, infinitivpartikel, interjektion, numerale, numerus, proprium og 

forkortelse med færrest forekomster.  

Antallet af moderne importord i tekst1_1_DA er kun ét enkelt, og det er ordet 

coach. Substantivet stammer fra det engelske substantiv coach, som oversat til dansk er 

træner eller vejleder. Ordet er først kendt fra 1979, og har to betydninger ifølge DDO. 

Det er enten en ”person som træner eller under en kamp vejleder et sportshold eller en 

idrætsudøver – især i basketball” (DDO) eller en ”person der vejleder og instruerer 

andre i at udnytte deres evner mest hensigtsmæssigt, især som led i personaleudvikling” 

(DDO). I denne sammenhæng fungerer ordet som en træner, og hører under kategorien 

sportsjargon. I teksten står ordet i overskriften vær din egen coach. Her hentydes det at 

man kan være sin egen træner, og på den måde hjælpe sig selv med at holde 

nytårsforsættet. 

Den anden tekst, tekst1_2_DA, har titlen ”Nytårsforsætter løbes i gang før festen”. 

Kort fortalt handler den om, hvordan danskerne bruger det nye år til at begynde forfra og 

prøver at leve et sundere liv med mere motion. 

Teksten består af 240 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 4. Fordeling i ordklasser tekst1_2_DA 

 

 

Igen er det verbum og substantiv, der står i spidsen, efterfuldt af adjektiv, 

adverbium, artikel, konjunktion, pronomen, proprium og præposition, og til sidst med 

færrest ord infinitivpartikel, interjektion, numerale, numerus og forkortelse.  

Antallet af importord i tekst1_2_DA er ét enkelt, idrætsantropolog. Substantivet er 

en sammensætning af de ældre substantiver idræt og antropolog. Det nye sammensatte 

ord er dog lidt specielt. Det findes ikke i ordbøger, og ved søgning på Google finder man 

kun syv resultater. Ordet er direkte oversat fra engelsk anthropology og sports. Her 

kunne man have brugt sportsantropolog, men man har valgt at bruge det mere danske 

idræt. Det kan selvfølgelig diskuteres frem og tilbage om det overhovedet er et moderne 

importord, men jeg har valgt at inkludere det pga. at det ikke findes i ordbøger, og derfor 

ikke kan dateres, og fordi det er et nyt erhverv. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_2_DA 27 16 11 1 0 14 2 1 30 17 24 48 49 0 240
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Den tredje af de danske tekster, tekst1_3_DA, har titlen ”Odenses gamle rådhusur 

ødelagt af fyrværkeri”. Den handler om Odenses 136 årige rådhusur, hvis nytårsaften 

endte med et brag. Udover uret var nogle af vinduerne knuste, og det frygtes at der er 

tale om hærværk. 

Teksten består af 202 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 5. Fordeling i ordklasser tekst1_3_DA 

 

 

Ordenes fordeling i ordklasser minder meget om de forrige teksters fordelinger. Der 

er flest substantiver og verber, efterfulgt af adjektiver, adverbier, konjunktioner, 

pronomener, proprier og præpositioner. De færreste ord er artikler, infinitivpartikler, 

interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af importord i tekst1_3_DA er to, overvågningskamera (-er)13 og it-

afdeling. Ligesom i tekst1_2_DA er der tale om sammensætninger. Det første ord er 

sammensat af overvågning, som er et ældre dansk ord, som kommer af verbet overvåge. 

Kamera er et gammelt importord som har fået status som et dansk ord efter at være 

blevet brugt i mere end 100 år (ODS). Dog kan sammensætningen af disse to ord 

diskuteres med hensyn til import. Det engelske ord surveillance camera oversættes 

direkte til dansk som overvågningskamera. På den anden side kan man argumentere at 

ordet er dannet af to ældre danske ord, og derfor ikke er et importord. Men da det 

minder så meget om det engelske ord som det gør, tillader jeg mig at kategorisere det 

som import. En af grundene er at overvågningskameraer er en opfindelse som er blevet 

meget populær de seneste årtier, med indflydelse fra blandt andet USA. En anden grund 

er den førnævnte lighed med det engelske ord. 

It-afdeling er også en sammensætning, men denne gang af ord fra to forskellige 

sprog, engelsk og dansk. IT er en forkortelse af informationsteknologi, som først 

optræder i det danske sprog i 1980 og kommer direkte fra det engelske information 

technology (DDO). Forkortelsen, IT, optræder dog ikke i det danske sprog før 1991 og 

betegner ”udvikling af produkter til at bearbejde og overføre information” (NOID). 

Dette begreb har fulgt internettet lige siden det blev opfundet i slutningen af 1900-tallet, 

og er derfor et moderne importord, nærmere et fremmedord. Afdeling er derimod et 

                                                 
13 Jeg bruger parentesen til at betegne de forskellige former af ordene som de optræder i teksterne. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_3_DA 18 17 4 1 0 12 2 3 15 11 24 55 40 0 202
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ældre dansk ord, men når det er sat sammen med IT mister det sin status som et dansk 

ord og bliver til et importord som kategoriseres som et hybrid importord. 

Den sidste af de fire danske tekster i dette tema, tekst1_4_DA, har titlen ”Travleste 

nytårsnat i seks år: Brandfolk rykkede ud 500 gange”. Den handler om nytårsaften, og 

hvor ofte brandvæsenet rykkede ud. Det var den travleste aften i mange år med mange 

meldinger om brand i affald og store batterier. 

Teksten består af 193 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 6. Fordeling i ordklasser tekst1_4_DA 

 

 

Ordenes fordeling i ordklasser minder igen om de forrige tekster med flest 

substantiver, men færre verber end i de forrige tekster. Verber, adjektiver, adverbier og 

præpositioner ligger i midten og der er færrest artikler, infinitivpartikler, interjektioner, 

konjunktioner, numeraler, numerus, pronomener og forkortelser. 

Til forskel fra de tre andre danske tekster i tema 1, indeholder tekst1_4_DA ingen 

moderne importord. Det skyldes måske at det er den korteste tekst, eller fordi det er en 

anden journalist, som har skrevet nyheden. Men ét er sikkert, og det er at den er skrevet 

med danske ord.  

Til at sammenligne de moderne importord i den danske del af tema 1, er det bedst at 

visualisere resultaterne. Tabel 7 viser forekomsterne af moderne importord i forhold til 

hinanden og i procenter. 

 

Tabel 7. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 1 

 

 

Forekomsterne rækker fra nul forekomster i tekst1_4_DA til to forekomster i 

tekst1_3_DA, og fra 0% til 0,99% i forhold til total antal ord med et gennemsnit på 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_4_DA 18 14 6 2 0 9 4 7 9 2 25 66 31 0 193

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst1_1_DA 1 374 0,27

Tekst1_2_DA 1 240 0,42

Tekst1_3_DA 2 202 0,99

Tekst1_4_DA 0 193 0

I alt 4 1009 0,40

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 1
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0,40%. Antallet af moderne importord i disse tekster ligger derfor tæt på hinanden, og er 

ganske få. Hvis vi ser på ordenes oprindelse, kategori og ordklasse ser det således ud: 

 

Tabel 8. Moderne importord i danske tekster i tema 1 

 

 

Her ses det tydeligt at alle importordene er substantiver. To af dem er afløsningsord, 

ét enkelt er hybrid import og det sidste er et fremmedord. It-afdeling og coach stammer 

hhv. fra 1991 og 1979. De to andres oprindelse kan ikke determineres efter årstal. Det er 

ord, som enten ikke findes i ordbøgerne eller ord, der mangler etymologi ved. Ordenes 

oprindelse er tre af fire gange fra engelsk og dansk og coach kommer direkte fra 

engelsk. 

 

5.1.2 Islandske tekster 

De islandske tekster består ligesom de danske af fire nyheder fra begyndelsen af januar 

2017. De består af 156 til 321 ord hver, og indholdet i teksterne falder under samme 

tema, nytår. Til forskel fra de danske tekster handler de islandske om et overfald, 

julegaver og to om forurening forårsaget af fyrværkeri. 

Den første islandske tekst, tekst1_1_IS, har titlen ”Kolefnissparnaður sprengdur í 

loft upp í kvöld”. Den handler om hvor meget islændingene forurener den ellers rene luft 

i Reykjavík. Islændinge har det med at slå sig løs nytårsaften, og fejre det nye år med 

utallige raketter og batterier, som er en handling, der modstrider landets politik om ren 

energi. Der bliver endvidere givet forslag til, hvordan man kan finde et alternativ til 

fyrværkeriet. 

Teksten består af 321 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 9. Fordeling i ordklasser tekst1_1_IS 

 

 

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst1_1_DA coach Engelsk 1979 Fremmedord Sub. 1

Tekst1_2_DA idrætsantropolog Engelsk/dansk ? Afløsningsord Sub. 1

Tekst1_3_DA overvågningskamera (-er) Engelsk/dansk ? Afløsningsord Sub. 1

it-afdeling Engelsk/dansk 1991 Hybrid import Sub. 1

Tekst1_4_DA - 0

Moderne importord i danske tekster i tema 1

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_1_IS 25 34 0 10 0 24 0 4 22 5 49 92 55 1 321
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Ligesom i de danske tekster består den første islandske tekst hovedsageligt af 

substantiver og verber, efterfulgt af adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener og 

præpositioner. Ordklasserne med færrest ord er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, 

numeraler, numerus, proprier og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst1_1_IS er ét enkelt: leysigeisli (-um). Ordet er 

en sammensætning, hvor leysigeysli er sammensat af leysir og geisli. Leysir er et 

låneord, d.v.s. at det er et tilpasset importord, hvis udtale, bøjning og stavemåde er 

tilpasset til islandsk. Ordet har oprindelse fra det engelske ord, laser, og stammer fra 

1965 (TIM). Det er derefter sat sammen med det islandske geisli, som gør ordet til en 

sammensætning af et islandsk og et engelsk ord, og kategoriseres dermed som et hybrid 

importord. 

Den anden islandske tekst, tekst1_2_IS, har titlen ”Mesta svifryksmengun síðan 

2010”. Tekstens budskab er det samme som i den første tekst. Der er igen tale om 

luftforurening, men denne gang omhandler teksten mængden af forurening, set fra et 

sundhedsperspektiv frem for en alternativ løsning på forureningen. 

Teksten består af 271 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 10. Fordeling i ordklasser tekst1_2_IS 

 

 

Denne gang er det substantiverne der står suverænt i spidsen kvantitetsmæssigt. 

Verber, adjektiver, adverbier, præpositioner og denne gang numerus ligger i midten. 

Grunden til at teksten indeholder så mange numerus er at den består stort set af 

sammenligner af tal fra år til år. Artikler, infinitivpartikler, interjektioner, konjunktioner, 

numeraler, pronomener, proprier og forkortelser er igen de ordklasser med færrest ord. 

Til forskel fra forrige islandske tekst, indeholder tekst1_2_IS ingen moderne 

importord. Det kan skyldes tekstens indhold, da der ikke er tale om moderne teknologi. 

Det kan også skyldes RUV’s sprogpolitik (RUV, u.å.). 

Den tredje af de fire islandske tekster, tekst1_3_IS, har titlen ”4 vikna 

gæsluvarðhald vegna hættulegrar árásar”. Den omhandler ikke fyrværkeri, men om et 

alvorligt overfald. Overfaldsmanden blev varetægtsfængslet i fire uger, som er en lang 

periode i forhold til andre varetægtsfængslinger. Da teksten blev skrevet vidste man ikke 

om offeret stadig var indlagt på hospitalet, men er dog ikke i livsfare. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_2_IS 13 18 0 1 0 9 2 27 9 11 49 100 29 3 271



 

51 

 

Teksten består af 156 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 11. Fordeling i ordklasser tekst1_3_IS 

 

 

Ordene i denne tekst er fordelt noget jævnere end i forrige tekster. Der er igen flest 

substantiver og verber, men de andre ordklasser ligger noget tættere på denne gang. Det 

er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus, proprier og forkortelser 

der denne gang er færrest af. 

Antallet af moderne importord i tekst1_3_IS er nul. Det kan være svært at 

determinere hvorfor der ikke er nogle moderne importord i denne tekst. Det kan være på 

grund af journalistens egen purismepolitik, eller fordi tekstens indhold og tema kun 

beskrives med ”gammeldags” islandske ord. 

Den fjerde og sidste tekst, tekst1_4_IS, har titlen ”Um 98% landsmanna gáfu 

jólagjafir í ár”. Tiden bliver skruet en uge tilbage, og her er der tale om juleaften, eller 

mere specifik om juletraditioner. Teksten omhandler mængden af julegaver folk giver 

hinanden, at færre og færre folk køber juletræer og sender julekort, samt hvilken 

julemad, der bliver spist. 

Teksten består af 264 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 12. Fordeling i ordklasser tekst1_4_IS 

 

 

 Endnu en gang består teksten hovedsageligt af substantiver og verber. Adjektiver, 

adverbier, konjunktioner, numerus, pronomener og præpositioner er de ordklasser, der 

ligger i midten og de færreste ord er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, 

propositioner og forkortelser. 

Antallet af importord i tekst1_4_IS er, ligesom i forrige to tekster, ingen. Teksten 

handler om julen og julegaver, og måske er det grunden til at der ikke findes moderne 

importord i teksten. Julen er en gammel tradition på Island, ligesom i de andre nordiske 

lande, og det er muligvis derfor der ikke bruges moderne importord. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_3_IS 22 17 0 1 0 13 1 2 12 7 15 32 34 0 156

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_4_IS 19 25 0 2 0 22 0 18 15 2 30 84 47 0 264
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Ligesom i de danske tekster foroven er det bedst at visualisere resultaterne ved 

hjælp af skema. Tabel 13 viser forekomsterne af moderne importord i forhold til tekster, 

total forekomster, total ord og forekomster i procenter: 

 

Tabel 13. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 1 

 

 

Til forskel fra de danske tekster i tema 1, optræder der kun ét enkelt moderne 

importord i de islandske tekster. Det er substantivet leysigeisli (-um) som har oprindelse 

i det engelske ord laser beam. Dette importord resulterer i at tekst1_1_IS indeholder 

0,31% moderne importord, hvorimod de andre tre tekster ikke indeholder nogle 

overhovedet. Det giver et gennemsnit på 0,10% moderne importord af de i alt 1012 ord. 

Hvis vi ser på de samtlige islandske tekster i tema 1 i forhold til ord, oprindelse, årstal, 

kategori og ordklasse, ser det således ud: 

 

Tabel 14. Moderne importord i islandske tekster i tema 1 

 

 

Her ses det endnu en gang tydeligt at der kun forekommer et enkelt moderne 

importord i de islandske tekster i tema 1, hvis oprindelse er fra 1965 og sammensat af to 

islandske ord, hvor betydningen af geysli har oprindelse i det engelske beam.  

 

5.1.3 Norske tekster 

De norske tekster består af fire nyheder fra begyndelsen af januar 2017. De indeholder 

225 til 354 ord hver, og temaet er det samme i dem alle sammen, nytår. De to første 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst1_1_IS 1 321 0,31

Tekst1_2_IS 0 271 0

Tekst1_3_IS 0 156 0

Tekst1_4_IS 0 264 0

I alt 1 1012 0,10

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 1

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst1_1_IS leysigeisli (-um) Engelsk/islandsk 1965 Hybrid import Sub. 1

Tekst1_2_IS - 0

Tekst1_3_IS - 0

Tekst1_4_IS - 0

Moderne importord i islandske tekster i tema 1
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tekster handler om fyrværkeri og skader på mennesker, og de to andre om alkohol og 

juletræer. 

Den første af de norske tekster i tema 1 har titlen ”12 personer fikk øyeskader på 

nyttårsaften” og handler kort sagt om de antal ulykker, der skete i Norge på nytårsaften. 

Øjenlæge Nils Bull bliver interviewet, og han fortæller om sine holdninger til 

fyrværkeri. 

Teksten består af 354 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 15. Fordeling i ordklasser tekst1_1_NO 

 

 

Teksten består hovedsageligt af substantiver og verber. I midten er der adjektiver, 

adverbier, konjunktioner, pronomener og præpositioner, efterfulgt af ordklasserne, 

teksten indeholder færrest af, artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, 

numerus, proprier og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst1_1_NO er ét enkelt, tenåringsgutt (-er). 

Substantivet er dog ikke helt nyt i det norske skriftsprog. Det har fået en ny stavemåde, 

hvor det førhen var tonåring, som er kendt fra 1700-tallet (SNL). Grunden til at jeg 

vælger at definere tenåring som moderne importord er dets indflydelse fra engelsk. På 

engelsk hedder det teenager (SNL), og det er derfor ganske simpelt at se denne 

indflydelse. Ordet optræder først i skriftsproget i 1951, hvor ungdomskulturen startede 

for alvor med nye medier som tv. Det kan muligvis være derfor den nye stavemåde blev 

accepteret. I teksten er ordet dog ikke kun tenåring, men tenåringsgutter. D.v.s. at den 

første del af ordet er indirekte import, et afløsningsord, sammensat med et gammelt 

norsk ord, gutt (NRO). Hele substantivet er derfor en sammensætning og et hybrid 

importord. 

Den anden af de norske tekster, tekst1_2_NO har titlen ”Seks alvorlig skadet av 

fyrverkeri” og omhandler nogenlunde det samme som tekst1_1_NO. Der er tale om 

fyrværkeri, skaderne de kan forårsage, hvorvidt nordmænd burde have lov til at håndtere 

fyrværkeri i alkoholpåvirket tilstand og mængden af fyrværkeri, der blev skudt op.  

Teksten består af 349 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_1_NO 36 28 9 2 0 24 11 4 29 9 46 83 73 0 354
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Tabel 16. Fordeling i ordklasser tekst1_2_NO 

 

 

Igen er det substantiverne der dominerer med 83 forekomster, tæt efterfulgt af hhv. 

verber, præpositioner og adjektiver. Adverbier, konjunktioner, pronomener og proprier 

har færre forekomster, hvorefter artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, 

numerus og forkortelser fremkommer færrest, alle under ti gange. 

Der er ingen forekomster af moderne importord i tekst1_2_NO. Det kan være svært 

at determinere, hvorfor en tekst ikke indeholder moderne importord, da det kan skyldes 

af mange forskellige faktorer. Denne tekst handler om fyrværkeri, som er en gammel 

opfindelse, og har været en del af Norge i mange år. Det er måske derfor der ikke bliver 

brugt mange moderne importord, da ordforrådet allerede er til stede, og behøver ikke 

nye tilføjelser. Der er selvfølgelig også andre faktorer, såsom sprogpolitik, purisme og 

journalistens egne holdninger.  

Den tredje af de norske tekster i tema 1, tekst1_3_NO, har titlen ”Færre barn ringte 

om foreldres julefyll” og handler om hvor mange børn ringer til alarmtelefonen i Norge i 

julen, pga. af forældres overdådige alkohol konsumering. Der har været kampagner 

imod dette problem, som viser sig at have hjulpet de norske familier i julen. 

Teksten består af 225 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 17. Fordeling i ordklasser tekst1_3_NO 

 

 

I denne tekst er der flest substantiver, efterfulgt af verber, præpositioner, adjektiver 

og pronomener. Der er færrest adverbier, artikler, infinitivpartikler, interjektioner, 

konjunktioner, numeraler, numerus, proprier og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst1_3_NO er ét enkelt, trend, som kun 

forekommer en enkelt gang i teksten. Substantivet forekommer først i det norske 

skriftsprog i 1949 (NYO) og er importeret fra det engelske ord trend, som kan 

oversættes til tendens. Det forekommer kort efter anden verdenskrig, hvor USA og 

engelsk er førende inden for innovation og bliver kun mere populært med tiden. På 

samme tid bliver ungdomskulturen en større del af samfundet, og det overrasker derfor 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_2_NO 40 24 4 6 0 18 9 8 29 17 51 83 60 0 349

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_3_NO 24 13 3 0 0 12 3 4 23 4 34 61 44 0 225
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ikke at nye ord bliver dannet og andre lånt eller importeret fra andre sprog. Trend er 

ganske simpelt taget ind fra engelsk, og er derfor et fremmedord. 

Den sidste af de norske tekster i tema 1, tekst1_4_NO, har titlen ”Hundrevis av 

juletrær dumpet i marka” og handler om hvor mange juletræer bliver efterladt på diverse 

steder, sent om aftenen. Det er ved at blive et problem, da det er gratis at returnere 

juletræer, som bliver genbrugt på forskellige måder. 

Teksten består af 245 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 18. Fordeling i ordklasser tekst1_4_NO 

 

 

Igen er det verber og substantiver størstedelen af teksten består af. Der er færrest 

artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser, men i 

midten har vi adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener og præpositioner. 

Antallet af moderne importord i teks1_2_NO er to, dumpe (-r, -t) og dumping (-en). 

Disse to ord har samme oprindelse af det engelske to dump (at dumpe), men tilhører to 

forskellige ordklasser. Dumpe er et verbum som optræder tre gange i lige så mange 

former og er kendt i skriftsproget fra 1954 (NYO). Dumping er derimod et substantiv, 

dannet af verbet, og forekommer derfor senere i skriftsproget i 1972 (NYO). Begge 

disse ord findes i det norske skriftsprog inden 1945, men er blevet brugt med ny 

betydning fra 1954. Da disse importord har fået ny betydning og er dannet ud fra det 

engelske verbum, vælger jeg at kategorisere dem som låneord, da de er blevet tilpasset 

til det norske skriftsprog.   

For at opsummere de norske teksters moderne importord i tema 1, vil jeg visualisere 

resultaterne på efterfølgende måde: 

 

Tabel 19. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 1 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_4_NO 17 28 3 5 0 12 1 3 32 11 33 42 58 0 245

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst1_1_NO 1 354 0,28

Tekst1_2_NO 0 349 0

Tekst1_3_NO 1 225 0,44

Tekst1_4_NO 4 245 1,63

I alt 6 1173 0,51

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 1
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Her ses det tydeligt at der ikke forekommer mange moderne importord i de norske 

tekster i dette tema om nytår. Der forekommer et enkelt i den første tekst, efterfulgt af 

nul forekomster i den anden tekst. Den tredje tekst indeholder et enkelt importord, men 

de fleste forekomster findes i den fjerde og sidste tekst. Det udgør derfor 0,28% i den 

første tekst og 0,44% i den tredje, men hele 1,63% i den fjerde tekst. Dette giver et 

gennemsnit på 0,51% i forhold til alle fire tekster, eller seks af de i alt 1173 ord.  

Hvis vi ser på de moderne importord i forhold til hvilke ord det er, deres oprindelse, 

både i sprog og årstal, hvilken kategori og ordklasse ordene tilhører og deres 

forekomster, ser det således ud: 

 

Tabel 20. Moderne importord i norske tekster i tema 1 

 

 

Denne tabel viser at der findes fire forskellige moderne importord i de norske 

tekster i tema 1 med i alt seks forekomster. De er fordelt i tre substantiver og tre verber 

og kategoriseres som hhv. hybride importord, fremmedord og låneord. Trend optræder 

først i skriftsproget i 1949 og dumping er det nyeste fra 1972.  

 

5.1.4 Svenske tekster 

Til forskel fra de danske, islandske og norske tekster i tema 1, består de svenske tekster 

kun af to nyheder fra januar 2017. De indeholder hhv. 783 og 232 ord, og omhandler 

nytåret. 

Den første svenske tekst, tekst1_1_SV, handler om året 2017 og om hvordan det 

bliver et sekund længere end det forrige år. Det viser sig at jorden drejer langsommere 

om sig selv, og det bliver den ved med, og derfor bliver året længere og længere hvert 

år. 

Teksten består af 783 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst1_1_NO tenåringsgutt (-er) Engelsk/norsk 1951 Hybrid import Sub. 1

Tekst1_2_NO - 0

Tekst1_3_NO trend Engelsk 1949 Fremmedord Sub. 1

Tekst1_4_NO dumpe (-r, -t) Engelsk 1954 Låneord Vb. 3

dumping (-en) Engelsk 1972 Låneord Sub. 1

Moderne importord i norske tekster i tema 1
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Tabel 21. Fordeling i ordklasser tekst1_1_SV 

 

 

Ligesom forrige tekster, udgør substantiver og verber også den største del af teksten. 

Antallet af adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener og præpositioner ligger i 

midten, hvorefter der er færrest af artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, 

numerus, proprier og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst1_1_SV er fem, elektronik, digital (-a), 

atomklocka (-or), marginell (-t) og millenniebugg. Det første moderne importord er 

ordet elektronik, som først optræder i det svenske skriftsprog i 1947 (SO). Det er kort 

efter anden verdenskrig, hvor elektroniske apparater bliver populære, og opfindelserne 

af denne sort øges konstant. Det overrasker derfor ikke at der bliver dannet nye ord for 

nye maskiner. USA’s industri blomstrer og det er landet, hvor mulighederne er og 

innovation er overvejende. Derfor er det ganske normalt at engelske ord bliver lånt og 

tilpasset til importsproget. Det samme gælder for ordet digital, som først optræder i det 

svenske skriftsprog i 1960 (SO). Til forskel fra elektronik, er dette ord et adjektiv, og 

ikke et substantiv. Ordets oprindelse er fra det engelske ord digital, og er derfor et 

tilpasset importord, et låneord, i det svenske skriftsprog.  

Ordet atomclocka er svært at placere tidsmæssigt i det svenske skriftsprogs historie. 

Ved søgning i diverse svenske ordbøger er det eneste resultat i SAOL som kun beskriver 

ordet med hensyn til ordklasse og bøjning. Der findes derfor ingen kilder om, hvornår 

det først kommer frem i skriftsproget. Ved søgning i Store Norske Leksikon, får man at 

vide at det er et elektronisk ur, der ved hjælp af elektromagnetiske bølger og 

svingningsfrekvens, nøjagtigt viser hvad klokken er, og at det første atomur blev lavet i 

USA i 1948. Idéen om et atomur er dog ikke helt ny, men daterer helt tilbage til Lord 

Kelvin i 1879 (Lombardi, 2011). Det er derfor meget svært, hvis ikke umuligt, at placere 

dette ord i svensk skriftsprogs historie, men ifølge de svenske ordbøger, går jeg ud fra at 

det ikke var en del af skriftsproget indtil atomurets opfindelse i 1948. Atomclocka er et 

substantiv, direkte oversat fra det engelske atomic clock og er derfor et indirekte 

importord, d.v.s. et afløsningsord.  

Det næste moderne importord i den svenske tekst er ordet marginell, som er et 

adjektiv med oprindelse fra engelsk. Det kommer fra det engelske ord marginal, hvis 

betydning er den samme som den svenske: ”[S]om har liten omfattning eller betydelse” 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_1_SV 86 81 21 6 2 78 11 20 73 14 81 158 152 0 783
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(SO). Ordet optræder først i det svenske skriftsprog i 1963, og fungerer som et tilpasset 

importord, d.v.s. et låneord.  

Det sidste moderne importord i tekst1_1_SV er ordet milleniebugg. Som ordet giver 

til kende associerer det sig med årtusindskiftet. Man var meget bange for at al elektronik 

ville brænde sammen, og at hele samfundet ville gå i stå pga. det nye årtusinde. Det var 

dog ren paranoia og samfundet, samt utallig elektronik, blev ved med at fungere 

optimalt. Hele substantivet milleniebugg findes ikke i ordbøgerne, men de to 

sammensatte ord findes, og bugg optræder først i skriftsproget i 1995 (SO). Ordet 

kommer fra det engelske bug, insekt, og hører under it-verdenens jargon. Dets betydning 

er en fejl i software, typisk ved prøveversioner: ”[B]etaversionen av den nya sökmotorn 

var full av buggar” (SO). Da det er en del af it-sproget, overrasker det ikke nogen at det 

først fremtræder i slutningen af det tyvende århundrede. Millenium er tværtimod et ord, 

der har eksisteret i det svenske skriftsprog siden 1871 (SO), og er derfor ikke et moderne 

importord. Sammen danner de to ord et moderne importord, der fungerer som en 

blanding af et ældre ord og et fremmedord, og tilhører derfor kategorien hybrid 

importord. 

Den anden af de svenske tekster i tema 1 har titlen ”Hon är första bebisen” og 

handler om Sveriges første fødsel i 2017. Det var 29 minutter efter midnat, en lille pige 

blev født, som endnu ikke havde fået et navn, da nyheden blev skrevet. 

Teksten består af 232 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 22. Fordeling i ordklasser tekst1_2_SV 

 

 

Ligesom i tekst1_1_SV er der flest substantiver og verber, efterfulgt af adjektiver, 

adverbier, pronomener, proprier og præpositioner. Der er færrest af ordklasserne artikel, 

infinitivpartikel, interjektion, konjunktion, numerale, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst1_2_SV er ét enkelt, bebis (-en), som dog 

forekommer seks gange i teksten i to forskellige bøjninger, bebis og bebisen. Dette 

substantiv er ret interessant hvad angår morfologi og ortografi. Bebis stammer fra det 

engelsk babies, hvor der er blevet valgt at bruge pluralis –s i singularis form i den 

svenske version. Der findes dog også en pluralis form på svensk, bebisar (SO). 

Ortografien er også interessant da ordet oprindeligt blev stavet med e og ikke ä, da 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst1_2_SV 24 21 7 0 1 8 9 5 26 15 24 51 41 0 232
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stavemåden med ä er mere fonologisk korrekt. I senere tid er ä-stavemåden dog blevet 

accepteret, og i dag har man frit valg. 

Ordets første forekomst i det svenske skriftsprog var i 1969 (SO) og har, som før, 

oprindelse fra engelsk, hvor ordet har fuldstændig samme betydning.  

Hvis man ser visuelt på de svenske moderne importord i tema 2 i forhold til 

forekomster, ser det således ud: 

 

Tabel 23. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 1 

 

 

Her er det interessant at se, hvordan importordene fordeles. Der er fem forekomster 

i tekst1_1_SV, og seks i tekst1_2_SV. Det betyder derfor at forholdsmæssigt er der 

langt flere i den anden tekst, 2,59%, hvorimod der kun er 0,64% importord i den første 

tekst. Det giver et gennemsnit på 1,08%, eller 11 af de i alt 1015 ord.  

Hvis vi derimod ser på hvilke ord, deres oprindelse, første forekomst, hvilken 

kategori og ordklasse de tilhører, samt de enkelte ords antal forekomster, ser det således 

ud: 

  

Tabel 24. Moderne importord i svenske tekster i tema 1 

 

 

Her ser vi tydeligt, hvordan bebis forekommer seks gange, og er det eneste moderne 

importord i tekst1_2_SV, og hvordan fordelingen i tekst1_1_SV er noget jævnere. 

Ordene har alle oprindelse i engelsk, foruden ordene atomclocka og milleniebugg, som 

er sammensætninger af svensk og engelsk. Ordenes første forekomst i skriftsproget er 

fra 1947 til 1995, og omfatter derfor en meget stor periode. Der er flest låneord, 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst1_1_SV 5 783 0,64

Tekst1_2_SV 6 232 2,59

I alt 11 1015 1,08

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 1

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst1_1_SV elektronik Engelsk 1947 Låneord Sub. 1

digital (-a) Engelsk 1960 Låneord Adj. 1

atomklocka (-or) Engelsk/svensk 1948 Afløsningsord Sub. 1

marginell (-t) Engelsk 1963 Låneord Adj. 1

milleniebugg Engelsk/svensk 1995 Hybrid import Sub. 1

Tekst1_2_SV bebis (-en) Engelsk 1969 Låneord Sub. 6

Moderne importord i svenske tekster i tema 1
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efterfulgt af ét afløsningsord og ét hybrid importord, og fire af ordene er substantiver, i 

forhold til adjektiverne med to forekomster. 

 

5.1.5 Opsummering og sammenligning af teksterne i tema 1 

Jeg vil nu sammenligne landenes tekster i forhold til morderne importord for at se 

hvordan importordene fordeles, hvilken kategori optræder oftest og fra hvilket sprog og 

hvilken ordklasse ordet tilhører i forhold til antal forekomster. I nedenstående grafer er 

samtlige moderne importord i tema 1 opsummerede. Figur 2 viser de moderne importord 

i sprogene hver for sig, markeret med antal forekomster. 

 

 

Figur 2. Antal forekomster i tema 1 

 

Ud fra denne oversigt kan vi se at de svenske tekster har flest forekomster af 

moderne importord, i alt 11. De norske tekster kommer derefter med seks forekomster, 

tæt efterfulgt af de danske tekster med fire forekomster. De islandske tekster har færrest 

forekomster, en enkelt. Af de i alt 4.209 ord i tema 1 udgør forekomster af moderne 

importord 0,52%, eller 22 forekomster i alt. Fordelt på de fire sprog, er det 18,18% 

danske importord, 4,55% islandske, 27,27% norske og 50% svenske.  

Hvis vi fortsætter over til hvilken kategori de moderne importord tilhører, ser det 

således ud: 
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Figur 3. Importord i tema 1 efter kategori 

 

Her ses det tydeligt hvordan de svenske importord mere eller mindre består af 

låneord. Det kan dog forklares på den måde at ordet bebis forekommer seks gange, og 

på den måde hiver dette låneord søjlen højt op. De resterende importord er derimod 

meget jævnt fordelt med en til to forekomster hver, med undtagelse af de fire norske 

låneord. Det er dog bemærkelsesværdigt at den eneste kategori, der fremtræder i alle 

sprogene er hybride importord. 

Nu vil jeg undersøge de morderne importord i forhold til ordklasserne, for at se om 

de spredes mere jævnt over alle ordklasserne eller har en eller anden form for bebis-

funktion. 

 

 

Figur 4. Importord i tema 1 efter ordklasse 

  

Det overrasker ikke at bebis også har stor indflydelse på denne figur, da ordet 

forekommer oftest, og dermed trækker denne søjle op. Det er dog interessant at se, at 
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foruden substantiverne, er der kun to forekomster af adjektiver, også fra de svenske 

tekster og tre forekomster af verber i de norske tekster.  

Hvis vi ser videre på oprindelsen af de moderne importord i forhold til 

oprindelsessprog, ser det således ud: 

 

 

Figur 5. Importord i tema 1 efter oprindelsessprog 

 

Endnu engang er det den svenske orange søjle, der er højest. Det skyldes 

selvfølgelig ordet bebis igen og alle dets forekomster. Men vi ser også at der ikke 

forekommer nogle importord i de islandske tekster udelukkende med baggrund i 

engelsk. De islandske tekster indeholder også kun én forekomst, og den har oprindelse i 

både engelsk og islandsk. De resterende landes tekster indeholder moderne importord 

med oprindelse i både engelsk og det hjemlige sprog. De norske tekster indeholder dog 

fire låneord, d.v.s. et importord med oprindelse udelukkende fra engelsk og et hybrid 

importord. 

Det sidste punkt i tema 1 er fra hvilket årstal importordene først optræder i 

skriftsproget. Som før kategoriserer jeg importord som moderne efter anden verdenskrig, 

d.v.s. 1945, men da der ikke findes dokumentation for nogle af ordenes første 

fremtræden i skriftsproget, er de markeret med et spørgsmålstegn. 
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Figur 6. Importord i tema 1 efter årstal 

 

Den danske søjle længst til højre består af ordene idrætsantropolog og 

overvågningskamera. Det har været vanskeligt at placere disse ord tidsmæssigt, så de 

står lidt for sig selv. De fleste af importordene i tema 1 er dannet i den første halvdel af 

undersøgelsens periode, 1945-1975. Det er muligvis pga. teksternes indhold, da temaet 

hedder nytår. Sprogligt set er der ikke noget nyt ved nytår. Det omhandler slutningen af 

julen og fejring af det nye år med fyrværkeri. Dette er ting, der har eksisteret i de 

nordiske samfund langt før 1945, og dermed ikke haft brug for nyt ordforråd til at 

beskrive disse højtider.  

Ud fra figur 2 til 6 kan det konkluderes at der er flest forekomster af moderne 

importord i de svenske tekster i tema 1, hvorimod importordene i de andre tekster er 

jævnere fordelt med undtagelse af de islandske tekster, der kun indeholder et enkelt 

moderne importord.  

 

5.2 Tema 2 - Kultur 

I nedenstående underkapitler undersøger jeg alle teksterne i tema 2, hver tekst for sig, 

hvor jeg deler ordene op i ordklasser og derefter analyserer de moderne importord. Det 

sidste underkapitel indeholder en opsummering og sammenligning af de forskellige 

landes tekster. 
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5.2.1 Danske tekster 

De danske tekster består af tre nyheder fra begyndelsen af januar 2017 og indeholder 

234 til 469 ord hver. Temaet er det samme i alle teksterne, kultur. Teksterne handler 

hhv. om dronningens nytårstale, hvordan forældre føler skam og om ridderkorset. 

Den første tekst, tekst2_1_DA, har titlen ”Yousee-nedbrud gav rekordlave seertal til 

dronningens nytårstale” og handler om hvor mange danskere så dronningens nytårstale, 

og hvordan et nedbrud hos Yousee var skyld i at langt færre så nytårstalen i forhold til 

tidligere år. Det påvirkede også årets største tv-dag, den 1. januar. 

Teksten består af 346 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 25. Fordeling i ordklasser tekst2_1_DA 

 

 

Substantiverne er langt den største ordklasse i tekst2_1_DA med 95 forekomster, 

efterfulgt af verber, præpositioner, adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener og 

proprier. Ordklasserne med færrest forekomster er artikler, infinitivpartikler, 

interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst2_1_DA er seks: tv, tv-dag, streamingtjeneste, 

video, tv-signal og tv-sening. Ordet tv er en forkortelse af fremmedordet television, som 

har oprindelse i engelsk. Det er dog lidt specielt med substantivet tv. Der findes et dansk 

ord for dette apparat, nemlig fjernsyn. Journalisten kunne derfor lige så godt have valgt 

det danske alternativ, men har valgt at bruge den moderne form tv. Television 

kategoriserer jeg derimod ikke som moderne, da det daterer tilbage til 1909 i det danske 

skriftsprog (ODS). Det var dog ikke indtil 1957 at man begyndte at bruge forkortelsen, 

og derfor kategoriseres tv som et moderne import.  

Tv-dag, tv-signal og tv-sening kan forklares på samme måde som tv, da de er 

sammensatte af tv og dag, signal og sening, og bør derfor, under alle omstændigheder, 

være blevet tidsmæssigt dannet efter ordet tv. Substantiverne findes dog ikke i DDO og 

ODS, så det er måske et ord, der ikke er blevet godkendt i skriftsproget endnu, og måske 

noget journalisten har sammensat for at opfylde manglende begreber. Tv-signal findes 

dog i DDO, men er ikke dateret. 

Ved søgning på DDO finder man at ordet streaming dateres tilbage til 1997 (DDO), 

men sammensætningen streamingtjeneste, er noget nyere, og er kendt fra 2005 (DDO). 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_1_DA 39 18 5 2 0 23 3 14 23 24 48 95 51 1 346
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Selve ordet streaming betyder ”[L]øbende, online overførsel og afspilning af digital lyd 

eller film uden forudgående lagring” (DDO). Denne forklaring er dog opdateret siden 

1997, da man dengang kun streamede radio på nettet. Man har siden da tilføjet videoer, 

eftersom internethastigheden er blevet hurtigere, og internettet i sig selv blevet bedre. 

Streamingtjeneste er derfor et begreb fra midten af 00’erne og dermed en 

sammensætning af fremmedordet streaming og det danske tjeneste.  

Video er noget ældre end internetstreaming, og er kendt fra 1969 (DDO). Dette 

substantiv kommer også fra det engelske sprog, og er direkte import fra ordet video.  

Den anden af de danske tekster i tema 2 har titlen ”Kirsten Thorup: Alle forældre 

føler skam” og handler om hvor svært det er at være forældre. Thorup mener at det er alt 

for stort et tabu, og at der bør tales mere åbent om dette emne. Endvidere omhandler 

teksten Thorups bog, dens læsere og kandidater til DR Romanprisen. 

Teksten består af 469 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 26. Fordeling i ordklasser tekst2_2_DA 

 

 

Ordklasserne med flest antal ord er substantiver og verber med 100 og 77 ord i hver. 

Pronomener forekommer 65 gange, efterfulgt af adjektiver, præpositioner, adverbier, 

proprier og konjunktioner. Ordklasserne med færrest ord er artikler, infinitivpartikel, 

interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst2_2_DA er ét enkelt, podcast. Ligesom ordet 

streamingtjeneste er ordet kendt fra 2005, og har oprindelse i engelsk. Ordets betydning 

er efterfølgende: ”[D]istribuering af lyd- og videofiler, fx radio- og tv-programmer, via 

internettet til afspilning på bl.a. mp3-afspillere” (DDO). Substantivet tilhører derfor 

00’ernes eksplosion af ny teknologi forbundet med computere og internettet. Til forskel 

fra streamingtjeneste er podcast direkte import og kategoriseres som fremmedord, da det 

er taget direkte fra det engelske ord podcast med samme betydning og stavemåde.  

Den tredje og sidste danske tekst i tema 2 har titlen ”Dronningen giver ridderkorset 

til Troels Kløvedal” og handler om uddelingen af den fornemme pris, som denne gang 

går til den 73-årige Kløvedal. Det var tidligere kommet frem at Kløvedal er døende, pga. 

uhelbredelig sygdom. 

Tekst2_3_DA består af 234 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_2_DA 59 36 10 8 0 27 1 2 65 32 52 100 77 0 469
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Tabel 27. Fordeling i ordklasser tekst2_3_DA 

 

 

Uden overraskelse indeholder teksten flest substantiver og verber. Dernæst kommer 

ordklasserne adjektiver, pronomener, proprier og præpositioner, og med færrest 

forekomster adverbier, artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og 

forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst2_3_DA er ét enkelt, tv-program (-merne). 

Dette substantiv findes i DDO, og forklares på efterfølgende måde: ”[U]dsendelse (med 

fast sendetid) i tv, ofte sammensat af en række forskellige indslag” (DDO). Da ordet 

tilhører tv-evolutionen, der blev til efter tv’ets ankomst til Danmark, er det derfor også et 

ord, dannet efter 1957. Det er en sammensætning af substantiverne tv og program, som 

hhv. er et fremmedord og et ældre dansk ord. Forbundet er det derfor et afløsningsord, 

dannet af to eksisterende ord i skriftsproget.   

For at opsummere og sammenligne de moderne importords forekomster i tema 2, er 

det bedst at visualisere med efterfølgende tabel: 

 

Tabel 28. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 2 

 

 

Ud fra denne tabel ser vi at tekst2_1_DA står suverænt i spidsen hvad angår total 

forekomster af moderne importord, med 11 forekomster som udgør 3,18%. I forhold til 

forrige tema er dette tal noget højere, og måske skyldes det det nye tema. Forekomsterne 

i de to andre tekster er dog kun én i hver, og udgør hhv. 0,21% og 0,43%. Gennemsnittet 

af antal forekomster i samtlige tekster i tema 2 bliver derfor 1,24%. 

Hvis vi ser videre på de danske tekster i tema 2 i forhold til hvilke importord der 

findes i teksterne, deres oprindelse, årstal, hvilken kategori og ordklasse de tilhører og 

antallet af forekomster, ser vi igen hvordan fordelingen hælder mest til tekst2_1_DA: 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_3_DA 22 5 6 3 0 16 1 3 25 22 32 52 47 0 234

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst2_1_DA 11 346 3,18

Tekst2_2_DA 1 469 0,21

Tekst2_3_DA 1 234 0,43

I alt 13 1049 1,24

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 2



 

67 

 

 

Tabel 29. Moderne importord i danske tekster i tema 2 

 

 

Tv-dage forekommer oftest, efterfulgt af tv og streamingtjeneste med to forekomster 

hver. I samme tekst fremtræder video, tv-signal og tv-sening kun én enkelt gang hver.  

 

5.2.2 Islandske tekster 

De islandske tekster i tema 2 består af to nyheder fra begyndelsen af januar 2017, og 

indeholder hhv. 830 og 206 ord. Igen er det temaet kultur, hvor der denne gang bliver set 

på et teaterstykke og stjålne malerier.  

Den første tekst, tekst2_1_IS, har titlen ”Umfangsmiklar breytingar á klassísku 

verki” og handler om Shakespeares dramaer, fremstillet på en ny og moderne måde. 

Personer og begivenheder bliver slettet og nye tilføjet, hvorefter stykket bliver 

moderniseret.  

Teksten består af 830 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 30. Fordeling i ordklasser tekst2_1_IS 

 

 

Ordklassen med flest forekomster er substantiver, efterfulgt af verber og 

præpositioner. I midten ligger adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener og 

proprier. Ordklasserne med færrest forekomster er artikler, infinitivpartikler, 

interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord er fire: science fiction, sápuópera (-ur) og gúgla (-i). 

Hvis man søger på SNA ser man at der rent faktisk findes et islandsk alternativ til det 

første ord, vísindaskáldskapur (SNA). Grunden til at journalisten ikke bruger det 

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst2_1_DA tv Engelsk 1957 Fremmedord Sub. 2

tv-dag(e) Engelsk/Dansk 1957+ Hybrid import Sub. 4

streamingtjeneste Engelsk/Dansk 2005 Hybrid import Sub. 2

video Engelsk 1969 Fremmedord Sub. 1

tv-signal Engelsk/Dansk 1957+ Hybrid import Sub. 1

tv-sening Engelsk/Dansk 1957+ Hybrid import Sub. 1

Tekst2_2_DA podcast Engelsk 2005 Fremmedord Sub. 1

Tekst2_3_DA tv-program (-merne) Engelsk/Dansk 1957+ Hybrid import Sub. 1

Moderne importord i danske tekster i tema 2

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_1_IS 62 78 2 6 0 83 2 0 84 70 107 190 146 0 830
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islandske alternativ er at hun tillader sig at låne et engelsk udtryk og retfærdiggør det 

med brug af anførselstegn. Det er nok en måde at prøve på at undgå brugen af 

fremmedord, men det lykkes ikke da der findes et gyldigt islandsk ord, der betegner 

præcis det samme. Ordets første forekomst i skriftsproget er 1952 (TIM). 

Det andet ord, sápuópera, er til gengæld islandsk, sammensat af sápa og ópera. Det 

er to ældre islandske ord, som sammen danner et indirekte import, altså et afløsningsord. 

Det optræder først i det islandske skriftsprog i 1965 (TIM). Det er en direkte 

oversættelse fra det engelske soap opera, og det er derfor taget med som et moderne 

importord.  

Det tredje og sidste moderne importord i tekst2_1_IS er verbet gúgla. Ved søgning 

på SNA finder man at den anerkendte stavemåde er gúgla og gúggla, men der findes 

også et alternativ, glöggva, som er et afløsningsord, og på den måde ”mere” islandsk. 

Min egen erfaring af det islandske sprog er dog at man sjældent, hvis overhovedet, 

bruger ordet glöggva. På dansk hedder det at google, som har samme betydning som det 

islandske verbum: ”[S]øge efter en oplysning på internettet ved hjælp af en 

søgemaskine, typisk Google” (DDO). Gúgla er derfor stavet forkert i teksten, men er 

højst sandsynligt skrevet på en mere fonetisk måde, da ét g kan udtales blødt, men to 

g’er udtales hårdt, og det er meget sandsynligt at journalisten har hentet inspiration til 

stavemåden fra fonetikken. Da dette ord er forbundet med internettet og søgemaskinen 

Google, overrasker det ingen at det først forekommer i det islandske skriftsprog i 2004 

(TIM).  

Den anden islandske tekst i tema 2, tekst2_2_IS, har titlen ”Sjö málverkum eftir 

Karólínu stolið” og handler om syv ikke færdiggjorte malerier, der blev stjålet mellem 

den 23. og 28. december. Det er meget besynderligt, da malerierne næsten umuligt kan 

sælges, og ikke er færdiglavede. 

Teksten består af 206 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 31. Fordeling i ordklasser tekst2_2_IS 

 

 

Denne tekst er bygget op på den måde at substantiver og verber udgør ordklasserne 

med flest forekomster, hvorefter adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener, 

proprier og præpositioner udgør de ordklasser der ligger kvantitativmæssigt i midten. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_2_IS 14 22 2 4 0 13 4 3 15 18 25 44 42 0 206
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Ordklasserne med færrest forekomster i, er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, 

numeraler, numerus og forkortelser. 

Til forskel fra den forrige tekst, indeholder denne tekst ingen moderne importord. 

Da teksten handler om malerier og indbrud, er det muligvis grunden til ”manglen” på 

import. Det er et gammelt tema, som omhandler ting og hændelser, der har eksisteret i 

mange århundreder, og derfor måske grunden til at ordvalget hos journalisten er så 

”gammeldags”. 

For at opsummere de islandske tekster i tema 2, bruger jeg efterfølgende tabel til at 

vise antal forekomster i hver tekst for sig, samt total antal ord og forekomster i 

procenter. 

 

Tabel 32. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 2 

 

 

Som det kommer frem i tabel 32 er der fire forekomster af moderne importord i 

tekst2_1_IS, som udgør 0,48% af teksten, hvorimod der ikke forekommer nogen 

importord i tekst2_2_IS, og derfor er 0% i forhold til teksten. Gennemsnittet af moderne 

importord i de islandske tekster er derfor 0,39%, eller fire af de i alt 1036 ord. 

For at se skematisk på hvilke moderne importord teksterne indeholder, hvilken 

oprindelse de har, hvilket årstal de først forekommer i skriftsproget, hvilken kategori og 

ordklasse de tilhører og antal forekomster for hvert ord for sig, er det også bedst at 

visualisere med tabel 33: 

 

Tabel 33. Moderne importord i islandske tekster i tema 2 

 

 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst2_1_IS 4 830 0,48

Tekst2_2_IS 0 206 0

I alt 4 1036 0,39

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 2

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst2_1_IS science Engelsk 1952 Fremmedord Sub. 1

fiction Engelsk 1952 Fremmedord Sub. 1

sápuópera (-ur) Engelsk/islandsk 1965 Afløsningsord Sub. 1

gúggla (-i) Engelsk 2004 Låneord Vb. 1

Tekst2_2_IS - 0

Moderne importord i islandske tekster i tema 2
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Her ser vi at i tekst2_1_IS er der fire forekomster, fordelt på to ordklasser, 

substantiver og verber. Alle importordene optræder kun en enkelt gang hver, og stammer 

alle fra engelsk, foruden sápuópera, som er en sammensætning af islandsk og engelsk. 

Det betyder derfor at dette ord kategoriserer som afløsningsord. Science fiction er 

derimod et fremmedord, og gúggla et låneord.  

 

5.2.3 Norske tekster 

De norske tekster i tema 2 består af tre nyheder fra begyndelsen af januar 2017. De 

indeholder fra 192 til 493 ord hver, og handler om kultur i Norge. Teksterne handler 

hhv. om Snåsamannen, en synsk ældre herre og hans indflydelse på teater, vold i Anders 

And i forhold til dansk forskning og Joachim Calmeyers død. 

Den første norske tekst i tema 2, tekst2_1_NO, har titlen ”Snåsamannen overbeviser 

ikke” og handler om et teaterstykke, dets relation til Snåsamannen, og møder derefter 

stærk kritik. 

Teksten består af 493 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 34. Fordeling i ordklasser tekst2_1_NO 

 

 

Det overrasker ikke at ordklasserne med flest forekomster er substantiver og verber, 

efterfulgt af adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener og præpositioner. 

Ordklasserne med færrest forekomster er derimod artikler, infinitivpartikler, 

interjektioner, numeraler, numerus, proprier og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst2_1_NO er to, eksistensiell (-e, -et) og relatere 

(-t). Adjektivet eksitensielle optræder tre gange i teksten i denne form, og én gang i form 

af eksistensielt, men optræder første gang i det norske skriftsprog i 1959 (NYO). Ordet 

er en afledning af substantivet eksistens, som er kendt fra 1929 (NRO).  

Det andet moderne importord i tekst2_2_NO er verbet relatere (-t). Det optræder 

først i det norske skriftsprog i 1966 (NYO). Det er importeret fra det engelske 

skriftsprog, og kommer fra ordet relate, hvis betydning er akkurat den samme, men 

stavemåden og grammatisk bøjning er blevet tilpasset til de norske regler, og 

kategoriseres derfor som et låneord.  

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_1_NO 43 32 17 7 0 43 3 0 67 12 54 118 97 0 493
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Den anden norske tekst i tema 2 har titlen ”Dansk forskning: Slik har valden i 

Donald-blad utvikla seg” og handler om fire danske forskere, som har undersøgt volden 

i Anders And bladene de sidste 50 år. De konkluderer at volden ikke har øget, og derfor 

ikke genspejler øgningen af vold i de andre medier. 

Teksten består af 347 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 35. Fordeling i ordklasser tekst2_2_NO 

 

 

Ligesom i den forrige norske tekst, er ordklasserne med flest forekomster 

substantiver og verber. Men til forskel fra tekst2_1_NO er der noget flere præpositioner, 

efterfulgt af ordklasserne adjektiv, adverbier, pronomener og proprier. Ordklasserne med 

færrest ord er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og 

forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst2_2_NO er ét enkelt: medieforskar. 

Substantivet og erhvervet medieforskning stammer fra 1968 (NYO). Dette ord findes 

også på engelsk media research, men det er vanskeligt at determinere om ordet er 

inspireret fra det engelske substantiv eller om det er en sammensætning af to ældre 

svenske ord, og overhovedet ikke kommer i nærheden af moderne import. Men da 

medieforskar er en afledning af førnævnte erhvervstitel og findes på engelsk, samt først 

at optræde i slutningen af 1960’erne, vælger jeg at kategorisere det som et afløsningsord, 

da det er dannet af to eksisterende svenske ord, for at afløse det engelske substantiv. I 

1960’erne blev sproget og samfundet i det hele taget stærkt påvirket af kultur og sprog 

fra USA, som er en anden grund til mit valg. 

Den tredje og sidste norske tekst i tema 2 har titlen ”Skuespiller Joachim Calmeyer 

er død” og handler om den 85-årige skuespiller, der sov stille ind anden juledag. 

Nyheder omhandler derefter Calmeyers liv og karriere. 

Teksten består af 192 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 36. Fordeling i ordklasser tekst2_3_NO 

 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_2_NO 24 20 8 0 0 21 4 12 28 35 50 82 62 1 347

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_3_NO 13 7 3 0 0 10 0 8 15 40 28 48 20 0 192
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Fordeling af ordklasser afviger lidt fra de to forrige norske tekster i tema 2. Denne 

tekst indeholder flest substantiver, men i forhold til andre tekster indeholder den ganske 

få verber med 20 forekomster. Det er i stedet ordklassen proprier, der lægger sig op ved 

siden af substantiverne. Dernæst har vi præpositioner, verber, adjektiver, konjunktioner 

og pronomener. Til sidst har vi ordklasserne med færrest forekomster, adverbier, 

artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst2_3_NO er tre: national (-e), tv og tv-

produsent. Adjektivet nasjonal findes i NRO, og er derfor ikke et moderne importord, 

men den nye stavemåde med –tion giver til kende at der er indflydelse fra det engelske 

ord national. Ved søgning på national i de norske ordbøger findes der ingen resultater, 

inklusiv søgning på Språkrådets hjemmeside. Den officielle stavemåde er –sjon, men det 

lader til at journalisten lader sig inspirere af engelsk. På baggrund af dette argument, 

kategoriserer jeg ordet nationale som et afløsningsord, da det er dannet på baggrund af 

et eksisterende ord i det norske skriftsprog. 

Der er dog ingen tvivl om de to andre moderne importord i tekst2_3_NO. Det er 

ordene tv og tv-produsent. Substantivet tv er en forkortelse af det ældre svenske 

afløsningsord televisjon, som er importeret fra engelsk. Selvom tv også er en forkortelse 

af et ældre svensk ord, kategoriserer jeg det som et fremmedord med baggrund i det 

engelske tv, hvor stavemåde og betydning er nøjagtig den samme på baggrund af 

NAOB, hvor det er dokumenteret at ordet først optræder i skriftsproget i 1968 (NAOB).  

 Ordet tv-produsent findes i ordbøgerne, sammen med synonymet tv-producer, som 

dateres tilbage til 1960 (NYO). Det overrasker ikke nogen at en sammensætning ligesom 

dette tv-ord er dannet i 1968 eller senere, da ordet tv først optræder i skriftsproget i 

1968. Tv-produsent er derfor en sammensætning af et norsk og et fremmedord, med 

oprindelse i det norske og det engelske skriftsprog.  

Jeg vil nu opsummere de moderne importord i de norske tekster i tema 2 i forhold til 

forekomster og forekomster i forhold til antal ord i hver tekst for sig og samlet: 

 

Tabel 37. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 2 

 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst2_1_NO 5 493 1,01

Tekst2_2_NO 2 347 0,58

Tekst2_3_NO 3 192 1,56

I alt 10 1032 0,97

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 2
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Her ser vi at der er i alt fem forekomster af moderne importord i tekst2_1_NO, som 

udgør 1,01% i forhold til tekstens 493 ord. Der er lidt færre importord i den anden tekst, 

eller to af 347 ord, som udgør et lavere procenttal i forhold til den første tekst, eller 

0,58%. Den tredje tekst indeholder tre importord, og udgør dermed den højeste procent 

på 1,56%. Selvom der er færre forekomster i den tredje tekst har den flest forekomster i 

forhold til procent, da teksten også er den korteste med 192 ord. Alle teksterne samlet 

giver et gennemsnit på 0,97% moderne importord, eller 10 af de i alt 1032 ord. 

Hvis vi bevæger os over i hvilke moderne importord teksterne indeholder, hvilken 

oprindelse de har, samt årstal af første forekomst i skriftsproget, hvilken kategori og 

ordklasse de tilhører, er det bedst at visualisere med tabel 38: 

 

Tabel 38. Moderne importord i norske tekster i tema 2 

 

 

Her ser vi at ordet eksistensiell optræder oftest, eller fire gange samlet med 

formerne eksistensielle og eksistensielt. Dernæst forekommer medieforskar to gange i 

tekst2_2_NO, efterfulgt af de resterende importord, som alle forekommer en enkelt gang 

hver. Samtlige moderne importord i de norske tekster stammer på et eller andet sæt fra 

engelsk. Tre af ordene er afløsningsord, et er låneord, et er hybrid import og et er et 

fremmedord. I forhold til ordklasser fordeles ordene jævnt i substantiver og adjektiver, 

dog med seks forekomster af adjektiver og fire forekomster af substantiverne. 

 

5.2.4 Svenske tekster 

Tema 2 består kun af to svenske tekster med hhv. 716 og 310 ord hver. De består af 

nyheder fra begyndelsen af januar 2017, og handler om kultur i Sverige. Denne gang 

handler teksterne om et tv-program, Stjärnorna på slottet, og om nyhedsværten Ulf 

Wallgren og hans fratræden fra SVT. 

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst2_1_NO eksistensiell (-e, -t) Engelsk 1959 Afløsningsord Adj. 4

relatere (-t) Engelsk 1966 Låneord Adj. 1

Tekst2_2_NO medieforskar Engelsk/svensk 1968+ Afløsningsord Sub. 2

Tekst2_3_NO national (-e) Engelsk/svensk ? Afløsningsord Adj. 1

tv Engelsk 1968 Fremmedord Sub. 1

tv-produsent Engelsk/svensk 1968+ Hybrid import Sub. 1

Moderne importord i norske tekster i tema 2
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Den første af de to svenske tekster i tema 2 har titlen ”Johannes Brost: På gränsen 

till en terapeutisk upplevelse”, og handler om deltagerne på Stjärnorna på slottets 

deltagen i tv-programmet og deres tilbagevenden til svensk tv. 

Teksten består af 716 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 39. Fordeling i ordklasser tekst2_1_SV 

 

 

Som i de forrige svenske tekster, består denne tekst af flest forekomster af 

substantiver og verber, tæt efterfulgt af pronomener. Derefter har vi adjektiver, 

adverbier, konjunktioner, proprier og præpositioner. Tekstens ordklasser med færrest 

forekomster er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og 

forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst2_1_SV er tre: reality-tv, tv-format og tv-rutor 

(-na). Alle disse tre substantiver har noget med tv at gøre. Ordet tv er en forkortelse af 

det engelske ord television, som er dokumenteret i skriftsproget fra 1950 (SO). Det vil 

derfor sige at de tre førnævnte moderne importord alle er dannet efter 1950. Det første, 

reality-tv, er kendt fra 1999 i det svenske skriftsprog, og er importeret fra engelsk (SO). 

Det er ikke oversat på nogen måde, og er derfor et fremmedord. 

Tv-format er til dels også importeret fra engelsk, men sammensat med det svenske 

ord format. Det er derfor en sammensætning og et afløsningsord. Dette substantiv findes 

ikke i de svenske ordbøger, og kan derfor ikke dateres anderledes end fra 1950 og 

fremefter, da tv først optrådte i skriftsproget i 1950.  

Det samme gælder for tv-rutor, som er en sammensætning af det engelske tv og det 

svenske rutorna, og danner dermed et afløsningsord. Dette ord findes heller ikke i de 

svenske ordbøger, og dateres derfor fra 1950 og fremefter. 

Den anden af de to svenske tekster i tema 2 har titlen ”Tittarnas kärleksbomb till Ulf 

Wallgren: ”En av de odödliga i rutan!”” og handler om den populære og kendte tv-vært 

Ulf Wallgren. Han træder til bage fra arbejde i fjernsyn efter 27 år hos SVT. Nyheden 

omhandler derefter Wallgrens popularitet og lykønskninger fra offentligheden. 

Teksten består af 310 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_1_SV 59 59 27 9 0 49 1 3 102 52 84 136 135 0 716
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Tabel 40. Fordeling i ordklasser tekst2_2_SV 

 

 

Ordklassen med flest forekomster er substantiver. Dernæst kommer verber, 

præpositioner, pronomener, adjektiver og adverbier. Ordklasserne med færrest ord er 

denne gang artikler, infinitivpartikler, interjektioner, konjunktioner, numeraler, numerus 

og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst2_2_SV er fem: respons (-en), nät (-et), 

nätkärlek (-en), nätkärleksbomb og tv-sändning. Det første ord, respons, kendes fra 

1960’erne, og er importeret fra engelsk og har forbillede i ordet reponse (SO). 

Betydningen er nøjagtig den samme, og der findes et alternativ på svensk, svara. Selvom 

respons ligner et fremmedord er det faktisk et låneord, da skrivemåden og bøjningen er 

blevet tilpasset det svenske skriftsprogs regler. Det kan være vanskeligt at sige, hvorfor 

respons blev taget ind i det svenske sprog, da der findes et alternativ.  

Det næste moderne importord er mere ligetil. Det er ordet nät, som er en forkortelse 

af ordet internet. Internet er kendt fra begyndelsen af 1990’erne, hvor internettet blev 

tilgængeligt for offentligheden, og er blevet en nødvendighed for mange, hvis ikke de 

fleste mennesker i Norden. Endvidere er nät blevet tilpasset til skriftsproget på en 

ortografisk måde, og på samme tid direkte oversat fra det engelske web, da internettet 

også kaldes for world wide web (SNA). Det er besværligt at determinere om ordet er 

direkte oversat fra web eller en tilpasset forkortelse af ordet internet. Ikke desto mindre 

er det et afløsningsord, da det er lavet på grundlag af et traditionelt ord for at erstatte 

importordet. 

De næste to importord i tekst2_2_SV har stærk forbindelse med nät, da de er 

sammensætninger af dette ord og to ældre svenske ord. De er sammensatte af hhv. 

kärlek og kärleksbomb. Ordene findes ikke i de svenske ordbøger og kan derfor ikke 

dateres, men de er blevet dannet efter 1990, da nät først forekommer i skriftsproget i 

begyndelsen af 1990’erne. Derfor er disse to moderne importord sammensætninger og 

afløsningsord, som stammer fra svensk og engelsk. 

Det sidste ord i tekst2_2_SV er tv-sändning, som forekommer en enkelt gang i 

teksten. Ligesom tv-ordene i tekst2_1_SV, findes ordet ikke i SO, men det findes i 

SAOL, som fortæller os at det er et substantiv, som følger grammatiske bøjninger, 

ligesom ordet sändning. Det kan derfor konkluderes at ordet er en sammensætning af 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst2_2_SV 34 20 8 6 0 13 5 3 39 22 39 72 49 0 310
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svensk og engelsk og fungerer som et hybrid importord. Tidsmæssig placering findes 

der ikke nogle oplysninger om, andet end at det er et tv-ord, og derfor stammer fra 1950 

og derefter. 

Tabel 41 opsummerer importordene i de svenske tekster i tema 2 i forhold til antal 

forekomster kontra antal ord: 

 

Tabel 41. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 2 

 

 

Her ser vi at der er tre forekomster i den første tekst, som udgør 0,42% af de i alt 

716 ord, og der er fem forekomster i den noget kortere tekst på 310 ord, som udgør 

1,61% i forhold til tekstens total antal ord. Det giver et gennemsnit på 0,78% eller 8 

forekomster af de i alt 1026 ord.  

For at se nærmere på hvilke importord forekommer i teksterne, deres oprindelse og 

tidsmæssige placering, hvilken kategori og ordklasse de tilhører, samt antal forekomster, 

er det bedst at se nærmere på tabel 42: 

 

Tabel 42. Moderne importord i svenske tekster i tema 2 

 

 

Samtlige moderne importord i de svenske tekster i tema 2 forekommer kun en 

enkelt gang hver, og er alle substantiver. Fem af ordene er sammensætninger og 

afløsningsord og de resterende tre er fremmedord, låneord og afløsningsord. De har alle 

oprindelse i det engelske skriftsprog, men afløsningsordene er selvfølgelig, på et eller 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst2_1_SV 3 716 0,42

Tekst2_2_SV 5 310 1,61

I alt 8 1026 0,78

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 2

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst2_1_SV reality-tv Engelsk 1999 Fremmedord Sub. 1

tv-format Engelsk/svensk 1950+ Hybrid import Sub. 1

tv-rutor (-na) Engelsk/svensk 1950+ Hybrid import Sub. 1

Tekst2_2_SV respons (-en) Engelsk 1960+ Låneord Sub. 1

nät (-et) Engelsk/svensk 1990+ Afløsningsord Sub. 1

nätkärlek (-en) Engelsk/svensk 1990+ Afløsningsord Sub. 1

nätkärleksbomb Engelsk/svensk 1990+ Afløsningsord Sub. 1

tv-sändning Engelsk/svensk 1950+ Hybrid import Sub. 1

Moderne importord i svenske tekster i tema 2
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andet sæt, forbundet med det svenske skriftsprog. Det er kun reality-tv der kan placeres 

tidsmæssigt i forhold til første forekomst i skriftsproget, hvor de andre ikke kan placeres 

nøjagtigt, men det vides at de er blevet til efter et specifik tidspunkt. 

 

5.2.5 Opsummering og sammenligning af teksterne i tema 2 

Jeg vil nu opsummere og sammenligne de fire landes tekster på baggrund af moderne 

importord for at se hvordan ordene fordeles, hvilken kategori, sprog og ordklasse de 

tilhører, samt antal forekomster i forhold til total antal ord. Jeg opsummerer samtlige 

tekster i tema 2 i nedenstående grafer. Den første, figur 7, viser moderne importord i 

hvert sprog for sig, markeret med antal forekomster. 

 

 

Figur 7. Antal forekomster i tema 2 

 

Her ser vi at der er er flest forekomster af moderne importord i de danske tekster 

med 13 forekomster, efterfulgt af 10 forekomster i de norske tekster. Derefter har vi de 

svenske tekster med otte forekomster og til sidst de islandske med fire. Denne figur viser 

at fordelingen er nogenlunde jævn blandt de skandinaviske lande, hvorimod de islandske 

tekster holder sig mere til det hjemlige sprog. Af de i alt 4.143 ord i teksterne i tema 2, 

er der 35 forekomster af moderne importord, som udgør 0,84%. Fordelt på de fire sprog 

er det 37,14% danske importord, 11,43% islandske, 28,57% norske og 22,86% svenske.  

Det næste jeg vil se på, er hvilken kategori disse importord tilhører, og hvordan de 

fordeler sig. 
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Figur 8. Importord i tema 2 efter kategori 

 

De moderne importord i de norske og svenske tekster er fordelt i alle kategorierne, 

hvorimod de islandske importord findes i alle kategorier foruden hybrid import og 

danske importord findes i kategorierne fremmedord og hybrid importord. 

Den største søjle i kategorien afløsningsord stammer fra de norske tekster, og 

fordeles i tre ord, eksistensiell, medieforskar og national. Det er derfor ikke kun ét ord, 

der forekommer flere gange, men en fordeling på tre ord. Den højeste søjle i hybride 

importord er den blå danske søjle med ni forekomster. Her er der dog tale om syv 

forskellige sammensætninger af tv og to forekomster af streamingtjeneste. Artiklen som 

indeholder disse ord omhandler udsendelsen af dronningens nytårstale, så det er ikke 

overraskende at tv-ord forekommer i dette omfang.  

Jeg vil nu bevæge mig over til hvilke ordklasser de førnævnte importord tilhører. 

Figur 9 viser fordelingen af moderne importord i tema 2 i forhold til ordklasser: 

 

 

Figur 9. Importord i tema 2 efter ordklasse 
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Her ses det at fordeling overhovedet ikke er jævn. Næsten alle importordene er 

substantiver, med undtagelse af seks forekomster af adjektiver og et enkelt verbum. Det 

vil sige at importordene i teksterne oftest beskriver fysiske ting, begreber eller 

aktiviteter, men også enkelte ord som lægger sig ved substantiverne med det formål at 

beskrive substantivet. De moderne importord der fungerer som adjektiver findes i de 

norske tekster, hvorimod de danske og svenske teksters importord udelukkende består af 

substantiver. De islandske tekster indeholder importord som er substantiver, men også et 

som er et verbum. 

Det næste jeg vil se på, er hvilke sprog disse substantiver og adjektiver har 

oprindelse fra. Efterfølgende figur viser importordenes oprindelsessprog i forhold til 

antal forekomster i teksterne. 

 

 

Figur 10. Importord i tema 2 efter oprindelsessprog 

 

Disse resultater viser at samtlige moderne importord i tema 2 har på et eller andet 

sæt oprindelse i det engelske sprog. Der forekommer engelske fremmedord i alle 

sprogene, samt en blanding af det hjemlige sprog og engelsk. De danske og svenske 

tekster indeholder flere blandede importord i forhold til rene engelske, hvorimod det er 

omvendt i de islandske og norske tekster. 

Det sidste jeg vil undersøge i tema 2 er fra hvilken periode importordene først 

optræder i skriftsproget i de fire sprog. Det har været vanskeligt at placere mange af 

ordene nøjagtigt, da der ikke findes nøjagtig dokumentation for de første forekomster af 

mange sammensatte ord. Derfor har jeg valgt at gå ud fra at ordet er dannet efter at 

sammensætningens fremmedord forekommer første gang i skriftsproget. Jeg har kaldt 

disse kategorier 1950+, 1957+, 1960+ og 1990+. 
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Figur 11. Importord i tema 2 efter årstal 

 

Ud fra denne figur ser vi at importordenes tidsmæssige fordeling er nogenlunde 

jævn, foruden den danske søjle i 1957+. Det er de såkaldte tv-ord, der muligvis ikke alle 

er placeret nøjagtig på dette sted i tidslinjen. Nogle af dem hører måske til årene efter. 

Det er ikke muligt at sige pga. utilstrækkelig dokumentation af disse ord. Vi ser dog at 

flertallet af de moderne importord i tema 2 er dannet i den første halvdel af 

undersøgelsens periode. 

 

5.3 Tema 3 - Videnskab 

I nedenstående underkapitler undersøger jeg alle teksterne i tema 3, hver tekst for sig, 

hvor jeg deler ordene op i ordklasser og derefter analyserer de moderne importord. Det 

sidste underkapitel indeholder en opsummering og sammenligning af de forskellige 

landes tekster. 

 

5.3.1 Danske tekster 

De danske tekster i tema 3 er i alt 3 nyheder med 208 til 485 ord hver, og er fra 

begyndelsen af januar 2017. De handler alle sammen om videnskab i Danmark. 

Teksterne handler om solcelleanlæg, som ved hjælp af droner, skal forbedres, girafferne 

i Københavns Zoo og at julemanden har verdens værste job. 

Den første af de tre danske tekster har titlen ”Danske droner skal spotte fejl i 

solcelleanlæg” og handler om danske droner, der skal flyve over enormt store arealer 

med solcelleanlæg. Hensigten med dette er at finde fejl i anlæggene, da det ikke er 

muligt at observere et så stort areal fra jorden. 
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Teksten består af 340 ord, fordel på efterfølgende måde: 

 

Tabel 43. Fordeling i ordklasser tekst3_1_DA 

 

 

Ligesom i forrige danske tekster indeholder tekst3_1_DA flest substantiver og 

verber, efterfulgt af ordklasserne adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener, 

proprier og præpositioner. Ordklasserne med færrest forekomster er artikler, 

infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst3_1_DA er 11: drone (-er, -erne), drone-

overvågning, solcelleanlæg (-gene), solcellepanel (-er), solcelle (-r), software og spotte. 

Det første og mest frekvente er substantivet drone, der forekommer i tre forskellige 

former, hvor de to andre er droner og dronerne. Ordet drone med den moderne 

betydning kommer frem ved søgning i DDO, men er ikke dateret (DDO). Ved søgning i 

KDK forekommer drone først i 1991. Substantivet kommer fra det engelske ord drone, 

som er stavet på samme måde, men den danske version er blevet tilpasset til dansk 

således at ordets bøjning følger skriftsprogets regler og kategoriseres derfor som et 

låneord. 

Sammensætningen drone-overvågning findes ikke i nogle af de danske ordbøger 

eller i KDK. Det er dog en sammensætning af ordet drone og overvågning, og kan 

derfor dateres til 1991 eller derefter, hvis vi går ud fra at droner først forekommer i 

skriftsproget det år. Substantivet drone-overvågning kategoriseres derfor som et hybrid 

importord.   

Det næste moderne importord er ordet solcelle, som kendes i skriftsproget fra 1958 

(DDO). Substantivet er importeret fra engelsk, og er en direkte oversættelse af ordet 

solar cell (SNA). Det danske ord er sammensat af to traditionelle danske ord sol og 

celle, og er dannet for at erstatte det engelske importord, og er derfor et afløsningsord.  

Solcellepanel og solcelleanlæg består af det førnævnte substantiv solcelle, hvorefter 

der er blevet tilføjet paneler og anlæg. Begge disse tilføjelser er ældre danske ord, og 

selvstændigt hører de ikke under moderne import. Men når de bliver tilføjet bagpå, 

danner de et moderne importord, da solcelle er et afløsningsord. Ifølge KDK optræder 

solcellepanel først i skriftsproget i 1991, og solcelleanlæg fremkommer først i 1997. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_1_DA 35 16 11 4 0 21 3 5 18 22 45 97 62 1 340
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Disse to importord, og alle deres former, er derfor sammensætninger og hybride 

importord (KDK). 

Det næste ord er nemmere at determinere tidsmæssigt, og det er ordet software, som 

har betydningen: ”[É]t eller flere edb-programmer der kan afvikles i et bestemt 

computersystem” (DDO). Her ser vi at der rent faktisk findes et alternativ til software, 

men dette alternativ er dog ikke ligeså populært som det mere moderne software. Dette 

moderne importord er taget direkte ind fra det engelske skriftsprog, uden ortografisk 

ændring, som betyder derfor at ordet er et fremmedord, og er kendt fra 1966 (DDO).  

Det sidste moderne importord i tekst3_1_DA er verbet at spotte. Dette ord har 

oprindelse i det engelske verbum spot, og er kendt fra 1973. Der findes dog et dansk 

alternativ til importordet, og det er at opdage eller få øje på (DDO). Det vil sige at 

journalisten har valgt at bruge den engelske version, muligvis for at holde fast i den 

moderne genre artiklen er skrevet i. Det giver til kende at journalisten ikke har den 

strengeste purismepolitik, og gerne vælger engelske alternativer i stedet for de danske 

ord. Verbet spotte er som før et direkte import, men er blevet tilpasset til det danske 

skriftsprog og er derfor et låneord. 

Den anden af de danske tekster i tema 3 har titlen ”Kommentar: Giraffens liv blev 

glemt i mediestormen” og handler om folks og mediernes reaktion på aflivningen af en 

af Københavns Zoos giraffer. Endvidere omhandler nyheden menneskernes relationer til 

dyrene, hvad er moralsk og hvad ikke er moralsk. 

Teksten består af 485 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 44. Fordeling i ordklasser tekst3_2_DA 

 

 

Denne gang er det også substantiverne forekommer oftest med 163 forekomster. 

Efterfølgende er det ikke verber, men præpositioner med 76 forekomster og derefter 

verber med 61 forekomster. Dernæst er det adjektiver, artikler, konjunktioner, 

pronomener og proprier. Ordklasserne med færrest forekomster er adverbier, 

infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst3_2_DA er syv: mediestorm (-en), 

nyhedsmedie (-rne), designe (-t), designer-zoo, designer og big business. Det første 

moderne importord i denne tekst er substantivet mediestorm. Det er svært at datere den 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_2_DA 42 15 22 5 0 35 1 2 43 20 76 163 61 0 485



 

83 

 

første forekomst i det danske skriftsprog, da ordet kun findes i DDO uden årstal. Da det 

ikke findes i ODS, stammer det fra efter året 1950, og da det ikke findes i NOID, må det 

stamme fra før 1955. Ud fra dette kan jeg konkludere at ordet først optræder i det danske 

skriftsprog et eller andet sted i årene 1950-1955. Dette substantiv er en direkte 

oversættelse af det engelske ord media storm, og derfor er den danske version et 

afløsningsord, da det er dannet af to traditionelle danske ord.  

Det næste ord, nyhedsmedie, er også et afløsningsord dannet af de to ældre danske 

substantiver nyhed og medie. Ligesom det forrige ord i tekst3_2_DA er denne 

sammensætning direkte oversat fra det engelske news media. Dette moderne importord 

findes ikke i NOID og ODS, men findes i DDO uden årstal. Dog findes det produktive 

andetled –medie i NOID og er kendt i skriftsproget fra 1962. Det vil derfor sige at denne 

sammensætning af nyheds og –medie kategoriseres som et afløsningsord, og stammer 

højst sandsynligt fra 1962 eller derefter. 

Verbet designe kommer fra det engelske ord design, og er kendt i skriftsproget fra 

1954 (ODS). Designet, som det forekommer i teksten, er derfor et låneord fra engelsk da 

det er blevet tilpasset til det danske skriftsprog. Designer forekommer også i teksten, 

men denne gang som et substantiv, og findes kun i DDO uden årstal. Det er derfor meget 

vanskeligt at placere tidsmæssigt, men det er sikkert at det først forekommer efter 1954, 

efter at verbet først forekommer. Designer-zoo er ligeledes et moderne importord, der 

ikke kan placeres tidsmæssigt, da det overhovedet ikke findes i nogle ordbøger. Det er 

dog sikkert at det ikke forekommer før 1954. Dette substantiv er en sammensætning af 

designer og zoo, som gør det til et hybrid importord. 

De sidste to ord i tekst3_2_DA er ordforbindelsen big business. Det findes ikke i de 

danske ordbøger, men ved søgning i NOID, finder man ordforbindelsen i en forklaring 

på ordet industrispionage (NOID). Denne forklaring dateres til 1976, og det er den 

eneste dokumentation for ordforbindelsen i skriftsproget. Da ordforbindelsen ikke er 

oversat på nogen som helst måde, tilhører det kategorien fremmedord. 

Den tredje og sidste danske tekste i tema 3 har titlen ”Verdens værste job: 

Julemanden dør 400.000.000 gange juleaften” og handler om hvor svært det egentlig er 

for julemanden at gøre sit arbejde juleaften. Nyheden bygger på DR Videnskabs 

matematiske og fysiske analyse af julemandens travle aften, og at det måske ikke er helt 

sandt at julemanden findes. 

Teksten består af 208 ord, fordelt på efterfølgende måde: 
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Tabel 45. Fordeling i ordklasser tekst3_3_DA 

 

 

Substantiver og verber er igen de ordklasser med flest forekomster, hhv. 52 og 40. 

Ordklasserne med middelmange forekomster er adjektiver, adverbier, konjunktioner, 

pronomener og præpositioner. Ordklasserne med færrest forekomster er artikler, 

infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus, proprier og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst3_3_DA er kun ét enkelt, og det er substantivet 

video. Det forekommer i flere af teksterne i denne undersøgelse, som kendes i det 

danske skriftsprog fra 1969 og er importeret fra engelsk og er dermed et fremmedord.  

Hvis vi ser nærmere på total antal forekomster af moderne importord i forhold til 

hver tekst for sig og i forhold til alle teksterne, ser det således ud: 

 

Tabel 46. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 3 

 

 

De fleste forekomster af moderne importord er i den første tekst, eller i alt 17, som 

giver 5% i forhold til tekstens 340 ord. Dernæst er det den anden tekst med ni 

forekomster, som udgør 1,86% i forhold til tekstens 485 ord. Den sidste tekst indeholder 

kun ét enkelt moderne importord, som giver 0,48% i forhold til tekstens 208 ord. Ud fra 

denne statistik, får vi at gennemsnittet af de moderne importord i de danske tekster i 

tema 3 er 2,61%, eller 27 af de i alt 1033 ord.  

Hvis vi ser videre på selve ordene, deres sproglige og tidsmæssige oprindelse, deres 

kategori og ordklasse, samt antal forekomster, ser det skematisk således ud: 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_3_DA 19 23 3 5 0 16 2 2 21 2 23 52 40 0 208

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst3_1_DA 17 340 5,00

Tekst3_2_DA 9 485 1,86

Tekst3_3_DA 1 208 0,48

I alt 27 1033 2,61

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 3
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Tabel 47. Moderne importord i danske tekster i tema 3 

 

 

Her ser vi at drone forekommer oftest af alle de moderne importord, eller syv gange 

i alt. Dernæst er det solcelleanlæg med fem forekomster, efterfulgt af mediestorm med 

tre forekomster. De resterende importord forekommer kun én gang hver. Alle 

sammensætningerne har oprindelse i dansk og engelsk, samt at være substantiver. 

Ordforbindelsen big business er de eneste fremmedord i teksterne, og er hhv. et adjektiv 

og et substantiv. De resterende importord er alle låneord, fordelt i fire substantiver og to 

verber. Mange af ordene er vanskelige at placere tidsmæssigt, men placeret ved hjælp af 

udelukkelsesmetoden.  

 

5.3.2 Islandske tekster 

De islandske tekster i tema 3 består af tre nyheder med 282 til 470 ord. Det er artikler fra 

begyndelsen af januar 2017, og handler alle om videnskab. Teksterne handler hhv. om at 

der bliver tilføjet et sekund i 2016, hvordan e-cigaretter kan være skadelige og hvor 

vigtigt det er at bruge det islandske sprog i den digitale verden. 

Den første islandske tekst har titlen ”Aukasekúnda í árinu 2016” og handler, 

ligesom tekst1_1_SV, om det ekstra sekund, der bliver tilføjet nytårsaften dette år. Det 

er pga. jorden ikke drejer rundt om sig selv på præcis 24 timer, og derfor skal der tilføjes 

et eller flere sekunder af og til. Endvidere fortæller journalisten at siden 1972 er der i alt 

blevet tilføjet 26 sekunder til døgnet.  

Teksten består af 470 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst3_1_DA drone (-er, -erne) Engelsk 1991? Låneord Sub. 7

drone-overvågning Engelsk/dansk 1991+? Hybrid import Sub. 1

solcelleanlæg (-gene) Engelsk/dansk 1997? Hybrid import Sub. 5

solcellepanel (-er) Engelsk/dansk 1991? Hybrid import Sub. 1

solcelle (-r) Engelsk/dansk 1958 Afløsningsord Sub. 1

software Engelsk 1966 Fremmedord Sub. 1

spotte Engelsk 1973 Låneord Vb. 1

Tekst3_2_DA mediestorm (-en) Engelsk/dansk 1950-55 Afløsningsord Sub. 3

nyhedsmedie (-rne) Engelsk/dansk 1962+ Afløsningsord Sub. 1

designe (-t) Engelsk 1954 Låneord Vb. 1

designer-zoo Engelsk/dansk 1954+ Hybrid import Sub. 1

designer Engelsk 1954+ Låneord Sub. 1

big Engelsk 1976? Fremmedord Adj. 1

business Engelsk 1976? Fremmedord Sub. 1

Tekst3_3_DA video (-en) Engelsk 1969 Fremmedord Sub. 1

Moderne importord i danske tekster i tema 3
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Tabel 48. Fordeling i ordklasser tekst3_1_IS 

 

 

I denne tekst er der flest forekomster af ordklasserne substantiver og verber med 

hhv. 116 og 98 forekomster hver. Der er langt ned til den næste ordklasse, som er 

adverbier med 52 forekomster. Dernæst er det adjektiver, konjunktioner, pronomener, 

proprier og præpositioner, efterfulgt af ordklasserne med færrest forekomster, artikler, 

infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Denne tekst, der omhandler et videnskabeligt fænomen, indeholder ikke et eneste 

moderne importord, og det lader til at journalisten følger en streng purismepolitik, og 

holder sig til brugen af anerkendte islandske ord. Jeg vil dog omhandle et ord, som 

forekommer i teksten to gange i to forskellige former. Det er ordet tölva og 

sammensætningen tölvubúnaður. På dansk svarer tölva til computer, datamaskine eller 

edb-maskine (DDO). Substantivet computer kendes fra 1959 og kommer fra det 

engelske ord computer, og er derfor et låneord, da det er blevet tilpasset til det danske 

bøjningssystem. Ordet tölva forekommer først i skriftsproget i 1966 (TIM), og 

kategoriseres derfor som et moderne ord. Det er dog ikke et importord, da det er dannet 

af to gamle islandske ord, tala (tal) og völva (sandsigerske/profet). Det er interessant 

hvor hurtigt ordet tölva blev integreret i islandsk. Islændingene føler ikke at de har brug 

for det engelske ord, og bruger det islandske alternativ flittigt.  

Den anden islandske tekst i tema 3 har titlen ”Rafrettur geta ert slímhúð og 

öndunarveg” og handler om hvor skadelige e-cigaretter egentlig er. BBC har lavet en 

dokumentar med Michael Mosley, som ryger e-cigaretter i en måned, selvom han ikke 

ryger til daglig. Resultaterne var overraskende negative, da mange tror at e-cigaretterne 

er sundere end traditionelle cigaretter. 

Teksten består af 282 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 49. Fordeling i ordklasser tekst3_2_IS 

 

 

Forekomsterne i ordklasserne fordeles meget ligesom i forrige islandske tekst, med 

flest forekomster af substantiver og verber. I midten har vi adjektiver, adverbier, 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_1_IS 17 52 0 11 1 37 7 14 49 25 43 116 98 0 470

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_2_IS 24 28 0 7 0 25 2 1 27 8 30 74 55 1 282
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konjunktioner, pronomener og præpositioner med 24 til 30 forekomster hver. 

Ordklasserne med færrest forekomster er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, 

numeraler, numerus, proprier og forkortelser med nul til otte forekomster. 

Antallet af moderne importord i tekst3_2_IS er to, og det er substantiverne rafretta 

og rafrettureykingar. De forekommer dog i alt 11 gange i forskellige kasus og numerus. 

Ordet rafretta (-u, -ur) er et afløsningsord, dannet på baggrund af det engelske e-

cigarette, hvor den islandske version er dannet af raf og retta. Den første del er en 

forkortelse af ordet rafmagn (elektricitet) og retta er en forkortelse af sígaretta (cigaret). 

Rafretta er dermed dannet af to traditionelle islandske ord, som gør at det kategoriseres 

som afløsning. Denne opfindelse er forholdsvis ny, og optræder først i det islandske 

skriftsprog i 2009 (TIM).  

Det andet moderne importord i tekst3_2_IS er substantivet rafrettureykingar (-um), 

som er en sammensætning af ordene rafretta og reykingar (rygning) (SNA). 

Sammensætningen består af to eksisterende islandske ord, og danner derfor et 

afløsningsord. Det kendes fra 2015, hvor det først optræder i det islandske skriftsprog 

(TIM).  

 

Den tredje og sidste islandske tekst i tema 3 har titlen ”Mikilvægt að nota íslensku í 

stafrænum heimi” og handler om hvor vigtigt det er at bruge det islandske sprog i den 

digitale verden. Eiríkur Rögnvaldsson, professor i islandsk, fortæller hvor vigtigt det er 

at fortsætte at bruge islandsk, og siger at det er svært at evaluere om sproget er i fare på 

dette område. Han siger endvidere at med tilkomsten af smartphonen, bliver det 

islandske sprog udsat for engelsk i store mængder. 

Teksten består af 325 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 50. Fordeling i ordklasser tekst3_3_IS 

 

 

Igen er det substantiver og verber der forekommer oftest i de islandske tekster, eller 

hhv. 86 og 61 gange hver. I midten har vi adjektiver, infinitivpartikler, konjunktioner, 

pronomener og præpositioner med 15 til 45 forekomster, og til sidst har vi artikler, 

interjektioner, numeraler, numerus, proprier og forkortelser med nul til otte forekomster. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_3_IS 39 23 0 15 0 20 2 0 26 8 45 86 61 0 325
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Antallet af moderne importord i tekst3_3_IS er to: gervigreind og snjallsími (-a). 

Det første er en sammen sætning af to traditionelle islandske ord, gervi (kunstig) og 

greind (intelligens) (SNA), men sammen danner de et moderne afløsningsord. Det er 

direkte oversat fra det engelske artificial intelligence. Den islandske version optræder 

første gang i det islandske skriftsprog i 1982 (TIM). 

Det andet substantiv, snjallsími, er på samme måde som det forrige importord, et 

afløsningsord, dannet på baggrund af to eksisterende islandske ord, snjall (klog/snedig) 

og sími (telefon) (SNA). Det forekommer første gang i skriftsproget i 1998 (TIM), i takt 

med opfindelsen af moderne mobiltelefoni.  

Hvis vi opsummerer de islandske tekster i tema 3 i forhold til antal forekomster af 

moderne importord i hver tekst for sig og samlet, ser det således ud: 

 

Tabel 51. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 3 

 

 

Her ser vi at fremkomsten af moderne importord er flest i tekst3_2_IS, eller 11 ud af 

tekstens 282 ord, som giver 3,90%. Den tredje tekst indeholder to importord, som giver 

0,62% i forhold til tekstens 325 ord. Den første tekst indeholder ikke et eneste moderne 

importord, og giver derfor 0%. Gennemsnittet af importord i de danske tekster i tema 3 

er derfor 1,21%, eller 13 ud af de i alt 1077 ord. 

Hvis vi ser videre på de islandske tekster i tema 3 i forhold til hvilke ord, deres 

oprindelse, både tidsmæssigt og sprogmæssigt, samt kategori, ordklasse og forekomster, 

ser det således ud: 

 

Tabel 52. Moderne importord i islandske tekster i tema 3 

 

 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst3_1_IS 0 470 0

Tekst3_2_IS 11 282 3,90

Tekst3_3_IS 2 325 0,62

I alt 13 1077 1,21

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 3

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst3_1_IS - 0

Tekst3_2_IS rafretta (-u, -ur) Engelsk/islandsk 2009 Afløsningsord Sub. 8

rafrettureykingar (-um) Engelsk/islandsk 2015 Afløsningsord Sub. 3

Tekst3_3_IS gervigreind Engelsk/islandsk 1982 Afløsningsord Sub. 1

snjallsími (-a) Engelsk/islandsk 1998 Afløsningsord Sub. 1

Moderne importord i islandske tekster i tema 3
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Samtlige islandske moderne importord i tema 3 er substantiver og fungerer som 

afløsningsord, dannet i perioden 1982 til 2015. Rafretta forekommer oftest, 8 gange, 

efterfulgt af rafrettureykingar med 3 forekomster. De resterende ord forekommer kun en 

enkelt gang hver. 

 

5.3.3 Norske tekster 

De norske tekster i tema 3 består af to tekster med hhv. 422 og 532 ord hver. Det er 

nyheder fra begyndelsen af januar 2017, og handler begge to om videnskab i Norge. 

Teksterne handler om hvordan ærter mætter mere end kød og om bæredygtighed i 

oliebranchen. 

Den første norske tekst har titlen ”Eksperiment: Erter metter mer enn kjøtt” og 

handler om hvordan planteproteiner mætter lige så meget som kød, og er endda bedre 

for miljøet hvad angår drivhusgasser. Undersøgelsen er lavet af danske forskere, som 

mener at man skal spise mindre kød og fokusere mere på at spise grønt for at leve et 

sundere og bedre liv.  

Teksten består af 422 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 53. Fordeling i ordklasser tekst3_1_NO 

 

 

Her ser vi tydeligt at det er ordklasserne substantiver og verber, der har flest 

forekomster, i alt hhv. 116 og 86. I midten har vi adjektiver, adverbier, konjunktioner, 

pronomener og præpositioner, efterfulgt af ordklasserne med færrest forekomster, 

artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus, proprier og forkortelser. 

Tekst3_1_NO indeholder kun et enkelt moderne importord, og det er ordet 

kolesterol, hvis betydning er defineret efterfølgende: ”[...] fettaktig alkoholforbindelse i 

indre organer, medvirkende årsak til åreforkalkningssjukdommer [...]” (NYO). Det 

optræder først i det norske skrifsprog i 1959, og kommer fra det engelske substantiv 

cholesterol, hvis betydning er den samme og på norsk. Den ene forskel er stavemåden. 

Den er blevet tilpasset til det norske skriftsprogs ortografiske og grammatiske regler, og 

er derfor et låneord. Det er muligvis pga. samfundets udvidede forståelse for sundhed og 

diætetik, som følge af videnskabens nye gennembrud og forståelse af menneskekroppen.  

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_1_NO 53 26 15 0 0 34 3 2 35 11 41 116 86 0 422
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Den anden norske tekst i tema 3, tekst3_2_NO, har titlen ”Oljeministeren: - Utopisk 

å tro at vi kan skru igjen oljekranene” og handler om den norske olieministers erklæring 

om at det er utopisk at tro at nordmænd kan stoppe olieproduktion. Olieministeren og 

Statoil argumenterer for olien, hvorimod andre er stærkt imod produktion af olie og 

argumenterer at der skal skiftes over til grøn energi og begrænse forureningen 

olieproduktionen giver fra sig.  

Nyheden består af 532 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 54. Fordeling i ordklasser tekst3_2_NO 

 

 

Ligesom forrige norske tekst i tema 3, forekommer substantiver og verber oftest 

med hhv. 112 og 106 forekomster hver. De er efterfulgt af ordklasserne adjektiver, 

adverbier, konjunktioner, pronomener, proprier og præpositioner. Ordklasserne med 

færrest forekomster er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og 

forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst3_2_NO er ét enkelt: kollisjonskurs. 

Substantivet er sammensat af kollisjon og kurs, hvilke begge er ældre norske ord, men 

sammensat danner de et moderne afløsningsord. Substantivet fremkommer først i 

skriftsproget i 1974 (NYO), som dengang fandtes både på dansk og svensk, men var nyt 

i norsk. Kollisjonskurs findes også på engelsk, collision course, og vi kan gå ud fra at 

det er en direkte oversættelse derfra. Da ordets ortografi og bøjning er blevet tilpasset til 

det norske skriftsprogs regler, samt at være lavet på grundlag af to traditionelle ord for at 

afløse importordet, kategoriserer jeg det som afløsningsord. 

Jeg vil nu opsummere de to norske tekster i tema 3, og se på antal forekomster af 

moderne importord i forhold til antal ord i hver tekst for sig og samlet: 

 

Tabel 55. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 3 

 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_2_NO 59 39 12 14 1 45 1 1 55 32 55 112 106 0 532

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst3_1_NO 1 422 0,24

Tekst3_2_NO 1 532 0,19

I alt 2 954 0,21

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 3
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Her ser vi at der er ganske få importord, kun to i alt, som giver et gennemsnit på 

0,21%. Den første tekst indeholder kun ét importord, og udgør derfor 0,24% i forhold til 

tekstens total antal ord på 422. Den anden tekst indeholder også kun ét enkelt importord, 

som udgør en lidt lavere procent, 0,19%. Det er pga. at teksten består af flere ord end 

den forrige. 

Hvis vi bevæger os videre til teksternes ord, hvilken oprindelse de har, årstal på 

første forekomst i skriftsproget, hvilken kategori og ordklasse de tilhører, ser det således 

ud: 

  

Tabel 56. Moderne importord i norske tekster i tema 3 

 

 

Ud fra denne tabel, ser vi at ordene tilhører begge to ordklassen substantiver og 

forekommer én gang hver. Kolesterol har oprindelse i engelsk, men med tilpasset 

ortografi og grammatisk bøjning, tilhører ordet kategorien låneord. Det fremkommer 

først i skriftsproget i 1959. Kollisjonskurs er derimod en sammensætning af to ældre 

norske ord, som gør at det kategoriseres som afløsningsord. Det optræder noget senere i 

skriftsproget, i 1974. 

 

5.3.4 Svenske tekster 

De svenske tekster i tema 3 består af to tekster med hhv. 411 og 562 ord hver. Disse 

artikler er fra begyndelsen af januar 2017, og handler ligesom de andre landes tekster i 

tema 3 om videnskab. Teksterne handler om inuitter og den måde de håndterer ekstrem 

kulde og den anden tekst handler om at singler har højere risiko for hjerneblødninger. 

Den første svenske tekst i tema 3 har titlen ”Därför kan inuiter hålla värmen i 

extrem kyla” og handler om et gen inuitterne har arvet fra denisova-mennesket, som 

giver dem en egenskab til at kunne tåle ekstrem kulde, som andre folkestammer ikke kan 

tåle. Det er vejrforhold, hvor temperaturen dykker helt ned i -40°, og det er det såkaldte 

TBX15-gen, der forårsager denne enestående egenskab i inuitterne. 

Teksten består af 411 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst3_1_NO kolesterol Engelsk 1959 Låneord Sub. 1

Tekst3_2_NO kollisjonskurs Engelsk/norsk 1974 Afløsningsord Sub. 1

Moderne importord i norske tekster i tema 3
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Tabel 57. Fordeling i ordklasser tekst3_1_SV 

 

 

I denne tekst er det substantiver og verber der forekommer oftest, eller 82 gange 

hver. Efterfølgende er det adjektiver, adverbier, artikler, konjunktioner, pronomener, 

proprier og præpositioner, der har middelmange forekomster. Til sidst er det 

infinitivpartikler, numeraler, numerus og forkortelser med færrest forekomster, fra nul til 

5. 

Antallet af moderne importord i tekst3_1_SV er et enkelt afløsningsord, fettcell (-

er). Det er sammensat af de traditionelle svenske ord fett og cell, som danner et 

afløsningsord som er inspireret af det engelske fat cell. Den svenske version 

forekommer første gang i skriftsproget i midten af 1990’erne (SO) og er blevet en fast 

del af det svenske skriftsprog siden da.  

Den anden svenske tekst i tema 3 har titlen ”Förskare: Singlar löper högre risk att 

dö efter stroke” og omhandler en amerikansk undersøgelse om mennesker, der ikke er i 

fast parforhold, og hvordan de har større risiko for at få hjerneblødninger. Endvidere 

omhandler artiklen hvilke faktorer der skal tages hensyn til for at opnå det bedste 

resultat muligt, fx psykologiske og fysiske faktorer, barnløshed og depression. 

Teksten består af 562 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 58. Fordeling i ordklasser tekst3_2_SV 

 

 

Her ser vi at ud af de i alt 562 ord, er det substantiver og verber der forekommer 

oftest i teksten, hhv. 140 og 112 gange, efterfulgt af ordklasser med flere end 50 

forekomster: adjektiver og præpositioner. Ordklasserne med 20 til 50 forekomster er 

adverbier, konjunktioner og pronomener. Med færrest forekomster har vi ordklasserne 

artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus, proprier og forkortelser.  

Antallet af moderne importord i tekste3_2_SV er fire: stroke, strokepatient (-er), 

strokeforskare og singel (-ar). Det første importord er substantivet stroke 

(hjerneblødning), som forekommer 14 gange i teksten. Ordet kendes fra 1979 og har 

oprindelse i det engelske ord, stroke, som har samme stavemåde og betydning (SO), og 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_1_SV 42 36 15 2 0 28 5 3 51 17 48 82 82 0 411

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst3_2_SV 73 23 16 15 0 43 3 11 44 16 66 140 112 0 562



 

93 

 

er derfor et fremmedord. Der findes dog et svensk alternativ, hjärninfarkt, men 

journalisten vælger at bruge det mere moderne engelske begreb.  

Det næste importord forekommer tre gange, og det er substantivet strokepatient. 

Dette ord findes kun i SAOL, hvor ordets bøjning og stavemåde er forklaret. Det betyder 

derfor at det ikke er dokumenteret i skriftsproget, da det ikke findes i SO og SAOB, men 

følger bøjningsreglerne for ordets andet led, patient. Ud fra denne information kan 

strokepatient ikke placeres tidsmæssigt i skriftsproget på anden måde end at det er 

blevet dannet efter 1979. Dette ord er dannet af et engelsk og et svensk ord, og 

kategoriseres derfor som et hybrid importord. 

Det næste substantiv, strokeforskare, findes ikke i nogle af de svenske ordbøger, 

men det er tydeligt at ordet er sammensat af stroke og forskare (forsker), som giver til 

kende at det er en sammensætning og et hybrid importord. Da ordet ikke findes i 

ordbøgerne, kan det ikke placeres tidsmæssigt anderledes end det forrige ord, 

strokepatient, eller i 1979 eller derefter. 

Det sidste moderne importord i tema 3 er substantivet singel (single), som kun 

forekommer en enkelt gang i teksten. Dette ord er en forsvensket udgave af det engelske 

single, som har samme betydning, men stavemåden og bøjning er blevet tilpasset til det 

svenske skriftsprogs regler. Det er derfor et låneord. Ifølge SO stammer singlar fra 

1960’erne med denne betydning (SO). Dette ord findes også med ældre betydninger, 

men da det ligger så tæt op ad det engelske ord, både med hensyn til ortografi og 

betydning, vælger jeg at kategorisere det som et låneord. 

For at opsummere de moderne importord i de svenske tekster i tema 3, er det bedst 

at undersøge efterfølgende tabel: 

 

Tabel 59. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 3 

 

 

Ud fra tabel 59 ser vi at der er to forekomster af morderne importord i den første 

tekst, som giver 0,49% af tekstens 411 ord. Resultaterne fra den anden tekst er derimod 

noget mere spændende. Der er i alt 21 forekomster af importord, som giver 3,74% af 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst3_1_SV 2 411 0,49

Tekst3_2_SV 21 562 3,74

I alt 23 973 2,36

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 3
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tekstens i alt 562 ord. Dette giver et gennemsnit på 2,36% i disse to tekster, eller 23 af 

de i alt 973 ord. 

Hvis vi fortsætter med resultaterne fra de svenske tekster i tema 3 i forhold til hvilke 

moderne importord, der er tale om, hvilken oprindelse de har, både sproglig og 

tidsmæssig, samt fordeling i kategorier og ordklasser, ser det således ud: 

 

Tabel 60. Moderne importord i svenske tekster i tema 3 

 

 

Her er der et ord, der står afgørende i spidsen med hensyn til antal forekomster. Det 

er substantivet og fremmedordet stroke, som har 14 forekomster, alle i tekst3_2_SV. Det 

har oprindelse i engelsk og optræder først i det svenske skriftsprog i 1979. Både 

strokepatient og strokeforskare har tre forekomster, er sammensat af svensk og engelsk, 

foruden først at optræde i skriftsproget i eller efter 1979. De to sidste ord forekommer en 

og to gange, og er inspireret af engelsk og engelsk og svensk, og stammer fra efter 1960 

og efter 1990.  

 

5.3.5 Sammenligning af teksterne i tema 3 

Jeg vil herefter opsummere teksterne i tema 3 og sammenligne dem i forhold til moderne 

importord med hensigt på ordenes fordeling, hvilken kategori og ordklasse de tilhører, 

samt deres forekomster i forhold til teksterne og total antal ord. I nedenstående figurer 

opsummerer jeg tema 3. Jeg begynder med importordene i forhold antal forekomster. 

 

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst3_1_SV fettcell (-er) Engelsk/svensk 1990+ Afløsningsord Sub. 2

Tekst3_2_SV stroke Engelsk 1979 Fremmedord Sub. 14

strokepatient (-er) Engelsk/svensk 1979+ Hybrid import Sub. 3

strokeforskare Engelsk/svensk 1979+ Hybrid import Sub. 3

singel (-lar) Engelsk 1960+ Låneord Sub. 1

Moderne importord i svenske tekster i tema 3
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Figur 12. Antal forekomster i tema 3 

 

Her ser vi at der forekommer langt flest moderne importord i de danske og svenske 

tekster, hhv. 27 og 23. I forhold til de forrige to temaer overrasker det lidt, hvor mange 

forekomster der er i de islandske tekster. Der er 13 forekomster, men kun to i de norske 

tekster. Ud af de i alt 4.026 ord i tema 3 er der 65 forekomster af moderne importord, 

som udgør 1,61%. Den største del af importordene findes i de danske tekster, 41,54%, 

efterfulgt af de svenske teksters 35,38%. Importordene i de islandske tekster kommer 

derefter med 20% og til sidst har vi de norske tekster med 3,08%. 

Hvis vi bevæger os videre til hvilken kategori disse importord tilhører, ser det 

således ud: 

 

 

Figur 13. Importord i tema 3 efter kategori 

 

Her er det interessant at se, hvordan importordene i de islandske tekster 

udelukkende består af afløsningsord. Importordene i de norske tekster er derimod fordelt 



 

96 

 

jævnere i et låneord og et afløsningsord. Importordene i de danske og svenske tekster 

fordeles i alle kategorier, men forekommer dog hyppigst som hybride importord og som 

fremmedord og låneord. Hvis vi ser overordnet på teksterne i tema 3 med henblik på 

fordeling, danner forekomsterne et nogenlunde ens gennemsnit i alle kategorierne. 

Det næste jeg vil undersøge vedrørende moderne importord i tema 3 er ordenes 

fordeling i ordklasser. Efterfølgende figur viser dette: 

 

 

Figur 14. Importord i tema 3 efter ordklasse 

 

Her ses det at næsten alle de moderne importord hører til substantiverne. Der 

forekommer kun to verber i de danske tekster, samt et enkelt adjektiv. Det er derfor 

tydeligt at med hensyn til temaet om videnskab, importerer disse fire sprog ord, der 

fungerer som fysiske ting, aktiviteter og begreber. 

Hvis vi ser på oprindelsen af disse, næsten kun, substantiver i forhold til 

importsprog, ser det således ud: 

 

 

Figur 15. Importord i tema 3 efter oprindelsessprog 
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Denne figur viser at de islandske tekster ikke indeholder nogle fremmedord, men er 

alle dannet på baggrund af islandske ord eller sammensat af islandske og engelske ord. 

Den viser også at importordene i de danske og svenske tekster er fordelt nogenlunde 

jævnt som direkte eller indirekte import.  

Det sidste punkt jeg vil analysere i tema 3 er ordenes oprindelse i skriftsprogene 

med hensyn til første forekomster.  

 

 

Figur 16. Importord i tema 3 efter årstal 

 

Denne figur viser fordeling af importordene på en tidslinje fra 1945 til nutiden. I 

dette tema er der ikke nogle ord, der placeres ved spørgsmålstegnet, men til gengæld har 

jeg lavet kategorier der hedder 1976?, 1991? og 1997?, samt 1991+? Det har jeg gjort 

på baggrund af manglende information om oprindelsen af ordene drone, drone-

overvågning, solcellepanel og big business. Som før kan det være vanskeligt at placere 

sammensætninger tidsmæssig, men på baggrund af eksempler i korpusser og enkelte 

ordbøger med manglende information, tillader jeg mig at placere ordene som jeg har 

gjort.  

 

5.4 Tema 4 - Sport 

I nedenstående underkapitler undersøger jeg alle teksterne i tema 4, hver tekst for sig, 

hvor jeg deler ordene op i ordklasser og derefter analyserer de moderne importord. Det 

sidste underkapitel indeholder en opsummering og sammenligning af de forskellige 

landes tekster. 
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5.4.1 Danske tekster 

De danske tekster i tema 4 består af tre tekster med 310 til 359 ord. Dette er nyheder fra 

begyndelsen af januar 2017, og handler alle om sport, fordelt på tennis, dressurridning 

og fodbold. 

Den første tekst har titlen ”Wozniacki efter kæmpe skuffelse: Skulle have lukket 

kampen” og handler om Caroline Wozniackis overraskende nederlag til den tyske Julia 

Görges i Australien i WTA-turneringen. Det var et overraskende nederlag, fordi 

tyskeren var forkølet og Wozniacki ligger nummer 19 på verdensranglisten, hvorimod 

Görges ligger på en 53. plads. 

Teksten består af 337 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 61. Fordeling i ordklasser tekst4_1_DA 

 

 

Ud fra tabel 61 ses det tydeligt at der er flest verber med 76 forekomster, efterfulgt 

af adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener, proprier, præpositioner og 

overraskende substantiver med 46 forekomster. Ordklasserne med færrest forekomster er 

artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser med nul til 

11 forekomster. 

Antallet af moderne importord i tekst4_1_DA er to: video og fighte. Substantivet 

video fremkommer i flere af teksterne i denne undersøgelse, og er som før et 

fremmedord og er kendt i dansk skriftsprog fra 1969 og er importeret fra det engelske 

ord video (DDO).  

Verbet fighte optræder dog første gang i denne undersøgelse i tekst4_1_DA, og er 

ligesom det forrige ord hentet fra engelsk, denne gang fra verbet fight. Det optræder 

først i det danske skriftsprog i 1945 (ODS). Ordets betydning er nøjagtig den samme 

som i engelsk, nemlig at kæmpe (ODS), så journalisten havde altså et valg om at bruge 

det ældre danske ord, eller det mere moderne importord fighte. Dette ord er et låneord, 

da ortografi og grammatisk bøjning er tilpasset til det danske skriftsprogs regler. 

Den anden danske tekst i tema 4 har titlen ”Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein 

ny landstræner for det danske dressurlandshold” og handler om den tyske Rudolf 

Zeilingers afløser for det danske dressurlandshold. Den rutinerede rytter er spændt for 

det nye job som landstræner, og glæder sig meget til at påtage denne nye opgave. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_1_DA 25 31 10 6 0 25 2 11 36 36 33 46 76 0 337
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Teksten består af 310 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 62. Fordeling i ordklasser tekst4_2_DA 

 

 

Her ser vi at substantiverne har flest forekomster, efterfulgt af verber med 51 

forekomster. Det er så ordklasserne adjektiver, konjunktioner, pronomener, proprier og 

præpositioner der ligger i midten med 20 til 39 forekomster. Til sidst er det ordklasserne 

med færrest forekomster, adverbier, artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, 

numerus og forkortelser med nul til 14 forekomster. 

Antallet af moderne importord i tekst4_2_DA er ét enkelt, og et vi er stødt på flere 

gange før. Det er substantivet video, der forekommer en enkelt gang i teksten. Som før 

er ordet et fremmedord, der er kendt fra 1969 i det danske skriftsprog. 

Den tredje og sidste danske tekst har titlen ”Brilliante Eriksen-oplæg stopper 

Chelsea-stime i topbrag” og handler om Tottenham og deres sejr imod Chelsea, hvor den 

danske Christian Eriksen lagde op til to mål. Artiklen går yderligere i dybden af kampen, 

og fortæller os at Chelsea er tæt på at stikke af og dermed vinde Premier League. 

Teksten består af 359 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 63. Fordeling i ordklasser tekst4_3_DA 

 

 

Igen er det substantiverne der optræder oftest, med 82 forekomster, og denne gang 

efterfulgt af præpositioner med 58 forekomster. Verberne er denne gang ordklassen med 

tredje flest forekomster, efterfulgt af adjektiver, adverbier, pronomener og proprier. 

Ordklasserne med færrest forekomster er artikler, infinitivpartikler, konjunktioner, 

numeraler, numerus og forkortelser med nul til 14 forekomster. 

Antallet af moderne importord i tekst4_3_DA er et enkelt, der kun fremkommer en 

gang i teksten. Det er substantivet keeper, som kun findes i DDO uden årstal, og er 

defineret som sportsjargon: ”[M]ålmand i boldspil” (DDO). Dette ord er kendt fra det 

engelske ord keeper, der har samme stavemåde og betydning og kategoriseres derfor 

som et fremmedord. Det er vanskeligt at placere dette moderne importord tidsmæssigt, 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_2_DA 35 12 14 1 0 27 5 2 20 37 39 66 51 1 310

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_3_DA 28 29 10 3 0 14 6 12 22 44 58 82 51 0 359
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da det kun findes i DDO, dog uden årstal for første forekomst i skriftsproget. Jeg kan 

dog udelukke at ordet stammer fra før 1950, da det ikke findes i ODS, og derfor må jeg 

konkludere at ordet optræder i det danske skriftsprog efter 1950.  

Hvis vi ser på antal forekomster af danske moderne importord i tema 4, ser det 

således ud: 

 

Tabel 64. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 4 

 

 

Her ser vi at der er ganske få importord i disse nyhedsartikler, i alt 5 af de 1006 ord, 

som giver et gennemsnit på 0,50%. Forekomsterne er fordelt således at der er tre 

forekomster i den første tekst, som udgør 0,89% af tekstens i alt 337 ord. Den anden 

tekst har kun en enkelt forekomst, som udgør 0,32% af tekstens i alt 310 ord, og til sidst 

er der en forekomst i den tredje tekst, som udgør 0,28% af tekstens i alt 359 ord.  

Jeg vil nu bevæge mig over til selve importordene og deres sproglige og 

tidsmæssige oprindelse, samt deres kategori, ordklasse og forekomster: 

 

Tabel 65. Moderne importord i danske tekster i tema 4 

 

 

Her er de fem forekomster, fordelt i tre forskellige ord, hvoraf det ene forekommer 

to gange og et andet forekommer i to af de tre tekster. De har allesammen det tilfælles at 

have oprindelse i engelsk og kategoriseres som fremmedord og låneord. Fighte er det 

eneste verbum og det ældste, fra 1945. De resterende ord er substantiver, og optræder 

først i skriftsproget efter 1950, hvor video er dokumenteret tilbage til 1969.  

 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst4_1_DA 3 337 0,89

Tekst4_2_DA 1 310 0,32

Tekst4_3_DA 1 359 0,28

I alt 5 1006 0,50

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 4

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst4_1_DA video Engelsk 1969 Fremmedord Sub. 2

fighte Engelsk 1945 Låneord Vb. 1

Tekst4_2_DA video Engelsk 1969 Fremmedord Sub. 1

Tekst4_3_DA keeper Engelsk 1950+ Fremmedord Sub. 1

Moderne importord i danske tekster i tema 4
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5.4.2 Islandske tekster 

De islandske tekster i tema 4 består af tre tekster med 296 til 444 ord, og er 

nyhedsartikler fra begyndelsen af januar 2017. De handler om temaet sport, fordelt i 

fodbold, væddemål indenfor forskellige sportsgrene og skak. 

Den første tekst handler om det islandske fodboldforbund, og dets kommende valg 

af ny formand. Artiklen omhandler dog en kandidat især, Björn Einarsson, som lige 

havde meldt fra sig at han vil kandidere til formand til næste valg i februar. Einarsson er 

meget erfaren i fodboldverdenen, da han var formand i fodboldklubben Víkingur i 2007-

2013. 

Teksten indeholder 444 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 66. Fordeling i ordklasser tekst4_1_IS 

 

 

Her ser vi at det er substantiverne der optræder oftest med 99 forekomster, efterfulgt 

af verber med 77 forekomster. I midten har vi adjektiver, adverbier, konjunktioner, 

pronomener, proprier og præpositioner med 31 til 53 forekomster, og til sidst har vi 

artikler, infinitivpartikler, numeraler, numerus og forkortelser med nul til ni forekomster. 

Tekst4_1_IS indeholder ikke nogen moderne importord. Det kan være svært at 

determinere, hvorfor der ikke er nogle. Der er meget der kan påvirke journalistens 

ordvalg, fx purismepolitik, mediets sprogpoliti og emnet, der bliver skrevet om.  

Den anden islandske tekst i tema 4 har titlen ”7% viðurkenndu að hafa veðjað á 

eigin úrslit” og omhandler en undersøgelse om professionelle islandske idrætsudøvere, 

hvor 7% af fodboldspillerne, der deltog i undersøgelsen sagde at de havde væddet på 

sine egne kampe. Det er dog ikke kun i fodbold, væddemålene finder sted. Det er også i 

basketball, men heldigvis ikke i håndbold. I hvert fald ikke endnu. 

Teksten består af 296 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 67. Fordeling i ordklasser tekst4_2_IS 

 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_1_IS 40 31 0 9 0 41 1 5 42 46 53 99 77 0 444

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_2_IS 19 25 0 11 0 19 1 5 12 15 49 83 57 0 296
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Det ses tydeligt at det igen er substantiverne der forekommer oftest i teksten, 

efterfulgt af verberne. I midten har vi adjektiver, adverbier, konjunktioner, proprier og 

præpositioner, og til sidst med færrest forekomster har vi artikler, infinitivpartikler, 

interjektioner, numeraler, numerus, pronomener og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst4_2_IS er to: netið (-nu) og snjallsími. Det 

første er et substantiv og en forkortelse af ordet internet, som kendes i skriftsproget fra 

1984 (TIM). Ordet internet kommer fra det engelske substantiv, internet, som har 

samme stavemåde og betydning og er derfor et fremmedord. Netið er som før, en 

forkortelse af dette ord, og kategoriseres derfor også som et afløsningsord. Selvom net er 

et gammelt islandsk ord med anden betydning, kategoriserer jeg det som et moderne 

importord, pga. dets nye betydning.  

Det andet importord i denne tekst, snjallsími, er vi stødt på før i tekst3_3_IS, hvor 

det blev kategoriseret som et afløsningsord fra 1998, som har oprindelse i islandsk og 

engelsk. 

Den tredje og sidste islandske tekst i tema 4 har titlen ”Karjakín náði fram hefndum 

gegn Carlsen” og omhandler Magnus Carlsens nederlag til den russiske Sergej Karjakin 

til verdensmesterskaberne i skak. 

Teksten består af 324 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 68. Fordeling i ordklasser tekst4_3_IS 

 

 

I denne sidste islandske tekst ser vi at substantiverne forekommer oftest med 75 

forekomster, efterfulgt af verber med 54 forekomster. I midten har vi adjektiver, 

adverbier, konjunktioner, pronomener, proprier og præpositioner. Ordklasserne med 

færrest forekomster er artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og 

forkortelser med nul til seks forekomster.  

Denne tekst indeholder ikke et eneste moderne importord. Det skyldes måske 

artiklens indhold, da skak er en gammel sport, der ikke har ændret sig meget, og derfor 

ikke har haft brug for nye begreber. Sprogpolitik, purismepolitik og journalistens egne 

holdninger og ordvalg kan også være skyld i at der ikke bliver brugt nogle moderne 

importord. 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_3_IS 16 30 1 6 0 23 5 2 26 42 44 75 54 0 324
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Hvis vi opsummerer samtlige islandske tekster i tema 4 i forhold til forekomster af 

moderne importord, ser det således ud: 

 

Tabel 69. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 4 

 

 

Her ser vi at det kun er tekst4_2_IS der indeholder moderne importord, med fire 

forekomster af to forskellige importord. Det giver 1,35% af tekstens i alt 296 ord. Da der 

ikke forekommer nogle importord i de andre to tekster, falder gennemsnittet ned i 0,38% 

i forhold til teksternes samlede antal ord, 1064.  

Hvis vi undersøger selve ordene nærmere i forhold til sproglig og tidsmæssig 

oprindelse, hvilken kategori og ordklasse de tilhører, samt antal forekomster, ser det 

således ud: 

 

Tabel 70. Moderne importord i islandske tekster i tema 4 

 

 

Her ser vi at begge importordene har oprindelse i islandsk og engelsk, og 

fremkommer først i skriftsproget hhv. efter 1984 og i 1998. De er begge to substantiver, 

hvor det ene er en forkortelse og det andet en sammensætning, men begge er de 

afløsningsord.  

 

5.4.3 Norske tekster 

De norske tekster i tema 4 består af tre tekster med 231 til 380 ord. Teksterne er nyheder 

fra begyndelsen af januar 2017, og handler alle sammen om sport. Teksterne handler 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst4_1_IS 0 444 0

Tekst4_2_IS 4 296 1,35

Tekst4_3_IS 0 324 0,00

I alt 4 1064 0,38

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 4

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst4_1_IS - 0

Tekst4_2_IS netið (-nu) Engelsk/islandsk 1984+ Afløsningsord Sub. 3

snjallsími Engelsk/islandsk 1998 Afløsningsord Sub. 1

Tekst4_3_IS - 0

Moderne importord i islandske tekster i tema 4
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hhv. om skihopperen Johansson, Christian Eriksen, Tottenham og Chelsea og den tredje 

tekst handler om Magnus Carlsen og hans nederlag til Karjakin. 

Den første norske tekst har titlen ”Sensasjonshopperen Johansson: -Jeg tenker, 

sover og spiser skihopping” og handler om skihopperen Robert Johansson, og hans 

fantastiske præstation til VM i skihop i Innsbruck. Det så længe ud til at han ville vinde 

en guldmedalje, men blev slået af sin landsmand, Tande. Dette resultat er et gennembrud 

for den unge skihopper, som kan nå langt i fremtiden. 

Tekst4_1_NO består af 362 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 71. Fordeling i ordklasser tekst4_1_NO 

 

 

Her er det endnu en gang substantiverne der dominerer med 76 forekomster, 

efterfulgt af verber med 68 forekomster. I midten er der adjektiver, adverbier, artikler, 

konjunktioner, pronomener, proprier og præpositioner. Ordklasserne med færrest 

forekomster er infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst4_1_NO er to: sorry og WC. Det første, sorry, 

findes ikke i NRO eller NYO, men ved søgning på NAOB, finder man at der bliver 

citeret i en tekst fra 2007, hvor dette ord forekommer (NAOB). Dette er dog kun ét 

eksempel, og det er derfor usandsynligt at det er den første forekomst i det norske 

skriftsprog. Grunden til at ordet ikke findes i NRO og NYO er, at ordet ikke er norsk. 

Det er et fremmedord fra engelsk. Det findes også på norsk som unnskyld og beklager 

(NAOB), og kan derfor ikke kategoriseres på anden måde end som et fremmedord. 

Det andet ord, WC, er en forkortelse af det engelske world cup, som oversat til 

dansk er verdensmesterskab. Ligesom sorry er dette ord taget direkte fra engelsk og 

tilhører derfor kategorien fremmedord. I det norske skriftsprog forekommer WC først 

året 1976 (NYO), og har været en del af sproget siden.  

Den anden af de norske tekster i tema 4, tekst4_2_NO, har titlen ”Spurs og Alli 

stoppet Chelseas seiersrekke” og handler om hvordan Christian Eriksen og hans 

kollegaer i Tottenham standsede Chelseas sejrsgang med en god 2-0 sejr. Endvidere 

omhandler teksten de andre engelske fodboldhold, som kæmper om at vinde Premier 

League. 

Teksten består af 380 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_1_NO 32 19 10 3 1 17 3 8 37 37 51 75 68 1 362
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Tabel 72. Fordeling i ordklasser tekst4_2_NO 

 

 

I denne tekst overrasker det ikke at substantiverne forekommer oftest, men det er 

ordklassen der kommer efter substantiverne, der overrasker. Det er præpositioner med 

60 forekomster, tæt efterfulgt af proprier med 58 forekomster. Verberne ligger på en 

fjerde plads med 55 forekomster, og er derfor ikke blandt de to øverste ordklasser. 

Dernæst kommer ordklasserne adjektiver, adverbier, artikler, konjunktioner og 

pronomener. Ordklasserne med færrest forekomster er infinitivpartikler, interjektioner, 

numeraler, numerus og forkortelser. 

Antallet af moderne importord i tekst4_2_NO er fem: game over, playmaker (-en), 

video (-en), sjans (-er) og byderby (-et). Ordene game over findes i NO’s korpus og i 

NAOB. I NO’s korpus er det ældste eksempel fra 2003, men citatet i NAOB er ældre, 

fra 1994. Da ordforbindelsen ikke findes i NYO og NRO, betyder det at ordene ikke er 

godkendte i skriftsproget, men bliver dog brugt ifølge eksemplerne for oven. 

Ordforbindelsen er engelsk og betyder at ”[S]pillet er over; kampen, slaget er tabt” 

(NAOB). I teksten bliver der brugt anførselstegn rundt om ordene, som giver til kende at 

journalisten vil holde sig til norsk, men bruger det alligevel. Da der findes alternativer på 

norsk, er denne ordforbindelse fremmedord.  

Ordet playmaker finder man heller ikke i NYO og NRO, men kommer frem i 

NAOB i et citat fra 1965. Når det ikke findes i NRO og NYO betyder det at ordet ikke er 

godkendt i skriftsproget før 1975, men ifølge NAOB findes der eksempler fra før 1975. 

Ordet findes endvidere i FOS og betyder derfor at det er blevet godkendt, i hvert fald i 

2004. Playmaker er taget direkte ind fra engelsk og kategoriseres derfor som et 

fremmedord. 

Det næste ord, video, er derimod ganske lige til, hvad angår tidsmæssig oprindelse i 

det norske skriftsprog. Ordet kendes fra 1965 og stammer fra det engelske ord video 

(NYO). Det har samme betydning på norsk som i engelsk, og kategoriseres derfor som 

et låneord.  

Det sidste moderne importord i denne tekst er ordet sjans, der også forekommer i 

teksten i form af sjansen og sjanser. Det optræder først i det norske skriftsprog i 1974, 

og har oprindelse i det engelske ord chance. (NYO) Den norske version af ordet er 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_2_NO 36 16 12 4 0 25 8 6 17 58 60 83 55 0 380
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blevet tilpasset til sproget i stavemåde og bøjning, og derfor kategoriserer jeg det som et 

låneord.  

Den tredje og sidste norske tekst, tekst4_3_NO har titlen ”Carlsen kunne krevd 

remis mot Karjakin i tabbeparti” og handler om skakspilleren Magnus Carlsen, der tabte 

til den russiske Sergej Karjakin. Til trods for nederlaget mistede Carlsen ikke sit forskud 

på toppen af ranglisten, men nu har både Carlsen og Karjakin 10 point hver.  

Teksten består af 231 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 73. Fordeling i ordklasser tekst4_3_NO 

 

 

I denne sidste tekst er det igen substantiver og verber der forekommer oftest, hhv. 

43 og 42 gange. Dernæst er det adjektiver, adverbier, artikler, konjunktioner, 

pronomener, proprier og præpositioner. Ordklasserne med færrest forekomster er 

infinitivpartikler, numeraler, numerus og forkortelser.  

Antallet af moderne importord i tekst4_3_NO er kun ét enkelt: outstanding. Det står 

i anførselstegn, sandsynligvis fordi journalisten ikke vil bruge engelske ord, men det er 

uanset til stede. Det er taget direkte fra engelsk og betyder fremragende. Det 

forekommer ikke i ordbøgerne, foruden i NAOB, hvor det er citeret fra 1972. Dermed 

kan jeg konkludere at outstanding højst sandsynligt er et moderne importord som 

kategoriseres som et fremmedord. Det er dog vanskeligt at placere tidsmæssigt, da der 

kun er tre citater i NAOB, hvor det ældste er fra 1972, men det giver dog en idé om, at 

ordet ikke forekommer meget før i det norske skriftsprog. Der findes et alternativ på 

norsk, fremragende, men journalisten vælger det engelske frem for det norske. 

For at opsummere de norske tekster i tema 4, er det bedst at undersøge efterfølgende 

tabel: 

 

Tabel 74. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 4 

 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_3_NO 19 17 12 3 0 11 3 2 26 21 32 43 42 0 231

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst4_1_NO 2 362 0,55

Tekst4_2_NO 6 380 1,58

Tekst4_3_NO 1 231 0,43

I alt 9 973 0,92

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 4
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Her ser vi at det er tekst4_2_NO der har flest forekomster af moderne importord, i 

alt seks af 380 ord, som giver et procent på 1,58%. Den første tekst har to moderne 

importord, som giver 0,55% af de i alt 362 ord. Den tredje og sidste tekst indeholder kun 

ét enkelt moderne importord som udgør 0,43% af de i alt 231 ord. Dette giver et 

gennemsnit på 0,92%, eller ni ud af 973 ord.  

Hvis vi ser på hvilke importord, der er tale om, deres sproglige og tidsmæssige 

oprindelse, deres kategori, ordklasser og antal forekomster, ser det således ud: 

 

Tabel 75. Moderne importord i norske tekster i tema 4 

 

 

Her ser vi at sjans forekommer to gange, hvorimod alle de andre importord kun 

optræder én enkelt gang hver. Ordene består af et låneord og syv fremmedord, som 

stammer fra midten af 1960’erne til 2007, hvis vi accepterer at sorry første gang 

optrådte i skriftsproget i 2007. Samtlige moderne importord i teksten har oprindelse i 

engelsk og er fordelt i fem substantiver, et adjektiv, en interjektion og en præposition.  

 

5.4.4 Svenske tekster 

De svenske tekster i tema 4 består af tre tekster med 251 til 377 ord. Disse 

nyhedsartikler er fra begyndelsen af januar 2017, og omhandler alle sport, hhv. skiløb, 

skiskydning og fodbold. 

Den første svenske tekst i tema 4, tekst4_1_SV, har titlen ”Vingarna bär – finns 

inga gränser” og handler om Stina Nilssons rigtig gode resultater i skiløb, hvor hun 

bliver sammenlignet med andre stærke svenske skiløbere som Carolina Klüft og 

Charlotte Kalla. Stina har opnået meget gode resultater denne sæson, men journalisten 

mener dog ikke at hun kommer til med at vinde Tour de Ski dette år.  

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst4_1_NO sorry Engelsk 2007? Fremmedord Interj. 1

WC Engelsk 1976 Fremmedord Sub. 1

Tekst4_2_NO game Engelsk 1994? Fremmedord Sub. 1

over Engelsk 1994? Fremmedord Præp. 1

playmaker (-en) Engelsk 1975? Fremmedord Sub. 1

video Engelsk 1965 Fremmedord Sub. 1

sjans (-er, -n) Engelsk 1974 Låneord Sub. 2

Tekst4_3_NO outstanding Engelsk 1972? Fremmedord Adj. 1

Moderne importord i norske tekster i tema 4
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Teksten består af 377 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 76. Fordeling i ordklasser tekst4_1_SV 

 

 

I denne tekst er det verberne der kommer først i mål med 80 forekomster, tæt 

efterfulgt af substantiverne med 62 forekomster. Pronomenerne har 58 forekomster, og 

ligger derfor tæt bagved substantiverne. I midten har vi adjektiver, adverbier, 

konjunktioner, proprier og præpositioner. Ordklasserne med færrest forekomster er 

artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og forkortelser.  

Antallet af moderne importord i tekst4_1_SV er et enkelt. Det er substantivet tour (-

en), der har oprindelse i det franske ord tour (konkurrence, turnering) (SNA) og er kendt 

i det svenske skriftsprog fra 1987, og defineres således: ”[S]erie av tävlingar som 

arrangeras på olika orter vanligen över hela världen; i vissa sporter, främst individuella 

bollsporter” (SO). Da ordet tour er importeret fra fransk og ikke er blevet tilpasset i 

forhold til ortografi, kategoriseres det som et fremmedord.  

Den anden svenske tekst i tema 4 har titlen ”Tre bom i ett skytte av Fourcade” og 

handler om Martin Fourcade, skiskytten som har domineret verdensturneringen hele 

vinteren, men tabte til franskmanden Julian Eberhard. Det gik knap så godt for 

svenskerne, da Frederik Lindström kom på en 32. plads. 

Teksten består af 251 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 77. Fordeling i ordklasser tekst4_2_SV 

 

 

Verberne i denne tekst optræder oftest med 45 forekomster, efterfulgt af 

substantiverne med 39 forekomster. Ordklasserne med middel mange forekomster er 

adjektiver, adverbier, konjunktioner, pronomener, proprier og præpositioner, og til sidst 

med færrest forekomster har vi artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, 

numerus og forkortelser. 

Denne tekst indeholder ikke nogen moderne importord. Det er den korteste af de 

svenske tekster i tema 4, men det er formodentlig pga. artiklens indhold, at der ikke 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_1_SV 35 30 12 4 3 27 2 3 58 26 35 62 80 0 377

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_2_SV 22 15 8 1 0 16 7 7 23 35 33 39 45 0 251
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forekommer nogle importord. Den handler om skiskydning, som er en gammel og 

populær sport i Sverige og Norge, og det er måske derfor der ikke bliver tilføjet nye 

importord til det eksisterende ordforråd om skiskydning. 

Den tredje og sidste tekst har titlen ”Dele Alli krossade Chelseas rekorddröm” og 

handler endnu engang om hvordan Christian Eriksen og kollegaer i Tottenham stoppede 

Chelseas sejrsgang, med to assists fra Eriksen. Endvidere omhandler artiklen de andre 

hold, der stadig kæmper om at vinde den eftertragtelsesværdige engelske titel.  

Teksten består af 340 ord, fordelt på efterfølgende måde: 

 

Tabel 78. Fordeling i ordklasser tekst4_3_SV 

 

 

Substantiver, verber og proprier står øverst på listen, når det angår forekomster, med 

hhv. 69, 60 og 50 forekomster hver. I midten ligger adjektiverne, adverbierne, 

konjunktionerne, pronomener og præpositionerne, efterfulgt af ordklasserne med færrest 

forekomster, artikler, infinitivpartikler, interjektioner, numeraler, numerus og 

forkortelser. 

Antallet af moderne importord i den sidste tekst i denne undersøgelse er to: assist-

specialist (-en) og London-derby. Det første er sammensætningen assist-specialisten 

som ikke findes i ordbøgerne som et helt ord, men hvert for sig finder man dem i SO 

med første forekomst i skriftsproget. Assist kendes fra 1970’erne (SO), er ikke blevet 

tilpasset til det svenske skriftsprog og er derfor et fremmedord. Specialist er derimod et 

ældre svensk ord og kategoriseres ikke som moderne. Ud fra disse oplysninger, kan jeg 

konkludere at sammensætningen assist-specialisten er en sammensætning af et 

eksisterende svensk ord og et fremmedord, og derfor kategoriseres som hybrid import. 

Assist forekommer første gang i skriftsproget i 1970’erne, så sammensætningen kan ikke 

være dannet før det. 

Det andet moderne importord i den sidste svenske tekst er substantivet og 

sammensætningen London-derby. Det er sammensat af propriet London og substantivet 

derby. Det sidste kommer fra det engelske derby, som betyder det samme og staves på 

samme måde, og kategoriseres derfor som et fremmedord. Dette fremmedord bliver 

derefter tilføjet til London, som gør at sammensætningen bliver til et hybrid importord. 

Derby forekommer første gang i skriftsproget i 1875, men da havde det en anden 

Adj Adv Art Inf Int Konj Numerale Numerus Pron Prop Præp Sub Vb Fork I alt

Tekst4_3_SV 32 22 11 9 0 21 3 3 20 50 40 69 60 0 340
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betydning, end den der menes med London-derby i denne sammenhæng. Den ældre 

version defineres således: ”[E]n klassisk hästkapplöpning i England” (SO), men den nye 

definition er: ”[M]atch mellan lag från samma ort eller område” (SO). Et fodbold derby 

er taget direkte fra det engelske ord derby og fremkommer først i det svenske skriftsprog 

i 1955 (SO). Sammensætningen kategoriserer jeg derfor som et hybrid importord.  

Jeg vil nu opsummere de moderne importord i de svenske tekster i tema 4 i forhold 

til antal forekomster i hver tekst for sig og samlet: 

 

Tabel 79. Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 4 

 

 

Her ser vi at den første tekst har to forekomster af tekstens 377 ord, som udgør 

0,53% importord. Den tredje tekst har også to forekomster, som udgør et lidt højere 

0,59% i forhold til tekstens 340 ord. Den anden svenske tekst i tema 4 har ikke nogle 

forekomster og indeholder derfor 0% moderne importord. Dette giver os et gennemsnit 

på 0,41%, eller fire ud af de i alt 968 ord. 

Hvis vi fortsætter og undersøger selve importordene i forhold til deres oprindelse, 

både sproglig og tidsmæssig, hvilken kategori og ordklasse de tilhører, samt antal 

forekomster pr. ord, ser det således ud: 

 

Tabel 80. Moderne importord i svenske tekster i tema 4 

 

 

Tour er det eneste ord, der forekommer oftere end én gang, hvorimod de to andre 

moderne importord forekommer én gang hver. Tour har oprindelse i fransk fra 1987 og 

kategoriseres som et fremmedord. De to andre importord er begge to sammensætninger 

Tekst Total forekomster Total ord Antal forekomster i %

Tekst4_1_SV 2 377 0,53

Tekst4_2_SV 0 251 0

Tekst4_3_SV 2 340 0,59

I alt 4 968 0,41

Forekomster af moderne importord i teksterne i tema 4

Tekst Ord Oprindelse Årstal Kategori Ordklasse Forekomster

Tekst4_1_SV tour (-en) Fransk 1987 Fremmedord Sub. 2

Tekst4_2_SV - 0

Tekst4_3_SV assist-specialist (-en) Engelsk/svensk 1970+ Hybrid import Sub. 1

London-derby Engelsk/svensk 1955+ Hybrid import Sub. 1

Moderne importord i svenske tekster i tema 4
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og hybride importord med oprindelse i svensk og engelsk. Det er vanskeligt at placere 

sådanne sammensætninger tidsmæssigt, men jeg går ud fra at ordet ikke findes før den 

engelske del af ordet først optræder i det svenske skriftsprog.  

 

5.4.5 Opsummering og sammenligning af teksterne i tema 4 

Jeg vil afslutte dette kapitel om tema 4 med en opsummering og sammenligning. Jeg 

sammenligner de moderne importord i teksterne i forhold til antallet af moderne 

importord i hvert sprog for sig med henblik på ordenes fordeling, hvilken kategori og 

ordklasse de tilhører, samt forholdstal. 

 

 

Figur 17. Antal forekomster i tema 4 

 

I figur 17 ser vi at de norske tekster indeholder langt flest forekomster af moderne 

importord, hvorimod de andre tekster indeholder nogenlunde samme antal forekomster. 

Samlet er det 22 forekomster, som udgør 0,55% af de i alt 4.011 ord i tema 4. 

Importordene i de norske tekster har flest forekomster, eller 40,91% af importordene. 

Derefter udgør importordene i de danske tekster 22,73% og de islandske og svenske 

udgør 18,18% hver.  

De 22 moderne importord i tema 4 fordeles i fire forskellige kategorier, og ser 

således ud: 
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Figur 18. Importord i tema 4 efter kategori 

 

Det er interessant at se hvordan den orange søjle står helt alene ved 

afløsningsordene. Importordene i de islandske tekster består udelukkende af 

afløsningsord, og er også de eneste af slagsen. De andre tre er alle fordelt i to kategorier 

hver. Importordene i de danske tekster er delt op i fire fremmedord og et enkelt låneord, 

hvorimod importordene i de norske tekster står højest med syv forekomster. 

Importordene i de svenske tekster er fordelt mest jævnt i fremmedord og hybride 

importord.  

Jeg vil nu bevæge mig over til hvilke ordklasser de forskellige importord tilhører. 

Grafisk ser det således ud: 

 

 

Figur 19. Importord i tema 4 efter ordklasse 

 

Figur 19 viser at de fleste af importordene er substantiver. Importordene i de 

islandske og svenske tekster består udelukkende af substantiver, imens de danske 

fordeles i substantiver og verber. Det interessante ved importordene i de norske tekster 
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er deres fordeling i fire forskellige ordklasser. Det er ordene sorry, over og outstanding. 

I talesproget hører man ofte ord som sorry og andre engelske interjektioner som er 

mindre høflige, men de optræder sjældent i disse nyhedsartikler. Ordet over er lidt 

specielt i denne sammenhæng da det er en del af ordforbindelsen game over, og det kan 

selvfølgelig diskuteres om en ordforbindelse overhovedet tilhører importord. Men trods 

alt er det en præposition som kun optræder en enkelt gang i de norske tekster. Ordet 

outstanding er et af de få adjektiver, der er fundet frem til som import.  

Det er ganske nemt at gennemskue disse tre ords oprindelse, da de alle er importeret 

fra det engelske skriftsprog. Men de er ikke de eneste: 

 

 

Figur 20. Importord i tema 4 efter oprindelsessprog 

 

Her ser vi at samtlige moderne importord i de danske og norske tekster er direkte 

lån fra engelsk, og er derfor ikke sammensat med ord fra de respektive hjemlige sprog. 

Importordene i de islandske tekster er alle afløsningsord dannet med forbillede i engelsk. 

Det samme gælder for de to hybride importord assist-specialisten og London-derby i de 

svenske tekster. Men i de svenske tekster finder vi et ord, som kommer oprindelig fra 

det franske skriftsprog, og er dermed det eneste moderne importord, der ikke har engelsk 

oprindelse. Det er ordet tour, som også findes i engelsk, og jeg kan kun spekulere at 

ordet er taget ind fra fransk pga. det meget populære cykelløb Tour de France.  

Det sidste jeg vil undersøge i tema 4 er fra hvilken periode de moderne importord 

først er dokumenteret i skriftsprogene.  
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Figur 21. Importord i tema 4 efter årstal 

 

Det er igen vanskeligt at placere importordene helt nøjagtigt, pga. manglende 

information. Ord som playmaker i forbindelse med fodbold, da det ikke findes i alle 

ordbøger, og man derfor bliver nødt til at bruge udelukkelsesmetoden til at placere ordet 

nogenlunde korrekt på tidslinjen.  

Ikke desto mindre kan vi se på grafen foroven at importordene er fordelt 

nogenlunde jævnt med undtagelser af enkelt høje søjler fra de danske og svenske tekster. 

 

5.5 Opsummering og resultater 

Jeg vil nu opsummere samtlige resultater og diskutere i forhold til sprogpolitikker, 

purisme og se hvordan de forholder sig til problemstillingen. Det første punkt jeg vil se 

nærmere på er total forekomster af moderne importord i forhold til temaer. 

 

 

Figur 22. Antal forekomster af moderne importord i alle temaerne 
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Her ses det tydeligt at tema 3 indeholder flest forekomster, hvorefter tema 2 har 35 

forekomster og tema 1 og tema 4 har 22 forekomster hver. Tema 3 omhandler tekster om 

videnskab, hvor der er tale om innovationer som droner og solceller, samt moderne ting 

som smartphones og e-cigaretter. Disse resultater giver til kende at de nordiske sprog 

som en helhed er åbnere for importord, når det drejer sig om nye opfindelser og moderne 

fysiske ting. Det kan muligvis også skyldes af manglende afløsningsord, som måske 

bliver dannet senere eller allerede findes, men ikke har vundet sit indtog. 

Tema 2 omhandler derimod temaet kultur, som blandt andet indeholder artikler om 

tv og internettet. Det er derfor ikke usædvanligt at støde på såkaldte tv-ord, som 

forekommer 15 gange af de i alt 35 moderne importords forekomster, der giver en 

procentdel på 43%. De resterende importord i dette tema er jævnere fordelt, men der er 

syv forekomster af importord i forbindelse med internettet. Det giver en procentdel på 

20%.  

Tema 1 og 2 indeholder 22 forekomster hver og disse tekster handler om temaerne 

nytår og sport. Resultaterne giver til kende at der ikke er samme behov for at importere i 

disse ordforråd. Det er muligvis fordi teksterne omhandler julen og nytåret som er gamle 

traditioner, hvor der allerede findes et rigeligt ordforråd. Det samme gælder for teksterne 

om sport. De omhandler blandt andet fodbold, ridning, skak og skisport, der også er 

gamle sportsgrene, og derfor muligvis også har haft et rigeligt ordforråd i 1945.  

Det totale antal forekomster af moderne importord i samtlige temaer er 144 og er 

fordelt i tekster af i alt 16.389 ord. Det giver en procentdel på 0,88%.  

Det næste jeg vil se på, er hvilke kategorier de førnævnte moderne importord 

tilhører og hvordan de fordeles på de fire temaer. Visuelt ser det således ud: 

 

 

Figur 23. Fordeling af kategorier i alle temaerne 
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Den grå søjle repræsenterer fremmedordene og er kategorien med flest forekomster, 

eller 41. Dernæst er det den blå søjle som repræsenterer kategorien afløsningsord med 

39 forekomster, hybride importord er den orange søjle med 33 forekomster og til sidst 

den gule søjle som repræsenterer låneord med 31 forekomster. Hvis vi sammenligner 

dette med figur 23 i forhold til venstre og højre side af figuren, er det 72 forekomster fra 

venstre side og 72 forekomster fra højre side. Det er en fordeling på præcis 50% hver.  

I tema 1 er der 13 forekomster af låneord kontra ni forekomster af de resterende 

kategorier. Det fortæller os at i temaet om nytår er det importord som er tilpasset til det 

hjemlige sprog i forhold til skrivemåde, udtale og bøjning, der vægter mest. 

Fordelingen er jævnere i tema 2, hvor det til gengæld er låneordene der har færrest 

forekomster. Fordelingen af de tre andre kategorier er nogenlunde ens, og det kan 

konkluderes at i tekster om kultur er ordforrådet åbent for at tilføje sammensætninger af 

ord fra fremmedsprog og det hjemlige sprog, samt dannelser af afløsningsord og at tage 

fremmedord direkte ind i skriftsproget. 

Tema 3 er kategorien med flest forekomster, hvor der bliver dannet afløsningsord på 

grundlag af traditionelle ord for at afløse importordene, samt at tage fremmedord direkte 

ind i skriftsproget. Fordelingen på disse to kategorier er nogenlunde 50-50 og det samme 

gælder for hybride importord og låneord. Når det drejer sig om tekster, der omhandler 

videnskab, viser det sig at skriftsproget er mere tilbøjeligt til at importere ord fra andre 

sprog.  

Tema 4 har en fordeling af kategorierne der minder meget om tema 1. Til forskel fra 

tema 1 er det dog fremmedordene der udgør 59% af forekomsterne, hvorimod de andre 

kategorier kun udgør 41% samlet. Det giver til kende at når man skriver om sport er 

skriftsproget åbent for at importere fremmedord direkte fra andre sprog. Fire af teksterne 

i tema 4 handler om fodbold, hvor tre af teksterne handler om den samme kamp i den 

engelske Premier League. De omhandler dermed en begivenhed der fandt sted i England 

og foregik på engelsk. Det er derfor ikke overraskende at journalisterne har tendens til at 

bruge engelske ord i deres artikler. 

Det næste jeg vil opsummere og sammenligne er fordelingen af de moderne 

importord i ordklasser. Importordene fordeles kun i fem ordklasser, adjektiver, 

interjektioner, præpositioner, substantiver og verber. Visuelt ser det således ud: 
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Figur 24. Fordeling af ordklasser i alle temaerne 

 

Her ser vi at søjlen der repræsenterer substantiverne står højest, og der er langt ned 

til den næste søjle som repræsenterer adjektiverne. Substantiverne udgør 125 af de i alt 

144 forekomster af moderne importord som giver en procentdel på 87%, hvorimod 

adjektiverne udgør 7% og verberne 5%. Præpositionerne og interjektionerne deler det 

resterende ene procent jævnt mellem sig.  

De åbne ordklasser består af substantiver, adjektiver og verber, hvorimod 

interjektioner og præpositioner kategoriseres som lukkede ordklasser. Det passer meget 

godt med disse resultater, foruden at traditionelt ville interjektioner og præpositioner 

ikke være åbne for tilføjelser af nye ord. 

Det er ikke overraskende at substantiverne udgør 87% af de moderne importord, da 

forrige undersøgelser viser nogenlunde de samme resultater. Dette gælder fx MIN-

projektet hvor substantiverne udgør 89,5% af importordene i redaktionelle tekster 

(Selback & Sandøy 2007, 140). I samme undersøgelse udgør adjektiverne 7,2% og 

verberne 2,8%. Det er næsten de samme forhold som i denne undersøgelse, da 

procenterne er 87%, 7% og 5%. Interjektioner og præpositioner udgør 0,1% af 

importordene hver i MIN-projektet kontra 0,5% hver i denne undersøgelse. Ud fra dette 

kan det derfor konkluderes at fordelingen af moderne importord i ordklasser er mere 

eller mindre den samme som i denne undersøgelse. 

Hvis vi bevæger os videre til det næste punkt, fordeling af oprindelsessprog, ser det 

således ud: 
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Figur 25. Fordeling af oprindelsessprog i alle temaerne 

 

Her ser vi at den lysblå søjle, som repræsenterer engelsk, står højest i samtlige 

temaer. Den repræsenterer fremmedord og låneord, enkelte hybride importord og 

afløsningsord og udgør dermed også den største kategori. I tema 1 er importordene 

næsten udelukkende oprindet fra engelsk, dog med enkelte sammensætninger af engelsk 

og de forskellige hjemlige sprog.  

Tema 2 indeholder derimod moderne importord med oprindelse i engelsk, samt en 

jævnere fordeling af sammensætninger. Dansk, norsk og svensk er sprogene som danner 

de fleste sammensætninger med engelsk, hvorimod der er ganske få sammensætninger 

med islandsk. 

Tema 3 indeholder flest importord med oprindelse i engelsk af samtlige tekster, men 

til forskel fra tema 2 er det dansk, islandsk og svensk der har flest forekomster af 

engelske sammensætninger. Denne gang er der ganske få sammensætninger af norsk og 

engelsk.  

Det sidste tema er interessant med henblik på danske og norske sammensætninger. 

De findes ikke i dette sportstema, til forskel fra islandsk og svensk som er dygtigere til 

at blande det hjemlige sprog sammen med engelsk. Det er igen engelsk der dominerer, 

men der forekommer også et enkelt importord taget direkte fra fransk.  

 Det sidste punkt jeg vil undersøge i denne sammenhæng er fordelingen af moderne 

importord i forhold til første forekomst i skriftsproget. 
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Figur 26. Fordeling af importordenes første forekomst i alle temaerne 

 

Her ser vi fordelingen af samtlige moderne importord i alle fire temaer i forhold til 

perioder på ti år, samt årstal efterfulgt af spørgsmålstegn eller et plus. De repræsenterer 

ord, som ikke kan placeres nøjagtigt på tidslinjen pga. manglende dokumentation og 

generel information om ordene. Det gælder fx mange sammensætninger, som ikke 

findes i ordbøgerne, og muligvis er dannet af journalisterne.  

Ud fra figur 26 ser vi at ordenes første forekomst i skriftsprogene tilhører oftere den 

første halvdel af tidslinjen. Det er fx tv-ord der trækker søjlerne højt op omkring 1956-

1965 og igen i 1966-1975. Den højeste søjle er tema 3 i perioden 1976-1985 og det 

skyldes 14 forekomster af ordet stroke i tekst3_2_SV, samt sammensætningerne dannet 

på baggrund af dette ord. På samme måde er det ord i forbindelse med rafretta i 

tekst3_2_IS, der trækker den grå søjle op i perioden 2006-2015. 

Der er som altid en stor forskel på talesproget og man hører ofte flere moderne 

importord, især blandt unge. Det gælder ikke skriftsproget, hvor ordvalget er mere 

traditionelt, der fx skyldes af sprogpolitikkerne. Resultaterne i denne undersøgelse viser 

at der ikke er mange moderne importord efter årtusindskiftet i skriftsproget, men af egen 

sproglig erfaring i både Danmark og på Island, kan jeg konstatere at det ikke gælder for 

talesproget.  
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6. Diskussion og perspektivering 

Jeg vil nu diskutere mine resultater i forhold til purisme begrebet og sprogpolitikkerne. 

Som nævnt i kapitel 3.2 er den engelske indflydelse på de nordiske sprog vokset efter 

anden verdenskrig, hvilket resulterede i forskellige holdninger til dannelser af moderne 

importord. Hvis vi ser tilbage på figur 26 ser vi også hvordan den første halvdel af 

tidslinjen efter 1945 indeholder flest forekomster af moderne importord.  

Ifølge Kvaran (2007, 16-17) var der i perioden omkring 1945 og derefter en negativ 

holdning til dannelsen af afløsningsord fra importord, men situationen ændrede sig og 

nu er afløsningsord en større del af det danske sprog. Hvis vi ser på fordelingen af 

moderne importord i forhold til tidsmæssig placering i de danske tekster, ser vi dog at 

disse holdninger ikke reflekteres i antallet af moderne importord i denne periode. 

Situationen i Norge beskrives som ikke særlig puristisk, pga. manglende normer og 

regler for hvordan afløsningsord skal dannes. Der forekommer kun 27 moderne 

importord i de norske tekster, som er 18,8% af total antal importord i denne 

undersøgelse. Den lave andel af importord i de norske tekster reflekterer denne 

beskrivelse af purismen i Norge. 

På Island har man længe været meget sprogligt puristisk, og man kæmpede længe 

imod dansk indflydelse. Det samme gælder om engelsk i dag. Der er kun 22 forekomster 

af moderne importord i samtlige islandske tekster, som udgør 15,3% af de i alt 144 

moderne importord. 

Sprogpurismen i Sverige ligger et eller andet sted imellem den danske og den 

islandske, da almenheden ikke synes at være åben for importordene. Det totale antal 

forekomster af moderne importord i de svenske tekster er 46, i forhold til 49 i de danske 

tekster. De svenske importord udgør 31,9% i forhold til 34% i de danske tekster. 

Jeg vil nu se hvordan, eller hvis, den nordiske sprogpolitik, samt landenes og 

mediernes sprogpolitikker genspejles i mine resultater. Som før handler den nordiske 

sprogpolitik om nordboernes sproglige rettigheder i forhold til eget modersmål og 

landenes minoritetssprog. Denne sprogpolitik omhandler ikke skriftsproget på samme 

måde som landenes og mediernes sprogpolitikker, men beskriver en fælles politik som 

samtlige nordiske lande kan henvende sig til. Det er også blevet gjort i samtlige landes 

individuelle sprogpolitikker. Mine resultater genspejler kun den nordiske sprogpolitik på 

den måde at landenes sprog skal bevares og udvikles, og det kan ses på hvordan 

forekomsten af de moderne importord er nogenlunde de samme med undtagelse af 
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forekomsterne i de islandske tekster. Det skyldes den strenge purisme på Island, og er 

derfor ikke overraskende.  

Landenes individuelle sprogpolitikker ligner hinanden meget, og det er tydeligt at 

inspiration fra den nordiske sprogpolitik vægter meget, samt det internordiske 

sprogsamarbejde. Erhvervslivet, sprogteknologi og terminologi, det offentlige, kultur og 

medier og det nordiske er alle punkter, der findes i samtlige sprogpolitikker. Den retslige 

status forekommer i alle sprogpolitikker med undtagelse af den svenske og der er kun et 

engelsk referat i den danske sprogpolitik.  

I tabel 2 ser vi at mediernes sprogpolitikker ligner hinanden meget og indeholder 

stort set det samme. RUV og SVT skærer sig dog ud med specialister på arbejdspladsen, 

som skal hjælpe til med retskrivning og lingvistiske udfordringer. Ud fra mine resultater 

viser det sig at specialisten hos RUV flittigt bliver brugt, da de islandske tekster har 

færrest forekomster af moderne importord. De svenske tekster indeholder næstflest 

forekomster, så det er et spørgsmål om specialisten bliver brugt tilstrækkeligt hos SVT. 

Et af punkterne i SVT’s retningslinjer om sprogbrug i medierne er at alt materiale der 

fremkommer på engelsk skal oversættes eller opsummeres på svensk, så hele 

befolkningen har mulighed for at forstå den skrevne tekst. Dette stemmer ikke helt 

overens med forekomsterne af moderne importord i de svenske tekster, da de indeholder 

forholdsvis mange importord i forhold til de islandske og norske tekster. Jeg mener dog 

ikke at de svenske tekster har mange forekomster, der er kun tale om forholdet til de 

andre tekster. 

Det totale antal af moderne importord er overhovedet ikke højt og udgør kun 0,88% 

af teksterne. Det er derfor tydeligt at de fire nordiske medier alle holder sig til den 

nordiske sprogpolitiks vejledning om at bevare sprogene i et realistisk omfang. Samtlige 

medier lægger vægt på at det hjemlige sprog skal være korrekt, troværdigt, skrevet af høj 

kvalitet og at der skal bruges en begribelig sprogbrug. Det hjemlige sprog skal bruges i 

størst muligt omfang og fremmedord skal derfor forklares eller oversættes. Dette punkt 

viser mine resultater også i forhold til hvordan journalisterne i meget lille omfang ikke 

altid er opmærksomme på at forklare og oversætte. Det er dog en form for oversættelse 

at bruge hybride importord, afløsningsord og låneord, men brugen af fremmedord skal 

undgås så vidt som muligt. Det bliver også gjort da der kun forekommer 41 fremmedord 

af de i alt 16.389 ord, som udgør 0,24%.  

Ud fra mine resultater og sammenligning med teorierne kan jeg derfor konkludere at 

de analyserede tekster er puristiske i nogenlunde høj grad og at medierne har gode 
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retningslinjer, som bliver efterfulgt så vidt som muligt. Endvidere er det tydeligt at se, 

hvordan landenes og dermed mediernes sprogpolitikker genspejler den nordiske 

sprogpolitik. 

Min undersøgelse er lavet med MIN-projektet som forbillede og er på mange 

områder inspireret af dette projekt. MIN-projektet består af to dele, hvor den ene 

omhandler skriftsproget og den anden talesproget. Jeg har valgt kun at omfatte 

skriftsproget, og har på den måde kun taget inspiration fra MIN-projektet på dette 

område. Endvidere omfatter MIN-projektet også færøsk, finlandssvensk og finsk, hvor 

jeg har valgt kun at fokusere på dansk, islandsk, norsk og svensk. 

Min undersøgelse er også bygget op på en lidt anden måde med hensyn til 

sammenligning. Jeg sammenligner sprogene med hinanden i hvert tema for sig ligesom i 

MIN-projektet, men jeg vælger også at fokusere på de fire temaer og hvordan forskellen 

på dem er i forhold til forekomster af moderne importord.  

Resultaterne fra MIN-undersøgelsen er at i de danske aviser forekommer moderne 

importord 0,84% i forhold til total antal ord. Mine resultater viser at moderne importord 

forekommer 1,16% i forhold til teksternes total antal ord, og der er derfor en forskel på 

0,32 procentpoint. Resultaterne i den islandske del af MIN-projektet er 0,17%, hvorimod 

mine resultater viser 0,53% forekomster i forhold til total antal ord i de islandske tekster. 

Resultaterne fra den norske del af MIN-undersøgelsen er 1,11% i forhold til total antal 

ord, hvorimod mine resultater er noget lavere med 0,67% i forhold til total antal ord i de 

norske tekster. Det gør en forskel på 0,44 procentpoint. Resultaterne fra den svenske del 

af MIN-projektet er 1,09% moderne importord i forhold til total antal ord, hvor mine 

resultater ligger meget tæt på med 1,15%, som kun udgør en forskel på 0,06 

procentpoint. 

Hvis vi tager gennemsnittet på samtlige tekster i MIN-projektet giver det 0,80%, 

hvorimod mine resultater giver et gennemsnit på 0,88%. Det betyder at gennemsnittet af 

disse to undersøgelser ligger meget tæt på hinanden, og der er kun en forskel på 0,08 

procentpoint. 

Jeg vil nu omhandle skriveprocessen, hvilke udfordringer jeg er stødt på og hvordan 

undersøgelsen kan forbedres.  

Det kan være udfordrende at lave en undersøgelse som denne, da ordbøger og 

korpusser kan være meget forskellige fra det ene land til det andet. Jeg havde fx svært 

ved at finde norske ordbøger online, og blev nødt til at bruge fysiske ordbøger i den 
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norske analyse. De danske, islandske og svenske ordbøger er nemt tilgængelige på 

internettet og det har derfor været nemmere at analysere den del af teksterne.  

Denne undersøgelse kunne derfor gøres bedre i forhold til analysering af 

importordene med bedre og mere tilgængelige ordbøger. Det er også meget forskelligt 

hvilke oplysninger der findes i ordbøgerne, og hvor meget etymologi der findes om de 

enkelte ord.  

Omfanget af mit materiale er meget lille i forhold til andre store kvantitative 

undersøgelser som MIN-projektet, Engelska lånord förr och nu. En jamförande studie 

av tidningsartikler från 1965 och 1995 (Jämtelid 1996), Engelskan i svensk dagspress 

(Chrystal 1988) og English in Icelandic. A comparison between generations 

(Svavarsdóttir 2004). Det betyder at mine resultater ikke er ligeså nøjagtige og præcise. 

Med et materiale med et større omfang kunne min undersøgelse forbedres og gøres mere 

nøjagtig.  

Metoderne jeg brugte kunne også være bedre hvis jeg havde adgang til software til 

at analysere teksterne og lave en bedre database. Min undersøgelse blev mere eller 

mindre lavet på papir, foruden brugen af Excel og Word.  
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7. Konklusion 

I denne undersøgelse har jeg analyseret 47 korte nyhedstekster fra DR, RUV, NRK og 

SVT’s hjemmesider med det formål at undersøge omfanget af moderne importord i fire 

nordiske landes skriftsprog for at opnå en bedre forståelse for, hvordan de hjemlige 

sprog udvikler sig med hensyn til importerede ord efter 1945. Det har også været mit 

formål at sammenligne de fire forskellige nordiske landes brug af moderne engelske 

importord på baggrund af valgte teorier.  

På baggrund af disse formål har jeg formuleret problemstillinger, som er hvor stort 

er omfanget af moderne importord i de danske, islandske, norske og svenske skriftsprog, 

og hvordan bliver disse importord tilpasset til de respektive sprog? Yderligere er 

problemstillingen: hvilke ligheder og forskelle er der mellem moderne importord i 

forhold til forskellige temaer i internetmedierne? og på hvilken måde påvirker purisme 

begrebet og sprogpolitikkerne de nordiske tekster i forhold til moderne importord?  

For at svare på den første del af problemstillingen kan jeg konkludere at mine 

resultater ligner meget forrige undersøgelser, fx MIN-projektet. Gennemsnittet på 

forekomster af moderne importord i teksterne jeg har analyseret er 0,88%, hvorimod 

gennemsnittet i MIN-undersøgelsen er 0,80%. Mine resultater ligger derfor meget tæt på 

MIN-undersøgelsens resultater, kun med en forskel på 0,08 procentpoint. Dette er dog 

en lidt uretfærdig sammenligning, da MIN-projektet omfatter et materiale, der er 

betragtelig større og bearbejdet anderledes. Det giver dog en grov idé om, at moderne 

importords fremkomster er omkring de 0,8-0,9% i avis- og digitale nyhedsartikler.  

Omfanget af moderne importord er mest i de danske tekster med 1,16%, tæt 

efterfulgt af de svenske med 1,15%. De norske tekster indeholder en del færre moderne 

importord med 0,67% og de islandske tekster indeholder færrest importord med 0,53%.  

De moderne importord bliver tilpasset til de nordiske sprog på forskellige måder. 

Der er både direkte og indirekte importord. Under disse kategorier findes der 

fremmedord, låneord, afløsningsord og hybride importord. Der findes flere begreber, 

men jeg har valgt at holde mig til førnævnte begreber. Fremmedord tilpasses ikke til det 

hjemlige skriftsprog da de er taget direkte ind fra et fremmedsprog. Låneord er derimod 

taget ind fra et fremmedsprog, men er tilpasset til det hjemlige sprog i forhold til 

stavemåde, bøjning og udtale. Afløsningsord er den kategori der ligger længst fra 

import. Det er ord lavet på grundlag af traditionelle ord i det hjemlige sprog for at afløse 
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importordet. Hybride importord minder lidt om afløsningsordene, men er 

sammensætninger af traditionelle ord og fremmedord. 

Den anden del af problemstillingen omhandler fordelingen af moderne importord i 

forhold til temaerne. Tema 3 har 65 forekomster og dermed flest af alle temaerne. Tema 

2 har dernæst 35 forekomster og tema 1 og 4 har færrest forekomster med 22 hver. Jeg 

kan derfor konkludere at tekster om videnskab har flest forekomster af moderne 

importord. Tekster om kultur udgør kun omkring 34% af de i alt 144 forekomster, 

hvorimod tema 1 og 4 udgør omkring 15% hver. Der er derfor stor forskel på hvilke 

temaer indeholder flest forekomster af moderne importord.  

Det sidste punkt i problemstillingen er hvordan purisme begrebet og 

sprogpolitikkerne påvirker teksterne i forhold til moderne importord. Det viser sig at 

purisme begrebet og dets historie i de respektive lande ligger meget tæt op ad 

resultaterne, hvor de islandske tekster har færrest forekomster og den strengeste 

purismepolitik, hvorimod danskerne og svenskerne er mere åbne for import. Det viser 

sig også i mine resultater, dersom de danske og svenske tekster har flest forekomster af 

moderne importord. Purismen i Norge ligger et eller andet sted imellem de to grupper, 

og det genspejler mine resultater også. 

Sprogpolitikkerne lader også til at påvirke ordvalget i teksterne. Den nordiske 

sprogpolitik opfordrer til internordisk sprogsamarbejde. Landenes og mediernes 

sprogpolitikker tager udgangspunkt i den nordiske sprogpolitik, og fokuserer på at 

bevare, vedligeholde og udvikle sprogene. Dette ses tydeligt i mine resultater da 

gennemsnittet af forekomsterne kun er 0,88% i forhold til total antal ord.  

Min undersøgelse giver dog ikke mulighed for generalisering. Mit materiale er 

overhovedet ikke i nærheden af MIN-projektets eller andre undersøgelsers omfang. 

Mine metoder differerer også fra andre undersøgelsers metoder. Mine resultater giver til 

gengæld en idé om, hvordan forekomsten af moderne importord er i forhold til tidligere 

undersøgelser og digitale nyhedsartikler generelt. Det er dog muligt at bygge videre på 

denne undersøgelse med enkelte forandringer og opnå et mere nøjagtigt resultat, og 

dermed bruge denne undersøgelse som en pilotundersøgelse. 
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Bilag 1 – Alfabetisk liste over samtlige moderne importord 

 

 

1 atomklocka (-or) 37 nätkärleksbomb 

2 bebis (-en) 38 overvågningskamera (-er) 

3 big 39 podcast 

4 business 40 rafretta (-u, -ur) 

5 coach 41 rafrettureykingar (-um) 

6 designe (-t) 42 reality-tv 

7 designer 43 relatere (-t) 

8 designer-zoo 44 respons (-en) 

9 digital (-a) 45 sápuópera (-ur) 

10 drone (-er, -erne) 46 science 

11 drone-overvågning 47 singel (-lar) 

12 dumpe (-r, -t) 48 snjallsími (-a) 

13 dumping (-en) 49 software 

14 eksistensiell (-e, -t) 50 solcelle (-r) 

15 elektronik 51 solcelleanlæg (-gene) 

16 elektronik 52 solcellepanel (-er) 

17 fettcell (-er) 53 spotte 

18 fiction 54 streamingtjeneste 

19 fighte 55 stroke 

20 gervigreind 56 strokeforskare 

21 gúgla (-i) 57 strokepatient (-er) 

22 idrætsantropolog 58 tenåringsgutt (-er) 

23 it-afdeling 59 trend 

24 keeper 60 tv 

25 kolesterol 61 tv-dag(e) 

26 kollisjonskurs 62 tv-format 

27 leysigeisli (-um) 63 tv-produsent 

28 marginell (-t) 64 tv-program (-merne) 

29 medieforskar 65 tv-rutor (-na) 

30 mediestorm (-en) 66 tv-sening 

31 milleniebugg 67 tv-signal 

32 national (-e) 68 tv-sändning 

33 netið (-nu) 69 video (-en) 

34 nyhedsmedie (-rne) 

35 nät (-et) 

36 nätkärlek (-en) 
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Bilag 2 – Analyserede tekster 

 

Tema 1 

 

Tekst1_1_DA 
Vores hjerne er ikke vild med nytårsforsæt 

Få ekspertens forklaring på, hvorfor mange har svært ved at holde et nytårsforsæt. 

Listen over nytårsforsætter er ofte lige så lang som listen over brudte nytårsforsætter. 

For som mange af os må erkende, så er det betydeligt nemmere at holde snuden i sporet i begyndelsen af projektet. Men med tiden 

begynder vægttabet at udligne sig, cigaretterne bliver fundet frem, og vi bliver hængende på arbejdet længere tid, end vi vil. 

Forfatter og foredragsholder Torben Wiese arbejder professionelt med at bryde vaner. Ifølge ham er det hjernen, der gør det 

vanskeligt at bryde gamle vaner. 

- For det første er hjernen storforbruger af energi. Derfor vil den altid gribe muligheden for at spare på energien ved at følge det 

samme vanemønster, siger han. 

- For det andet opfylder vaner vores fundamentale psykiske behov for tryghed. Vi oplever, at det er trygt, når vi gentager en 

handling. Men hvis vi vil ændre adfærd, skal vi lære at finde tryghed i det utrygge. 

Vær din egen coach 

Bevidstheden om mekanikken i hjernen er en væsentlig del af at komme i mål med sit nytårsforsæt. 

Dernæst er det afgørende, at man tænker over effekten af målet. Hvis man for eksempel vil smide nogle ekstra kilo og holde vægten, 

skal man finde ud af, hvad formålet med vægttabet er. 

- Det kan være, at svaret er, at man vil have mere energi, så man kan lege sammen med børnene, så man kan være en bedre forælder, 

siger Torben Wiese. 

- Og det er ønsket om at være en bedre forælder, der skal være drivkraften til at bryde den gamle vane med at sidde på sofaen, og 

komme af sted til træning. 

Bliv ved, bliv ved, bliv ved 

Selvom det af praktiske årsager kunne være rart at vide, hvor lang tid det tager at ændre vaner, så findes der ikke et enkelt svar. 

- Det kommer an på mange faktorer. Nogle gange tager det 21 dage. Andre gange skal man foretage en handling 1000 gange, før den 

sidder på rygraden. Men jo flere gange, man foretager handlingen, jo mere sandsynligt er det, at den hænger ved, siger han. 

- Helt grundlæggende handler det om at tage styring i sit eget liv, finde nogle mål og følge dem til dørs. 

 

Tekst1_2_DA 
Nytårsforsætter løbes i gang før festen 

Store motionsløb på årets sidste dag er blevet et ritual på vej til sundere vaner. 

Det skyldes, at det nye år markerer et ritual, siger idrætsantropolog Joeb Høfdinghoff Grønborg fra Aarhus Universitet. 

- Det er muligheden for at viske tavlen ren og begynde på ny. Det handler basalt om, at vi gerne vil tyvstarte på det gode liv i det nye 

år, forklarer han. 

LÆS OGSÅ: Vores hjerne er ikke vild med nytårsforsæt 

Der er masser af kropslige nytårsritualer i Østjylland. 

Ved Ballehage strand er der træning for alle, og vinterbaderne fejrer nytårets komme med et koldt gys. På Mols går fodslaw-

foreningen solnedgangen i møde, og i Silkeborg vokser Champagneløbet år for år. 

- Det går forrygende. Vi havde allerede udsolgt for et par måneder siden, siger Flemming Vilhelmsen, der sender 1.600 nytårsløbere 

afsted i Silkeborg. 

En motions-tradition på årets sidste dag kan hjælpe til nye vaner, mener Joeb Høfdinghoff Grønborg. 

- Vi har allesammen en indre stemme, som siger til os, at vi skal være sunde og leve det gode liv. Det ved vi egentligt godt, hvordan 

man gør, siger han. 

Men spørgsmålet er, om vi får det gjort. 

- Der er rigtigt mange, der gerne vil sætte penge ind på den konto, inden det nye år starter. Så vi løber og svømmer nytårsaftensdag, 

fordi vi gerne have en god start og forhåbentligt fortsætte med de gode vaner ind i det nye år, siger Joeb Høfdinghoff Grønborg. 

 

Tekst1_3_DA 
Odenses gamle rådhusur ødelagt af fyrværkeri 

Der er et stort hul i urskiven efter en raket. Flere ruder under uret er også knuste, og kommunen frygter, at der er tale om hærværk. 

Odenses 136 år gamle rådhus fik en hård start på 2017, da flere raketter ramte bygningen nytårsaften. 

Blandt andet blev det store rådhusur ramt. Minutviseren er slået løs, og femtallet på urskiven er knust. 

Først dagen efterså elektriker Ulrik Fich Jespersen, at der var noget galt med uret, da han gik sin vanlige tur på rådhuset. 

Han lagde også mærke til, at fire ruder til rådhusets festsal var blevet knust. 

- Festsalen ligger lige under urskiven, så mit gæt er, at man bevidst har sigtet efter urskiven, men i stedet har ramt ruderne under i 

flere forsøg, siger Ulrik Fich Jespersen. 

LÆS OGSÅ: Travleste nytårsnat i seks år: Brandfolk rykkede ud 500 gange 

Han understreger, at det endnu ikke er sikkert, hvad der er foregået nytårsaften. Materiale fra flere overvågningskameraer skal nu ses 

igennem i kommunens it-afdeling sammen med Fyns Politi. 

Politiet har endnu ikke fået en anmeldelse fra Odense Kommune om hærværk. 

Skadernes omkostninger er ikke opgjort endnu, men Odense Kommune forventer at udbedre skaderne i løbet af ugen. 

 

Tekst1_4_DA 
Travleste nytårsnat i seks år: Brandfolk rykkede ud 500 gange 

Der har været mange meldinger om brand i affald forårsaget af store batterier, oplyser Danske Beredskaber. 

Brandfolk har haft travlt nytårsaften landet over med over 500 udrykninger fra klokken 18 lørdag aften til klokken fem søndag 

morgen. 
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Fyrværkeri har - måske ikke så overraskende - været årsagen til de fleste udrykninger, oplyser Danske Beredskaber i en 

pressemeddelelse. 

- Generelt har de meget store batterier været årsag til meldinger om brand i affald. Og de ses meget rundt på gaderne stå og brænde. 

Det er usædvanligt, udtaler sekretariatschef Bjarne Nigaard fra interesseorganisationen. 

Ifølge Beredskabsstyrelsen har det været det travleste nytår i seks år. 

Stigningen i udrykninger siden sidste år er 60 procent, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. 

Køer døde i gårdbrand 

På en gennemsnitlig nytårsaften rykker brandvæsenet ud til omkring 400 brande på landsplan. 

Blandt de større opgaver var en gårdbrand, hvor 120 køer og en del kvier og kalve var i farezonen. 

Det tog over fem timer at slukke branden, og enkelte køer døde. 

Brandfolk har også været i sving med at slukke brande i 30 biler, motorcykler og knallerter som følge af fyrværkeri eller hærværk. 

 

Tekst1_1_IS 
Kolefnissparnaður sprengdur í loft upp í kvöld 

„Þegar upp er staðið erum við svo búin að fórna hluta af þeim kolefnissparnaði sem við höfum náð á árinu.“ Þetta skrifar Guðni 

Jóhannesson, orkumálastjóri, um flugeldasýningu landsmanna í kvöld í jólaerindi sínu til starfsmanna Orkustofnunar. Hann leggur til 

að uppfinningarmenn verði virkjaðir til að nýta vistvæna orku til að töfra fram gerninga á himni undir þrumandi þungarokki frá 

Skálmöld. 

Guðni segir í erindi sínu, sem birtist á vef Orkumálastofnunar um miðjan þennan mánuð, að við áramót „sleppum við eilítið af okkur 

beislinu, kveikjum bengalska blyselda og skreytum himnafestinguna með flugeldum sem springa og lýsa upp himininn með miklum 

krafti.“ 

Hann segir þetta ágætt tækifæri til þess að lifa aftur þá tíma þegar Reykjavík var hituð með kolum og hulin svörtu sótskýi að 

vetrarlagi og íbúarnir gengu um hóstandi með kolaryk í hálsinum. „Þegar upp er staðið erum við svo búin að fórna hluta af þeim 

kolefnissparnaði sem við höfum náð á árinu.“ 

Fram kom í tilkynningu frá Reykjavíkurborg í vikunni að svifryksmengun yfir heilsuverndarmörkum gæti orðið að veruleika fyrstu 

klukkustundir nýs árs bæði vegna veðurskilyrða og magns innfluttra flugelda. 

Guðni bendir á að Bandaríkjamenn reikni með því að brenna 60 tonnum af flugeldapúðri á ári. Kolefnislosunin sem af þessu hljótist 

samsvari árlegri losun frá 12.000 amerískum bílum. Í áðurnefndri tilkynningu frá Reykjavíkurborg kom fram að í ár hefðu 662 tonn 

af flugeldum verið flutt inn til landsins eða 118 tonnum meira en á síðasta ári. 

Guðni segir að það gæti því verið verðugt verkfæri að virkja uppfinningarmenn þessa lands til að nýta vistvæna orku Íslands til að 

töfra fram gerninga á himni. „T.d með gufu og tölvustýrðum leysigeyslum sem vörpuðu þrívíðum kynjamyndum á gufuskýin, 

myndum sem hreyfðust í takt við þrumandi Skálmaldartónlist úr risahátölurum.“ En svo, skrifar orkumálastjóri, þyrfti líka að finna út 

úr því hvernig „við fjármögnuðum leitina að okkar týndu rjúpnaskyttum á fjöllum og unglingastarfið hjá KR þegar flugeldasala 

leggst af.“ 

 

Tekst1_2_IS 
Mesta svifryksmengunin síðan 2010 

Styrkur svifryks í Reykjavík fyrstu klukkustundina á árinu 2017 var 1.451 míkrógrömm á rúmmetra í mælistöðinni við Grensásveg. 

Á sama tíma í fyrra var styrkurinn 363 mg. Þetta er mesta svifryksmengun frá áramótunum 2010. Heilsuverndarmörkin á sólarhring 

eru 50 míkrógrömm á rúmmetra. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. 

Í tilkynningunni segir að styrkur svifryks fyrstu klukkustund ársins 2015 hafi verið 215 míkrógrömm og 245 míkrógrömm árið 2014. 

Um áramótin 2013 var styrkur svifryks 475 míkrógrömm, 2012 var hann 1.014 míkrógrömm, og 2011 284 míkrógrömm. Um 

áramótin 2010 var hann 1.575 míkrógrömm og var svifryk allan þann nýársdag yfir heilsuverndarmörkum.   

Um nýliðin áramót mældist meðalstyrkur svifryks í loftgæðafarstöð við leikskólann Grænuborg við Eríksgötu 904 míkrógrömm á 

rúmmetra fyrstu klukkustund nýs árs, í loftgæðafarstöð HER við Rofabæ var hann 1.159 og í stöð UST í Fjölskyldu og 

húsdýragarðinum 816. 

Viðvörunarkerfi fóru af stað 

Meðaltalsstyrkurinn á Grensás á nýársdag var 160 míkrógrömm á rúmmetra og fór styrkur svifryks því yfir sólahrings-

heilsuverndarmörkin í fyrsta sinn á árinu 2017. 

Heilsuverndarmörkin á sólarhring eru 50 míkrógrömm á rúmmetra. 

Svifryk var einnig yfir sólarhringsmörkum í hinum þremur loftgæðamælistöðunum í Reykjavík. Hæsta hálftímagildið mældist kl. 

01:30 í stöðinni við Grensás, 2418 míkrógr. á rúmmetra. 

Hár styrkur svifryks í ár orsakast af því að nánast logn var fyrstu klukkustundir ársins og því lá svifrykið i loftinu lengur, að því er 

fram kemur í tilkynningu Reykjavíkurborgar. Styrkur svifryks féll hratt niður seinni part nætur.   

Styrkur svifryks fór níu sinnum yfir sólarhringheilsuverndarmörk á árinu 2016.  

Svifryk olli fólki nokkrum óþægindum um áramótin. Viðvörunarkerfi fóru af stað á Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum og á  

rannsóknarstofu Landsspítalans, vegna svifryksmengunar.   

 

Tekst1_3_IS 
4 vikna gæsluvarðhald vegna hættulegrar árásar 

Karlmaður, sem grunaður er um alvarlega líkamsárás í Gerðunum á nýársnótt, hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna 

gæsluvarðhald. Þetta staðfestir Grímur Grímsson, yfirlögregluþjónn, í samtali við fréttastofu. Grímur segir að árásin hafi verið það 

hættuleg að svona langt gæsluvarðhald var talið nauðsynlegt. 

Mennirnir eru tengdir fjölskylduböndum en sá sem fyrir árásinni varð er illa leikinn en ekki talinn í lífshættu. Grímur sagðist þó ekki 

vita hvort hann hefði verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Hann hefði heldur ekki upplýsingar um hvort hinn grunaði hefði áður komið við 

sögu lögreglu. 

Árásarmaðurinn var handtekinn snemma í nótt og yfirheyrður áður en hann var leiddur fyrir dómara. Hann er talinn hafa lamið 

fórnarlambið nokkrum sinnum með barefli í höfuðið en Grímur vildi ekki gefa upp hvers konar barefli hefði verið notað. 

Grímur sagði árásina hafa verið það hættulega að lögreglan taldi nauðsynlegt að fara fram á svona langt gæsluvarðhald en það rennur 

út 27. janúar. 
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Tekst1_4_IS 
Um 98% landsmanna gáfu jólagjafir í ár 

Landsmenn halda fast í jólahefðirnar samkvæmt könnun gallup, nær allir gefa jólagjafir og hitta fjölskyldu og vini yfir jólin. Þó hefur 

þeim örlítið fækkað sem kaupa jólatré og senda jólakort.  

98 prósent Íslendinga gáfu jólagjafir í ár. Þetta kemur fram í nýjum Þjóðarpúlsi Gallups þar sem jólavenjur Íslendinga voru kannaðar. 

Sama hlutfall , 98 prósent hitti fjölskyldu og vini yfir jólin. 

Flestir landsmenn skreyta heima hjá sér fyrir jólin; nær 94 prósent eru með jólaseríur eða annað jólaskraut inn á heimilinu. Færri eru 

með jólatré eða 82 prósent. Það eru örlítið færri en en voru fyrir 6 árum síðan, þegar 88 prósent höfðu jólatré á heimilinu.  

Landsmenn halda í ýmsar matarhefðir tengdar jólunum. 44 prósent fullorðinna borða skötu fyrir jólin og ekki mælist marktækur 

munur milli kynja í skötuneyslunni.  

Um 75 prósent segjast sjá um eða taka þátt í að elda jólamatinn á aðfangadag og nær 63 prósent baka smákökur fyrir jólin. 28 prósent 

skera út eða steikja laufabrauð og rúmlega 25 prósent fullorðinna mála piparkökur. 12 prósent landsmanna búa til konfekt.  

Góðverkin gleymast ekki fyrir jólin - meirihluti landsmanna hugsar um þá sem minna mega sín; nær 76 prósent styrktu 

góðgerðarmálefni fyrir hátíðarnar. 53 prósent senda jólakort í pósti og sama hlutfall sendir jólakort eða kveðju rafrænt. Þeim sem 

senda jólakort hefur þó fækkað töluvert á undanförnum árum, fyrir 6 árum sendu 74 prósent jólakort. 

Á jólum hugsa margir til þeirra sem þeir hafa misst en tæplega 66 prósent fara í kirkjugarð að vitja leiðis ástvina um jólin. Eldra fólk 

er líklegra til þess að en það yngra. 

 

Tekst1_1_NO 
12 personer fikk øyeskader på nyttårsaften 

Tolv personer ble skadet av fyrverkeri ved inngangen til det nye året. Én person måtte fjerne øyet etter at det ble truffet av en rakett. 

Seks menn, fire tenåringsgutter og én kvinne fikk øyeskader i går kveld, opplyser øyelege Nils Bull ved Haukeland sykehus til NRK. 

– For fire av dem er skadene svært alvorlige. En person måtte fjerne øyet sitt i natt. En annen har fått hull på begge øynene sine, noe 

som er svært alvorlig, sier Bull. 

Antallet skader er en nedgang fra i fjor, da 17 personer ble innlagt på sykehus rundt om i landet med skader fra fyrverkeri. Tallet har 

ligget på mellom 15–17 årene de siste årene. 

– Jeg er veldig fornøyd med at det er nedgang, men jeg syns fortsatt det er for mange og alvorlige ulykker, sier Bull. 

Vil ha forbud 

Materielle skader, branner, skader og øvrige personskader har gått betydelig ned siden forbudet mot styrepinneraketter ble innført i 

2008. 

Nå er det effektbatteriene som forårsaker de fleste skadene. Ni av de tolv skadde ble truffet av slike raketter. 

Bull mener derfor at privat bruk av fyrverkeri bør være forbudt. 

– Vi må gjøre det som den internasjonale øyelegeforeningen foreslår, å forby privat fyrverkeri. Det er et problem, ikke bare i Norge, 

men i hele verden, at øyne blir ødelagt. Den norske øyelegeforeningen går nå også inn for et slikt forbud, sier han. 

Les: Storbyene svir av millioner på fyrverkeri 

– Går av for tidlig 

Kun én av de skadde brukte vernebriller, men lettet på dem for å se bedre da lunten skulle tennes, og var derfor ikke beskyttet da 

raketten traff øyet. 

Bull sier flere av årets øyeskader åpenbart skyldes feil bruk av fyrverkeriet, men mange forteller også at rakettene gikk av for tidlig. 

– En gjenganger er at rakettene går av, eller batteriet eksploderer, idet de setter tennstaven til lunten, før de får tid til å gå vekk, sier 

Bull. 

Øyelegen er kritisk til disse effektbatteriene. 

– Det er mange raketter på avveie dersom de velter. Og de inneholder så mye krutt at dersom alt eksploderer på en gang blir det en 

veldig kraftig eksplosjon. 

 

Tekst1_2_NO 
Seks alvorlig skadet av fyrverkeri 

17 personer fikk øyeskader av fyrverkeri under nyttårsfeiringen. Seks av skadene vurderes som alvorlige, 11 som moderate, opplyser 

overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus. 

– De seks som er alvorlig skadet er forventet å få betydelig synsreduksjon eller totalt blindhet på øyet som er rammet. De som er 

moderat alvorlig skadet vil sannsynligvis få noe redusert syn og en del plager, særlig nå i begynnelsen, sier Bull til NRK. 

Blant de skadde er det i år flere kvinner og barn enn tidligere, ifølge Bull. Ingen av de 17 skal ha brukt vernebriller og nesten alle 

skadene skjedde i forbindelse med bruk av såkalte effektbatterier, forteller overlegen. 

– Fem av de seks alvorlige øyeskadene kom under bruk av effektbatterier. To effektbatterier skal ha gått av før lunten var antent, der 

man brukte en tennstav for å forsøke å få fyr. Fem andre skal ha gått av før personen rakk å trekke seg unna, sier Bull. 

Les også: Overlegens 10 gode råd for bruk av fyrverkeri 

– Direkte uintelligent og uansvarlig 

1. januar hvert år lager han en oversikt over alvorlige og moderate øyeskader etter nyttårsaften. Lettere øyeskader er ikke med i 

oversikten. 

Før nyttårsaften gikk han kraftig ut mot bruk av fyverkeri i alkoholpåvirket tilstand. 

– Det er direkte uintelligent og uansvarlig å fyre opp raketter i beruset tilstand. Så å si alle som blir skadd er menn. I gjennomsnitt får 

vi inn 16 alvorlige øyeskader på landsbasis hvert år, og tallene holder seg nokså stabile, sa Bull til NRK. 

I fjor fikk fire personer alvorlige øyeskader, og året før var antallet sju personer, ifølge NTB. Øyeskadene dreier seg om 

hornhinneskader, skader på netthinnen, skader på linser, brannskader på øyelokk og blødninger inni øyet. 

Fyrverkeri til 21 mill. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge importerte 987 tonn fyrverkeri fra Kina i oktober og november i 2015, til en verdi 

av nesten 21 millioner kroner, skriver NTB. 

Dette er omtrent 170 tonn lavere enn i 2014, men tar man med septembertallene i tillegg, så har importen økt, ifølge SSB. 

Nesten alt fyrverkeri vi skyter opp i Norge, kommer fra Kina. 
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Tekst1_3_NO 
Færre barn ringte om foreldres julefyll 

Drøyt 6.000 personer tok kontakt med Barnas alarmtelefon i 2016. Færre henvendelser enn normalt handlet om foreldre som drikker 

seg fulle i jula. 

Vanligvis er desember preget av henvendelser fra barn som er bekymret for foreldrenes alkoholbruk. Men i år har ikke slike 

henvendelser pekt seg ut i noen stor grad. 

– Det har vært større variasjon, og det ser jeg på som positivt, sier Sylwia Obuchowicz, informasjonsarbeider i Alarmtelefonen for 

barn og unge. 

Les også: Ei høgtid for foreldrefrykt 

Tror kampanjer hjelper 

For to år siden fortalte NRK at opptil 150.000 barn lever med foreldre som drikker for mye i julen. Ifølge Helsedirektoratet opplyste 

én av ti voksne at de skulle ønske foreldrene hadde drukket mindre i oppveksten. 

Spesielt i julehøytiden, men også i sommerferien har alarmtelefonen tradisjonelt fått mange henvendelser fra barn som er bekymret 

når voksne drikker for mye alkohold, men slik er det ikke i år. Obuchowicz tror fokus på gode holdninger knyttet til alkoholbruk 

sammen med barn, har noe av fortjenesten. 

– Det har vært lansert store kampanjer som har satt søkelyset på at foreldre skal ta hensyn til barn, særlig rundt jul og høytider, sier 

hun. 

Hun håper det er en trend at foreldre får et mer bevisst forhold til eget alkoholbruk i julehøytiden. 

– Våre tall fra 2016 viser i alle fall det, sier hun. 

 

Tekst1_4_NO 
Hundrevis av juletrær dumpet i marka 

Juletrær som ikke ble solgt til jul har blitt dumpet i Maridalen. Trolig dreier det seg om rundt 600 trær. 

Ved parkeringsplassen ved Låkeberget står Roar Grønvold i Bymiljøetaten ved en kvistmaskin og kutter opp edelgran som ble til 

overs etter jula. 

– Bare her har vi funnet 300 trær, men det ligger minst like mange innover i Maridalen, sier Grønvold. 

Han regner med å bruke nærmere 20 timer på å kverne opp alle juletrærne. Ifølge han er det juletreselgere som står bak. 

– De dumper trærne på kvelden når det er lite folk her og regner med at andre ordner opp.  

Setter juletreselgere i et dårlig lys 

Bransjeorganisasjonen for juletreselgere i Norge, Norsk Juletre, er misfornøyd med dumpingen. 

– Dette er sterkt beklagelig og er med på å sette hele næring i et dårlig lys, sier leder John Anders Strande. 

Han har aldri hørt om lignende tilfeller av forsøpling, for ved gjenvinningsstasjonene er det gratis å levere inn juletrær. 

– Dette tyder jo på at det er noen som ikke helt kjenner til rutinene og reglene, sier Strande. Han mistenker at det er useriøse aktører 

som står bak. 

Juletrær som blir levert inn brukes til forbrenning og går til å varme opp boliger. Trærne kan også gis til bønder som gir dem til dyra 

sine. 

Privatpersoner kan også lever inn sine juletrær gratis. I Oslo henter kommunen trær på flere hentestasjoner. Her kan du finne ut når 

de kan hente ditt tre. 

 

Tekst1_1_SV 
2017 blir en sekund längre 

Förhoppningar på att 2017 ska bli ett bättre år än 2016? Då har du tur för 2017 kommer nämligen bli ett längre år rent tidsmässigt än 

vad det borde ha varit. En så kallad skottsekund kommer läggas till kort efter midnatt. 

Anledningen är för att få vår ”vanliga tidräkning”, den så kallade borgerliga tiden, i synk med astronomin. Grunden till problemet är 

nämligen att jorden snurrar allt långsammare och långsammare. Vilket gör så att vår klocka inte är helt i synk med ”den verkliga 

tiden”. 

– På grund av månens gravitation och tidvattnet så snurrar jorden långsammare och långsammare. Vi hamnar alltså hela tiden ur fas 

med tiden kan man säga, säger astronomen Bengt Edvardsson, aktiv vid Uppsala universitet. 

00.59.60 

Sekunden som ska läggas till kommer i Sverige läggas till mellan den första och andra timmen på det nya året. 00.59.59 kommer 

alltså bli 00.59.60 och inte 01.00.00. 

– Det kallas skottsekund, och om man inte hade gjort detta så hade det till slut varit helt upp och nervänt. Alltså att solen skulle vara 

på helt fel ställe på himlen vid lunchtid och vice versa. Principen är densamma som skottår, men i betydligt mindre grad. 

Varför bakar man inte in den med skottdagen då? 

– Det är bestämt att man gör så här. Sen är principen densamma, men grunden lite olika. Anledningen till skottdagen är för att ett år 

inte exakt är 365 dagar utan snarare 365 och ett kvarts dygn. Anledning till skottsekund är på grund av jordens avtagande rotation på 

grund av tidvattnets påverkan. Tidvattnet och dess vågor motarbetar helt enkelt rotationen. Men även vädersystem, polarisens 

varierande utbredning och jordens varierande magnetfält påverkar. 

Flera sekunder 

Den extra sekunden läggs till till och från. Det exakta tillfällen är på förhand svåra att beräkna, då jordens rotation som nämnt inte är 

konstant. 

– Det startade någon gång på 70-talet och har gjorts ett 20-30-tal gånger. Men man vet liksom inte på förhand när det ska göras igen. 

Det är en institution i Paris som konstant följer den borgerliga tiden i förhållande till stjärnorna. De meddelar att en extra sekund ska 

läggas till när jordens position är 0,9 sekunder fel. 

Så när vi lägger till sekunden nu under 2017 kommer vi vara före tiden? 

– Ja, så kan man se det. Men tiden kommer ju ikapp vår tid sen. Oklart exakt hur snabbt. 

Millenniebugg 

Under millennieskiftet fanns rädslor att mycket elektronik skulle lägga ned, med tanke på att alla klockar helt enkelt skulle 

”nollställas”. Men att någon risk nu föreligger för att ytterligare en sekund läggs till menar Bengt Edvardsson inte finns. 

– De digitala klockarna i datorer och så är oftast kopplade till atomklockor och liknande. Det innebär att de kommer få en signal 

mellan första och andra timmen under 2017 att ta en sekund paus helt enkelt. 

Men att vi för just den sekunden både kommer leva i framtiden, samt att tiden kommer stå still, menar Bengt Edvardsson inte 

kommer märkas. 
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– Nej det tror jag inte. Det är så marginellt. 

Tur har vi dock i Sverige att den extra sekunden läggs till mellan 00.59.59 och 00.59.60 och inte mellan 23.59.59 och 23.59.60. 

– Tolvslaget där ja. Nedräkningen hade kunnat bli konstig. 

30 dagar per dygn 

Men även om vi vet att 2017 kommer bli en sekund längre år är mycket fortfarande ovisst, bortom det. 

– Med tanke på att just jordens rotation går långsammare och långsammare så kommer jorden förr eller senare alltid vända ena sidan 

mot månen. Ett dygn kan komma ett bli en månad. Månen avlägsnar sig helt enkelt inte, så månaderna kommer också bli längre än 

30 dagar. Klimatet kommer minst sagt att förändras, säger Bengt Edvardsson. 

Och inte bara det. Just additionen av en extra sekund kommer i framtiden att ske mer frekvent, med tanke på att rotationen är 

föränderlig. 

– Den borgerliga tiden är som sagt inte helt i linje med stjärnorna. Vi måste konstant föra in små justeringar. Men alternativet är nog 

sämre, för förut hade ju alla olika tidräkning vilket innebär att man i olika städer kunde ha olika tid vid samma klockslag. 

Dock menar Bengt Edvardsson att det också kan bli tvärtom – att justeringarna kan komma att bli färre, då månens gravitation i allt 

mindre grad kommer påverka jorden då den snurrar längre och längre bort. 

En annan tid 

Men i och med jordens långsammare rotation snurrar också månen långsammare. 

– Månen kommer ju längre och längre bort, vilket gör så att skjutsen avtar hela tiden. Månen kommer fyra centimeter längre från 

jorden varje år. 

Är denna skottsekund en stor grej inom astronomin? 

– Det är klart vi följer den och är medvetna om den. Men vi inom astronomin använder en annan tidräkning, vilket innebär att vi 

slipper dessa problem.  

 

Tekst1_2_SV 
Hon är första bebisen 

Det var en raketsnabb liten flicka som blev länets första bebis. 29 minuter efter midnatt föddes hon på Norrlands Universitetssjukhus. 

När SVT Nyheter når pappa Björn Häggström låter han trött men glad. Hans och sambon Jennifer Karlssons dotter var länets 

snabbaste bebis ut under nyårsdagsmorgonen och föddes i Umeå. 

Grattis till den nyblivne pappan! 

– Tack, det känns jättebra. Det är första barnet för oss båda. Nu har Jennifer fått sig mat också. Det var varit några långa timmar, så 

hon är nog ganska utmattad, säger Björn. 

Den lilla dottern, som var beräknad till den 16 januari, hade bråttom till världen och anlände lite drygt två veckor för tidigt. Under 

nyårsaftonens kväll började värkarna. 

– I går vid femtiden satte det igång. Vid tolvslaget så krystade Jennifer för fullt och då hörde vi ljudet från någon raket i bakgrunden. 

Sedan kom hon 00.29, säger pappa Björn. 

Flickan ännu namnlös 

När det började dra ihop sig under gårdagskvällen hann paret ändå tänka att det hade varit en roligt att dotter skulle komma det nya 

året. 

Har ni, i all hast, hunnit bestämma något namn? 

– Nej, vi har inget namn ännu, säger Björn medan dottern jollrar friskt bakgrunden i telefonen. 

På Skellefteå Lasarett föddes den första bebisen bara sex minuter efter länets första bebis – 00.35 kom Skellefteås snabbaste bebis. I 

Lycksele lät sig årets första barnafödande vänta fram till 09.59 på nyårsdagsmorgonen. 

 

Tema 2 

 

Tekst2_1_DA 
Yousee-nedbrud gav rekordlave seertal til dronningens nytårstale 

1.329.000 så dronningens nytårstale på DR1, TV2 eller TV2 News. Det var 778.000 færre end i 2015. 

Nytårsaften er lig med nytårsklokkerne, dronningens nytårstale, og ’90-års-fødselsdagen’ i tv’et. 

Men dette gik mange danskere glip af i år, da Yousees tv-signal gik i sort. 

LÆS OGSÅ: Yousee er stadig tavse om nedbruddet nytårsaften 

1.329.000 så dronningens tale i år. Det er 778.000 færre end sidste år, hvor tallet lå på 2.107.000 seere, fortæller Medieforsker 

Henrik Gregor Knudsen fra DR. 

Det er det laveste seertal, der er blevet målt under dronningens nytårstale, i seermålingens historie fra 1992. 

”1. januar er normalt årets største tv-dag” 

Over to millioner seere sad sidste år klistret til skærmen for at opleve dronningens nytårstale, som er populær som aldrig før. 

Men i år blev størstedelen af Yousees 1,2 millioner kunder ramt af et nedbrud, der for mange betød sort skærm både nytårsaften og 

1. januar. To af årets helt store tv-dage, ifølge Henrik Gregor Knudsen. 

- 1. januar er normalt årets største tv-dag.  

Nytårsaften er ikke en lige så stor tv-dag, fordi aftenen med undtagelse af nytårstalen, 90 års fødselsdagen og rådhusklokkerne ikke 

bliver brugt foran tv’et, siger han. 

Selvom seertallet til dronningens nytårstale var historisk lav, så havde talen i sig selv en seerandel på 96 procent. 

Det betyder, at ud af alle dem, der så tv, havde 96 pct. slået over på nytårstalen. Det er to procentpoint mere end sidste år. 

”Traditionelt tv står stadig stærkt” 

Nedbruddet fra Yousee fik mange folk til at søge over på både DRs radiokanaler og over på streamingtjenesten DR TV, som også 

blev presset, af de mange, der gerne ville se dronningens nytårstale. 

LÆS OGSÅ: VIDEO Dronning Margrethe talte om integration og flygtninge i sin nytårstale 

Til trods for belastningen på DR TV forventer medieforsker Henrik Gregor Knudsen, at tv-seningen via streamingtjenester vil stige i 

fremtiden. 

- Der er ingen tvivl om, at en større og større andel af danskernes forbrug af levende billeder rykker fra traditionelt tv og over mod 

streamingtjenester, men traditionelt tv står stadig stærkt, siger han. 
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Tekst2_2_DA 
Kirsten Thorup: Alle forældre føler skam 

Der er utroligt mange negative følelser forbundet med at være mor eller far. Men vi taler sjældent om det, mener forfatteren. 

Mange forældre brænder inde med voldsomme og skamfulde overvejelser om deres evne til at være forældre. 

-De fleste forældre har et evigt indre drama kørende. Gør jeg det godt nok? Er jeg for meget? Eller for lidt? Hvorfor er det gået mine 

børn, som det er gået? Der er jo så mange negative overvejelser forbundet med at være forældre, som man aldrig kommer ud med, 

fordi det er så skamfuldt ikke at være perfekt som forældre, siger Kirsten Thorup. 

Netop det er grunden til, at forfatter Kirsten Thorup har taget forholdet mellem forældre og børn op i sin seneste roman 'Erindring 

om kærligheden'. Den er nomineret til DR Romanprisen 2017. 

Ny vinkel på familieforhold 

Der findes stribevis af romaner, der tager udgangspunkt i voksne børns fortælling om en smertefuld opvækst og om forældrenes fejl. 

Men i 'Erindring om kærligheden' er det omvendt. Her er omdrejningspunktet et dramatisk forhold mellem mor og datter, fortalt 

gennem moderen. 

- Jeg ville gerne beskrive alle de tab og følelsesstrømninger, man har som forældre. Der er så mange stærke, bundne følelser mellem 

forældre og børn, hvad enten man har et godt eller dårligt forhold. Jeg manglede at se hele dette følelsesfelt fra forælderens side, 

fortæller hun i P1 Eftermiddag. 

Selvom Kirsten Thorups hovedperson er speciel og på yderkanten af det normale, håber hun, at romanens tema rammer nogle 

genkendelige og almene grundmønstre, som findes i alle menneskers liv. For eksempel spørgsmålet om, hvilken smerte, der er 

forbundet med at være forældre. 

Overraskende mange mandlige læsere 

En bog om en mors problematiske forhold til en datter burde måske appellere mest til kvindelige læsere, men sådan er det ikke 

nødvendigvis, fortæller Kirsten Thorup: 

- Jeg tænkte faktisk, da jeg var færdig med denne bog, at nu havde jeg hægtet mændene af. Men det er overraskende ikke sket. 

Mange mænd har netop henvendt sig til forfatteren for at reagere på hendes beskrivelser af forholdet omkring forældre og børn. 

- De kan sagtens genkende min hovedkarakters følelser over for især deres voksne børn. Følelser, der ofte er så heftige, at de kan 

være svære at komme af med. Det er der flere mænd, der har sagt til mig. Så jeg har altså ikke hægtet mændene af, og det er jeg glad 

for, siger Kirsten Thorup. 

Her møder du kandidaterne til DR Romanprisen 

Kirsten Thorup er den første af kandidaterne til Romanprisen, som møder læserne gennem læseklubberne, udsendelser på P1, 

podcast og debatforummet på litteratursiden.dk. 

I de kommende måneder vil du på skift opleve de nominerede forfattere fortælle om deres bøger. 

De seks nominerede forfattere til Romanprisen 2017 er ud over Kirsten Thorup: Merete Pryds Helle, Niels Lyngsø, Kristina Stoltz,  

Mich Vraa og Christina Hesselholdt. 

 

Tekst2_3_DA 
Dronningen giver ridderkorset til Troels Kløvedal 

Forfatter og eventyrer Troels Kløvedal er blevet tildelt ridderkorset. 

Dronning Margrethe har valgt at tildele Troels Kløvedal ridderkorset. 

Det bekræfter Kongehuset over for DR Nyheder. 

73-årige Troels Kløvedal modtog den fornemme hæder i går ved en privat ceremoni, hvor han på vegne af dronningen fik det 

overrakt af kontreadmiral Nils Wang. 

- Livet har været kærlighed og kildevand, men at få dronningens værdsættelse og tilmed få den overrakt af admiral Wang, der i sin 

tid bad mig lave flådens 500 årige historie, er nok et af de største øjeblikke i mit liv, siger Troels Kløvedal i en meddelelse ifølge 

Ekstra Bladet. 

LÆS OGSÅ: Sofie Gråbøl får ridderkorset 

I oktober måned kom det frem, at Troels Kløvedal er døende. I bogen 'Modne Mænd' fortæller han, at han var blevet ramt af den 

uhelbredelige lidelse ALS og lungesygdommen bronkiektasi. 

- At jeg skal dø, er helt sikkert, og de fleste dør efter få år, men for mig er spørgsmålet, om det er om to måneder eller et halvt år. Jeg 

håber, at jeg dør af mine lunger, inden lammelserne begynder at indfinde sig. Rent kropsligt fungerer jeg, men mine lunger er meget 

syge, og jeg taler meget, meget svagt og meget utydeligt, siger Kløvedal i bogen. 

Dronningen og sømanden har mødt hinanden ved flere lejligheder. Blandt andet ved samtaler i 2010 i forbindelse med tv-

programmerne om flådens 500 år sendt på DR1. 

 

Tekst2_1_IS 
Umfangsmiklar breytingar á klassísku verki 

Það sem heldur lífinu í klassískum verkum er hve mikið þau eru notuð, jafnvel þó þau séu misnotuð, sagði einhver, sennilega Brecht. 

Fá verka Shakespeares hafa verið jafn mikið notuð síðustu aldir og harmleikurinn um herforingjann og márann Oþelló sem varð 

afbrýðiseminni og klækjum framapotarans Jagó að bráð og myrti yndið sitt, hana Desdemónu. Söngleikir, óperur og, ballettar, 

skáldsögur, sápuóperur og kvikmyndir hafa notað þennan efnivið á ýmsa vegu. Sjálfur fékk Shakespeare hann sennilega að láni úr 

ítalskri smásögu „Un Capitano Moro“ eftir Cinthio. Þannig að óhikað hefði Gísli Örn Garðarsson getað skrifað sjálfan sig sem 

höfund að jólasýningu Þjóðleikhússins, nefndri Óþello, svo umfangsmiklar eru breytingar hans, svo  margar persónur hefur hann 

látið fjúka af sviðinu, svo mikið af texta hefur verið strikað út og viðbætur eru ekki ófáar. 

Umsnúningur í hlutverkaskipan 

Ný þýðing Hallgríms Helgasonar og umsnúningur í hlutverkaskipan breytir einnig miklu í frumtexta, málsniðinu sjálfu. Þá er ótalin 

ný staðsetning atburða, tímaleysi þeirra í stað tveggja tíma , nýtt  myndmál og ryðmi sem allt fellur þó fremur undir samstarf 

leikstjóra, leikmyndateiknara Barkar Jónssonar, búningameistarans Sunnevu  Ásu Weissappel , tónsmiðsins Borko og 

ljósahönnuðarins Halldórs Arnar Óskarssonar.   

Lengi hafa ýmsar íslenskar leikkonur látið sig dreyma um það leika eitthverja af stóru rullunum í Shakespeare, en fáum kannski 

dottið í hug hlutverk  Jagós sem Nina Dögg Filippusdóttir skipar hér,  af því að sú persóna er einstaklega niðurnjörvuð í karlveldi, 

herflokk í frumgerðinni. Það er þó ekki rétt að þetta sé í fyrsta sinni í leiklistarsögunni sem kona leiki Jagó einsog fram hefur komið í 

fjölmiðlum. Gúggli maður kemur strax í ljós að Liza Wolpe og Laura Fray hafa til dæmis  leikið hann.    
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Máttlaus orð falla til jarðar 

Miðaldra menn eins og Ingvar Sigurðsson hafa einnig áður verið valdir í hlutverk Óþellós og kornungar stúlkur í  Desdemónu, ‒sem 

hér er leikin af Aldísi Amah Hamilton‒, í því skyni að finna rök fyrir ótta og afbrýðisemi persónunnar.  Leikstjórinn Gísli Örn snýr 

auk þess táknmáli frumgerðar á hvolf með því að láta Óþelló vera hvítan, Desdemónu dekkri á hörund. Dagurinn og birtan sem 

hverfa í nótt og myrkur harmleiksins, falla því sem máttlaus orð til jarðar, vilji einhver nota þau enn eða séu þau til einhvers nýt. 

Undirstrikað er hins vegar að Óþelló er útlendingur, pólakki, kakkalakki. 

Sýningin hefst á því að Óþelló heggur niður mikið lifandi furutré sem  vex úr sandi. Síðan breytist á örskammri stundu allt sviðið og 

salurinn með í heljarmikið byggingarsvæði úr plasti og járni.  

Hernaðurinn gegn landinu rennur út í sandinn 

Hermaðurinn Óþelló hefur sem sagt verið sóttur til fjarlægra landa til að taka þátt í þeim eina hernaði sem við Íslendingar þekkjum , 

hernaðinum gegn landinu og náttúrunni. Hann er verkstjóri mikillar bygginga- eða virkjanaframkvæmda.  Skrifstofa hans pallur á 

hjólum , á honum járngrind  klædd plasti, sem sjá má í gegn eða jafnvel skera úr og rífa á göt. Slíkum pöllum eða kubbum er rennt 

inn og út gegnum  alla sýninguna og notaðir sem ólík herbergi eða kamrar og minna jafnt á hertjöld sem vinnubúðir reistar til 

bráðabirgða. 

En þessi fína hugmynd um flokk byggingarverkamanna og verkstjórann þeirra  rennur annars smám saman  út í þann sand sem leikið 

er á. Allt í einu erum við komin inn í annan heim í búningum og tónlist , einhvers konar „science fiction“  Jagós hennar Nínu 

Daggar. Það er ekki fyrr en undir blálokin þegar faðir Desdemónu leikinn einkar kankvíslega  af Birni Hlyni Haraldssyni birtist sem 

útsendari Útlendingastofnunar  að við erum í leik minnt aftur á stöðu Óþellós. 

Fátt kemur á óvart í framvindu 

Ég saknaði þess að hugmyndinni í upphafi væri ekki fylgt betur eftir, reyndar þarf ansi margt að víkja að  því er virðist af því að kona 

leikur Jagó og það verður einhvern veginn aðalmálið. Nína Dögg geri ýmislegt dável, en  henni tekst ekki  að láta okkur hrifast af því 

hvernig hún spinnur vef sinn, hvernig hún stýrir öllu til glötunnar. Hún skálmar svo staðföst um í hatri sínu allt frá byrjun að fátt 

kemur áhorfanda  á óvart í framvindunni. Maður spyr sig jafnvel stundum: hlustar hún ekki á mótleikara sinn? Einkum er það í 

samtölunum við Óþelló sem Ingvar nálgast af miklum næmleik jafnt í styrkleika sem smæð. 

Heimurinn farinn úr böndunum 

Reyndar fer maður útaf sýningunni hryggur yfir því að hann hafi ekki fengið að njóta sín til fulls  sem „útlendingurinn“ og að 

samband hans og hinnar ungu lífsglöðu Desdemónu hafi ekki fengið meira pláss, eða réttara sagt ekki hafi verið betur unnið úr ást 

þeirra og ósigri. Dans hennar, sem orkar illa á hann, tengist  til dæmis ekki nægilega vel inní framvindu og heldur ekki stærsta 

niðlæging hans á kamrinum.  Uppbyggingin í morðið er einnig slík að það er enginn harmur að þeim kveðinn þegar þau eru hífð upp 

og velkjast um dauð í gámnum í lokin. Jagó stendur ein eftir í myrkrinu. 

Og út fer áhorfandinn sjálfur í myrkrið ónæmur fyrir örlögum Óþelló og Desdemónu  vitandi þó eins og Shakespeare að heimurinn er 

farinn úr böndunum og því séu skilaboðin frá sviði Þjóðleikhússins sennilega raunsönn. 

 

Tekst2_2_IS 
Sjö málverkum eftir Karólínu stolið 

Sjö ókláruðum málverkum eftir Karólínu Lárusdóttur var stolið þegar brotist var inn í geymslu listakonunnar við Vatnsstíg í 

Reykjavík um hátíðarnar. Sonur Karólínu segir að málið sé hið undarlegasta. 

Innbrotið var framið einhvern tímann á bilinu 23. til 28. desember, segir Stephen Lárus Stephen, sonur Karólínu. Innbrotsþjófarnir 

brutu upp hurð á húsnæðinu og virtust mjög fagmannlegir, að sögn Stephens. Þeir hafi eingöngu haft áhuga á verkum Karólínu og 

ekki litið við öðrum verðmætum í húsnæðinu. Þá skildu þeir fjögur málverk eftir Karólínu eftir. Lögregla var kölluð til þegar 

innbrotið uppgötvaðist, en hún er engu nær um hverjir voru þarna að verki. 

Stephen segir málið sérstaklega leiðinlegt þar sem Karólína hafi verið að vinna að þessum verkum þegar hún fékk heilablóðfall árið 

2013. Hún sé enn óvinnufær og hafi því ekki getað lokið við þau. Á meðal verkanna sé eitt sem sýni barnabörn Karólínu og 

fjölskyldan hafi því sérstaklega mikinn áhuga á að endurheimta það verk. 

Stephen segir málið hið furðulegasta því afar ólíklegt sé að hægt sé að koma verkunum í verð. Markaðurinn sé lítill hér á landi, 

verkin séu ómerkt og þar að auki ókláruð. 

Stephen biður alla þá sem geta veitt upplýsingar um málið að hafa samband við lögreglu. 

 

Tekst2_1_NO 
Snåsamannen overbeviser ikke 

En ujevn forestilling om konflikten mellom tro og vitenskap. De fleste har en mening om Snåsamannen. 

Det at tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen gikk ut og fortalte at hans sønn hadde fått hjelp av Snåsamannen, ga teatersjefen 

ved Teater Ibsen, Thomas Bye, ideen til et teaterstykke om den synske mannen. 

Med seg på laget fikk han Nord-Trøndelag teater og Riksteatret. 

Minister på tur 

Ei jente er uhelbredelig kreftsyk. Sammen med en venninne går hun Norge på langs for å samle inn penger til kreftforskning. 

Med seg på en etappe har hun fått en helseminister mistenkelig lik Hanssen (blant annet har han med seg pølse på termos) og hans 

livvakt. 

De nærmer seg Snåsa. Spørsmålet blir om hun bør kontakte mannen med de varme hendene eller ikke. Det spørsmålet utløser debatt 

og samtaler på turen – og det er det «Snåsamannens sang» handler om. 

Eksistensielt 

De tviler, tror og avviser, argumenterer og krangler. Kjernen er de virkelig store spørsmålene: Hvem er vi? Hva er meningen med 

livet? 

Snåsamannen selv, spilt av Sverre Bentzen holder seg mest i kulissene og kommer kun frem i sangnumrene. Han er ikke en karakter 

som turfølget møter, men er der som en mulighet man kan gripe eller ikke gripe. 

Det er hans person og praksis som utløser den eksistensielle debatten – eller kanskje det heller bør kalles de eksistensielle 

monologene, for de fire karakterene har til dels lange replikker. 

Stykket skal balansere mellom lange eksistensielle utlegninger og prompehumor (relatert til kolikken i helseministerens familie), og 

lykkes ikke helt med det. 

Karakterene snakker fort, for de har mye å si. I starten av stykket er det en viss oppjagethet over spillet. Tekst og spill åpner seg først 

når karakterene får tid og rom til å åpne seg opp. Det er også slik at karakterene tenderer mot å bli ensidige, men noen av dem har 

sider som overrasker. 

Svake sangtekster 
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Teksten er av varierende kvalitet. Spesielt sangtekstene er til tider svake. 

Når snakkesynging gjør at verbet «var» skal rime på «forsvar» og trykket må ligge på siste stavelse, blir det rart. Eller når annenhver 

linje i en sang er «lalalala». Det er for dårlig når tre store teatre har slått sine pjalter sammen for denne forestillingen. 

I de bekjennende monologene er språket et annet, sterkere og mer variert. Men helheten blir ujevn. 

Så var det meningen med livet, da. 

I skogen på scenen er det plassert store glassflater med speileffekt slik at publikum både kan se seg selv og se karakterene fra flere 

vinkler samtidig. 

Om det som skjer på scenen er ment å speile publikum, ser vi oss selv som mennesker som forsøker å snakke i stykker det vi ikke 

kan forstå. 

Til det er Snåsamannen en fin kontrast. Han bringer ro inn til scenen, og som en slags stille protest mot oppjagede diskusjoner, 

snakker han ikke, bare synger. 

Kan hende trenger vi mirakler for å forstå våre liv. Om dette teaterstykket hjelper på forståelsen, er en annen sak. 

 

Tekst2_2_NO 
Dansk forsking: Slik har valden i Donald-blad utvikla seg 

Var det fleire hovudskadar i danske Donald-blad i 2009 enn i 1959? Det har fire danskar forska på. 

Det skal seiast at forskinga er gjort med eit smil, og at dette ikkje er noko Ugeskrift for læger driv med kvar veke. Tidsskriftet har ein 

tradisjon med at kvar jul tek dei opp eit noko uvanleg forskingsemne – og i år var det Donald Ducks tur, skriv Berlingske og dansk 

TV2. 

Tidlegare har forskingstidsskriftet mellom anna undersøkt om ein kan bli alkoholpåverka om ein tek eit fotbad med vodka. 

Ein komparativ analyse 

Danske Donald-blad, eller Anders And-blad som det heiter i vårt naboland i sør, inneheld som i Noreg ein god del vald og skadar. 

Medieforskar Agnete M. Juul ved Københavns Universitet har i samarbeid med Klaus Ulrik Koch, Mads Rasmussen og Niels Juul 

ved Neuroanæstesiologisk Afsnit ved Aarhus Universitetshospital levert følgande komparative analyse: Kranietraumer i Andeby og 

omegn i 1959 og 2009. 

Dette er resultata 

Undersøkingane dei har gjort på hovudskadar i Andeby gir følgande resultat: 

Per blad har talet på hovudskader i Andeby ikkje endra seg. 

Men per side har hovudskadane halvert seg. (Donald-blada har fått fleire sider.) 

Donald har også i 2009 tatt meir av støyten. I 1959 var det han som fekk hovudskadane i eit av seks tilfelle i blada. Mens i 2009 fekk 

hovudet hans bank i kvart tredje registrerte tilfelle. 

50 prosent av skadane kom ved ulykker, mens 50 prosent kom frå overfall. 

Vald mot eldre (særleg Onkel Skrue) har auka på 50 år, mens vald mot kvinner (Dolly og Magica frå Tryll) har gått ned. 

Skadar kor dyr er årsaka, har gått ned med 75 prosent, mens vald kor menneske (menneske i Donald-forstand iallfall) står bak, har 

dobla seg. 

Hovudkonklusjonen til medieforskar Agnete M. Juul er at valden i blada ikkje har auka, og dermed ikkje har spegla resten av den 

auka valdsbruken i ulike medium dei siste 50 åra. 

PS! Lege og forskar Niels M. Juul vil til TV2 forsikra om at han ikkje har brukt veldig mykje tid på denne forskinga. 

 

Tekst2_3_NO 
Skuespiller Joachim Calmeyer er død 

Skuespilleren Joachim Calmeyer døde i sitt hjem i Grue i Hedmark 2. juledag, 85 år gammel. 

Han sovnet stille inn en romjulskveld med familien rundt seg, etter noen måneders sykdom, opplyser familien til NTB. 

Calmeyers siste store filmrolle var som karakteren Isak Bjørvik i Bent Hamers «Salmer fra kjøkkenet» (2003), en rolle kritikerne 

roste kraftig. Calmeyer har også mottatt en rekke priser for sin innsats både på filmlerretet og på scenen, der han har uoffisiell 

Norgesrekord i antall Ibsen-roller. 

I 2012 ble hans lange og innsats på TV, Rogaland Teater, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Den Nationale Scene, hedret med 

Amandajuryens ærespris. 

Calmeyer debuterte i 1953 i operaen «Don Pasquale». 

I 2001 ble han av kong Harald slått til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 

– Jeg føler meg som Jeppe i Baronens seng, men vet at jeg ikke er fyllesyk!, sa skuespilleren, som også mottok Per Abels ærespris i 

1988, i sin takketale ifølge Aftenposten. 

Joachim Calmeyer var bror til jazzmusiker Ola Calmeyer, tekstilkunstner Sidsel Calmeyer og kulturjournalist Bengt Calmeyer, samt 

far til skuespiller og regissør Mathias Calmeyer og TV-produsent Gitte Calmeyer. 

 

Tekst2_1_SV 
Johannes Brost: På gränsen till en terapeutisk upplevelse 

Stjärnorna för årgång 2016 har besökt Ericsbergs slott och är redo att kliva in i tv-rutorna. Den 1 januari är det premiär för 

programmets elfte säsong där ämnen som ungdomskriminalitet, fängelsevistelser och depressioner behandlas. 

Under åren som gått sedan Stjärnorna på slottet hade premiär för första gången har löpsedlar om bråk och livliga diskussioner blossat 

upp i tid och otid. Men i år när Lia Boysen, Johannes Brost, Sofia Ledarp, Magnus Uggla och Gunnel Fred samlas på Eriksbergs slott 

verkar det inte bli något av den varan. 

– Det var inga konflikter. Jag ville inte att det skulle bli ett program där man bråkade och blev ovänner, säger Magnus Uggla. 

Sångaren har sedan tidigare erfarenhet av reality-tv av liknande slag. 2012 var han med i Så mycket bättre, ett tv-format som är 

snarlikt Stjärnorna på slottet, med fördjupande samtal under lunch och middag, inramat av aktiviteter som kännetecknar deltagarna. 

– I Så mycket bättre är det musiker. I Stjärnorna på slottet är det mer teater. Det är en värld som jag inte känner till och det är 

människor som jag vanligtvis inte kommer i kontakt med. Det var därför jag ställde upp, säger Uggla. 

”Som att komma hem” 

För andra året i rad är Ericsbergs slott utanför Katrineholm spelplan för Stjärnorna på slottet. Omgärdad av en välansad och 

symmetrisk park på den ena sidan, med en liten sjö på den andra, tornar slottet upp sig och har så gjort i hundratals år. 

– Det är fantastiskt att berätta sin egen historia i en miljö som har så mycket historia. Det hjälper till, tror jag. Alla väggar och tavlor, 

allt har en massa berättelser i sig, säger Gunnel Fred. 
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För Lia Boysen var besöket på Ericsbergs slott något speciellt. Hennes mormor är uppväxt på slottet och hennes släktingar förvaltar 

det. 

– Det var som att komma hem och helt overkligt, säger hon. 

Allvarliga samtal 

För flera år sedan fick Gunnel Fred frågan om hon ville medverka i Stjärnorna på slottet, men hon avböjde. Nu är alla barnen 

utflugna och hon kände sig mer bekväm med att delta. När hon i somras skulle bosätta sig i slottet före inspelningen sa hon att hon 

inte såg fram emot att berätta sin egen historia, men i programmet öppnar hon upp sig om depressionerna som kommit och gått. 

– Det var inte så svårt som jag hade befarat. De andra matade på med frågor. Jag och Lia Boysen har känt varandra i många år och 

det var inte så att man höll en monolog, säger Gunnel Fred. 

Samtliga deltagare berör ämnen som de vanligtvis inte talar om. Sofia Ledarp talar om sin barndom och det struliga förhållandet med 

sin far, Johannes Brost berättar om fängelsetiden och sin uppväxt utan pappa. Magnus Uggla minns sina plågsamma somrar utan 

sömn och Lia Boysen berättar om sjukdomen giftstruma. 

– Alla människor bär sina historier och det är väldigt fint att programmet ger tid till det. När folk är så generösa och det är så tryggt 

är det lättare att våga, säger Sofia Ledarp. 

– Det är klart att jag hade tänkt på vad jag ville prata om och inte prata om. Jag har aldrig talat om giftstruma förut, men jag kände att 

är det någon gång som jag ska prata om det är det nu, säger Lia Boysen. 

”På gränsen till en terapeutisk upplevelse” 

När årets stjärnor blickar tillbaka på tiden på slottet återkommer flera av dem till att det var en intensiv, men rolig tid. Gunnel Fred 

liknar det vid ett vuxenkollo och Magnus Ugglas enda klagomål var att getingarna störde under vissa luncher. 

Lia Boysen tror att den goda stämningen hjälpte till att öppna upp för bättre samtal. Inte bara för att det blev en tryggare miljö att 

berätta om sig själv. Det blev också en större dynamik. 

– När det är så fin stämning och det är mycket skratt kan man också gå riktigt djupt ner. Det kräver den balansen och tryggheten. 

Ibland kan jag behöva skratta på en inspelning innan jag filmar något hemskt. Det finns en avspänning i skrattet, säger Lia Boysen. 

– Alla borde ta med sig några vänner, ta in på ett slott, beställa god mat för att sedan sitta ner och fördjupa sig i varandra. Det var 

nästan på gränsen till en terapeutisk upplevelse, säger Johannes Brost. 

 

Tekst2_2_SV 
Tittarnas kärleksbomb till Ulf Wallgren: ”En av de odödliga i rutan!” 

På nyårsdagen gjorde SVT Nyheters nyhetsankare Ulf Wallgren sin allra sista tv-sändning i Rapport 19.30 – efter 27 år i rutan. 

Beskedet fick lyckönskningarna och nätkärleken att flöda in i SVT Nyheters sociala kanaler. 

”Du är en av de odödliga i rutan!” 

”Du har varit en av de allra allra bästa!” 

”Ensamt enastående i egen klass! Moderna tiders Lars Orup!” 

Hyllningarna flödar in till Ulf Wallgren, nyhetsankare som efter 27 år i rutan i dag lämnar SVT för en karriär som yogainstruktör. I 

SVT Nyheters sociala kanaler kom hundratals lyckönskningar och en nätkärleksbomb utan dess like. Ulf själv blev överväldigad av 

responsen. 

– Det är helt fantastiskt. Tack för all otrolig värme ni delar med er av på nätet. Det blir extra energi som jag tar med mig in i sista 

sändningen, sa Ulf Wallgren bara minuter innan han för allra sista gången satte sig tillrätta i nyhetsstudion för att leverera det 

viktigaste från nyårsdagen till Rapports tittare. 

Många av tittarna hyllar Ulf tydliga sätt och lugna stämma. 

”Du har varit duktig att läsa nyheterna, klart och tydligt (du har lärt dej hela alfabetet och uttalat det riktigt) dessutom ser Du trevlig 

ut. Tack och lycka till” skriver Elvy, medan andra la vikt på Ulfs ”känsla”, ”härliga röst” som haft ”värme och humor när det vari t 

befogat”. 

”Följer sitt hjärtas röst” 

Ulf Wallgren lämnar nu journalistiken för att istället hänge sig åt sin andra passion – yogan. När han bestämt sig för att lämna jobbet 

på SVT, när de nya arbetstiderna kändes för tuffa, kändes yogan var rätt väg att gå då han undervisat i medicinsk yoga ett tag. 

Hans karriärbyte hyllas också det av tittarna. 

”Alla borde följa sitt hjärtas röst. Man har bara ett liv och det är aldrig försent att välja en annan väg. Lycka till!” skriver Annika. 

 

Tema 3 

 

Tekst3_1_DA 
Danske droner skal spotte fejl i solcelleanlæg 

Drone-overvågning skal spare penge og sikre hurtig reparation, så solens stråler udnyttes optimalt. 

Danmarks hidtil største solcelleanlæg dækker 1,4 kvadratkilometer på den tidligere Flyveplads Vandel øst for Billund. 

Det kan formentlig være en møjsommelig affære at vandre rundt i de lange rækker af solpaneler og undersøge dem for skader. I 

fremtiden kan dét og andre store solcelleanlæg rundt i verden blive overvåget minutiøst fra luften ved hjælp af droner. 

Et nyt stort dansk forskningsprojekt, DronEL, skal i løbet af tre år udvikle effektive droner, der kan overflyve solcelleanlæg. Og ved 

hjælp af tre forskellige kameraer kan dronerne opdagede skader, så man hurtigt kan få dem udbedret, fortæller den statslige 

Innovationsfonden i en pressemeddelelse. 

LÆS OGSÅ: Drone skal finde farlige miner fra krigen 

I dag går en stor del af energien tabt i solcelleanlæggene på grund af fejl, der udvikler sig over tid. 

Derfor er det vigtigt hurtigt at opdage problemer, så man kan få repareret anlæggene og udnytte solens stråler mest muligt, holde 

elprisen nede og tjene penge til ejerne. 

Seks partnere - herunder Aalborg Universitet og DTU Fotonik - skal udstyre droner med et almindeligt kamera, et infrarødt kamera 

samt et specielt kamera til optagelse af fotoluminisens-billeder af solcellepaneler. Især sidstnævnte billeder vil kunne afsløre fejl i 

panelerne. 

Samtidig udvikler man avanceret software til billedanalyse og databehandling, så fejlene automatisk kan detekteres. 

- Selv om man i dag kan opdage fejl ved hjælp af dataovervågning, er der stadig brug for at inspicere solpanelerne manuelt. Fx viser 

data kun, hvis der er problemer, men ikke hvilken type fejl, siger projektleder og lektor Dezso Sera fra Aalborg Universitet til DR 

Viden. 

LÆS OGSÅ: Papegøje iført sikkerhedsbriller skal gøre droner bedre til at flyve 
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Budgettet lyder på 20 millioner kroner. De 15 millioner kommer fra Innovationsfonden, mens partnerne - Aalborg Universitet, DTU 

Fotonik, Kenergy, SiCon, Skive Kommune og Sky-Watch - står for resten af pengene. 

Skive Kommune er blandt andet med, fordi kommunen vil være CO2-neutral i 2029. 

Flere end 70 af kommunens bygninger er i dag udstyret med solceller. 

 

Tekst3_2_DA 
Kommentar: Giraffens liv blev glemt i mediestormen 

Velfærd i Zoo er vigtigere end aflivning, mener Jens Olesen, der er vært på Natursyn på P1. 

Protesterne ville ingen ende tage, da Københavns Zoo aflivede en af sine giraffer søndag den 9. februar 2014. 

Havens åbenhed om sine motiver og handlinger har beriget offentligheden med masser af stof til eftertanke og selvransagelse. Men 

desværre kom fangenskabsdyrenes velfærd ikke på dagsordenen. 

Polemikken har koncentreret sig om forargede protester fra ind- og udland, der handlede om det overlagte drab, den offentlige 

dissektion og fodringen af havens løveflok med levningerne af giraffen. Med engleagtig tålmodighed har Københavns Zoos talsmand 

Bengt Holst lyttet til det forargede råbekor af protester og besvaret dem med åbenhed og respekt. 

Københavns Zoos argumenter for sin handlemåde har gjort det vanskeligt for nyhedsmedierne at fastholde et billede af haven som et 

sammenrend af moralsk anløbne personer, hvis adfærd er motiveret af kynisk spekulation i publikums sadisme. Derfor er 

mediestormen stille og roligt dampet af, uden at føre til en diskussion af menneskers ret til at anvende dyr til egne formål. 

Hør "Designer-zoo": en kritisk designer besøger Københavns Zoo 

Den tabte diskussion om dyr i fangenskab 

Ingen dyr opsøger af egen fri vilje et liv som fanger i zoologiske haver eller dyreparker eller i det hele taget i menneskers varetægt. 

Med hvilken ret anbringer vi dem i et fængsel, hvor vi har designet deres omgivelser, og har total kontrol over deres tilværelse? Vi 

kan udnævne dyrene i Zoo til ambassadører for deres vilde artsfæller, men vi må erkende, at det er vores beslutning. Ikke dyrenes 

egen. 

Den erkendelse forpligter de zoologiske haver til en meget høj standard for dyrenes velfærd og livskvalitet, og dette meget vigtige 

aspekt af den lille girafs skæbne druknede desværre i mediestormen omkring dens aflivning. 

Danske zoologiske haver og dyreparker er helt fremme i den internationale frontlinje, når det gælder velfærd for vilde dyr i 

fangenskab. Dyrepassere og -trænere, dyrlæger og biologer har i årtier deltaget i et internationalt udviklingsarbejde, der handler om 

hele tiden at udforske og fremme zoo-dyrenes muligheder for at udfolde hele deres naturlige adfærd. 

Hør "Dyr i menneskehænder", om dyrs velfærd i fangenskab 

Fangenskabsdyr som forretningsmodel 

I Danmark foregår der en storstilet produktion af svin, fjerkræ, mink, fisk og andre dyr i fangenskab. Kæledyrsbranchen er endnu en 

"big business", hvor der tjenes store penge på en forretningsmodel, der bygger på dyr i fangenskab. 

Hør "Menneske og dyr", "Dyrenes redningsmand" og "Sjælevenner", om vore relationer til dyrene. 

Vilkårene for alle disse fangenskabsdyr kunne nok fortjene en selvransagelse og eftertanke hos de mennesker, der er ansvarlige for 

deres velfærd og en offentlig debat, der var lige så insisterende og passioneret som diskussionen om giraffens død. 

Og her kunne Københavns zoologiske have tjene som forbillede med sin åbenhed, sin ærlighed over for offentligheden og sit 

engagement i velfærden for sine fangenskabsdyr. 

Hør Natursyns interview med Bengt Holst i udsendelsen "Døden i indhegningen". 

 

Tekst3_3_DA 
Verdens værste job: Julemanden dør 400.000.000 gange juleaften 

Det er fysisk umuligt for julemanden at nå rundt med gaver til alle Jordens børn. Men hvor umuligt? Vi har regnet lidt på det. 

 

Julen står for døren. Og snart venter myriader af små og store børn på, at julemanden skal kravle gennem skorstenen og aflevere 

gaver til de artige børn. 

Selvom julemanden findes i mange varianter, er der bred enighed om, at vores julemand bor i Grønland - og alle ved, hvordan vores 

julemand bringer gaverne ud: 

Hans nisser pakker en stor kane med gaver, som trækkes henover himlen, så julemanden kan nå at besøge hvert et lille hjem på kun 

én nat. 

Men er det overhovedet fysisk muligt for julemanden at nå? 

LÆS OGSÅ: Forsker: Forældre bør ikke lyve om julemanden 

Det har DR Videnskab forsøgt at finde ud af gennem matematik og fysik. 

Vi har fået to anonyme fysikere til at regne variablerne igennem - så godt som det er muligt - og de er nået frem til, at der er noget i 

historien omkring julemanden, der ikke stemmer helt. 

Faktisk tyder beregningerne på, at historien om julemanden måske ikke er 100 procent sand! 

Eller også er der alligevel magi i verden? 

Se videoen ovenfor og få svaret. Glædelig jul! 

 

Tekst3_1_IS 
Aukasekúnda í árinu 2016 

„Þetta ár er einni sekúndu lengra en venjulega. Við fáum eina hlaupsekúndu á gamlársdag. 23.59.60 verður síðasta sekúnda þessa 

árs,“ segir Sævar Helgi Bragason, formaður stjörnuskoðunarfélags Seltjarnaness. Ástæða aukasekúndunnar er sú að sólarhringurinn, 

sá tími sem það tekur jörðina að snúast um sjálfa sig, er ekki nákvæmlega 24 klukkustundir. Hlaupsekúndu er þess vegna bætt við 

sólarhringinn til að samræma klukkur við snúningstíma jarðar. 

Án hlaupsekúndna gæti margt farið úr skorðum 

Sævar Helgi sagði í morgunútvarpi Rásar 2 að ef ekki væri bætt við sekúndu í sólarhringinn öðru hverju yrði tveggja til þriggja 

mínútna skekkja á deginum eftir um það bil hundrað ár. „Hverju skiptir það? Ja, það skiptir eiginlega öllu máli fyrir tölvubúnað og 

slíkt,“ segir Sævar Helgi. „Í tölvunum er hver mínúta bara 60 sekúndur og ef við ætlum ekki að leiðrétta þetta annað slagið þá getur 

þetta haft áhrif á flugumferð, fjármálakerfið og ég veit ekki hvað.“ Þess vegna er nauðsynlegt að fylgjast með því hvernig jörðin 

breytir snúningi sínum,“ segir Sævar Helgi. 

Margt getur haft áhrif á snúning jarðar 
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Sævar segir margt geta haft áhrif á snúning jarðar. Til dæmis snúning tunglsins í kringum jörðina þar sem tunglið togar í hana, sem 

veldur flóði og fjöru, og færir þannig massa á jörðinni. Það gera jarðskjálftar líka. „Þeir geta bæði dregið úr hraðanum og aukið 

hann,“ segir Sævar Helgi. Lofthjúpur jarðar getur einnig hægt á snúningi hennar sem og dreifing íss á jörðinni. Þegar ís hopar lyftist 

jörðin og þá breytist massi hennar líka. 

Eins og snúningur skautadansara 

Til að útskýra áhrif sem verða á snúning jarðar tekur Sævar Helgi sem dæmi snúning skautadansarans. Setji skautadansmær út 

hendurnar hægir hún á snúningi sínum, færi hún hendurnar að sér snýst hún hraðar. „Þá eru þær að varðveita hverfiþungann,“ segir 

Sævar Helgi. Hann bendir á að þetta megi prófa heima, til dæmis á skrifborðsstól sem snýst. „Jörðin virkar alveg á sama hátt. Þetta 

eru kannski einhverjar millisekúndur en þetta hefur þannig áhrif að það hægir eða hraðar á snúningnum,“ segir Sævar Helgi.  

26 aukasekúndur 

Sævar Helgi segir að stjörnufræðingar út um allan heim vinni að því að finna út hvernig snúningshraði jarðarinnar breytist og þeir 

láta vita þegar talin er þörf á því að bæta við sekúndu. Frá því að þetta kerfi var tekið upp, árið 1972, hefur 26 sekúndum verið bætt 

við. Síðast var bætt við sekúndu þann 30. júní 2015, sekúndunni 23.59.60. Oftast er ákveðið að bæta við sekúndu með sex mánaða 

fyrirvara. Snúningur jarðar er óreglulegur og því er ekki hægt að spá fyrir hvenær þörf er á að bæta við sekúndu. Á árunum 1999 til 

2004 var til dæmis engri aukasekúndu bætt við sólarhringinn en á árunum 1972 til 1979 var bætt við níu sekúndum. Sævar Helgi 

segir tilvalið að nýta aukasekúnduna vel. Það megi til dæmis knúsa ástvini lengur en vanalega. 

 

Tekst3_2_IS 
Rafrettur geta ert slímhúð og öndunarveg 

Fáar rannsóknir eru til um hvaða áhrif rafrettur hafa á heilsuna en þó hefur verið sýnt fram á að minna heilsutjón verður af 

rafrettureykingum en sígarettureykingum og því hafa einhverjir talið þær betri kost.  

BBC heimildarmyndin Rafrettur- gæfa eða glapræði með Michael Mosley sem einna þekktastur er fyrir heimildarmyndir sínar um 

megrunarkúra og áhrif þeirra fjallar að þessu sinni um rafrettur og áhrif þeirra á heilsuna og umhverfið.  Myndin verður sýnd í kvöld 

á Rúv kl. 20:05 strax að loknu Kastljósi. 

Í myndinni sem áhorfendur Kastljóss fengu að sjá brot úr í gær voru tekin sýni úr slímhúð og öndunarvegi Mosleys eftir að hann 

hafði reykt rafrettu í einn mánuð, hafandi aldrei reykt áður. Niðurstöðurnar úr sýnatökum voru í raun sláandi því eftir þennan 

skamma tíma greindust bólgur í öndunarvegi hans og í slímhúð hans hafði svokölluðum átfrumum fjölgað í lungunum en þær 

framkalla hvata sem geta skaðað öndunarveginn ef áreitið verður of mikið í langan tíma.   

Karl Andersen hjartalæknir segir þessar niðurstöður ekki koma á óvart. „Þetta er auðvitað aðskotahlutur fyrir lungun að anda að sér 

heitum nikótín vökva.“ Aðspurður hvort hann taki undir sjónarmið þeirra að rafrettur séu betri kostur fyrir reykingamenn sem vilja 

hætta að reykja þá segist hann ekki vilja fullyrða um hvort það sé betri kostur að reykja rafrettur á meðan rannsóknir um mögulega 

skaðsemi þeirra séu af skornum skammti.  

Karl segist hafa mikla áhyggjur af vaxandi notkun rafretta hjá börnum og ungmennum og samkvæmt könnununum sé það að aukast.  

Hann segir einnig mjög alvarlegt mál að leyfa rafreyttureykingar í opinberum byggingum á meðan lítið sé vitað um hvaða áhrif 

óbeinar rafrettureykingar hafi, þær eigi að banna eins og hefðbundnar reykingar. 

 

Tekst3_3_IS 
Mikilvægt að nota íslensku í stafrænum heimi 

Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í íslensku, segir erfitt að meta hvort íslensk tunga sé í hættu. Hyggja þurfi að stöðu íslenskrar tungu 

í stafrænum heimi. Það skipti máli að íslenska sé notuð alls staðar innan tölvutækninnar. 

Tilkoma snjallsíma hafi breytt miklu því margir séu sítengdir við enskan menningarheim auk þess sem margir spili gagnvirka 

tölvuleiki á ensku.  

Rætt var við Eirík í Kastljósi í kvöld.  

Eiríkur segir ekkert tæknilega því til fyrirstöðu að nota íslensku til dæmis í samskiptum við gervigreind og allskonar tölvustýrð tæki. 

Til þess þurfi tíma og peninga. Stýrihópur skipaður af menntamálaráðherra sé að störfum sem eigi að gera áætlun um uppbyggingu 

íslenskrar máltækni. 

Tölvum sé meira og minna stjórnað með tungumálinu og þá sé spurning á hvaða tungumál það verði hér á landi. Ekki sé hægt að 

ábyrgjast að fólk verði tilbúið til að nota íslensku í slíkum samskiptum og það líkurnar á því minnki eftir því sem það dragist að gera 

það mögulegt. „Ef við getum gert börnum og unglingum það kleift að nota íslensku í samskiptum við tölvurnar þá held ég að 

íslenskan geti alveg þrifist áfram og lifað góðu lífi.“ 

Ný viðamikil rannsókn á íslenskukunnáttu að hefjast 

Eiríkur segir of lítið vitað um málþroska og málskilning íslenskra ungmenna nú þegar margir úr þeirra hópi verja æ stærri hluta 

dagsins í ensku málumhverfi hér á landi í stað íslensku. „Maður heyrir alltaf allskonar sögur um krakka sem eru að leika sér á ensku 

en það hafa ekki verið gerðar neinar stórar skipulagðar rannsóknir. Hins vegar er slík rannsókn að fara af stað núna. Við Sigríður 

Sigurjónsdóttir prófessor fengum stóran styurk úr rannsóknarsjóði  á síðasta ári til að rannsaka stöðu íslenskunnar á þessu sviði. 

Innan tveggja, þriggja ára ættum við að vita miklu meira um þetta.“ 

Rannsóknin verði viðamikil taki til allra aldurshópa. Sérstök áhersla verði þó lögð á yngri aldurshópa með því að kanna kunnáttu í 

ensku og íslensku og viðhorf til tungumálsins. 

 

Tekst3_1_NO 
Eksperiment: Erter metter mer enn kjøtt 

Erter og bønner gjør deg mindre sulten ved neste måltid enn hvis du spiser kjøtt, ifølge danske forskere. 

Mens de fleste dietter fungerer så lenge du fokuserer på hva du spiser, har lavkarbodietten vist at den fungerer også på lang sikt. Men 

slanking basert på kjøtt øker det den typen kolesterol som kan føre til hjerte- og karsykdommer, kan øke faren for kreft og er ikke 

bærekraftig. 

– I senere år har det blitt økt oppmerksomhet på miljøpåvirkningene fra ulike typer mat, og det er tydelig at kjøttprodukter kan bidra 

med mer negative effekter enn plantekost, for eksempel for produksjon av drivhusgasser, skriver de danske forskerne bak den nye 

studien. 

Spiste mindre 

Derfor ville forskerne se om mat basert på planteproteiner metter like mye som kjøtt. Forskerne gav deltakere tre forskjellige 

frokostmåltider, en kjøttrett og en bønnerett med lik mengde protein og en bønnerett med lite protein. Til lunsj fikk deltakerne spise 

så mye de ville. Forskerne målte hvor mange kalorier de spiste til lunsj. 
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Resultatet viste at de spiste tolv prosent mindre til lunsj når de hadde fått servert den høyproteinrike retten basert på bønner og erter 

til frokost. Til tross for dette oppgav deltakerne overraskende nok at de følte seg mindre mette etter frokost med det proteinrike 

vegetarmåltidet. Her skåret kjøtt- og vegetarfrokosten med lavt proteininnhold omtrent likt. 

– Dette går mot den utbredte troen på at man må ha store mengder proteiner fordi det øker metthetsfølelsen. Nå tyder det på at man 

kan spise fiberrike måltider med mindre protein og oppnå samme følelse, sier professor Anne Raben ved Københavns universitet. 

Bedre helse, lavere vekt 

Studien er basert på 43 deltakere, og er ifølge de danske forskerne den første i verden som sammenligner nordiske belgvekster med 

kjøtt. 

– Studien er godt gjennomført og resultatene er interessante, men man kan ikke trekke konklusjoner basert på en liten studie, sier 

Kathrine Vinknes ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Alt kjøttforbruk må ned! 

Vinknes, som selv har forsket på effekten av lavkarbodietter, påpeker at den danske studien studerer appetitt, ikke vektreduksjon. 

– Derimot er det etablert at et variert kosthold som inneholder mye plantebaserte matvarer, inkludert belgvekster og mindre rødt 

kjøtt, er assosiert med bedre helse og lavere vekt, sier Vinknes. 

De danske forskerne peker på sju tidligere studier som viser at sultfølelsen eller kaloriinntaket er likt eller går ned med planteprotein 

kontra kjøtt, i tillegg til en stor gjennomgang av 21 forsøk som viste at folk i snitt går litt mer ned i vekt dersom de spiser 

belgvekster. 

 

Tekst3_2_NO 
Oljeministeren: – Utopisk å tro at vi kan skru igjen oljekranene 

Oljeminister Terje Søviknes mener det er helt urealistisk og ikke bærekraftig med et grønt skifte uten full fart forover i oljenæringen. 

Han etterlyser fakta og edruelighet i klimadebatten. 

– Det å snakke ned oljenæringen og sette den på utsiden av det grønne skiftet er ikke bærekraftig. Det ikke realistisk at vi kun skal 

kunne satse på nye næringer, sier Terje Søviknes (Frp), som nylig tok over som regjeringens oljeminister. 

Han er enig med Statoils konsernsjef Eldar Sætre og NHO-topp Kristin Skogen Lund, som i går sa til NRK at det er naivt å tro på en 

løsning.uten at oljepumpene samtidig går for fullt. 

– Det er ikke mulig å erstatte inntektsstrømmene fra olje- og gass på flere generasjoner, sier Søviknes. 

LES OGSÅ: Solberg varsler strengere klimapolitikk 

– Er det utopi å tro på at det er mulig å skru igjen oljekranene? 

– Ja. Det er rett og slett utopi, og jeg opplever at den politiske debatten i Norge har vært preget av mye føleri og forakt for norsk olje 

og gass. Nå må vi tilbake å se på hvilke muligheter og verdi som ligger i norsk olje og gass, sier Søviknes. 

LES OGSÅ: Ren, norsk olje? 

Zero-leder Marius Holm er ikke overraskende rykende uenig med oljeministeren, som mener debatten om oljenæringens fremtid og 

klimadebatten preges av manglende fakta og føleri. 

– Maktapparatet jobber i høygir 

– Det jobbes nå hardt i Norge for å etablere en fortelling om at norsk olje og gass vil overleve alt av endringer i grønn retning. Det er 

det som er naivt, sier Holm. 

Han kjøper ikke argumentene om at verden trenger hver eneste dråpe norsk olje som kan produseres. 

– Man gjentar daglig at verden skal bruke olje og gass i mange tiår til, også dersom Paris-målene nås, i mange tiår til. Men det er 

fysisk helt umulig. Tallene går overhodet ikke opp, sier han. 

– Hele det norske maktapparatet gjentar nå disse setningene hver eneste dag i håp om at folk skal begynne å tro på dem, sier Holm. 

– Fokuset synes å være på hvor ren produksjon Norge har av olje og gass. Men er det ikke slik at 95 prosent av utslippene kommer 

når den brennes? 

– Utslippene fra produksjonen betyr mye på det norske utslippsregnskapet, men det utgjør veldig lite sammenlignet med å brenne 

den oljen vi selger. Når vi ser på totalen er vi bare en prosent bedre enn verdensgjennomsnittet, sier Holm. 

– Søviknes har et forkvaklet syn på virkeligheten 

Greenpeace-leder Truls Gulowsen reagerer kraftig på uttalelsene fra oljeministeren. 

– Det er skremmende at vi har fått en oljeminister som har et så forkvaklet syn på klimavirkeligheten. Man skulle tro at Søviknes 

ikke har fått med seg at vi er på full fart mot uopprettelige klimaendringer, sier han. 

Greenpeace mener at Søviknes tilsynelatende er på kollisjonskurs med egen regjeringssjef, som fra talerstolen på NHOs 

årskonferanse sa at vi tiden fremover ikke kan lene oss like mye på oljen som i dag. 

– Vi har sammen med Natur og Ungdom saksøkt den norske stat for åpningen av oljeboring i Arktis. Med ministere som Søviknes er 

det nødvendig å bruke rettsapparatet for å forsøke å forhindre at vi vi ødelegger kloden vår totalt, sier Gulowsen. 

 

Tekst3_1_SV 
Därför kan inuiter hålla värmen i extrem kyla 

Inuiter har en speciell gen från den numera utdöda denisovamänniskan – som gör att de kan utstå kylan bättre. Det presenterar en 

amerikansk forskargrupp i den vetenskapliga tidskriften Molecular Biology and Evolution. 

Inuiternas hemtrakter sträcker sig ända från Alaska till Grönland på norra halvklotet. På dessa platser kan det på vinterhalvåret bli så 

kallt som -40 grader, och anledningen till att inuiterna genom årtusenden har varit så framgångsrika i den här extrema kylan kan 

ligga i generna. 

Det menar i alla fall Rasmus Nielsen, professor i förenande biologi vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien, och en av forskarna 

bakom den nya studien. Där visar han och hans kollegor hur inuiter och ursprungsbefolkning från Nordamerika kan ha klarat kylan 

bättre tack vara en specifik gen – en gen som de fått av den nu utdöda denisovamänniskorna, som var nära släkt med neandertalare. 

Genen kallas TBX15 och har i tidigare studier kopplats till det som kallas för bruna fettceller. Dessa fettceller använder mycket 

energi och genererar mycket värme, vilket alltså kan vara en av anledningarna till att den är så frekvent just hos människor som lever 

på kalla breddgrader. 

– Antagligen har den här varianten introducerats i vår arvsmassa för 20 000 – 40 000 år sedan, och gynnats genom evolutionen. Var 

någonstans genutbytet skulle kunna ha ägt rum är betydligt svårare att säga eftersom vi än så länge bara har ett enda spår från dessa 

denisovamänniskor: en bit av ett finger och en tand från en grotta i Sibirien, säger Rasmus Nielsen. 

För andra människogrupper idag som lever på varmare breddgrader är genen inte lika vanlig. 

En av två viktiga gener 
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Rasmus Nielsen har tidigare varit med och kartlagt en annan gen som är väldigt frekvent hos just inuiter och som gör att de kan 

tillgodogöra sig omega-3-fetter lättare – något som återfinns mycket i exempelvis fisk. 

Men nu fortsätter arbetet med att försöka få bättre kunskap om vilken roll TBX15-genen från denisovamänniskan har spelat. 

– Vi vill lära oss mer om hur den här och andra gener som dagens människor har plockat upp från andra grupper av människor i vår 

utveckling, och hur de gynnats av det. Överhuvudtaget kan vi lära oss mycket om hur olika grupper har anpassats sig till sin miljö 

beroende på vad de haft för gener. 

Ju mer vi studerar dessa gener desto mer kan vi dessutom lära oss om hur de påverkar vår hälsa och om hur olika dieter är bättre 

anpassade till olika folkgrupper, säger Rasmus Nielsen. 

 

Tekst3_2_SV 
Forskare: Singlar löper högre risk att dö efter stroke 

Människor som lever i långvariga äktenskap och som aldrig skilt sig eller blivit ensamstående har bättre chanser att överleva efter att 

ha drabbats av stroke visar amerikansk forskning. 

Enligt den amerikanska studien är risken att dö efter stroke 71 procent högre för vuxna som aldrig varit gifta än för de som varit gifta 

under lång tid. 

– Vi hoppas att bättre förståelse för de här riskfaktorerna kan göra det lättare att identifiera och behandla patienter som löper högre 

risk att dö till följd av en stroke, säger Matthew E. Dupre en av studiens huvudförfattare i ett pressmeddelande. 

Viktigt att titta på flera faktorer 

Arne Lindgren, klinisk strokeforskare och professor i neurologi vid Lunds universitet, menar att det intuitivt kan kännas logiskt att 

ensamstående är mer utsatta, men tycker att det är viktigt att tolka statistiken med försiktighet och lyfter fram att inte alla studier 

visat samma resultat. 

– Vi kan inte utesluta att ett liv som ensamstående eller ogift är faktorer som kan påverka chanserna att överleva efter stroke. 

Däremot får vi inte dra för snabba slutsatser. Det är viktigt att statistiken justeras efter andra faktorer som ålder, svårighetsgrad, 

andra sjukdomar och socioekonomisk situation. En svensk studie från Riksstroke visar att ensamboende har högre dödlighet medan 

en dansk studie inte kunnat påvisa detta, säger Arne Lindgren. 

Relationsstatus påverkar dödligheten 

För att ta reda på vilken betydelse relationsstatus har för strokepatienter har de amerikanska forskarna följt 2351 vuxna över 41 år. 

Patienterna observerades under i genomsnitt 5,3 år under en 18 år lång period. Förutom att vuxna som aldrig varit gifta löper 

betydligt högre risk att dö efter stroke visade resultaten att patienter som skilt sig eller blivit änka/änkling löper 23 till 25 procent 

högre risk att dö, jämfört med de som varit gifta under lång tid. 

För patienter som skilt sig eller blivit änka/änkling mer än en gång var risken att dö efter en stroke 39 till 40 procent högre, jämfört 

med de som varit gifta under lång tid. 

Uppföljning betydelsefullt 

Analysen av informationen tyder på att vissa av riskerna påverkas av olika psykologiska och sociala faktorer. Barnlöshet, begränsat 

socialt stöd och symptom på depression är faktorer som hämmar återhämtningen efter stroke, oavsett om nuvarande livssituation är 

gift eller ensamstående. 

Strokepatienter är en svag grupp i samhället och Arne Lindgren betonar att det är oerhört viktigt att strokepatienter får bra 

uppföljning och stöd. 

– En större stroke kan till exempel påverka att den drabbade blir ensam på grund av att omgivningen inte orkar med belastningen. Är 

du ensamstående får du kanske sämre stöd att sköta om dig själv vilket kan försämra hälsan. Vi vet att till exempel rökstopp, 

diabetes, blodtryck, livsstil och rätt medicinsk uppföljning efter en stroke har stor betydelse för hur det går efter stroke, säger Arne 

Lindgren. 

Fortfarande saknas kunskap 

Medan studier har visat att socialt stöd som äktenskap kan ha effekt på behandlingen vid hjärt- och kärlsjukdomar behövs ytterligare 

kunskap om hur civilstånd faktiskt påverkar överlevnad efter stroke. 

I Sverige drabbas nära ungefär 30000 personer varje år av stroke. Det räknas idag som en av våra stora folksjukdomar och 

medelåldern för insjuknandet är 75 år. 

– Behandlingen av stroke har förbättrats men det är fortfarande en mycket vanlig orsak till funktionsnedsättning i Sverige, och vanlig 

orsak till dödlighet i världen, så det är en grupp som verkligen behöver lyftas upp, menar Arne Lindgren. 

 

Tema 4 

 

Tekst4_1_DA 
VIDEO Wozniacki efter kæmpe skuffelse: Skulle have lukket kampen 

Caroline Wozniacki tabte overraskende til tyske Julia Görges i Auckland. Her forklarer hun, hvad der gik galt. 

Det var en skuffet Caroline Wozniacki, der kunne forlade banen i WTA-turneringen i Auckland, New Zealand efter et overraskende 

nederlag til tyske Julia Görges. 

Overraskende, fordi Caroline Wozniacki som nummer 19 i verden og den højest seedede i turneringen var oppe imod en forkølet 

tysker, der er placeret på verdensranglisten 53. plads. 

LÆS OGSÅ: Wozniacki-sammenbrud i Auckland 

Og ikke mindst, fordi Caroline Wozniacki fik en perfekt start, da hun med 6-1 vandt første sæt fuldstændigt suverænt og derefter 

kom foran 3-0 i andet sæt. 

Men tyskeren vendte kampen totalt på hovedet, kom tilbage i andet sæt og slog danskeren med 1-6, 6-3, 6-4. 

- Jeg startede kampen virkelig godt og servede og returnerede godt. Jeg fik mange returneringer ind, og hun lavede mange 

uprovokerede fejl. Jeg følte, at jeg kunne dirigere hende rundt på banen, sagde Wozniacki efter kampen til new zealandske medier. 

LÆS OGSÅ: VIDEO Wozniacki om blæsevejr: Som at spille i Danmark 

- Det blev koldere i vejret, og forholdene gjorde, at spillet blev hurtigere, og hun begyndte at ramme alt, og boldene blev inde på 

banen. Det eneste, jeg kunne gøre, var at fighte og at gøre mit bedste, sagde den danske tennis-spiller. 

Ikke nok 

Det forsøgte Caroline Wozniacki bravt, selv da hun i tredje og afgørende sæson kom bagud med 1-5. Hun formåede at komme på 4-

5, men det var ikke nok. 
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- Jeg forsøgte at mindske hendes forspring, men det var ikke nok. Dér, hvor jeg kunne have gjort en forskel, var ved 3-0 i andet sæt, 

hvor jeg servede, men jeg lavede en dobbeltfejl og en baghånds-fejl, sagde Wozniacki. 

LÆS OGSÅ: Wozniacki efter opvisning: Alt lykkedes 

- Men det burde ikke have gjort, at kampens udfald blev ændret, sagde Wozniacki. 

Caroline Wozniacki drager nu fra New Zealand videre til Sydney i Australien, hvor hun i næste uge spiller Apia International, 

hvorefter det gælder Australien Open, der starter 16. januar. 

 

Tekst4_2_DA 
Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein ny landstræner for det danske dressurlandshold 

Afløseren for tyske Rudolf Zeilinger som landstræner for det danske dressurlandshold er fundet. Valget er faldet på Prinsesse 

Nathalie zu Sayn-Wittgenstein. 

Det bliver et kendt ansigt i dansk dressur, der tager over efter tyske Rudolf Zeilinger som dansk landstræner. 

Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein er udpeget som ny landstræner, oplyser Dansk Ride Forbund i en pressemeddelelse. 

- Jeg glæder mig rigtig meget til at påtage mig opgaven som landstræner. Det er en helt ny og spændene udfordring, som betyder 

meget for mig. Jeg håber, at jeg sammen med rytterne kan forme et stærkt hold for fremtiden og fortsætte den gode udvikling, som 

dansk dressur har gennemgået de seneste år,” siger Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, der kommer med stor erfaring. 

LÆS OGSÅ: VIDEO Se Caroline Nielsens ridt i dressur 

Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein har været international toprytter i 15 år og har repræsenteret Danmark ved syv 

europamesterskaber, tre verdensmesterskaber og to gange ved de olympiske lege. I de senere år har hun været træner i England, 

Australien og Danmark. 

Fælles beslutning 

Ansættelsen kommer næppe som en kæmpe overraskelse for de danske dressurryttere, da de har været taget med på råd i 

rekrutteringsprocessen. 

- Det er vigtigt for os, at den nye landstræner ikke bare har de træner- og ridemæssige færdigheder i top, men at der også er solid 

opbakning fra rytterne. Vores mål er, at vi fortsat skal ligge helt i top i verden, og det kræver, at arbejdet omkring landsholdstruppen 

bygger på tillid og anerkendelse, siger elitechef i dressur og holdleder Kimi Nielsen. 

Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein er født i 1975 og bor i Berleburg sammen med sin mand Alexander Johannsmann, sønnen 

Konstantin og datteren Louisa, men senere på året flytter familien til Hamburg. 

Første træningssamling for den nye landstræner bliver i starten af, mens første store mesterskab er EM i Sverige i august. 

 

Tekst4_3_DA 
Brillante Eriksen-oplæg stopper Chelsea-stime i topbrag 

Christian Eriksen lagde op til to mål, da Tottenham slog Chelsea og skabte ny topspænding i Premier League. 

Spændingen, om hvor det engelske mesterskab havner i denne sæson, har fået nyt liv. 

Det er takket være Tottenham, der i onsdagens London-brag vandt hjemme på White Hart Lane med 2-0 over Chelsea, der kom til 

kampen med 13 ligasejre på stribe og dermed et komfortabelt forspring i toppen. 

Nu er Chelsea mere inden for rækkevidde i Premier League-toppen. Antonio Contes tropper har 49 point foran Liverpool med 44. 

LÆS OGSÅ: Giroud reddede Arsenal fra blamage i Bournemouth 

Med sejren avancerede Tottenham til tredjepladsen med 42 point, samme antal som nummer fire, Manchester City. Arsenal har 41 

point, Manchester United har 39. 

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen indtog en af de absolutte hovedroller, da han lagde op til begge mål i opgøret. 

Med sublime serveringer fandt han to gange Dele Alli, der i begge tilfælde headede bolden i mål bag keeper Thibaut Courtois. 

Første gang i 1. halvlegs tillægstid. Eriksen modtog bolden i højre side, og med en følt aflevering fandt han pandebrasken på Dele 

Alli, der stangede bolden i målhjørnet til 1-0. 

Ni minutter efter pausen befandt Eriksen sig tættere på feltet og fra kanten af dette fandt han Dele Alli ved bageste stolpe, og så stod 

det 2-0. 

Sprudlende fynbo 

Eriksen var fra starten toneangivende ligesom resten af Tottenham-holdet, der tydeligvis havde mest brug for tre point. 

Midtvejs i første halvleg var danskeren tæt på at score, da han opsnappede bolden efter en Chelsea-fejl midt på banen og satte i løb 

mod Chelsea-målet. 

Han afsluttede lige uden for feltet, men bolden skruede en anelse for meget udad, så den sneg sig knap en halv meter forbi stolpen. 

Chelsea kreerede ikke meget offensivt, men blomstrede op med et intensivt pres i 2. halvlegs første minutter. 

LÆS OGSÅ: Bayern München leverer Swanseas tredje manager 

Men i stedet for udligning kom Tottenham på 2-0, og derefter koncentrerede hjemmeholdet sig forståeligt nok mest om at forsvare. 

Chelsea var aldrig tæt på at skabe ny spænding om resultatet. Til gengæld er der fornyet spænding i toppen af ligaen. 

 

Tekst4_1_IS 
Björn Einarsson býður sig fram 

Björn Einarsson, formaður Víkings, ætlar að gefa kost á sér til formanns Knattspyrnusambands Íslands. Þessu er haldið fram á 

fréttavefnum Vísi. 

Það kom mörgum á óvart í gær þegar Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ til tíu ára, sagðist ekki myndu bjóða sig fram til 

áframhaldandi setu á ársþingi sambandsins í febrúar.  

Guðni Bergsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, hefur þegar tilkynnt framboð og Björn hafði fram til þessa legið undir feldi. Nafn 

Guðrúnar Ingu Sívertsen, varaformanns KSÍ, hefur einnig verið nefnt í þessu samhengi og sagðist hún í samtali við fotbolta.net ekki 

útiloka neitt í þeim efnum.  

Það virðist því stefna í spennandi formannskjör í Vestmannaeyjum í febrúar. 

Björn sendi frá sér eftirfarandi tilkynningu: 

Björn Einarsson, formaður Knattspyrnufélagsins Víkings, hefur ákveðið að bjóða sig fram til formanns Knattspyrnusambands 

Íslands á ársþingi KSÍ 11. febrúar. Björn hefur mikla og víðtæka reynslu af stjórnarstörfum í íþrótta- og knattspyrnuhreyfingunni. 

Hann var formaður knattspyrnudeildar Víkings 2007-2013 og formaður aðalstjórnar Víkings frá 2013 auk þess sem hann hefur setið í 

stjórn Íslensks toppfótbolta (ÍTF). Björn hefur auk þess 20 ára reynslu af að stýra fyrirtækjum bæði hér á landi sem og erlendis. Hann 

hefur verið framkvæmdastjóri TVG-Zimsen frá árinu 2006. Björn mun ekki þiggja laun sem formaður KSÍ. 
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„Ég hef fengið mikla hvatningu úr knattspyrnuhreyfingunni undanfarnar vikur til að bjóða mig fram til formanns KSÍ. Þetta er 

ákvörðun sem ég tek að mjög vel yfirlögðu ráði. Margt gott hefur áunnist innan sambandsins síðastliðinn áratug en engu að síður er 

skýr krafa um breytta og öflugri stjórnsýslu innan KSÍ sem mikilvægt er að hlusta á. Ég tel mig koma með mikla reynslu og 

þekkingu úr knattspyrnuhreyfingunni og atvinnulífinu til að vinna að þessum breytingum með jákvæðum hætti og samvinnu allra 

aðila. Mjög mikilvægt er að styrkja ímynd KSÍ gagnvart samfélaginu, aðildarfélögunum og samstarfsaðilum, innlendum sem 

erlendum. Það er mikill mannauður og reynsla innan stjórnar og á skrifstofu KSÍ sem nýta þarf vel og vandlega. Efla þarf sjálfstæði 

skrifstofu KSÍ og styrkja hana enn betur til að takast á við daglegan rekstur. Ennfremur er mikilvægt í mínum huga að tryggja þarf 

skýrt jafnvægi milli stjórnar KSÍ og skrifstofu sambandsins. Það er mikil og góð vinna unnin í grasrótinni og á meðal aðildarfélaga 

KSÍ. Tryggja þarf öflugri brú á milli KSÍ og aðildarfélaganna sem hafa margar og ólíkar þarfir. Ég mun beita mér fyrir því að að efla 

umgjörð og vinnuramma landshlutafulltrúa sambandsins og styrkja þannig tengingu landsbyggðarinnar við KSÍ. Ég mun leggja mig 

allan fram og vinna af krafti og heilindum fyrir öll aðildarfélög KSÍ og íslenska knattspyrnu. Tækifærin eru sannarlega til staðar í 

þessum frábæra meðbyr sem íslensku landsliðin, bæði kvenna og karla, hafa búið til fyrir okkur,“ segir Björn. 

 

Tekst4_2_IS 
7% viðurkenndu að hafa veðjað á eigin úrslit 

Mikil umræða hefur sprottið upp um veðmál íþróttakappleikja á netinu eftir að niðurstaða úr íslenskri könnun var birt í gær. Erfitt 

getur verið að hafa uppi á knattspyrnufólki á Íslandi sem brýtur reglur með því að veðja á íslenska leiki en heilindafulltrúi KSÍ segir 

það þó mögulegt. 

Tæplega 30% knattspyrnumanna á Íslandi sem tóku þátt í íslenskri rannsókn segjast gera þetta og um fimmtungur þeirra viðurkennir 

að veðja á eigin leiki. Nánar verður fjallað um þetta í 10 fréttum í kvöld og einnig rætt við forystumenn handboltans og körfuboltans. 

Rúmlega sjöhundruð leikmenn tóku þátt í rannsókninni. Daníel Ólason, prófessor í sálfræði og einn rannsakendanna sagði í 

hádegisfréttum RÚV í dag að 9,6 prósent þátttakenda í rannsókninni sýndu einkenni spilavanda. Sú tala er mun hærri hjá 

karlmönnum en lægri hjá konum. 

7 prósent viðurkenndu að hafa veðjað á úrslit eigin leikja. Samkvæmt reglum KSÍ mega leikmenn ekki veðja á leiki hér á landi, hvað 

þá úrslit í eigin leikjum. Notast þarf við greiðslukort til að geta veðjað á netinu og því ætti að vera auðvelt að hafa uppi á þeim sem 

brjóta reglurnar, en málið er ekki svo einfalt. 

Mörg dæmi eru til um hagræðingu úrslita í íþróttakappleikum en þau snúa ekki öll að fótbolta. Dæmi er um að 

unglingalandsliðsmanni Íslands í körfubolta hafi verið boðinn snjallsími fyrir að geiga viljandi á vítaskoti. 

Hannes Jónsson formaður Körfuknattleikssambands Íslands segir dæmi um að aðilar hafi sést á leikjum í neðri deildum Íslands í 

körfubolta í þeim tilgangi að gefa upplýsingar til veðmálasíðna á netinu. 

Einar Þorvarðarson, framkvæmdastjóri Handknattleikssambandsins, segir handboltaleiki á Íslandi nýlega farna að sjást á erlendum 

veðmálasíðum en að engin mál hafi komið inn á borð til sín sem lúta að hagræðingu úrslita í íþróttinni hér á landi. 

 

Tekst4_3_IS 
Karjakín náði fram hefndum gegn Carlsen 

Heimsmeistaranum í skák, Norðmanninum Magnúsi Carlsen, tókst ekki að verja heimsmeistaratitla sína í at- og hraðskák á 

Heimsmeistaramótinu i þessum greinum, sem fram fóru í Doha í Katar nú um hátíðarnar. Rússinn Sergei Karjakín varð í kvöld 

heimsmeistari í hraðskák, og náði þar með fram hefndum gegn Carlsen, sem sigraði Rússann í slagnum um heimsmeistaratitilinn í 

skák í New York í nóvembar. Carlsen fékk silfrið í kvöld. 

Báðir fengu þeir Karjakín 16,5 vinninga af 21 mögulegum, en sigurinn féll Rússanum í skaut, þar sem hann atti kappi við stigahærri 

mótherja í keppninni. Carlsen var með hálfs vinnings forskot fyrir síðustu umferð mótsins, sem fram fer í Doha, höfuðborg Katar. 

Hann náði hins vegar aðeins jafntefli í síðustu skákinni, á meðan Karjakín sigraði sinn andstæðing. 

Norðmaðurinn var rasandi að keppni lokinni og sagðist ekki skilja hvernig mótherji Karjakins, Pólverjinn Radoslaw Wojtaszek, fór 

að því að tapa því sem hefði átt að vera unnin skák. „Hann var með stöðu, þaðan sem allar leiðir liggja til sigurs. Það er ómögulegt 

að tapa skák, í slíkri yfirburðastöðu. En svo klúðrar hann öllu," sagði Carlsen í viðtali við norska ríkisútvarpið, NRK, og var 

augljóslega í miklu uppnámi. „Það er ekki hægt að tapa í svona stöðu. Það eina sem ég þurft var fjárans hálfur vinningur. Svo finnur 

hann einu færu leiðina til að tapa. Það er assgoti fúlt." Hann sparaði þó heldur ekki sjálfsgagnrýnina og viðurkenndi að hann hefði 

einfaldlega ekki teflt nógu vel. 

Fyrr í vikunni tapaði Carlsen heimsmeistaratitlinum í atskák til Úkraínumannsins Vassilý Ívantsjúks. Í atskákmótinu, sem einnig fór 

fram í Doha, náði Carlsen aðeins bronsinu, því landi Karjakíns, Alexander Grisjtsjúk, varð annar. 

Í kvennaflokki stóð úkraínukonan Anna Musytsjúk hins vegar uppi sem heimsmeistari í hvoru tveggja atskák og hraðskák. Hin 

rússneska Alexandra Kosteníuk hreppti silfrið í atskákinni og Nana Dzagnidze frá Georgíu vann bronsið, en í hraðskák kvenna vann 

Rússinn Valentina Gunina silfur en landa hennar, Katarína Lagno varð þriðja. 

 

Tekst4_1_NO 
Sensasjonshopperen Johansson: – Jeg tenker, sover og spiser skihopping 

Robert Johansson (26) var mest kjent for sin spesielle bart. Etter pallplassen i Innsbruck har han nå også utmerket seg sportslig. 

ør onsdagens seier hadde han en 13. plass som beste i verdenscupen. Han har kun vært i fire finaleomganger denne sesongen, og 

endte sist i finaleomgangen i Garmisch-Partenkirchen. 

I Innsbruck fikk Robert Johansson endelig ut potensialet sitt. Med konkurransens lengste hopp, 133 meter, tok han ledelsen tidlig. 

Det så ut til å gå mot seier, men Tande vippet ham ned til andreplass. 

Dermed sikret de dobbelt norsk i hoppuka for første gang på over 50 år. 

Følg kvalifiseringen fra Bischofshofen fra klokken 16.40 på NRK1 

Under den karakteristiske barten strålte Innsbrucks største glis. Robert Johansson på pallen i Bergiselbakken i Innsbruck. 

– Det er helt rått. Det er en drøm som har gått i oppfyllelse. Jeg er veldig fornøyd. Jeg får ut det beste hoppet mitt i førsteomgangen, 

og utnytter forholdene jeg får. En kjempefin dag, sier Robert Johansson til NRK mens smilet strekker seg lengre og lenger ut mot 

ørene. 

Flaks eller dyktighet? 

26-åringen representerer Søre Ål Idrettslag, og hadde onsdagens beste forhold da han satte utfor som tredje hopper. 1,75 meter i 

sekund i oppdrift gjorde at Johansson ble trukket 14,8 poeng. 

– Han gjør et godt hopp under gode forhold, meldte Arne Scheie om overraskelsesmannen. 
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– For å stå på toppen der må du ha litt tur, men i bunnen må du ha dyktighet. I dag var jeg flink, svarer Johansson på spørsmål om 

flaksen. 

Jobber beinhardt 

Smilet, gleden og jubelen på sletta i Bergiselbakken vitner om en pallplass som betyr noe. 

– Jeg tenker, sover og spiser skihopping. Jeg jobber beinhardt for det. Jeg har hatt så lyst til å stå på pallen i verdenscupen lenge. 

– Er dette gjennombruddet? 

– Når du er på pallen I WC er det et gjennombrudd. 

Robert Johansson hadde vunnet det tredje rennet i hoppuka hadde det ikke vært for lagkameraten Daniel-André Tande. 22-åringen 

fra Kongsberg slo Johansson med 2,6 poeng. 

– Det holdt nesten hele veien. Sorry, sa Daniel-André Tande til Johansson før medaljeseremonien. 

– Det er et fantastisk skihopp. Det viser hvor sterk han er, sier Johansson om lagkameraten. 

 

Tekst4_2_NO 
Spurs og Alli stoppet Chelseas seiersrekke 

Etter 13 seirer på rad i serien kom Chelsea ned på jorda i byderbyet mot Tottenham. Christian Eriksen og Dele Alli herjet med 

serielederen i 2-0-seieren. 

Alli scoret målene, begge med hodet og på innlegg fra den danske playmakeren som fikk uforklarlig mye rom av gjestene. Eriksen 

utnyttet det til å regissere seieren som berger spenningen i Premier League. 

En ny Chelsea-seier ville langt på vei betydd "game over" i kampen om å bli seriemester. Nå lever gullkampen igjen. 

Liverpool på 2.-plass er fem poeng bak Chelsea. Tottenham og Manchester City er ytterligere to poeng bak, Arsenal tre. 

Chelsea gikk på banen for å bli første lag som har vunnet 14 Premier League-kamper på rad i en og samme sesong, etter å ha tangert 

Arsenals bedrift fra 2002 da Arsène Wengers lag vant sine 13 siste kamper. 

Arsenal vant den gang også første kamp i den neste sesongen, og rekorden på 14 strake seirer over flere sesonger står fortsatt urørt. 

Saken fortsetter under videoen. 

Eriksen-show 

Tottenham gjorde det tidlig klart at Chelsea ikke skulle få spasere til rekord. Eriksen sto for den første store sjansen etter et balltap av 

Ngolo Kanté halvveis i første omgang. Danskens skudd overlistet Thibaut Courtois, men forsvant rett utenfor stolpen. 

Chelsea kom også til noen muligheter i første omgang, men hjemmelaget avsluttet omgangen best og tok ledelsen på overtid. Alli 

fikk hodet på Eriksens innlegg og nikket vakkert i mål. 

Chelsea slo hardt tilbake i begynnelsen av annen omgang og kom til flere store sjanser i rask rekkefølge. Hugo Lloris reddet Diego 

Costas skudd, Eden Hazard avsluttet utenfor fra kloss hold og Victor Moses ropte på straffe etter en duell med Moussa Dembélé. 

Nytt sjokk 

Så var det i stedet Tottenham som scoret. Eriksen leverte et nytt presist innlegg, og Alli brukte hodet igjen. Unggutten scoret sitt 

sjuende mål på de fire siste Premier League-kampene. 

Det var de to første hodemålene Chelsea har sluppet inn i serien denne sesongen (av 15 baklengsmål totalt), og de førte til det tredje 

serietapet under Antonio Conte. 

Chelsea-manageren gjorde som vanlig sitt beste på sidelinjen, men han kunne ikke mane sine menn til enda en seier. Han kastet inn 

Willian, Cesc Fàbregas og Michy Batshuayi i jakten på scoringer, men til ingen nytte. 

 

Tekst4_3_NO 
Carlsen kunne krevd remis mot Karjakin i tabbeparti 

DOHA (NRK): Magnus Carlsen gikk glipp av remis mot Sergej Karjakin, men overså muligheten. I stedet ble det et vondt tap mot 

den russiske rivalen. 

– Jeg fikk det ikke med meg. Jeg fikk vite det etterpå, sier Carlsen til NRK. 

Det var under drømmeduellen og VM-reprisen fra New York at Carlsen gikk på en smell i Doha. 

Først gjorde han en tabbe som førte til at den russiske motstanderen fikk et stort overtak. Deretter overså Carlsen muligheten til å 

kreve remis. 

Les også: Delt førsteplass etter «outstanding» start 

– Vanskelig å vite 

I løpet av lynpartiet hadde nemlig de to spillerne den samme stillingen tre ganger. Om Carlsen hadde oppdaget dette, hadde han hatt 

et halvt poeng mer i sammendraget – og ville vært alene i ledelsen. 

– Hva følte du da du fikk vite det? 

– Det var litt tilfeldig. Det er vanskelig å vite når repetisjonene ikke bare er frem og tilbake. Jeg hadde ikke fortjent noe fra det partiet 

uansett, sier Carlsen. 

I ledelsen 

Trolig ville Carlsen oppdaget stillingen under et parti med klassisk sjakk. Der skriver man ned alle trekkene, noe man ikke gjør i 

lynsjakk. 

Men til tross for tabbene i partiet mot Karjakin, er Carlsen svært godt fornøyd med den første dagen av lynsjakken. Den norske 

stjernen leder VM sammen med nettopp Karjakin. 

De har begge 10 poeng etter 12 partier. 

 

Tekst4_1_SV 
”Vingarna bär – finns inga gränser” 

KOMMENTAR. Carolina Klüft har varit där. Charlotte Kalla också. Och nu Stina Nilsson. I det där som kallas ”zonen” och som gör 

vissa av mina arbetsdagar oförglömliga. För det finns inget roligare i mitt jobb än att uppleva – och få förmedla – de där tillfällena 

när talangfulla unga idrottare lyfter på vingar som varken de själva eller omgivningen visste att de hade. 

2002 bokstavligen dansade Carolina Klüft in som en virvelvind på Olympiastadion i München; slaktade sina personbästan och blev 

europamästare i sjukamp för seniorer trots att hon fortfarande var junior. Det var ett omtumlande skådespel. 

Ett år senare var vi förvarnade. Ändå var det fullständigt svindlande att se hur hon lekte sig fram till en ny nivå i VM-tävlingarna på 

Stade de France. Vi tippade internt vad hon skulle göra inför varje gren. Vi siktade högt men hon överträffade allt vi tippade, i gren 

efter gren. Det fanns inget tak. 

”Mest minnesvärda ögonblicket” 
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Nyåret 2007/08 fascinerades jag över Charlotte Kalla i Tour de Ski. Hon var bra… nej, hon var bättre… nej hon var ännu bättre… 

nej hon var – bäst!! På toppen av Alpe Cermis stod hon som vinnare efter en dryg vecka som var en enda orgie i överträffade 

förväntningar. Ett genombrott som är ett av mitt yrkeslivs mest minnesvärda ögonblick. 

Innan årets tour började var Stina Nilsson var redan en etablerad toppåkare. Som sprinter, alltså. Visst skulle hon väl kunna kriga om 

pallplatser i enstaka etapper. Men nu är det Klüft- och Kalla-vibbar jag känner när jag ser Stinas framfart. 

”Spurtar ned norskorna” 

Plötsligt dominerar hon en sprint från start till mål. Hon vinner sin första distanstävling. Och i dag hänger hon med de norska 

stjärnorna när de kör hårt och spurtar ned dem som om det vore den enklaste sak i världen. 

Hon är stark, hon är smart (jag har sällan upplevt en så taktiskt driven ung åkare) och hon lyser! Hon är i det där okända landet där 

vingarna bär och det inte finns några gränser. Det är häftigt att få vara med och uppleva. 

Jag tror fortfarande inte att Stina Nilsson kommer att vinna Tour de Ski i år. 

Det trodde jag å andra sidan inte att Charlotte Kalla skulle göra heller – halvvägs in i touren 2008. 

 

Tekst4_2_SV 
Tre bom i ett skytte av Fourcade 

Det bommades friskt i sprinten i tyska Oberhof. Då sköt suveränen Martin Fourcade bort sig, och segern gick till österrikaren Julian 

Eberhard. 

Martin Fourcade har dominerat världscupen i skidskytte totalt i vinter, och har vunnit nio av tio tävlingar. Men idag gick inget den 

28-årige fransmannens väg. Efter fullt skytte på första skjutningen, kom tre bom på andra, och han hamnade han till slut på en 8:e 

plats. 

– Det var blåsigt och jag kunde inte skjuta under de svåra förhållandena. Det var mycket svårt och jag var inte beredd att det skulle 

vara så svårt. Men det är mitt fel, säger Martin Fourcade till NRK. 

Fourcade var snabbast i spåret. 

– Han ser ut att slita idag, men det gjorde alla. Det var tungåkt idag, men Fourcade åkte ändå snabbast av alla, säger SVT:s expert 

Magdalena Forsberg. 

Tre nollor 

Sprinten i Oberhof präglades av dåligt skytte. Av 102 startande kom så få som tre skyttar igenom med en nolla. 

– Det är väldigt ovanligt. Det var vinden som gjorde det, säger Forsberg. 

Med Fourcade borta, tog istället Julian Eberhard hem vinsten efter snabb skidåkning och en bom. På andra plats kom Michal 

Slesingr, 10,9 sekunder efter. 

Lindström och Arwidson till jaktstarten 

Sverige ställde upp med ett reservbetonat lag, även om Fredrik Lindström var med. Lindström blev bäste svensk med en 32:a plats, 

men även Tobias Arwidson får köra lördagens jaktstart med sin 58:e plats 

Torstein Stenersen slutade 76:a,  och världscupdebuterande Martin Ponsiluoma kom på 86:e plats. 

 

Tekst4_3_SV 
Dele Alli krossade Chelseas rekorddröm 

Chelsea sanslösa segersvit i Premier League är över. Tottenham-duon Christian Eriksen och Dele Alli dödade drömmen om ett nytt 

engelskt rekord i kväll. ”Det var fint att kunna hjälpa laget och sätta målen åt oss”, säger Alli till Sky Sports. 

Chelsea hade chansen att skriva engelsk fotbollshistoria när man gästade White Hart Lane och Tottenham i kväll. 

Med 13 raka ligasegrar inför kvällens London-derby hade Chelsea chansen att bli första lag att vinna 14 raka matcher i engelska 

högstaligan under en och samma säsong. 

Det var lokalrivalerna i Tottenham inte särskilt måna om att låta ske. 

– Vi vill definitivt inte vara laget som låter Chelsea slå det där rekordet, sade Tottenham-anfallaren inför matchen. 

Ostörd i luften 

Det var dock två andra Spurs-stjärnor i Christian Eriksen och Dele Alli som kom att spela huvudrollerna när Chelsea snuvades på 

rekordet. 

Precis före halvtidsvilan slog de till för första gången. Assist-specialisten Eriksen hittade yta till höger och måttade ett inlägg mot 

straffområdet. Ett inlägg som hittade en helt fristående Dele Alli vid straffpunkten som behagligt kunde nicka in 1-0-målet i Thibaut 

Courtois vänstra kryss. 

”En massiv match” 

Än brantare blev Chelseas uppförsbacke i inledningen av andra halvlek när Eriksen och Alli repriserade sitt samarbete från 1-0-

målet. Eriksen måttade ett nytt inlägg från höger och hittade en fristående Alli i straffområdet. Courtois hann inte reagera och släppte 

in 2-0-målet vid vänstra stolpen. 

Chelsea lyckades aldrig resa sig på allvar och den första förlusten sedan september månad var ett faktum. 

– Det här var en massiv match, det går inte att hymla om. Både för spelare och för supportrar. Och det syntes på oss i dag. Vi slogs 

från början till slut. Det var fint att kunna hjälpa laget och sätta målen åt oss, säger Dele Alli till Sky Sports. 

– Att avsluta Chelseas svit var härligt, fyller lagkamraten Eric Dier i. 

I och med Tottenhams 2-0-seger förblir Chelseas ligaledning fem poäng när den 20:e omgången nu är färdigspelad. Tottenham kliver 

förbi Arsenal och Manchester City i tabellen och tar över tredjeplatsen. 

 


