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Okkar fremsti menningararfur er 
jafnan talinn vera íslenska tungan.
Það sem einkennir hana umfram 
mörg önnur tungumál er hvað hún 
hefur lítið breyst í aldaraðir. Samt er
tungumálið lifandi og síbreytilegt. 
Bókverkið Glötuð orð inniheldur 205 
íslensk orð sem teljast ýmist gömul, 
sjaldgæf, gleymd, úreld eða forn. Þau 
koma úr manna minnum, orðabókum 
og orðasöfnum. Fyrir suma eru þessi 
orð upprifjun, jafnvel minning en fyrir 
öðrum ný kynni. Heimurinn er að 
breytast og við bregðumst við því 
með því að hægja á okkur. Á tímum 
sem þessum er gott að huga að 
rótunum, finna fegurðina í því sem 
eitt sinn var og velta því fyrir okkur 
sem koma skal. Ekkert tungumál er 
endanlegt, breytingar eru kjarni þess. 
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Kveikja
Ég hef lengi heillast af sjaldgæfum 
orðum í íslensku. Sem barn varð ég 
tvítyngd við 10 ára aldur. Þá lærði ég 
heilt nýtt tungumál og kveikti það hjá 
mér forvitni um móðurmálið. Þegar 
ég talaði íslensku fyrir framan erlenda 
vini mína fann ég einnig fyrir forvitni 
þeirra. Ég fór þá að gera mér grein 
fyrir því hversu einstök íslenskan er 
og hversu merkilegt það er að svona 
lítil þjóð eigi sitt eigið tungumál sem 
hefur lítið breyst í aldaraðir. 
    Fyrir rúmlega þúsund árum töluðu
allir á Norðurlöndunum sama 
tungumál sem kalla má Norrænu. 
Síðan þá hefur íslenskan breyst 
hægar en önnur norðurlandamál, 
en í dag tala Íslendingar í stórum 
dráttum sama tungumál og forfeður 
okkar töluðu fyrir um 800 árum síðan. 
Því geta margir Íslendingar lesið 
fornbókmenntir og skilið þær.1 
    Þegar ég heyri fólk nota fágæt orð
og hafa ríkan orðaforða þá sperrast 
eyru mín. Mér finnst ekkert fallegra 
en vel töluð íslenska. Í dag er 
sjaldgæft að heyra það og það 
virðist auðveldara en ekki að nota 
enskuslettur til þess að tjá okkur. 
Þær koma kæruleysislega fram, oft 
þar sem svo auðvelt væri að nota 
íslenskt orð í staðinn. Þetta er óvenju 
algengt í útvarpi og sjónvarpi en ég 
heyri þetta einnig í Listaháskólanum; 
á fyrirlestrum og á yfirferðum. 
Séreinkenni listarinnar er sú að hún 
snýst um tjáningu, en erum við með 

verkfærin til þess? Ef orð eru verkfæri 
og tungumálið okkar verkfærakassi, 
er þá stöðugt að fækka verkfærunum 
í honum? Eða erum við of löt við að 
gramsa? 
    Þrátt fyrir enskuskotið tungumál 
þá erum við viðkvæm fyrir Íslenskunni 
og höfum flest skoðun á notkun 
hennar. Það er spurning hvort þessi 
viðkvæmni þegar kemur að eigin
tungumáli sé einstök eða að minnsta
kosti meira áberandi hjá okkur en hjá
öðrum þjóðum. Ásamt forn-
bókmenntum er tungumálið oft talið 
vera okkar helsti menningararfur. 
Kannski af því að íslendingar eiga ekki 
það sem aðrar þjóðir státa sig af, t.d. 
varðandi byggingarlist, myndlist og 
tónsmíðar. Tungumálið er það sem 
sameinar okkur og skilgreinir. Hvað 
erum við án þess?
    Þróun tungumála er óhjákvæmileg 
en getur verið að hún sé  hraðari í litlu 
samfélagi þar sem fáir tala málið? Er 
íslenskan, sem hingað til hefur verið 
svo seig og endingargóð, í hættu? 

Hún er viðkvæm núna, meðal annars 
vegna hnattvæðingar og hraðskreiðar 
tækniþróunnar, en kemur kannski 
þessi mikla meðvitund okkar á málinu 
íslenskunni til bjargar? 
    Því má segja að kveikjan að þessu 
orðasafni hafi verið áhugi minn á því 
hvernig þróun tungumálsins lítur út. 
Íslenskan er stöðugum breytingum 
háð. Samfara því að ný orð eru tekin 
inn detta gömul orð út. Ég hef kosið 
að skoða orð sem detta út og glatast 
því að þau eru undanfarar alls sem er.  

Rannsóknarferli 
Í upphafi rannsóknarinnar vöknuðu 
hjá mér ótal spurningar. Afhverju 
glatast orð? Hverskonar orð eru það 
sem glatast? Hvert fara þau? Hver 
heldur utan um þau? Það sem virðist 
hafa mest að segja, hvað þetta varðar, 
eru atvinnuvegir og tækniþróun.2 
Til að mynda eru orð úr gamla 
sveitasamfélaginu og sjómennsku 
mörg hver horfin úr málinu eða við 
það að hverfa, enda starfar meirihluti 
þjóðarinnar ekki lengur við búskap 
eða sjómennsku. En hvað með hin 
orðin? Orðin sem notuð voru frá degi 
til dags yfir hina venjulegustu hluti? 
Það veit enginn nákvæmlega hvers 
vegna þau orð hverfa eða hvað það 
er sem stýrir því. Það gerist sjálfkrafa. 
En þannig er tungumálið eins og 
sjálfstarfandi líkami sem losar sig við 
það sem óþarft er til áframhaldandi 
starfa. Ég byrjaði á því að skoða gamla 
texta og bera þá saman við nýja. Mér 

datt í hug að það gæti verið áhugavert 
að bera saman texta frá árunum 1820, 
1920 og 2020. Ég komst þó fljótt að 
því að það gekk ekki upp því skriflegt 
mál og talmál eru ekki það sama, enda 
skrifum við ekki eins og við tölum. 
Ritmál þróast og breytist hægar en 
talmál og því glatast orð mun oftar í 
töluðu máli en rituðu. Mörg orð sem 
töluð hafa verið í íslensku hafa glatast 
algjörlega vegna þess að ekki eru til 
hljóðupptökur frá þeim tíma sem þau 
voru notuð.3  
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1. Munnleg heimild: Einar Kárason, rithöfundur. Viðtal tekið af höfundi, 29. janúar 2020. 2. Munnleg heimild: Halldór Guðmundsson, rithöfundur. Viðtal tekið af höfundi 31. janúar 2020.
3. Munnleg heimild: Ásta Svavarsdóttir, stofustjóri á orðfræðisviði Árnastofnunnar. Viðtal tekið af höfundi 3. febrúar 2020.



Í rannsóknarferlinu ræddi ég við
víðan hóp fólks; fræðimenn, áhuga-
menn um tungumálið, rithöfunda, 
skáld, nemendur í málvísindum og 
starfsmenn Árnastofnunar. Ég vildi 
fyrst og fremst komast í skilning um 
það hvernig fólki líður gagnvart þróun 
tungumálsins og hver upplifun þeirra 
sé á notkun þess. Skoðanirnar voru 
margvíslegar og fræðandi en allar áttu 
þær rétt á sér – tungumálið tilheyrir 
okkur öllum. 

Mitt eigið orðasafn
Samkvæmt þeim upplýsingum sem 
ég fékk frá Árnastofnun er ekki 
sérstaklega haldið utan um þau orð 
sem týnst hafa úr málinu.4 Ég þurfti 
því að komast að því hvers konar 
orðum ég var að leita að áður en ég 
gæti hafist handa. 
    Glötuð orð eru allskonar en fyrir 
utan þau orð sem glatast hafa vegna 
tækniþróunnar í atvinnuvegum eða 
vegna úreltra athafna má nefna orð 
sem sérstaklega voru hönnuð inn 
í tungumálið en náðu ekki fótfestu, 
eins og „sjálfrennireið“ yfir bíl eða 
„bylgjubæli“ yfir vatnsrúm. Einnig datt 
mér í hug að skoða orð sem eru við 
það að glatast; orð sem eldri kynslóðir 
muna en þær yngri þekkja ekki. 
    Í orðabókum er glötuð merking 
orðs merkt með litlum krossi – hann 
stendur þar eins og einskonar dánar-
vottorð. Mér datt í hug að safna 
saman þessum krossmerktu orðum 
en við það vöknuðu spurningar; 

hvers vegna voru svo mörg af þeim 
glötuðu orðum sem ég vissi af fyrir 
ekki krossmerkt? Hversu gömul þarf 
merking orðs að vera til þess að vera 
merkt með krossi? Hvenær má flokka 
orð sem dáið?
    Eftir mikla rannsóknarvinnuna og 
tilraun mína til þess að flokka niður 
glötuð orð spurði ég sjálfa mig að 
því hvers vegna ég þyrfti að vinna 
með aðeins eina tegund orða? Það 
sem er áhugavert við tungumálið 
okkar er fjölbreytni þess. Tungumál 
er eins og bútasaumsteppi en orðin 
sem við notum í dag koma frá hinum 
ýmsum tímum, þau eru mis-þróuð, 
mis-mikilvæg og mis-virk. Það sama 
má segja um þau orð sem týnst hafa 
úr málinu. 
    Í gegnum ferlið hafði ég skrifað 
niður hjá mér þau orð sem ég vildi 
persónulega muna, sem mér fannst 
áhugaverð eða heillaðist af. Það var 
engin regla í því hvað dró mig að 
þessum orðum, nema þá fegurðin 
sem ég fann í hverju þeirra. Orðin 
koma frá mismunandi tímum og 
mismunandi stöðum. Þau gætu 
flokkast sem forn, sjaldgæf, gleymd 
eða úreld en öll hafa þau glatast að 
einhverju leyti úr tungumálinu okkar.  
    Orðin koma úr orðabókum, manna 
minnum, útgefnum orðasöfnum, 
persónulegum orðasöfnum, greinum 
og umræðuþráðum á netinu. Sum 
þeirra má finna í orðabókum, sum eru 
krossmerkt í orðabókum, sum þeirra 
hafa aldrei ratað í orðabækur en hafa 

varðveist annars staðar. Úr þessum 
orðum skapaði ég mitt eigið orðasafn 
glataðra orða. 

Bókverk
Maður getur lært ýmislegt með því 
að lesa orðabækur. Til dæmis um 
gamla tíma; hvernig tími var mældur, 
hverskonar áhöld voru notuð eða 
hverju forfeður okkar klæddust. 
    Fyrsta íslenska orðabókin kom 
út árið 1963 en fyrir það innihéldu 
íslenskar orðabækur ýmist latneskar 
eða danskar orðskýringar. Síðasta 
íslenska – íslenska orðabókin kom út 
árið 2002 og hún var síðast prentuð 
árið 2010. Hún mun ekki koma til með 
að vera prentuð aftur og má því segja 

að orðabókin sjálf sé að glatast.5  
Eftirfari orðabókarinnar er gagna-
grunnur á netinu sem heyrir undir
vefgátt Árnastofnunnar. Hann virkar 
ekki eins og bók að því leiti að maður 
geti vafrað um og rekist á þekkt eða 
óþekkt orð, heldur þarf maður að vita 
fyrirfram af því hvaða orði maður leitar. 
    Þó svo að afar gagnlegt sé að hafa 
aðgang að þessum gagnagrunni á 
netinum finnst mér sorglegt að hugsa 
til þess að hann verði ekki gefinn út 
aftur í formi bókar. Það tapast margt 
með bókinni hvað varðar uppgötvun 
og upplifun. Ég ákvað því að mitt 
orðasafn yrði sett fram í bókverki sem 
einskonar óður til orðabókarinnar, 
sem ekki lengur er. 

Mynd 5. Titilsíða 

4. Munnleg heimild: Ásta Svavarsdóttir. Viðtal tekið af höfundi 3. febrúar 2020. 5. Munnleg heimild: Halldór Guðmundsson.Viðtal tekið af höfundi 31. janúar 2020.
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Hönnun
Við hönnun bókarinnar vildi ég finna
jafnvægið á milli orðabókar og ljóða-
bókar. Ég vildi miðla fram minni eigin 
upplifun á uppgreftri þessara gömlu 
orða og leggja áheyrslu á þá fegurð 
og dulúð sem fylgja því að orð falli í 
gleymsku. Bókin inniheldur 205 glötuð 
orð en við hvert þeirra samdi ég 
stuttan texta sem útskýrir merkingu 
orðsins auk annara áhugaverðra 
upplýsinga um orðið. Hvert og eitt 
þessara orða á sér sína sögu. 
    Í gegnum bókina má finna fimmtán 
af þessum 205 orðum stækkuð upp 
en það eru dæmi um orð sem ég 
get ímyndað mér að hægt væri að 
taka aftur inn í tungumálið í sinni 
upprunalegu merkingu. Við þessi orð 
fékk ég Sjöfn Hauksdóttur, rithöfund 
og bókmenntafræðing, til þess að 
semja prósaljóð sem sýna fram á 
notagildi orðanna í nútímatexta. 
    Við uppsetningu vildi ég leggja 
áheyrslu á það ljóðræna og fallega í 
orðunum; hvernig þau líta út, hvernig 
þau hljóma og hver merking þeirra er. 
Andstætt því sem sjá má í orðabókum 
vildi ég leyfa hverju orði að taka gott 
pláss – fá að anda vel og njóta sín. Ég 
bjó til reglu við uppsetningu en vegna 
lengdar bókarinnar og fjölda orða 
ákvað ég að halda mig við þemað 
og láta eitt og eitt þeirra hverfa inn 
á milli. Með því vildi ég forðast of 
mikla endurtekningu og brjóta upp á 
flæðið svo áhugaverðara sé að fletta í 
gegnum bókina. 

Letur 
Höfuðletrið sem ég nota heitir Volterra 
en það flokkast sem nútímalegt 
fótaletur. Það var hannað á árunum 
2012-2015 en er byggt á hinu 200 
ára gamla Bodoni letri.6 Það er 
fíngert, með skörpum andstæðum 
(e. contrast) og áhugaverðum 
smáatriðum. Það þjónar orðasafninu 
vel og ýtir undir bæði fegurð orðanna 
og dulúð. Það sem heillaði mig fyrst 
og fremst við letrið er að það virðist 
vera að birtast eða hverfa, eins og 
glötuðu orðin.  
    Sem textaletur valdi ég Neue 
Haas Unica. Það er nútímalegt 
steinskriftarletur með stóra fjölskyldu, 
eða níu mismunandi þykktir. Ég taldi 
það mikilvægt þar sem að mikið af 
málfræðilegum upplýsingum koma 
fram í textunum og það er góð leið 
til þess að auðvelda lesturinn. Letrið 
kom út árið 2015 en er byggt á eldri 
tegund söma leturgerðar.7  Það vinnur 
vel með höfuðletrinu en saman gefa 
þau nútímalegt en fágað yfirbragð.

Litir
Ég vildi fara sparlega með liti í bók-
verkinu og leyfa innihaldsefninu 
að vera í aðalhlutverki. Ég ákvað 
því að vinna með svartan og hvítan 
og velja einn lit sem notaður yrði 
sparlega með. Ég þræddi bókasöfn, 
fornókabúðir og heimili ættmenna til 
þess að finna sem flestar útgáfur af 
íslenskri – íslenskri orðabók. Allar þær 
sem ég fann voru í brúnum, rauðum, 

6. „Volterra“, MyFonts, sótt 20. apríl 2020, www.myfonts.com/fonts/blankisthenewblack/volterra/.
7. „Neue Haas Unica“, MyFonts, sótt 20. apríl 2020, www.myfonts.com/fonts/linotype/neue-haas-unica.
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gulum og appelsínugulum tónum. 
Litinn sem ég ákvað að nota dró ég 
úr þeirri litapallettu en hann er á 
mörkum þess að vera appelsínugulur 
og brúnn, þó aðeins nær brúnum. 
Hann er tilvitnun bæði í íslensku 
orðabókina og visnuð laufblöð, sem er 
myndlíking mín fyrir dáin orð. Liturinn 
er notaður sparlega í gegnum bókina 
en er sprengdur upp á þeim opnum 
sem stækkuðu orðin eru ásamt 
prósaljóðunum. 

Myndefni
Ég vann myndefnið með blönduðum 
aðferðum í photoshop en það á að 
gefa tilfinningu fyrir hreyfingu, þróun 
og rótum og jarðvegi, án þess þó að 
vera of bókstaflegt. Þetta er tjáning á 
minni eigin upplifun í gegnum rann-
sóknarferlið og þeirri óreiðu og dulúð 
sem fylgir bæði glötun og þróun. 

Að lokum 
Bera má tungumál saman við tré. Við 
tölum um rætur málsins en í orðabók 
merkir rót: upphaf, upptök, undirstaða. 
Ræturnar er sá veruleiki sem við lifum 
og hrærumst í og upp úr þeim spretta 
orðin sem við notum. Þau birtast eins 
og laufblöð á trjágreinum, sum þeirra 
eru fagugræn öldum saman en önnur 
visna og deyja. 
    Þetta orðasafn getur vakið fólk til 
umhugsunar um þróun tungumálsins. 
Þó svo að orð glatast eða deyr þá er 
það ekki síður merkilegt, þannig er 
hringrás lífsins/tungumálsins. Orð 

fæðast sem nýyrði, þau eru ýmist 
karlkyns eða kvennkyns en líka 
hvorugkyns. Þau vaxa og dafna en 
með tímanum dregur úr notkuninni. 
Þau verða gömul og gamaldags eða 
úreld og loks hverfa þau. Þau hafa 
þjónað sínum tilgangi.
    Við höfum öll gott af því að staldra 
við, líta til baka og finna fegurðina í 
því sem eitt sinn var og um leið velta 
því fyrir okkur sem mun mögulega 
verða. Það má til að mynda sjá að 
hægt er að endurvinna orð en mörg 
þeirra orða sem finna má í safninu 
mætti nota í dag í sinni upprunalegu 
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merkingu. Fyrir einhvern eru þessi 
orð upprifjun, jafnvel minning, en 
fyrir öðrum ný kynni.  Að skoða 
þennan dýrmæta menningararf sem 
tungumálið okkar er í gegnum þetta 
verkefni hefur verið lærdómsríkt ferli. 
Það var áhugavert og fræðandi að 
tala við þá einstaklinga sem ég viðraði 
mínar hugmyndir við. Flestir þeir 
sem ég ræddi verkefnið við sýndu því 
mikinn áhuga. Þó svo að afstaða fólks 
sé misjöfn varðandi þróun málsins þá 
erum við flest öll sammála um að það 
er dýrmætt. Kannski er besta leiðin til 
að varðveita einfaldlega að muna.
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