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Abstrakt 

Ordsprog har fulgt manden hele tiden igennem, og man ved faktisk ikke hvornår man 

først begyndte at bruge dem. Man kan regne med at de er blevet bevaret mundtligt indtil 

de blev dokumenteret. De har fandtes i Danmark siden i slutningen af det 15. 

århundrede. Dansk og islandsk er nært beslægtede sprog, og de har en del af det samme 

ordforråd, og man kan formode at de også har en del sprogsinventar tilfælles. 

I denne BA-opgave sammenlignes danske og islandske ordsprog med det formål at 

undersøge i hvilken grad, der kan findes modspillere til danske ordsprog og om der kan 

konstateres forskelle og ligheder mellem ordsprogsparrene. Opgaven består af et 

teoretisk afsnit om ordsprog, om deres oprindelse, hensyn og brug. Desuden forklares 

der hvordan man deler ordsprog op efter forskellig grader af ækvivalens.  

Ved sammenligning af disse ordsprog på dansk og islandsk, viser det sig at kun 

halvdelen er sammenlignelige, da den anden halvdel danske ordsprog ikke havde en 

islandsk modspiller. Af de 273 danske ordsprog jeg lagde op med, var der kun 7 der var 

helt ækvivalente, 25 var næsten helt ækvivalente, 32 var partielt ækvivalente, 42 blev 

sammenlignet mht. ikonografi, 26 havde kun betydningen tilfælles. I alle tilfælde kan 

der kan bl. a. være tale om leksikalske eller grammatiske variationer, eller forskelligt 

ordforråd eller metafor. 141 ordsprog havde ingen islandsk modspiller. Jeg forsøgte at 

arbejde lidt mere med dem, for at de ikke allesammen stod uden behandling. Nogle af 

dem blev delt op i mindre grupper, efter mulig forskellig grund til at de ikke kunne 

sammenlignes, men til sidst var der 77 tilbage, som ingen behandling fik. 
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Indledning 

Denne tekst er en BA-opgave i dansk ved Islands Universitet og den handler om 

ordsprog i dansk og islandsk.  

Grunden til at jeg valgte at beskæftige mig med ordsprog skyldes min interesse mig for 

denne type af faste ordforbindelser. Da jeg tog kurset Dansk sprog III på Islands 

Universitet, arbejdede vi meget med idiomer og desuden lidt med ordsprog i forbindelse 

med idiomerne. Allerede i den forbindelse begyndte jeg at overveje ordsprog som et 

muligt emne for min afsluttende opgave. Man siger også, at man først er god til et 

sprog, når man mestrer de faste ordforbindelser såsom ordsprog og idiomer, hvad der 

gør det jo vigtigt at lægge vægt på dem. 

 Opgaven har til hensigt at undersøge hvordan det forholder sig med ordsprog på 

de to sprog og så vidt jeg ved, er der ikke foretaget systematisk sammenligning af denne 

del af ordforrådet. Som bekendt er dansk og islandsk nært beslægtede sprog, som på 

mange måder ligner hinanden og i gennem århundreder har der været en tæt forbindelse 

mellem Danmark og Island, hvad der har påvirket ordforrådet. Formålet med opgaven er 

at sammenligne 273 danske ordsprog med islandske ordsprog, for at finde ud af i hvor 

høj grad de ligner hinanden. Mit udgangspunkt var, at det ikke ville være et problem at 

finde en islandsk modspiller til de fleste af de danske ordsprog. Dette blev mere 

kompliceret end jeg havde regnet med.   

 De 273 danske ordsprog, som jeg har valgt at arbejde med, stammer fra bogen 

Ordsprog i Danmark af Holbæk og Kjær. De islandske kilder, som jeg bruger til 

sammenligningen er primært Íslenskir málshættir af Bjarni Vilhjálmsson og Óskar 

Halldórsson. Derudover har jeg brugt forskellige islandske ordsprogsbøger, 

internetsider og artikler.  

 Opgaven inddeles i 5 afsnit. Efter indledningen gøres der i det første afsnit rede 

for forskellen mellem ordsprog og andre typer af flerordsforbindelser, fx idiomer, 

kollokationer, kommunikative formler og præpositionsforbindelser. Det andet afsnit 

handler om teorien omkring ordsprog, dvs. hvad der kendetegner et ordsprog, hvad de 

bliver brugt til, hvordan de er opstået, hvordan de er opbygget, deres form og stil og 

betydning. I afsnit 3 forklares det hvordan man sammenligner ordsprog fra to 

forskellige sprog og hvad vi forstår ved ækvivalens. Endvidere gøres der rede for, 

hvordan ordsprog kan inddeles i grupper efter grader af ækvivalens. Bagest  i afsnit 3, 

vil jeg forklare hvilken metode jeg har brugt for at finde en islandsk modspiller til de 
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danske ordsprog og hvad sammenligningen af ordsprogsparrene består i. Det fjerde 

afsnit indeholder så redegørelse for sammenligningens resultater. I det femte og sidste 

afsnit, dvs. konklusionen, sammenfatter jeg sammenligningens resultater. Opgaven 

indeholder desuden to appendiks. Appendiks I indeholder en liste over de 273 danske 

ordsprog i alfabetisk rækkefølge efter kerneordet. I appendiks II findes en liste over de 

ordsprog, hvor jeg ikke kunne finde en islandsk pendant til det danske ordsprog.  
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1. Faste ordforbindelser 

Ordforrådet omfatter dels enkeltord og dels forskellige typer af mere eller mindre faste 

ordforbindelser. I dette kapitel gøres der rede for de mest almindelige typer af faste 

ordforbindelser og hvad der karakteriserer dem. Det drejer sig om idiomer, 

kollokationer, kommunikative formler og præpositionsforbindelser. I afsnit to gøres der 

så rede for ordsprogene, som opgaven primært drejer sig om. Formålet med at inddrage 

disse fire typer af faste ordforbindelser er at kaste lys over, hvad der adskiller 

ordsprogene fra andre typer af faste ordforbindelser  

1.1. Idiomer 

Andersen (2006:12) fremhæver fem punkter, som bl.a. kan bruges til at adskille idiomer 

fra ordsprogene. 

 Idiomatiske vendinger er større end enkeltord. 

 Idiomatiske vendinger er i deres grundform mindre end hele sætninger. 

 Idiomatiske vendinger er temmelig faste i deres ydre form. 

 Idiomatiske vendinger har en samlet betydning, som ikke fremgår af 

enkeltelementernes betydning, og kan derfor give anledning til misforståelser. 

 Idiomatiske vendinger betegner abstrakte fænomener. 

Desuden udtrykker Andersen (2006:357), at idiomatiske vendinger ofte er blevet dannet 

af ordsprog. Nogle idiomer findes kun i det pågældende sprog, men i andre tilfælde har 

de en pendant i et eller flere mere eller mindre beslægtede sprog. På grund af deres 

overførte betydning, kan man gå galt i byen ved at oversætte idiomernes 

enkeltelementer led for led  (Andersen, 2006:319).   

 Idiomer i bred forstand defineres som en forbindelse af to eller flere ord, hvis 

betydning ikke kan forstås pga. de enkelte ords betydning. Der er tale om en samlet 

betydning, som adskiller sig fra de enkelte udtryks konkrete betydning. Oftest er de 

ufuldstændige sætninger, sætningsled og leddele, og på den måde adskiller de sig fra 

ordsprog, som udgør hele sætninger. Forskellen mellem idiomer og ordsprog kan ikke 

kun afgøres syntaktisk, da ordsprog indeholder et generaliserende udsagn, hvilket 

idiomer typisk ikke gør (Auður Hauksdóttir, 2007;6-7). Idiomer i snæver forstand 

fremkalder hos de fleste et `mentalt billede´, fx at spænde buen for højt. 
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 Idiomer er faste udtryk, med begrænsede variationsmuligheder. Den billedlige 

betydning, som karakteriserer idiomerne i snæver forstand, er en anden end den 

konkrete betydning af enkeltordene, som de sammenstår af, hvilket betyder, at de ikke 

er transparente. I to sprog som er så nært beslægtede som dansk og islandsk,  kan der 

konstateres en del konvergens, men der kan også være tale om forskellige grader af 

ækvivalens. Nogle gange, når idiomerne er konvergente på udtryksiden, men ikke har 

den samme betydning, er der tale om ”lumske ligheder” (Auður Hauksdóttir, 2004; 

130), eller ”falske venner”. 

1.2. Kollokationer 

Kollokationer er flerordsforbindelser, dvs. to eller flere ord, som ofte optræder sammen 

i en sætning, dvs. forholdet mellem dem er stærkt. Det er typisk enten adjektiv eller 

verber sammen med substantiver. Eksempler på kollokationer er fx: 

Dansk       Islandsk 

sund mad      hollur matur 

sæd og skik      siðir og venjur 

dyrke sport      iðka íþróttir 

 Det er ikke nogen tilfældighed hvilke ord man stiller sammen. De faste 

ordforbindelser er mere eller mindre fasttømrede og de forekommer i sproget som 

helheder. På grund af det kan kollokationerne ikke altid oversættes direkte, i hvert fald 

ikke uden risiko for at formuleringen er en anden end hvad der typisk ville være 

tilfældet hos “native speakere“. Mao. selv om formuleringen måske kunne forstås ville 

den adskille sig fra modermålstalendes typiske måde at formulere sig på (Auður 

Hauksdóttir, 2004;127). For en sprogstuderende kan det være svært at gennemskue, 

hvordan de faste ordforbindelser skal sammenstilles. 

1.3. Kommunikative formler 

Kommunikative formler eller pragmatiske fraser er rutineformler som binder sig typisk 

til bestemte situationer og har en bestemt pragmatisk funktion i sproget hvad enten det 

drejer sig om talt sprog eller skrevne tekster, fx at takke, undskylde, begynde/afslutte et 

brev, hilse eller tage afsked osv. Eksempler på kommunikative formler 
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Dansk        Islandsk 

kærlig hilsen      kær kveðja 

velbekomme      verði þér að góðu 

det var så lidt      ekkert að þakka 

 

 Selv om sproget og kulturen ligner meget, fx når det gælder dansk og islandsk 

sprog og kultur er der også forskelle som sætter deres præg på sproget. Hvis en 

sprogstuderende ikke behersker dette, kan hans sprog eller budskab virke upassende og 

måske endda uhøfligt (Auður Hauksdóttir, 2004;128). 

1.4. Præpositionsforbindelser 

Præpositionsforbindelser er korte ordforbindelser som bliver dannet af en præposition 

og en styrelse, fx i live, hvor i er en præposition og live er en styrelse. Mange 

præpositioner er ens eller ligner meget på dansk og islandsk, men kan godt bruges 

forskelligt, hvilket gør, at de kan være svære at lære for en sprogstuderende. I og på 

(dansk) eller í og á (islandsk) er et meget godt eksempel på denne forskel mellem 

sprogene. Man siger i Island på dansk, men á Íslandi på islandsk. Desværre er 

forekomsten og brugen af præpositionerne meget divergerende på dansk og islandsk, 

hvilket gør det svært for en sprogstuderende at holde styr på (Auður Hauksdóttir, 

2004;127). 

2. Hvad er et ordsprog? 

I dette kapitel gøres der rede for nogle centrale teorier om ordsprog og hvad der 

karakteriserer denne type af faste ordforbindelser. Afsnittet har fire underafsnit. I det 

første underafsnit gøres der rede for nogle teorier om ordsprogenes oprindelse, dvs. 

hvor man mener, at de først fandtes og  hvornår de først kom til Danmark. I det andet 

underafsnit afgrænses begrebet ordsprog, dvs. der fokuseres på, hvad et ordsprog er for 

noget, hvad de typisk bruges til og hvad der adskiller dem fra andre typer af 

flerordsforbindelser (jf. afsnit 1). Det tredje underafsnit handler om form og stil, dvs. 

hvordan ordsprog er opbygget og hvorfor de kan være nemme at huske. Det fjerde 

underafsnit handler om ordsprogenes betydning og hvilken hensigt der kan være med 

deres brug..  
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2.1. Ordsprog i et historisk perspektiv 

Ordsprog er et så gammelt fænomen i sproget, at man ikke ved hvornår man først 

begyndte at bruge dem. De findes bl.a. i skrifter fra gamle Egypten, Grækenland og 

Rom. De kendtes også blandt germanske og nordiske nationer, så langt tilbage i tiden 

som man kan skue  (Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson, 1988;7-11). Den ældste 

litteratur man kender er sumerenes lertavler som fandtes gravet i jorden omkring 1850 i 

den antikke Mesopotamia. Noget af den er blevet oversat, og der fandt man den første 

ordsprogssamling. Da de første nordiske mænd begyndte at skrive, dokumenterede de 

også deres ordsprog. Det oldislandske Hávamál gemmer en del advarsler og 

påmindelser i ordsprogsform, som de øvrige nordiske beboere skulle huske. I 

middelalderen og under renæssancen i Europa blev man ved med at samle, fortolke og 

publicere de gamle ordsprog  (Holbek og Piø, 2002;11-12). 

 Danmarks første ordsprogssamler var Peder Låle. Man ved ikke meget om ham, 

hvornår eller hvor han var født eller hvilken stilling han havde. Men man ved at han var 

Danmarks første ordsprogssamler. På det Kgl. bibliotek i København fandtes der nogle 

blade af gamle håndskrifter indklistret i et bind om en kalender fra det 16. århundrede. 

To af bladene viste sig at indeholde 40 ordsprog, som formentlig stammer fra omkring 

1450. Det var en del af Låles samling. Hans ordsprogssamling var en af de allerførste -

bøger der blev trykt på dansk, og man skønner at det har været i slutningen af det 15. 

århundrede. Den ældste kendte udgave er fra 1506. Man kan sige at det var ham der 

lagde grunden for den danske ordsprogsforskningtradition (Artur Jensens forlag, 

1940;1-4). 

 Peder Syv (1631-1702), præst fra Hellested, er et andet kendt navn i 

ordsprogssamlingen i Danmark. I gennem mange år samlede han over titusind gamle 

danske ordsprog og talemåder. Hans to bøger udkom i henholdsvis 1682 og 1688  

(Artur Jensens forlag, 1940;1-4). Han er hovedkilden til alle senere danske 

ordsprogssamlinger  (Kragh, 2003;5). 

2.2. Afgrænsning af begrebet ordsprog 

I 1600 tallet udtrykte Cervantes om ordsprogene, at: ”et ordsprog er en kort sætning, 

afhænget af en lang erfaring” (Holbek og Piø 2002;14). Det er en slagfærdig og kraftig 

forklaring, men ifølge Holbek og Piø (2002) ikke tilstrækkelig. Teoretiske tekster om 

ordsprog viser, at ordsprogene ikke er lette at definere. En af vores samtids 

ordsprogsvidenskabsmand, Archer Taylor, skrev i sin bog, The Proverb,  
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 at definere begrebet ordsprog er for besværligt til at betale sig, og selv om vi 

 kunne samle alle de nødvendige faktorer i én definition og give hver af dem et 

 rigtigt  tryk, ville vi alligevel ikke have en prøvesten.  [...] Lad os nøjes med at 

 fastsætte at et ordsprog er en talemåde som er mundret for almenheden. Disse 

 udkast til en definition er i hvert fald utvetydig (Holbek og Piø 2002:14-15) . 

 

 Det sker at citater eller udtalelser bliver alment kendte og bliver brugt som 

ordsprog, disse kaldes bevingede ord. Bevingede ord og fyndord  stammer oftest fra 

bøger og har en kendt forfatter, mens ordsprog lever blandt befolkningen gennem 

generationer og har endda ofte deres oprindelse fra analfabetiske mennesker (Holbek og 

Piø 2002;14-15).  

 Man kan godt regne med at mange ordsprog er opstået fordi en eller anden sagde 

noget fornuftigt eller passende, en anden har forbedret det, den tredje finpusset det, osv. 

til det var blevet gentaget ofte nok til at danne en tradition for at bruge det. Man kan 

slutte sig til at mange af ordsprogene har deres oprindelse i bondesamfunde, da mange 

billedlige ordsprog netop handler om husdyr, i hvert fald på overfladen, samt 

arbejdslivet, herremænd og præster (Kragh 2003;11). 

 Ordsprogene har udviklet sig i gennem lang tid, og nogle steder er ord blevet 

skrællet fra den oprindelige formulering og på den måde fremtræder de i en enklere og 

tydeligere form. Eksempelvis kan nævnes ordsproget den som tier, samtykker, som før 

var den som tier, synes at samtykke. På den måde har ordsprogene ofte i sin nuværende 

form tabt sin originale sandhedsværdi (Kragh 2003;9). 

 Farø  (2003b;38) skriver, at begrebet ”talemåde” ofte bliver brugt som en fælles 

betegnelse for både idiomer og ordsprog, selv om disse to kategorier af faste 

ordforbindelser ikke er så svære at adskille. Ifølge Farø er den grundlæggende forskel 

den, at et ordsprog er en selvstændig finitiv sætning, som starter og endar med et 

punktum, fx Fej for din egen dør, før du fejer for andres, mens idiomer, der i visse 

tilfælde dannes af ordsprog, skal indføjes i en sætning for at realiseres, fx at feje for sin 

egen dør. Et andet sted skriver Farø  (2003a;3) at ”ordsprog er ”mikrotekster”. [...] De 

er færdige som de fremstår, og de bruges, uden at noget skal bøjes eller udfyldes. [...] 

Formen er givet på forhånd”. I sin artikel Ordsprog i nutidsdansk: funktioner og 

problemer, undersøger han ordsprog som kategori i moderne dansk og hvor stort det 

moderne ordsprogsinventar er i sproget. Ifølge Farø er ordsprog mindre problematiske 

end idiomer. Ordsprog er tekster i streng form som forandres intet, når de bliver brugt. 
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Han siger også at ordsprog ofte ”bruges som trøst eller retfærdiggørelse af noget”, og at 

det en udbredt misforståelse at ordsprog altid er ikonografiske, selv om mange af dem er 

det (Farø 2003b;41,44-45). 

 Forklaringen på at lignende ordsprog findes rundt om kring i verden er, at 

mennesker udsættes for lignende situationer uanset hvor de bor, og ordsprogene handler 

netop ofte om disse situationer. Mange ordsprog kan først forstås når man kender deres 

oprindelse (Holbek og Piø 2002;13-14). 

 N.F.S. Grundtvig definerer ordsprog som “enhver kort, almindelig sætning af 

flere eller færre led, hvorpå der i folkemunde er sat stempel, så den går for rede penge“ 

(Kragh 2003;7). Ifølge den definition skal ordsprogene være almindeligt kendte og 

bruges af almindelige folk, da kernordet i definitionen er “i folkemunde“ (Kragh 

2003;7). 

2.3. Form og stil 

Grunden til at ordsprog kan stå for sig selv er at de består af en selvstændig betydning 

og de har fast form ( Jón Friðjónsson 2005;16). Ordsprog er formuleret på en måde der 

gør dem nemme at huske. De er korte og de fleste er kun en sætning, højst en 

helsætning og en ledsætning. De består kun af en kerne, og alt overflødigt ordmateriale 

er skåret fra. De består af enkelt, almindeligt, dagligdags sprog som folk har nemt med 

at bruge og genkende. Mange af dem er rytmisk opbyggede, hvilket gør dem endnu 

nemmere af huske. Det kan være rim, enten enderim som i den enes død, den andens 

brød, eller bogstavrim som i brændt barn skyr ilden, eller det kan være at stille to ting 

sammen, som enten betyder det samme, eksempelvis lige søger lige, eller det modsatte, 

eksempelvis den mætte ved ej, hvad den hungrige lider (Kragh 2003;9). 

 Ordsprog der rimer var populære i Europa omkring middelalderen og  rim er vist 

også meget almindeligt i kinesiske ordsprog, men et ordsprog kan godt være formfast 

selv om det ikke indeholder rim. Det kan nogle gange være svært at vide om et ordsprog 

er originalt, eller om der er tale om en nyere version af den originale (Holbek og Piø 

2002;16-20).   

2.4. Betydning 

Jón Friðjónsson (2005;16) inddeler ordsprogene i tre grupper, for at give oversigt over 

deres materiale og oprindelse, og selv om den opdeling ikke er helt fuldkommen, så kan 

den i hvert fald bruges som et udgangspunkt . 
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 Ordsprog er et postulat som henviser til almen sandhed og har at gøre med 

livsholdning, rådgivning, det der er rationelt, livsfilosofi eller grundregel. 

 Ordsprog henviser til enkelte punkter eller scener fra dagligt liv som får almen 

henvisning og betydning. 

 Ordsprog har deres rødder i etnologi og henviser til bestemte felte, fx sundhed, 

mod eller verdslige kvaliteter (Jón Friðjónsson 2005;16). 

Som han forklarer i sin tekst, så kan ordsprog deles op efter deres betydning og hvilken 

hensigt de har. 

 Mange ordsprog indeholder livsholdning, fx hvordan man bør opføre sig og 

hvad der er godt og ondt i livet, men den største ordsprogsgruppe er den som indeholder 

livsfilosofi. Der er det, de ældre generationers erfaring, som bliver sat frem på en 

kortfattet måde (Jón Friðjónsson 2005;17). 

 Stabilitet er et ordsprogs kendetegn både i samtiden og når den arves fra den ene 

generation til den anden. Det er ikke kun neutral erfaring som ligger i ordsprogene, men 

tit også et budskab som lærdom om skik eller forsigtighedsregler. Ofte bærer de vidne 

om en stor opmærksomhed og sensitiv forståelse af livet. Det er sjældent at de ytrer 

dybe følelser. Derfor ligner de faktisk mere filosofi end poetisk digtning, selv om de 

ofte ligner digte af udseende (Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson 1988;7-11).  

 Selv om ikke alle ordsprog er evige sandheder eller lærdom, men bliver 

tværtimod brugt for at fordomme og generalisere folk og ting. Eksempelvis er de 

ordsprog som tydeligvis er blevet skabt af mænd og handler enten om deres egne 

fordele og bravhed, brav karl hytter sig selv, eller umulige kvinder, det er lettere at 

passe på en sæk fuld af lopper end på en kvinde (Kragh 2003;9). 

 Den almindeligste måde at inddele ordsprog i kategorier på, er nok at skelne 

mellem metaforiske ordsprog som skal forstås på det billedlige eller den overførte 

betydning, og sentenser som skal forstås på den konkrete eller bogstavelige måde. Det 

er dog svært at sige med sikkerhed om et ordsprog faktisk er metaforisk eller ej, uden at 

kende det i brug. Desuden er der eksempler på at det samme ordsprog kan bruges både 

metaforisk og bogstaveligt, fx tomme tønder buldrer mest  (Holbek & Kjær 1972;16). 

De fleste ordsprog vedkommer folks mangfoldige opførelse, beskriver den, roser den, 

advarer eller fordømmer den.   
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 Mange ordsprog har en bestemt rytme og nogle af dem er endda gamle vers i 

digte. Det er naturligt for ordsprog at leve og dø og måske forandre sig over tid. Nogle 

ordsprog forsvinder når deres motiv glemmes (Sölvi Sveinsson 1995;7-9). 

3. Sammenligning af ordsprog 

Når man sammenligner ordsprog eller idiomer på to sprog, som er så nært beslægtede 

som islandsk og dansk, og som har en så stor del af kerneordforråd til fælles, kan man 

være heldig og finde ækvivalente idiom- eller ordsprogspar. Dette er dog langt fra altid 

tilfældet (Auður Hauksdóttir 2004;124). Udfordringen ved at oversætte et ordsprog er, 

at det ofte kan være svært at gengive rytmen, billedligheden, længden osv. på et nyt 

sprog. Det er nemmest at forklare dette med et citat af Peder Syv “hvert sprog har sine 

artigheder, som i et andet sprog ej så vel kan gives“ (Kragh 2003;9). Det bliver endnu 

sværere at bevare disse træk eftersom sprogene er mere forskellige, og måske endda er 

blevet oversat på flere sprog, inden det når hertil.  

 Mange mennesker tror at ordsprogene i deres land er ”indfødte”, men det er for 

det meste ikke tilfældet. Mange ordsprog er fælles på de forskellige sprog og selv om de 

måske har et lidt anderledes udseende, så bruges de ofte på samme måde og ved 

lignende omstændigheder. Eksempelvis kan nævnes, at man siger i Europa ”Alle veje 

fører til Rom”, men i Kina siger man ”Alle veje fører til Peking” (Holbek og Piø 

2002;14), som begge er udtryk for at lige meget hvad man gør, resultatet er givet på 

forhånd (io). Ved samling af ordsprog over næsten hele verden, har det vist sig at 

ordsprog er en måde at udtrykke sig på (Holbek og Piø 2002;9-10). 

 Mange af ordsprogene som har sat sig i sproget har man fået i arv fra andre 

kultursamfund, men mange har også dybe rødder i dansk og nordisk kultur. En del af 

ordsprogene er tydeligvis skabte da Danmark stadig var katolsk (Arthur Jensens forlag 

1940;1-4). 

3.1. Ækvivalens 

Ækvivalente ordsprog 

Ved helt ækvivalente ordsprog forstår man, at der findes ordsprogspar som har den 

samme betydning og som konvergerer på udtrykssiden, dvs. de består helt eller stort set 

af det samme ordmateriale og i de tilfælde, hvor der er tale om billedlighed, er der også 

tale om konvergens, fx i mørke er alle katte grå overfor í myrkri eru allir kettir gráir.  
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 Selv om ordsprogene ligner hinanden meget, kan der ikke desto mindre være tale 

om mindre forskelle, fx bøjningsmæssig variation, når det ene sprogs ordsprog er i 

bestemt form, men det andet i ubestemt form, fx den enes død, den andens brød overfor 

eins dauði er annars brauð. Der kan også være tale om forskellig genus, dvs. forskelligt 

grammatisk køn, fx et overfor en. I andre tilfælde kan der være tale om 

synonymvariation, dvs. når en del af ordmaterialet betyder det samme, men varierer 

mht. forekomsten af synonymer, men derudover har ordsprogene den samme 

indholdsmæssige ækvivalens. Leksikalsk variation betyder at ordene betyder det 

samme, men de har ikke den samme stamme, fx profet og spámaður. Af den grund er de 

ikke transperante, selv om de har samme betydning. 

Partiel ækvivalens  

Partiel ækvivalens kan, både gå på udtrykssiden og den billedlige, dvs. der kan være 

forskellige grader af lighed, selv om de bruges alligevel til at udtrykke det samme. 

(Auður Hauksdóttir, 2007;10) 

 Ækvivalens mht. ikonografi, kan variere, ligesom mht. sproget. Ikonografien kan 

ligne i høj grad, og brug og betydning er den samme, men ikonografien kan også være 

forskellig, men alligevel med samme betydning. Det er også muligt at ordsprog kun 

ækvivalerer mht. betydning og intet andet.  Til sidst er der selfølgelig tale om ordsprog 

som ikke har nogen form for ækvivalens, da de ikke findes på det andet sprog (Auður 

Hauksdóttir 2004;132). 

3.2. Metode for sammenligning 

I det følgende gøres der rede for min metode ved at sammenligne de udvalgte ordsprog 

på dansk og islandsk. Da jeg skulle til at vælge de ordsprog, der skulle danne grundlaget 

for sammenligningen, besluttede jeg at begrænse mig til almindelige danske ordsprog. 

Derfor valgte jeg at tage udgangspunkt i Holbek og Kjærs bog Ordsprog i Danmark. 

For at sikre at de ordsprog der skulle danne grundlaget for sammenligningen var 

repræsentative for almindelige danske ordsprog, valgte jeg at tage hvert andet ordsprog i 

kapitlet ”Almindelige ordsprog”. I alt drejer det sig om 273 ordsprog.  

 Sammenligningen fandt sted på den måde, at jeg systematisk ledte efter en 

islandsk modspiller til de danske ordsprog. Min vigtigste kilde var Íslenskir málshættir 

af Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson. Der fandt jeg en stor del af de islandske 

ordsprog som var relevante i denne sammenhæng. I andre tilfælde brugte jeg Íslenskt 
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málsháttasafn af Finnur Jónsson, Spakmæli oversat af Gissur Ó. Erlingsson, og andre 

forskellige bøger og internettet. 

 Det tog lang tid at gå alle ordsprogene igennem og søge i de forskellige bøger. 

Af de 273 ordsprog var der 132 ordsprog jeg kunne sammenligne. I 141 tilfælde kunne 

jeg ikke finde en islandsk pendant. 21 af dem blev sammenlignet som lumske ligeheder 

eller idiomer, 5 af dem blev sammenlignet med islandske pendanter der inger kilder 

havde, og 38 blev delt op i 5 grupper, ordsprog der vedkommer religion, landbrug, 

konge og krig, fattigdom og arbejdere, som enten ikke findes i Island, eller også ikke er 

så vigtige i Island som i Danmark, og kunne derfor være grunden til at der ikke findes 

en modspiller. Til sidst var der 77 ordsprog som jeg ikke kunne bruge til noget. 

 Bagest i opgaven er to appendiks dokumenter, som hver for sig har en liste over 

de ordsprog der blev brugt. Appendiks I er en liste over alle de danske ordsprog jeg 

brugte, i den rækkefølge de forekom Ordsprog i Danmark. Appendiks II består af de 77 

danske ordsprog, der ingen behandling fik.  

4. Sammenligning af danske og islandske ordsprog 

I det følgende gøres der rede for sammenligningen af de danske og de islandske 

ordsprog, Som før nævnt drejer det sig om 273 ordsprog, som jeg fandt frem til ved at 

bruge hvert andet ordsprog i kapitlet ”Almindelige ordsprog” fra bogen Ordsprog i 

Danmark (1972;51-75).  

 Formålet med sammenligningen er, som før nævnt, at undesøge om der findes et 

fællesskab mellem ordsprogsinventaret på dansk og islandsk og i hvilken grad, der er 

tale om forskelle og ligheder. Som før nævnt, i kapitel 3.1., om ækvivalens, så kan der 

være tale om forskellige grader af ækvivalens. Ordsprogsparrene deles i 7 underafsnit, 

alt efter hvor meget de ækvivalerer. Desuden er frekvensen af de danske ordsprog, og 

deres islandske modspiller, hvis den fandtes, blevet undersøget. For at undersøge 

frekvensen, blev alle ordsprogene slået op på Google-søgemaskinen. For at undgå at få 

alle de eksempler med, som kun indeholder et eller flere af de ord, som ordsproget 

består af, er ordsprogene blevet slået op med anførelsestegn. Dette betyder, at de 

ordsprog som forekommer med lidt variation ikke er med i frekvensudregningen. 

Frekvensundersøgelsen blev foretaget den 17.april 2009. 

 De 7 underafsnit deles således op. Gruppe I: indeholder helt ækvivalente 

ordsprog, dvs. ordsprogspar, hvor hvert ordsprog består af de samme ord dannet af den 

samme stamme. Desuden er der tale om den samme billedlige reference, hvis der er tale 
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om ikonografiske ordsprog. Gruppe II: indeholder ordsprog som er næsten helt 

ækvivalente, dvs. det drejer sig kun om en meget lille forskel på ordsprogsparrene. 

Således forekommer de samme ord, men der kan være tale om bøjningsmæssig 

variation fx forskellig genus eller singularis over for pluralis. I andre tilfælde kan der 

være tale om den såkaldte leksikalske variation, dvs. at de ord som ordsproget består af 

betyder det samme, men der er ikke tale om ord med samme stamme. Endvidere kan der 

være tale om synonym variation. Gruppe III: indeholder ordsprog som er partielt 

ækvivalente, dvs. der kan forekomme forskellige grader af lighed, men de bruges 

alligevel til at udtrykke det samme. Gruppe IV: indeholder kun ikonografiske ordsprog, 

som deles op tre grupper mht. ækvivalens af ikonografi. Betydningen er altid den 

samme. Gruppe V: indeholder ordsprog som kun har betydningen tilfælles, dvs. det 

danske ordsprog ser helt anderledes ud end det islandske. Gruppe VI: indeholder 

såkaldte ”lumske ligheder”, dvs. det danske og islandske ordsprog indeholder fælles 

ord, som kunne forvirre én der ikke forstår begge sprog. Desuden er der i denne gruppe 

danske ordsprog som viste sig at være brugte som idiomer i det islandske sprog. Gruppe 

VII: indeholder så de danske ordsprog som ingen ækvivalens havde, dvs. der fandtes 

ingen islandsk modspiller. 

 Af de 273 danske ordsprog der blev lagt op med viste 7 sig at have en helt 

ækvivalent islandsk modspiller (gruppe I). 25 ordsprog viste sig at have en næsten helt 

ækvivalent modspiller (gruppe II), 32 ordsprog viste sig at have en partielt ækvivalent 

modspiller (gruppe III), 42 ordsprog viste sig at have samme ikonografi (gruppe IV), 26 

ordsprog viste sig at kun have betydningen tilfælles med modspilleren (gruppe V), 21 

ordsprog viste sig ikke at have en islandsk modspiller, men til gengæld kunne der være 

tale om lumske ligheder, eller idiomer (gruppe VI), og 120 viste sig ikke at have en 

modspiller på islandsk (gruppe VII).  

 De islandske modspillere fandtes i de forskellige kilder. Initialerne af kildernes 

forfatter eller titel angives i en parentes lige efte ordsprogene. (BV-ÓH) står for Bjarni 

Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson, (FJ) står for Finnur Jónsson, (S) står for Spakmæli, 

(SB) står for Sigfús Blöndal, (TH) står for Tölvuorðabók Heimskringlu, (SS) og (SS-O) 

står for Sölvi Sveinsson.   

 Desuden er der i parentes bagefter betydningen af ordsprogene hvor den kommer 

fra. (io) står for idiomordbogen og (Aso) står for Aschehougs store bog med ordsprog 

og talemåder fra hele verden. 
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4.1. Helt ækvivalente ordsprog – gruppe I  

Helt ækvivalente ordsprog er som før nævnt de -der har ingen variation mellem de to 

sprog, mht. ordmateriale, betydning og ikonografi, hvis der er tale om sådan. Tabel 1 

viser de 7 ordsprogspar, som viste sig at være helt ækvivalente. Det danske ordsprog 

samt den islandske pendant skrives med kursiv. Efter ordsproget anføres ordsprogenes 

forekomster på Google.   

Tabel 1. Helt ækvivalente ordsprog – Gruppe I, helt ækvivalente ordsprog 

1 Dansk Islandsk 

1 Hver fugl synger med sit næb  838 Hver fugl syngur með sínu nefi (BV-ÓH) 6 

2 I mørke er alle katte grå  2.880 Í myrkri eru allir kettir gráir (BV-ÓH) 21 

3 Hjælp dig selv, så hjælper dig 
Gud 

4 Hjálpaðu þér sjálfur, þá hjálpar þér guð 
(BV-ÓH) 

0 

4 Af intet kommer intet 96 Af engu kemur ekkert (BV-ÓH) 275 

5 Meget vil mer 3 Mikið vill meira (BV-ÓH) 808 

6 
Når nøden er størst, er 

hjælpen nærmest 

428 Þegar neyðin er stærst, er hjálpin næst 

(BV-ÓH) 

337 

7 
Børn er børn, og børn gør 

børnegerninger 

0-515 Börn eru börn (FJ) 1.040 

Tabel 1 indeholder en liste over de ordsprog som er helt ækvivalente. Af de 273 

udvalgte ordsprog, var der kun de 7 ordsprogspar, som er helt ækvivalente, fx er når 

nøden er størst, er hjælpen nærmest og þegar neyðin er stærst, er hjálpin næst begge i 

bestemt form og ental og der er helt og holdent tale om de samme ord, som også 

forekommer i samme form. Der er kun 2 metaforiske ordsprogspar i denne gruppe, par 1 

og 2, som begge har overført betydning, hvilket betyder at de enten kan forstås konkret, 

fx hver fugl synger med sit næb og hver fugl syngur með sínu nefi eller også efter deres 

overførte betydning, i dette tilfælde, alle er forskellige, og opfører sig derfor forskelligt 

(io).  

 Når man kigger på frekvensen af ordsprogene i denne gruppe, kan man se 

forskellen på bruget mellem sprogene. Det er mest interessant at se på i mørke er alle 

katte grå, som forekommer 2.880 gange, overfor í myrkri eru allir kettir gráir, som kun 

forekommer 21 gange. Det islandske ordsprog der blev mest brugt var mikið vill meira, 

med 808 forekomster, overfor 3 forekomster for meget vil mer, hvilket antyder at det 

danske ordsprog ikke bruges i sproget.   
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 Ordsprogspar 7, er længere på dansk end på islandsk, Børn er børn, og børn gør 

børnegerninger overfor det islandske börn eru börn, som ikke indeholder den seneste 

del af det danske ordsprog. Hvis man slår det danske ordsprog op på Google er der 0 

forekomster, men 1.040 på islandsk. Hvis man til gengæld slår op kun børn er børn, så 

er der allerede 515 forekomster, hvilket beviser, at det danske ordsprog ikke bruges som 

det forekommer her i tabel 1. 

4.2. Næsten helt ækvivalente ordsprog – gruppe II 

I tabel 2, 3 og 4 findes en liste over de 25 ordsprogspar, som anses for at være næsten 

helt ækvivalente. De ækvivalerer på indholdssiden og mht. ordstilling, men adskiller sig 

fra hinanden ved en mindre formvariation. Jeg har valgt at sortere ordsprogsparrene 

efter leksikalsk variation, dvs. at et eller to ord divergerer på udtrykssiden, så selv om 

de betyder det samme har de forskellige stammer (jf. tabel 2), grammatiske forskelle (jf. 

tabel 3) og ekstra ord, som kun forekommer i det ene ordsprog (jf. tabel 4).   

 

Som før, vil ordsprogene altid komme for i kursiv, men der hvor der er grund til at gå i 

nærmere detaljer, står ord, eller dele af ord, med fed  

 

Gruppe II-a) Leksikalsk variation  

Tabel 2 indeholder de 10 næsten helt ækvivalente ordsprogspar, som ækvivalerer mht. 

betydning og ordstilling, men der er tale om leksikalsk variation. 
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Tabel 2. Næsten helt ækvivalente ordsprog – Gruppe II-a), leksikalsk variation 

2 Dansk Islandsk 

1 
Kært barn har mange navne 29.800 Ástfólgið barn á mörg nöfn, (en 

kóngsbörn eiga fleiri)(S) 

0 

Forskellige betegnelser for samme person eller ting er kun et tegn på popularitet (io) 

2 Når det regner på præsten, så 
drypper det på degnen 

211 Þegar rignir á prestinn, drýpur á 
djáknann (TH) 

5 

Nogen kan få del i en anden persons eller en organisations fremgang (io) 

3 Mange bække små gør en stor å 409 Margir smálækir gera mikla á (BV-
ÓH) 

3 

En enkelt del kan være lille, men når mange små dele enes kan de have et stort omfang (io) 

4 Brændt barn skyr ilden 961 Brennt barn forðast eldinn (BV-ÓH) 1.280 

En tidlig erfaring eller forskrækkelse af noget farligt som en person har haft med at gøre, kan 
holde vedkommende væk fra dette for altid (io) 

5 
Hastværk er lastværk 

 

3.330 Flýtisverk er lýtisverk (BV-ÓH) 10 

Et arbejde som udføres i hast, gøres ikke godt nok og kan være behæftet med fejl (io) 

6 Forandring fryder 12.800 Tilbreyting kætir (TH) 2 

bevinget ord, der kritiserer det vante og priser det nye og uvante (io) 

7 Nye koste fejer bedst 75 Nýjir vendir sópa best (FJ) 210 

Chefer eller arbejdere er mest effektive, når de er nyansatte (Aso) 

8 Den mætte ved ej, hvad den 
hungrige lider 

0 Hinn saddi veit ei, hvað hinn svangi 
líður (BV-ÓH) 

0 

9 Enhver begyndelse er svær 103 Öll byrjun er erfið (S) 18 

Det kan være problematisk at begynde på noget (io) 

10 
Mennesket spår, men Gud rå´r 8 Maðurinn ákvarðar en guð ræður 

(SS) 

3 

Alle ordsprogsparrene i tabel 2 er næsten helt ens. De ækvivalerer mht. betydning og 

ordstilling. Forskellene er de enkelte ord eller to, som ikke har den samme stamme, og 

derfor ikke er helt transperente. De par som kun varierer mht. ét ord er: 

1. Kært barn har mange navne og ástfólgið barn á mörg nöfn 

2. Når det regner på præsten, så drypper det på degnen og þegar rignir á prestinn, 

drýpur á djáknann 

3. Mange bække små gør en stor å og margir smálækir gera mikla á 

4. Brændt barn skyr ilden og brennt barn forðast eldinn 
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En anden forskel på par 2 er det foran regner og drypper, som ikke forekommer på 

islandsk, men det kunne siges at være et underforstået það på islandsk. Desuden er der 

et så  i det danske ordsprog, hvor man nøjes med kommaet i det islandske. Bække små i 

par 3 er usammensat substantiv, men smálækir er sammensat substantiv. Der er også 

ubestemt artikel i en stor, som ikke forekommer på islandsk.  De par som varierer mht. 

flere end ét ord er: 

5. Hastværk er lastværk og flýtisverk er lýtisverk 

6. Forandring fryder og tilbreyting kætir 

7. Nye koste fejer bedst og nýjir vendir sópa best  

8. Den mætte ved ej, hvad den hungrige lider og hinn saddi veit ei, hvað hinn svangi 

líður 

9. Enhver begyndelse er svær og öll byrjun er erfið 

10. Mennesket spår, men Gud rå´r og maðurinn ákvarðar en guð ræður 

Hastværk og flýtisverk betyder det samme, selv om stammen divergerer. Det samme 

gælder for lastværk overfor lýtisverk. I par 6 betyder tilbreyting afveksling på dansk, og 

kætir betyder opmuntrer.   

De to ord der adskiller par 7 er koste overfor vendir, og fejer overfor sópar. Slår man 

vendir (flt. af vöndur) op i en ordbog, så får man bundt, som egentlig er en god 

forklaring. Ordet kost findes på islandsk, men i det islandske ordsprog forekommer 

vöndur, som er lidt gammeldags i forhold til kústur som bruges mest i dag. Fejer og 

sópa betyder det samme, men der findes ikke et islandsk ord med den samme stamme 

som at feje.  

Det der er interessant ved par 8, er at både mætte og hungrige findes helt ens på 

islandsk, metti og hungraði. Man kan regne med at saddi og svangi er blevet brugt for at 

have bogstavrim. I par 9 er næsten alle ordene med leksikalsk variation. Der er enhver 

overfor öll, begyndelse overfor byrjun og svær overfor erfið.  

Maðurinn overfor mennesket i par 10 betyder manden på dansk. Desuden bruges 

ákvarðar på islandsk, som betyder beslutter, overfor spår på dansk. 

Ser man på frekvensen af disse ordsprogspar, så er par 1, 5 og 6 mest interessante. Kært 

barn har mange navne forekommer 29.800 gange på Google, overfor den islandske 

pendant, som forekommer aldrig, forandring fryder forekommer 12.800 gange, overfor 

kun 2 gange på islandsk, og hastværk er lastværk forekommer 3.330 gange, overfor kun 

10 gange på islandsk. Det eneste par, med forekomster, som bruges næsten lige meget i 
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sproget, er brændt barn skyr ilden og brennt barn forðast eldinn, begge med omkring 

1.000 forekomster.   

 

Gruppe II-b) Grammatisk variation 

I tabel 3 opstilles de 5 næsten helt ækvivalente ordsprogspar, som ækvivalerer mht. 

betydning og ordstilling. Ordsprogene består af ord, der ækvivalerer på de to sprog, men 

der er tale om grammatisk forskel. 

Tabel 3. Næsten helt ækvivalente ordsprog – Gruppe II-b), grammatisk variation 

3 Dansk Islandsk 

1 
Frænde er frænde værst 546 Frændur eru frændum verstir, (kvað refur, 

sá mórauðan hund) (BV-ÓH) 

993 

Nogle gange kommer de hårdeste og værste angreb fra dem man anser for sine venner (io) 

2 Et godt ord finder et godt 
sted 

5 Góð orð finna góðan stað (BV-ÓH) 7 

Visse begivenheder er styret af guddommelige kræfter, som vi mennesker ikke kan kontrollere, 
eller ganske enkelt ved skæbnens tilskikkelser (io) 

3 Klæder skaber folk 916 Fötin skapa manninn (BV-ÓH) 879 

En persons påklædning eller udseende, er afgørende for det indtryk han gør (io) 

4 Lige søger lige 15 Líkur sækir líkan heim (BV-ÓH) 4.010 

5 Den enes død, den andens 
brød 

2.790 Eins dauði er annars brauð (BV-ÓH) 1.430 

Nogen gange giver den enes uheld eller nederlag, fremgang eller sejr til en anden (io) 

 

Alle ordsprogsparrene i tabel 3 ækvivalerer mht. betydning og ordstilling. Der er enten 

bøjningsmæssig forskel, dvs. singularis overfor pluralis, eller bestemthed overfor 

ubestemthed. De par som varierer mht. singularis overfor pluralis er: 

1. Frænde er frænde værst og frændur eru frændum verstir 

2. Et godt ord finder et godt sted og góð orð finna góðan stað 

3. Klæder skaber folk og fötin skapa manninn 

4. Lige søger lige og líkur sækir líkan heim 

I par 1 er frænde  i ental, men frændur i flertal. I par 2 er et godt  i bestemt form og 

ental, men góð orð er i ubestemt form og flertal. Det senere et godt i det danske 

ordsprog og góðan stað i det islandske er begge i bestemt form og ental.  
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I par 3 er klæder i ubestemt form, men fötin i bestemt form og folk er i ubestemt form, 

men manden i bestemt form. Klæder findes på islandsk, klæði, men tøjet ville nok være 

et bedre ord for fötin. Desuden er folk ikke det samme som manninn, som betyder 

manden. Lige i par 4, er i flertal, men líkur er i ental. En anden forskel på dette par er 

heim, som kun forekommer i det islandske ordsprog.   

Par 5, den enes død, den andens brød og eins dauði er annars brauð er det eneste par i 

denne tabel, som ikke varierer mht. singularis og pluralis. Det danske den enes er i 

bestemt form, overfor det islandske eins, som er i ubestemt form. Der er ikke et finit 

verbum i det danske ordsprog, som der før nævnt skal være ifølge min definition af et 

ordsprog. I dette tilfælde er det et underforstået er som burde være på samme sted og 

det islandske er. 

Ser man på frekvens, så er den største forskel på brug hos par 4, hvor det islandske líkur 

sækir líkan heim forekommer 4.010 gange, overfor kun 15 gange på dansk. Det danske 

ordsprog der bruges mest ifølge Google er den enes død, den andens brød, som 

forekommer 2.790 gange, overfor eins dauði er annars brauð, som forekommer 1.430 

gange. 

 

Gruppe II-c) Enkelte ords forskel 

I tabel 4 opstilles de 10 næsten helt ækvivalente ordsprog, som varierer mht. enkelte 

ord. 
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Tabel 4. Næsten helt ækvivalente ordsprog – Gruppe II-c), enkelte ords forskel 

4 Dansk Islandsk 

1 Nød bryder alle love  2.830 Nauðsyn brýtur lög (BV-ÓH) 568 

Man overholder ikke alle gældende regler (io) 

2 
Tålmodighed overvinder alt 8 Þolinmæði þrautir vinnur allar (BV-

ÓH) 

680 

3 
Enhver er sin egen lykkes smed 741 Hver er sinnar gæfu smiður (BV-

ÓH) 

12.000 

Hvert menneske har selv ansvaret for at opnå noget i bestemte situationer (io) 

4 
Ingen er profet i sit eget 
fædreland 

5 Enginn er spámaður í sínu 
föðurlandi (BV-ÓH) 

452 

Det er nemmere at blive berømt i udlandet end hjemme (io) 

5 
Hver dag har nok i sin plage 491 Hver dagur hefur sína mæðu (BV-

ÓH) 

0 

Man skal huske at leve dag for dag, og ikke tage sorgerne på forskud (io) 

6 
Alle vil længe leve, men ingen 

vil gammel hedde 

1 Allir vilja lengi lifa, en enginn of 

gamall heita (BV-ÓH) 

0 

7 Når musen er mæt, er melet besk 3 Þegar músin er mett, finnst henni 
mjölið beiskt (BV-ÓH) 

0 

8 
Nej og ja gør lang trætte 0 Já og nei gerir langa þrætni (BV-

ÓH) 

0 

9 Enhver er sig selv nærmest 1.810 Hver er sjálfum sér næstur (BV-ÓH) 1.070 

Man skal sørge for, at sikre sig selv, for i tvivlstilfælde kan man kun stole på sig selv og ikke 
nødvendigvis regne med støtte eller hjælp fra andre (io) 

10 Der kan være held i uheld 1-
62.200 

Lán í óláni (TH) 14.300 

Et tilsyneladende uheld som til sidst viser sig at være fordelagtigt (io) 

 

Alle ordsprogene i tabel 4 ækvivalerer mht. betydning og ordforråd. Forskellene er 

enkelte ord eller to, som kun forekommer i det ene ordsprog. Det ordsprogspar som kun 

har ét ords forskel er: 

1. Nød bryder alle love og nauðsyn brýtur lög, hvor alle kun forekommer på dansk.  

De ordsprogspar som har ét ords forskel og leksikalske variationer er: 

2. Tålmodighed overvinder alt og þolinmæði þrautir vinnur allar 

3. Enhver er sin egen lykkes smed og hver er sinnar gæfu smiður 

4. Ingen er profet i sit eget fædreland og enginn er spámaður í sínu föðurlandi 

5. Hver dag har nok i sin plage og hver dagur hefur sína mæðu 
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Þrautir i par 2, som betyder besværligheder på dansk, forekommer kun i det islandske 

ordsprog. Desuden er overvinder og vinnur ikke helt det samme ord, da vinna betyder at 

sejre. Det ord der kun forekommer i det danske ordsprog i par 3, er egen. Desuden 

betyder lykke og gæfa det samme, men de har ikke den samme stamme, da det islandske 

lukka ville nok være tættere på, men det betyder held på islandsk, men ved brug af det, 

ville betydningen, at hvert menneske selv har ansvaret for at opnå ngt. i bestemte 

situationer, ikke være helt ækvivalent mere.  

 Eget forekommer kun i det danske ordsprog i par 4. Der er leksikalsk variation på 

profet overforspámaður på islandsk, som betyder det samme, men de har ikke den 

samme stamme. I par 5 forekommer nok i kun i det danske ordsprog. Desuden er plage 

og mæða  ikke helt det samme, da besvær er det danske ord for mæða.  

De ordsprogspar som varierer mht. forskelligt ordforråd er: 

6. Alle vil længe leve, men ingen vil gammel hedde og allir vilja lengi lifa, en enginn of 

gamall heita 

7. Når musen er mæt, er melet besk og þegar músin er mett, finnst henni mjölið beiskt 

I par 6 bruges verbet vil overfor præpositionsforbindelsen of, som betyder for og i par 7 

ligger forskellen i brug af verbet at være i det danske ordsprog, mens det islandske 

ordsprog bruger finnst henni, som betyder synes hun. Der er også tale om synonym 

variation på når overfor þegar. 

Forskellen på par 8, nej og ja gør lang trætte og já og nei gerir langa þrætni er ordet 

trætte overfor þrætni på islandsk, som betyder strid på dansk. Desuden forekommer ja 

og nej i omvendt rækkefølge. 

I par 9, enhver er sig selv nærmest og hver er sjálfum sér næstur, forekommer sig selv 

og sjálfum sér i omvendt rækkefølge. Det danske ordsprog i par 10, der kan være held i 

uheld, har en længere begyndelse end det islandske lán í óláni, som ikke har noget der 

kan være, og ikke noget finit verbum, som før sagt skal være, for at tælles til ordsprog. 

Her er det undeforstået. 

Ser man på frekvensen, er det interessant at se på forekomster af par 3, hvor det 

islandske hver er sinnar gæfu smiður forekommer 12.000 gange, overfor 741 gange på 

dansk.  Det islandske lán í óláni forekommer hele 14.300 gange, men det danske aldrig. 

Slår men derimod kun held i uheld op, som på islandsk, så får man 62.200 forekomster, 

som beviser at det danske ordsprog bruges ikke i den form, det forekommer i tabellen. 
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4.3. Partielt ækvivalente ordsprog – gruppe III 

Denne gruppe indeholder ordsprog som ligner meget, men forskellen er alligevel for 

stor til at kunne tilhøre grupperne ovenfor. Disse ordsprogspar har den samme 

betydning til trods for at ordsprogene divergerer på udtrykssiden, dvs. at ordforrådet og 

den grammatiske form kan variere. Der er også tale om variation mht. syntaks, eller 

forskellig ordstilling. De 32 ordsprogspar i denne gruppe er blevet delt op i 3 tabeller, 

efter leksikalsk variation, grammatisk variation og forskelligt ordforråd.   

 

Gruppe III-a) Leksikalsk variation 

I tabel 5 er 9 ordsprogspar der ækvivalerer mht. betydning. Her er der tale om leksikalsk 

variation eller forskelligt ordforråd.   

Tabel 5. Partielt ækvivalente ordsprog – Gruppe III-a), leksikalsk variation 

5 Dansk Islandsk 

1 Utak er verdens løn 1.080 Laun heimsins eru vanþakklæti 
(TH) 

470 

Nogle gange får man ikke tak for at have hjulpet nogen, men kun en dårlig behandling i stedet 
(io) 

2 Hovmod står for fald 1.420 Dramb er falli næst (BV-ÓH) 647 

En advarsel mod at få for megen magt eller succes, hvis man ikke bevarer en stor del 

beskedenhed (io) 

3 Gods vil til gods 0 Gott verður góðum til (BV-ÓH) 0 

4 
Det er en ringe lykke, som ikke har to 

misundere 

0 Það er lítil lukka sem ekki verður 
öfunduð (BV-ÓH) 

0 

5 Godt begyndt er halvt fuldendt 691 Hálfnað er verk þá hafið er (BV-
ÓH) 

481 

Det er vigtigt at komme godt i gang med en opgave (io) 

6 Naturen går over optugtelsen 91 Náttúran er náminu ríkari (BV-
ÓH) 

3 

Tillærte dyder og god opdragelse kan ikke altid forhindre dårlig opførsel (io) 

7 Gjort gjerning står ikke til at ændre 0 Unnið verk verður ekki aftur 

tekið (TH) 

4 

Selv om man fortryder en handling kan man ikke gøre den ugjort igen (io) 

8 Tit kommer stor kiv af liden trætte 2 Oft verður af litlu efni löng deila 
(FJ) 

5 

9 Den som tier, samtykker 126 Þögn er sama og samþykki (BV-
ÓH) 

1.840 

En manglende modsigelse må antages som et samtykke af en udtalelse eller en handling (io) 
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Alle ordsprogsparrene i tabel 5 ækvivalerer mht. betydning. De ligner i udseende, men 

varierer mht. et eller flere enkelte ord. De ordsprogspar som kun varierer mht. ét ord er: 

1. Utak er verdens løn og laun heimsins eru vanþakklæti 

2. Hovmod står for fald og dramb er falli næst 

Den leksikalske forskel på par 1 er utak overfor vanþakklæti. Desuden forekommer de  

omvendte, da utak er forrest i det danske ordsprog men bagest i det islandske, og 

verdens løn er bagest i det danske ordsprog, men forrest i det islandske. I par 2 er der 

tale om står overfor er.  De ordsprog der varierer mht. to ord er: 

3. Gods vil til gods og gott verður góðum til 

4. Det er en ringe lykke, som ikke har to misundere og það er lítil lukka sem ekki 

verður öfunduð 

5. Godt begyndt er halvt fuldendt og hálfnað er verk þá hafið er 

Forskellen på par 3 er gods overfor gott, som betyder godt. Desuden er der forskel på vil 

og verður, som betyder bliver. Den leksikalske forskel på par 4 er ringe overfor lítil og 

så tales der om to misundere i det danske ordsprog, men verður öfunduð, som betyder 

bliver misundelsesværdig, på islandsk.  

I par 5 tales der om verk i det islandske ordsprog, som betyder værk eller arbejde, men 

ikke i det danske ordsprog. Ordsprogene forekommer i omvendt rækkefølge, da det 

islandske ordsprog begynder med hálfnað, som betyder halvvejs på dansk, overfor godt 

begyndt, men slutter med hafið er, som betyder begyndt på dansk, overfor halft fuldendt.  

De ordsprogspar som varierer mht. flere end to ord er: 

6. Naturen går over optugtelsen og náttúran er náminu ríkari 

7. Gjort gjerning står ikke til at ændre og unnið verk verður ekki aftur tekið 

8. Tit kommer stor kiv af liden trætte og oft verður af litlu efni löng deila 

9. Den som tier, samtykker og þögn er sama og samþykki 

Den leksikalske forskel på par 6 er optugtelsen overfor náminu, som betyder studiet. 

Desuden er der forskel på ordforrådet, da det hedder går over i det danske ordsprog, 

men er ríkari som betyder er rigere på dansk, i det islandske. Gjort gerning og unnið 

verk i par 7, betyder næsten det samme, med en lille forskel, da unnið betyder egentlig 

arbejdet og verk betyder værk, selv om de ikke kan stilles sammen på den måde. Står og 
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verður betyder heller ikke det samme, da verður betyder bliver og aftur tekið betyder 

taget tilbage overfor ændre på dansk.   

De leksikalske forskelle på par 8 er tit overfor oft, kommer overfor verður,  stor kiv 

overfor löng deila og  trætte overfor efni. Forskellen på par 9 er den som tier overfor 

þögn, som på dansk betyder tavshed, altså tavshed er det samme som. Desuden bruges 

ordet samtykke som verbum i det danske ordsprog, men substantiv på islandsk. 

 Der er ikke noget særlig interessant mht. frekvens i denne tabel, men det danske 

ordsprog som bruges mest ifølge Google, er hovmod står for fald, med 1.420 

forekomster, overfor 647 på islandsk, og det islandske ordsprog som bruges mest er 

þögn er sama og samþykki, med 1.840 forekomster, overfor 126 på dansk. 

 

Gruppe III-b) Grammatisk variation 

I tabel 6 opstilles 9 ordsprog som ækvivalerer mht. betydning. Her er der tale om 

grammatisk variation.  

Tabel 6. Partielt ækvivalente ordsprog – Gruppe III-b), grammatisk variation 

6 Dansk Islandsk 

1 
Af  to onder må man vælge det 

mindste 

22 Af tvennu illu skal taka það minna 
(BV-ÓH) 

0 

Når man kun kan vælge mellem to negative ting, må man vælge den man bedst kan leve med 

(io) 

2 
Man skal holde op, mens legen er 

god 

6 Best er að hætta hverjum leik, 
meðan hæst stendur (BV-ÓH) 

0 

Man skal stoppe, inden noget går galt (io) 

3 Den der intet har, har intet at miste 1 Sá ekki hefur, týnir engu (FJ) 0 

4 
Af erfaring bliver man klog, sjældent 
rig 

0 Skaðinn gerir mann hygginn, en 
ekki ríkan (BV-ÓH) 

2 

5 Af skade bliver man klog 2.620 Skaðinn gerir mann hygginn (TH) 4 

Man kan lære af sine fejl (io) 

6 
Ingen kender dagen, før solen går 
ned 

2.280 Enginn dagur er til enda tryggur 
(BV-ÓH) 

2 

7 Lidet arbejde, liden løn 2 Eftir vinnunni eru launin (BV-ÓH) 3 

8 
For penge og gode ord kan man få 

alting 

1 Allt fæst fyrir peninginn (BV-ÓH) 0 

9 

Af børn og fulde folk skal man høre 
sandheden 

250 (I)Barn segir jafnan sannleikann 
(FJ) / (II)Drukkinn maður talar af 

hjartans grunn (FJ) 

0-0 

Børn og berusede taler ligeud (io) 
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Alle ordsprogsparrene i denne tabel ækvivalerer mht. betydning og de ligner hinanden 

meget i udseende. De varierer mht. grammatik. De ordsprogspar som varierer mht. 

gradsforskel er: 

1. Af  to onder må man vælge det mindste og af tvennu illu skal taka það minna 

2. Man skal holde op, mens legen er god og best er að hætta hverjum leik, meðan hæst 

stendur 

3. Den der intet har, har intet at miste og sá ekki hefur, týnir engu 

Det mindste i par 1 er i superlativ, mens það minna er i komparativ. Desuden tales der 

om at vælge i det danske ordsprog, men at tage i det islandske. Gradsforskellen på par 2 

er god på dansk overfor hæst på islandsk, som er i superlativ. En anden forskel er i 

begyndelsen, hvor det danske ordsprog lyder man skal, men det islandske lyder best. 

Desuden nævnes legen i det danske ordsprog først i anden del af sætningen, men i første 

del i det islandske ordsprog. Gradsforskellen på par 3 er intet overfor ikke, da intet er 

mere overdrevet end ikke. En anden forskel er intet at miste overfor týnir engu, som 

betyder taber intet. 

Resten af parrene i tabellen varierer mht. bøjning: 

4. Af erfaring bliver man klog, sjældent rig og skaðinn gerir mann hygginn, en ekki 

ríkan 

5. Af skade bliver man klog og skaðinn gerir mann hygginn 

6. Ingen kender dagen, før solen går ned og enginn dagur er til enda tryggur 

7. Lidet arbejde, liden løn og eftir vinnunni eru launin 

8. For penge og gode ord kan man få alting og allt fæst fyrir peninginn 

9. Af børn og fulde folk skal man høre sandheden og (I)Barn segir jafnan sannleikann  

/ (II)Drukkinn maður talar af hjartans grunn 

Den grammatiske forskel på par 4 er erfaring, som er i ubestemt form, overfor skaðinn, 

som er i bestemt form og betyder skaden, og klog, som er i ubestemt form, overfor 

hygginn, som er i bestemt form og betyder forstandig. Der er også gradsforskel på de to 

ordsprog, da der i det danske tales om sjældent, overfor det islandske som taler om ikke. 

Den grammatiske forskel på par 5 er skade og klog på dansk, som begge er i ubestemt 

form, overfor skaðinn og hygginn, som begge er i bestemt form. Hygginn betyder 

forstandig. Dagen i par 6 er i bestemt form, men dagur er i ubestemt form. Ingen bruges 

i forskellig sammenhæng i parret.  
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Den grammatiske forskel på par 7 er at arbejde og løn er i ubestemt form men vinnunni 

og launin er i bestemt form. Selv om betydningen er den samme, så er de ikke ens. Der 

er intet finit verbum i det danske ordsprog, hvilket, som før nævnt, er jo nødvendigt 

ifølge min definition af et ordsprog. I par 8 er penge i ubestemt form på dansk, men 

peninginn i bestemt form på islandsk. Ordsprogene er delvist ens, men det danske 

ordsprog har gode ord som ikke forekommer i det islandske. Udover det er de 

omvendte, da alting er bagest i det danske ordsprog, men forrest i det danske og penge 

er forrest i det danske, men bagest i det islandske. 

Der skulle to forskellige islandske ordsprog til sammenligning af par 9. Det danske børn 

og fulde folk er i flertal, men barn (I) og drukkinn maður (II) er i ental. Drukkinn er 

desuden i bestemt form.   

Det der er interessant ved at slå disse ordsprogspar op på Google, er at kun 2 af de 

danske ordsprog bruges i sproget, men ingen af de islandske. De danske er af skade 

bliver man klog, med 2.620 forekomster og ingen kender dagen, før solen går ned, med 

2.280 forekomster.  

 

Gruppe III-c) Forskelligt ordforråd  

Tabel 7 indeholder 14 ordsprogspar som ækvivalerer mht. betydning, men har et meget 

forskelligt ordforråd. 
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Tabel 7. Partielt ækvivalente ordsprog – Gruppe III-c), forskelligt ordforråd 

7 Dansk Islandsk 

1 Selvros stinker 75 Súrt er lof í sjálfs munni (BV-ÓH) 1 

Et udtryk, der opfordrer til at lade være med at rose sig selv (io) 

2 Det er lysten, der driver værket 1.550 Viljinn dregur hálft hlass (TH) 27 

Initiativ og lyst til at gøre noget kan frembringe alle former for handling (io) 

3 Alle gode gange er tre 147 Allt er, þegar þrennt er (BV-ÓH) 14.700 

Forhåbentlig lykkes det tredje forsøg (io) 

4 
Man skal lære, så længe man 
lever 

715 Svo lengi lærir sem lifir (BV-ÓH) 1.590 

man vil aldrig kunne sige, at man ikke længere behøver at lære noget nyt (io) 

5 
Tanker er toldfri 484 Enginn tekur toll af annars huga 

(BV-ÓH) 

0 

Man kan tænke hvad man vil (io) 

6 
Hvad man i ungdommen nemmer, 
man ej i alderdommen glemmer 

50 Hvað ungur nemur, gamall temur 
(BV-ÓH) 

2.710 

Man kan stadig huske det man lærte som barn, når man er gammel (io) 

7 Man kan ikke se en mand 
længere end til tænderne 

0 Enginn sér annan lengra en til 
tannanna (BV-ÓH) 

0 

8 God nabo er bedre end broder i 

anden by 

0 Betri er vinur í nánd en bróðir í 
fjarlægð (BV-ÓH) 

1 

9 Ingen kan undgå sin skæbne 1 Örlög sín enginn veit fyrir (BV-ÓH) 0 

10 Den skal skue moderen vel, som 
vil have datteren 

3 Kynntu þér móðirina áður en þú 
giftist dótturinni (S) 

0 

11 
Loven er ærlig, men holden 

besværlig 

14 Hægra að kenna heilræði en halda 

þau (FJ) 

0 

Man godt kan komme til at love noget, som man får svært ved at holde (io) 

12 
Den der intet vover, han intet 

vinder 

1 Vogun vinnur og vogun tapar (BV-
ÓH) 

46 

Det er nødvendigt at have vovemod og dristighed som egenskaber for at kunne klare sig godt 
(io) 

13 
Hvad øjet ikke ser, har hjertet ikke 
ondt af 

3 Það kvelur ei auga, sem ei kemur í 
það (BV-ÓH) 

1 

14 Ret skal have sin gang 0 Lögin verða að ná fram að ganga 
(TH) 

3 

 

Alle ordsprogsparrene i denne tabel er ækvivalente mht. betydning. De ligner hinanden i 

udseende, men der er alligevel ret stor forskel på ordforrådet. De ordsprogspar som 

varierer mht. tre eller færre ord er: 
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1. Selvros stinker og súrt er lof í sjálfs munni 

2. Det er lysten, der driver værket og viljinn dregur hálft hlass 

3. Alle gode gange er tre og allt er, þegar þrennt er 

4. Man skal lære, så længe man lever og svo lengi lærir sem lifir 

5. Tanker er toldfri og enginn tekur toll af annars huga 

6. Hvad man i ungdommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer og hvað ungur 

nemur, gamall temur 

Forskellen på par 1 er selvros overfor lof í sjálfs munni og stinker overfor súrt. Det 

danske ordsprog går på lugt, men det islandske går på smag. I par to er forskellene 

lysten overfor viljinn, som betyder viljen på dansk, driver overfor dregur, som betyder 

at trække på dansk, og værket overfor hálft hlass, som betyder et halvt las på dansk.  

Gode gange overfor þegar på islandsk er forskellen på par 3. Det danske ordsprog i par 

4 starter på man skal, mens det islandske ordsprog starter på svo lengi som først 

forekommer midt i det danske ordsprog. Desuden bruges man overfor sem foran at leve.  

Der er en rimelig stor forskel på par 5, tanker overfor hugi, som på dansk betyder sind, 

toldfri overfor tekur toll af og det islandske ordsprog er i bestemt form overfor ubestemt 

form på dansk. I par 6 er substantivet ungdommen i bestemt form overfor adjektivet 

ungur, substantivet alderdommen er i bestemt form overfor adjektivet gamall, og 

leksikalsk variationen glemmer overfor temur, som på dansk betyder at gøre noget til en 

vane.  

De ordsprogspar som har større forskelle mht. ordforråd er: 

7. Man kan ikke se en mand længere end til tænderne og enginn sér annan lengra en 

til tannanna 

8. God nabo er bedre end broder i anden by og betri er vinur í nánd en bróðir í 

fjarlægð 

9. Ingen kan undgå sin skæbne og örlög sín enginn veit fyrir 

10. Den skal skue moderen vel, som vil have datteren og kynntu þér móðirina áður en 

þú giftist dótturinni 

11. Loven er ærlig, men holden besværlig og hægra að kenna heilræði en halda þau 

12. Den der intet vover, han intet vinder og vogun vinnur og vogun tapar 

13. Hvad øjet ikke ser, har hjertet ikke ondt af og það kvelur ei auga, sem ei kemur í það 

14. Ret skal have sin gang og lögin verða að ná fram að ganga 



32 

Den første del af par 7 varierer, men den anden del er ens. Forskellene er, man kan ikke 

overfor enginn, som betyder ingen, og en mand overfor annan, som betyder en anden. 

Forskellene på par 8 er god nabo overfor vinur í nánd, som betyder en ven i nærheden, 

og anden by overfor í fjarlægð, som betyder i afstand. I par 9 forekommer skæbne 

forrest i det danske ordsprog, men örlög bagest i det islandske. En anden forskel på de 

to er undgå overfor veit, som betyder at vide. Forskellen på par 10 er bl.a. den overfor 

þú og skal skue overfor kynntu, som er bydemåde, og betyder lær at kende. Andre 

forskelle er vel overfor áður, som betyder før og vil have ovefor giftast, som betyder at 

giftes. 

Den største forskel på par 11 er at det islandske ordsprog begynder på hægra að kenna 

som betyder nemmere er at lære (ngn. ngt.), overfor det danske som siger at loven er 

ærlig. Det danske ordsprog i par 12 er i bestemt form, og begynder med den der intet, 

men det islandske er i ubestemt form. Ordet at vinde forekommer senest i det danske 

ordsprog, men næsten forrest i det islandske, og de bruges anderledes, da der står intet 

vinder overfor taber og vogun vinnur.  

Par 13 er først og fremmest anderledes pga. hjertet, som kun forekommer i det danske 

ordsprog, men ikke det islandske, og kvelur, som kun forekommer i det islandske 

ordsprog, men ikke det danske. Derudover er til forskel at det danske ordsprog siger 

hvad øjet ikke ser og har hjertet ikke ondt af, men det islandske siger som ej kommer i 

det (øjet) og det plager ej øjet. Den leksikalske forskel på par 14 er ret overfor lögin, 

som er i bestemt form og betyder loven, skal overfor verður, som også betyder skal, 

men har en anden stamme.  

Angående frekvensen er der kun 4 ordsprog af de 14 par som har over 1.000 

forekomster på Google, deraf kun 1 på dansk. Det er det er lysten, der driver værket, 

med 1.550 forekomster. De islandske ordsprog er allt er, þegar þrennt er, med 14.700 

forekomster, svo lengi lærir sem lifir, med 1.590 forekomster, og hvað ungur nemur, 

gamall temur, med 2.710 forekomster.   

4.4. Ækvivalente ordsprog, mht. ikonografi – gruppe IV 

De ikonografiske ordsprog som kommer i de næste tre tabeller, kunne have stået her 

ovenover, men jeg valgte at kategorisere dem for sig selv. De er ialt 42, og deles op i tre 

tabeller, efter hvor meget de ækvivalerer. I tabel 8 er 12 ordsprogspar, som ækvivalerer 

mht. betydning og metafor, men varierer mht. grammatik. I tabel 9 er 14 ordsprogspar 

som også ækvivalerer mht. betydning og metafor, men kan have leksikalsk variation 
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eller variere mht. ordforråd. I tabel 10 er 16 ordsprogspar som ækvivalerer mht. 

betydning, men varierer mht. metafor.  

Som før forekommer ordsprogene i kursiv og der hvor der er grund til at gå i nærmere 

deteljer, står ord, eller dele af ord, med fed. Til tilføjelse forekommer metaforen 

understreget.  

 

Gruppe IV-a) Ikonografiske ordsprog, grammatisk variation 

I tabel 8 opstilles 12 ordsprogspar, som ækvivalerer mht. betydning og metafor. Der er 

forskellig grammatisk variation. 

Tabel 8. Ikonografiske ordsprog – Gruppe IV-a), grammatisk variation 

8 Dansk Islandsk 

1 Ingen rose uden torne 161 Engin rós er án þyrna (BV-ÓH) 87 

Lykke og glæde opnås ikke altid uden modgang og besvær (io) 

2 Bedre én ko med ro end syv med 

uro 

0 Betri er ein kýr með ró en sjö með 

óró (BV-ÓH) 

2 

3 Man skal ikke give bagerbørn 

hvedebrød 

79 Ekki þarf að gefa bakarabarni brauð 

(BV-ÓH) 

4 

Et unødvendigt arbejde (io) 

4 Tagdryppet huler stenen 1 Dropinn holar harðan stein (BV-

ÓH) 

127 

En enkelt del kan være lille, men mange små dele tilsammen kan have et stort omfang (io) 

5 Det er ofte stille før stormen 0 Oft fer logn á undan stormi (BV-ÓH) 6 

En periode med usædvanlig ro, kan ofte varsle kommende problemer eller aktivitet (io) 

6 Den ene hånd vasker den anden 439 Ein hönd verður aðra þvo (BV-ÓH) 0 

Den enes tjeneste, bliver betalt tilbage med en gentjeneste (io) 

7 Man må smede mens jernet er 

varmt 

140 Hamra skal járn meðan heitt er (BV-

ÓH) 

56 

Man skal handle mens situationen er gunstig, og inden det bliver for sent (io) 

8 Den der tager barnet ved hånden, 

tager moderen ved hjertet 

5 Sá sem tekur barnið á handlegginn 

snertir hjarta móðurinnar (S) 

0 

9 En guldnøgle åbner alle døre  0 Gulllykillinn gengur að hverjum lási 

(BV-ÓH) 

1 

10 Tomme tønder buldrer mest 1.550 Glymur hátt í tómri tunnu (BV-ÓH) 199-

815 

Tomhjernede, dumme mennesker er de højest råbende og pralende (Aso) 

11 Alle vil herrer være, ingen vil 

sækken bære 

6 Margur vill herrann vera, en fáir 

vilja sekkinn bera (BV-ÓH) 

0 

Alle vil helst bestemme, men ikke udføre det hårde arbejde (io) 

12 Sulten lus bider værst 3 Sárt bítur soltin lús (BV-ÓH) 27 
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Alle ordsprogsparrene i tabel 8 ækvivalerer mht. metafor og betydning. Der er tale om 

forskellig grammatisk variation. De to ordsprogspar som kun varierer mht. et 

underforstået verbum er: 

1. Ingen rose uden torne og engin rós er án þyrna 

2. Bedre én ko med ro end syv med uro og betri er ein kýr með ró en sjö með óró 

Den eneste forskel på ordsprogspar 1 og 2 er det underforståede verbum at være. Ifølge 

min definition af hvad et ordsprog er, jf. kapitel 2, så siges der at et ordsprog altid 

indeholder mindst et finit verbum, hvilket disse to danske ordsprog ikke gør, men det er 

som før sagt underforstået i disse tilfælde. 

Den ene ordsprogspar som varierer mht. singularis og pluralis er: 

3. Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød og ekki þarf að gefa bakarabarni brauð 

Den grammatiske forskel på par 3 er børn i flertal, overfor barni i ental. Den leksikalske 

forskel er at det danske ordsprog begynder på man skal ikke overfor det islandske, som 

begynder på ekki þarf, som betyder ikke behøves. Hvedebrød overfor brauð er heller 

ikke det samme, da hvedebrød er mere specifikt.  

De ordsprogspar som varierer mht. bøjning er: 

4. Tagdryppet huler stenen og dropinn holar harðan stein 

5. Det er ofte stille før stormen og oft fer logn á undan stormi 

6. Den ene hånd vasker den anden og ein hönd verður aðra þvo 

7. Man må smede mens jernet er varmt og hamra skal járn meðan heitt er 

8. Den der tager barnet ved hånden, tager moderen ved hjertet og sá sem tekur barnið 

á handlegginn snertir hjarta móðurinnar 

9. En guldnøgle åbner alle døre og gulllykillinn gengur að hverjum lási 

Den grammatiske forskel på par 4 er det islandske stein, som er i ubestemt form, men 

den danske stenen er i bestemt form. Den leksikalske forskel er tagdryppet, som er et 

sammensat substantiv af dråben som drypper fra taget, mens i det islandske står kun 

dropinn, som betyder dråben. Derudover forekommer harðan kun i det islandske 

ordsprog og betyder den hårde. Stormen i par 5 er i bestemt form, men stormi i 

ubestemt form. Det danske ordsprog begynder på det er, overfor det islandske ordsprog 

som begynder på oft fer. Der er leksikalsk variation på før overfor á undan.  

Den ene i par 6 er i bestemt form, overfor ein som er i ubestemt form. Verður, som 

betyder skal (at skulle), forekommer kun i det islandske ordsprog. Den grammatiske 
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forskel på par 7 er jernet, som er i bestemt form på dansk, overfor járn, som er i 

ubestemt form. Det danske ordsprog begynder på man må, som ikke forekommer på 

islandsk, men som begynder på hamra skal, som betyder (man) skal hamre, som 

forekommer ikke i det danske ordsprog.    

Den grammatiske forskel på par 14 er hjertet, som er i bestemt form på dansk, overfor 

hjarta, som er i ubestemt form på islandsk. Den leksikalske forskel er ved hånden, 

overfor á handlegginn, som betyder på armen og tager overfor snertir, som betyder 

rører ved. En guldnøgle i par 9 er i ubestemt form, overfor gulllykillinn som er i bestemt 

form. Den leksikalske forskel er døre overfor lási.  

Resten af ordsprogsparrene har gradsforskelle: 

10. Tomme tønder buldrer mest og glymur hátt í tómri tunnu 

11. Alle vil herrer være, ingen vil sækken bære og margur vill herrann vera, en fáir 

vilja sekkinn bera 

12. Sulten lus bider værst og sárt bítur soltin lús 

Gradsforskellen på par 10 er hátt i positiv, overfor mest i superlativ. Tønder er i flertal, 

men tunnu er i ental. Den leksikalske forskel er bulder overfor glymur som ikke er helt 

det samme, da glymur er mere ekko end bulder. Rækkefølgen er den samme, da tomme 

tønder er forrest i det danske ordsprog, men bagest i det islandske. 

Der er gradsforskel på par 11, alle overfor margur, som betyder mange, og ingen 

overfor fáir, som betyder få. Den grammatiske forskel er herrer, som er i ubestemt form 

og flertal, overfor herrann, som er i bestemt form og ental. Det danske ordsprog er mere 

bestemt, da der siges alle og ingen. Gradsforskellen på par 12 er værst, som er i 

superlativ, men sárt er i positiv, og betyder ondt. De er i omvendt rækkefølge da sulten 

lus er forrest i det danske ordsprog, men bagest i det islandske. 

Ser man på frekvensen af ordsprogsparrene i denne tabel, er det kun interessant at se på 

par 10, hvor tomme tønder buldrer mest, forekommer 1.550 gange, men glymur hæst í 

tómri tunnu forekommer kun 199 gange. Slår man derimod det islandske ordsprog op i 

superlativ, ligesom det danske, så får man 815 forekomster. 

 

Gruppe IV-b) Ikonografiske ordsprog, partielt ækvivalente 

I tabel 9 opstilles 14 metaforiske ordsprogspar som ækvivalerer mht. betydning og 

metafor. Der er forskelligt ordforråd.  
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Tabel 9. Ikonografiske ordsprog – Gruppe IV-b), partielt ækvivalente 

9 Dansk Islandsk 

1 Der går ikke røg af en brand, uden 

der er ild i den 

4 Aldrei geisar eldur án reykjar 

(FJ) 

1 

Man anser det for sandsynligt, at et rygte altid vil indeholde en del af sandheden (io) 

2 Det duer ikke, at koen malker godt, 

når hun til sidst vælter spanden 

0 Lítið stoðar, þó kýrin mjólki vel, ef 

hún fellir fötuna (BV-ÓH) 

0 

3 Der gror ikke græs på alfarvej 4 Sjaldan grær gras á 

almenningsgötu (BV-ÓH) 

3 

Udtryk om en pige, som har ligget med flere mænd uden at blive gravid (io) 

4 Fremmed mad smager bedst 46 Sætur er sjaldfenginn matur (BV-

ÓH) 

10 

Det, der er nyt og spændende, kan ofte være mere interessant end det, man kender godt (io) 

5 To hårde sten maler sjældent godt 

sammen 

2 Harðir steinar tveir mala sjaldan 

smátt (BV-ÓH) 

2 

6 Man skal ikke sælge skindet, før 

bjørnen er skudt 

239 Seldu ekki skinnið, fyrr en 

björninn er unninn (BV-ÓH) 

0 

7 Den som ikke vil høre, må føle 6 Sá sem ekki vill hlusta á aðra 

verður að reka sig á (TH) 

0 

En manglende lydighed har negative følger (io) 

8 Morgenlatter gør aftengråd 2 Oft er morgunhlátur aftansgrátur 

(BV-ÓH) 

0 

9 En god vilje drager et stort læs 5 Góður vilji ekur þungu hlassi 

heim (BV-ÓH) 

2 

10 Den der ler sidst, ler bedst 3.170 Sá hlær best er síðast hlær (BV-

ÓH) 

202-

9.600 

Det er slutresultatet der tæller (io) 

11 Man rider ikke altid den dag, man 

sadler 

2 Ekki er riðið, þó hnakkurinn sé 

kominn á bak (BV-ÓH) 

2 

12 Der skal to til at slås 80 Sjaldan veldur einn ef tveir deila 

(BV-ÓH) 

266 

Bebrejdelse for at have startet en strid (io) 

13 Den som graver en grav for andre, 

falder selv i den 

2 Sjer grefur gröf, þótt grafi (SB) 0 

Moralen, at det ikke kan betale sig at narre eller bedrage (io) 

14 Hvor der handles, der spildes 1.410 Þar sem mikið er umleikis, fer 

margt til spillis (TH) 

2 

Det er forbundet med omkostninger at løse en opgave (io) 

Alle ordsprogsparrene i tabel 9 ækvivalerer mht. betydning og metafor. De ligner 

hinanden i udseende, men der er tale om forskelligt ordforråd. De ordsprog der varierer 

mht. gradsforskelle er: 
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1. Der går ikke røg af en brand, uden der er ild i den og aldrei geisar eldur án reykjar 

2. Det duer ikke, at koen malker godt, når hun til sidst vælter spanden og lítið stoðar, 

þó kýrin mjólki vel, ef hún fellir fötuna 

3. Der gror ikke græs på alfarvej og sjaldan grær gras á almenningsgötu 

4. Fremmed mad smager bedst og sætur er sjaldfenginn matur 

Gradsforskellen på par 1 er ikke overfor aldrei. Ild og røg forekommer i omvendt 

rækkefølge og der er forskel på der går overfor geisar. Derudover er det danske 

ordsprog længere end det islandske og brand forekommer ikke der. Forskellen på par 2 

virker ikke stor, men der er nogle ting som varierer. Gradsforskellen er ikke overfor 

lítið. I det danske ordsprog siges der det duer ikke, overfor lítið stoðar, som betyder det 

gavner lidt. Der er forskel på substantivet ko eller kýr som det står på islandsk. Til sidst 

er kun i det danske ordsprog.  

I par 3 er gradsforskellen ikke overfor sjaldan, som er en svagere beskrivelse. Den 

leksikalske forskel er alfarvej overfor almenningsgötu, som oversættes direkte til 

almenhedsgade. Gradsforskellen i par 4 er bedst, som er i superlativ, overfor sætur, som 

er i positiv, og betyder sød. Den leksikalske forskel er fremmed overfor sjaldfenginn, 

som betyder sjælden. Desuden bruges smager på dansk overfor er på islandsk.  

De ordsprogspar som varierer mht. leksikalsk variation er : 

5. To hårde sten maler sjældent godt sammen og harðir steinar tveir mala sjaldan 

smátt 

6. Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt og seldu ekki skinnið, fyrr en 

björninn er unninn 

7. Den som ikke vil høre, må føle og sá sem ekki vill hlusta á aðra verður að reka sig á 

8. Morgenlatter gør aftengråd og oft er morgunhlátur aftansgrátur 

9. En god vilje drager et stort læs og góður vilji ekur þungu hlassi heim 

10. Den der ler sidst, ler bedst og sá hlær best er síðast hlær 

Den leksikalske variation på par 5 er godt overfor smátt, som betyder småt. Den 

grammatiske forskel er sten, som er i ubestemt form, men steinar er i bestemt form.  

Den leksikalske variation på par 6 er man skal overfor seldu, som er imperativ og 

betyder sælg. Der er forskel på skudt overfor unninn, men metaforen er stadig den 

samme. I par 7 er den leksikalske forskel høre overfor hlusta á, som betyder at lytte til, 

og må overfor verður, som betyder skal. Der er også forskel på føle overfor reka sig á, 

men metaforen er stadig den samme.  
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Den leksikalske forskel på par 8 er gør overfor er og det islandske ordsprog starter på 

ofte er som ikke forekommer i det danske ordsprog, men ellers er de ens. Den største 

forskel på par 9 er leksikalsk variation, drager overfor ekur, som betyder kører, og stort 

overfor þungu, som betyder tungt. Desuden forekommer ordet heim, som betyder hjem, 

kun i det islandske ordsprog. Par 10 varierer kun på ordrækkefølgen, da ler sidst og ler 

bedst forekommer omvendt. 

De ordsprogspar som varierer mht. større ordforrådsforskelle er: 

11. Man rider ikke altid den dag, man sadler og ekki er riðið, þó hnakkurinn sé kominn 

á bak 

12. Der skal to til at slås og sjaldan veldur einn ef tveir deila 

13. Den som graver en grav for andre, falder selv i den og sjer grefur gröf, þótt grafi 

14. Hvor der handles, der spildes og þar sem mikið er umleikis, fer margt til spillis 

Fællesordet i par 11 er rider. Den leksikalske forskel er man rider ikke altid overfor ekki 

er riðið og den dag man sadler overfor hnakkurinn sé kominn á bak. I par 12 er 

fællesordet to. Det danske ordsprog er mere overdrevet, da der tales om at slås, men i 

det islandske ordsprog tales om at skændes.  

I par 13 er det grav, der er fællesordet. Ordsprogene er omvendte, da den som graver en 

grav er forrest i det danske ordsprog, men þótt grafi bagest i det islandske ordsprog, og 

falder selv i den er bagest i det danske ordsprog, men sjer grefur gröf er forrest i det 

islandske ordsprog. Fællesordet i par 14 er spildes. Den leksikalske forskel er hvor der 

overfor þar sem mikið er, handles overfor umleikis, og fer margt til spillis, som betyder 

går meget til spilde og som ikke forekommer i det danske ordsprog.  

Ser man på frekvensen af ordsprogsparrene i denne tabel, lærer man at ikke mange af 

dem bruges i sproget. Det der bruges mest af de danske ordsprog er den der ler sidst, ler 

bedst, med 3.170 forekomster, og det er interessant at se på den islandske modspiller i 

dette tilfælde, da sá hlær best er síðast hlær forekommer kun 202 gange, men hvis man 

slår det op som sá hlær best sem síðast hlær, så er der allerede 9.600 forekomster, som 

beviser at det er den måde ordsproget bruges egentlig bruges på. Et andet ordsprog der 

bruges i det danske sprog er hvor der handles, der spildes, med 1.410 forekomster, 

overfor kun 2 på islandsk. 
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Gruppe IV-c) Forskellig ikonografi 

Tabel 10 indeholder 16 metaforiske ordsprog. De ækvivalerer mht. betydning, men 

metaforen er forskellig og der kan være tale om grammatisk variation og forskelligt 

ordforråd.  

Tabel 10. Ikonografiske ordsprog – Gruppe IV-c), forskellig metafor og ordforråd, 

grammatisk variation 

10 Dansk Islandsk 

1 Konen kan med forklædet bære mere 
ud af huset, end manden kan køre ind 

med en høstvogn 

0 Konan getur ausið því út í matskeiðum 
sem bóndinn flytur inn í skipsförmum 

(BV-ÓH) 

0 

2 Det er en kort varme at pisse i 

bukserne 

31 Það er skammgóður vermir að pissa í 

skó sinn (BV-ÓH) 

36 

3 Enhver so synes bedst om sine grise 58 Hverjum þykir sinn fugl fagur (FJ) 1.480 

Ofte fortrækker man og støtter sine egne børn, venner eller egne forslag (io) 

4 Sæt ikke ræven til at vokte gæs  0 Láttu ekki hundinn hunangið geyma (FJ) 0 

man ikke skal betro ngn. ngt., som de sandsyneligvis vil misbruge eller udnytte til egen fordel (io) 

5 Det er lettere at passe på en sæk fuld af 

lopper end på en kvinde  

0 Hægra er að passa hundrað flær á hörðu 

skinni en píkur tvær á palli inni (BV-ÓH) 

0 

6 Det er ikke let at lære gamle hunde 

kunster 

0 Illt er að kenna gömlum hundi að sitja 

(BV-ÓH) 

4 

7 Hver søger at mele sin egen kage 0 Hver reynir að skara eld að sinni eigin 

köku (SS) 

0-10 

En som kun tænker på sig selv og sin egen fordel af noget (io) 

8 Kærlighed og hoste lader sig ikke 

dølge 

0 Ást og ofsakláði er óleynandi (BV-ÓH) 0 

9 Det er for sent at dække brønden til, 

når barnet er druknet 

0 Seint er að byrgja brunninn, þá barnið er 

dottið ofaní (BV-ÓH) 

0 

Man bør sørge for at handle i tide (io) 

10 Når katten er ude, danser musene på 

bordet 

78 Þegar kötturinn er úti, leika mýsnar inni 

(BV-ÓH) 

7 

Handlinger finder sted som ikke ville, hvis magthavere var til stede (io) 

11 Når øllet går ind, går videt ud 0 Þegar vínið gengur inn, gengur vitið út 

(BV-ÓH) 

0 

Man skal omgå alkohol med forsigtighed, da man ikke kan tænke klart når man er påvirket af det, hvilket 

kan bringe en i store vanskeligheder (io) 

12 Det kommer ikke an på en pølse i 

slagtetiden  

0 Það munar ekki um einn kepp í 

sláturtíðinni(BV-ÓH) 

6 

13 Det er en ringe ræv, der ikke har uden 

ét hul 

0 Það er vesæl mús sem ekki hefur nema 

eitt hús (BV-ÓH) 

7 

14 Alle vil over, hvor gærdet er lavest 46 Hver ræðst þar á garðinn sem hann er 

lægstur (FJ) 

0 

Alle vil helst vælge den letteste løsning (io) 

15 En far kan forsørge ti børn, men ti 

børn ingen far  

0 Ein móðir elur sex börn, en sex börn geta 

ekki alið eina móður (S) 

0 

16 Én svale gør ingen sommer 71 Ein svala gerir ekki vor (BV-ÓH) 1 

En enkelt varsel eller tilfælde beviser ikke en ny situation (io) 

 



40 

Alle ordsprogsparrene i tabel 10 ækvivalerer mht. betydning, men de varierer mht. 

metafor og evt. grammatik og ordforråd. De ordsprogspar der varierer mht. grammatik 

er:  

1. Konen kan med forklædet bære mere ud af huset, end manden kan køre ind med en 

høstvogn  og konan getur ausið því út í matskeiðum sem bóndinn flytur inn í 

skipsförmum 

2. Det er en kort varme at pisse i bukserne og það er skammgóður vermir að pissa í 

skó sinn 

3. Enhver so synes bedst om sine grise og hverjum þykir sinn fugl fagur 

4. Sæt ikke ræven til at vokte gæs og láttu ekki hundinn hunangið geyma 

5. Det er lettere at passe på en sæk fuld af lopper end på en kvinde og hægra er að 

passa hundrað flær á hörðu skinni en píkur tvær á palli inni 

6. Det er ikke let at lære gamle hunde kunster og illt er að kenna gömlum hundi að 

sitja 

De grammatiske forskelle på par 1 er forklædet, som er i bestemt form og ental, overfor 

matskeiðum, som betyder madskeer, og er i ubestemt form og flertal og høstvogn, som 

er i ental, overfor skipsförmum, som betyder skibslaste, og er i flertal. De metaforiske 

forskelle er forklædet overfor matskeiðum, bære overfor ausið, som betyder (at) øset, 

køre overfor flytur, som betyder flytter, og høstvogn overfor skipsförmum. Desuden 

tales der om en mand i det danske ordsprog, men om en bonde i det islandske.  

Den grammatiske forskel på par 2 er bukserne som er i bestemt form og flertal, overfor 

skó som er i ubestemt form og ental. Den metaforiske forskel er også bukserne overfor 

skó sinn. Den leksikalske forskel er kort overfor skammgóður, som betyder det samme, 

men ser ikke ens ud. 

Den grammatiske og metaforiske forskel på par 3 er grise, som er i flertal, overfor fugl, 

som er i ental. So forekommer kun i det danske ordsprog. Desuden er der forskel på 

synes bedst om overfor fagur, som betyder smuk. I par 4 er gæs i ubestemt form og 

flertal, men hunangið er i bestemt form og ental. Den metaforiske forskel er ræv overfor 

hund, vogte overfor geyma, som betyder at gemme og gæs overfor hunang, som betyder 

honning.  

Én kvinde i par 5 er i ental, men píkur tvær er i flertal. Den metaforiske forskel på 

ordsprogene er en sæk fuld af overfor hundrað flær, som betyder hundred lopper,  á 

hörðu skinni overfor á palli inni, som betyder på en veranda indendørs, og en kvinde 
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overfor píkur tvær, som betyder to fisser. Den leksikalske forskel er det er lettere 

overfor hægra som også betyder lettere, men ser anderledes ud. 

Hunde i par 6 er i flertal, men hundi er i ental. Den metaforiske forskel er kunster 

overfor sitja. Den leksikalske forskel er ikke let overfor illt, som betyder slemt. De 

efterstående ordsprogspar vil omhandles mht. metaforisk variation. 

Den metaforiske forskel på par 7, hver søger at mele sin egen kage og hver reynir að 

skara eld að sinni eigin köku, er mele overfor skara eld að, som betyder at rage ild til. 

Den leksikalske forskel er søger overfor reynir, som betyder at forsøge, og mele overfor 

skara. Hos par 8, kærlighed og hoste lader sig ikke dølge og ást og ofsakláði er 

óleynandi, er den metaforiske forskel hoste overfor ofsakláði, som betyder voldsom 

kløe. Det danske ordsprog er længere end det islandske, da det ender på lader sig ikke 

dølge, mens det islandske har kun et ord, óleynandi, som betyder uskjulende  

Metaforen i par 9, det er for sent at dække brønden til, når barnet er druknet og seint er 

að byrgja brunninn, þá barnið er dottið ofaní, er mere overdreven i det danske 

ordsprog, hvor der tales om et druknet barn, overfor det islandske barn, som kun er 

faldet ned i brønden. Der er tale om en lidt længere begyndelse på dansk, det er for sent, 

overfor seint på islandsk. Den leksikalske forskel er dække overfor byrgja, som betyder 

at lukke på dansk.  

Der er to slags metaforiske forskelle på par 10, Når katten er ude, danser musene på 

bordet og þegar kötturinn er úti, leika mýsnar inni. Det er danser overfor leika, som 

betyder at lege, og på bordet overfor inni, som betyder indendørs på dansk. Der er 

synonym variation på når overfor þegar.  

Den eneste forskel på par 4, når øllet går ind, går videt ud og þegar vínið gengur inn, 

gengur vitið út, er øllet overfor vínið. Den metaforiske forskel på par 12, det kommer 

ikke an på en pølse i slagtetiden og það munar ekki um einn kepp í sláturtíðinni, er 

pølse overfor slátur, som betyder delle. Den leksikalske forskel er det kommer ikke an 

på overfor það munar ekki um, som betyder det samme, men er lidt anderledes opsat.  

Ordsprogspar 13, det er en ringe ræv, der ikke har uden ét hul og það er vesæl mús sem 

ekki hefur nema eitt hús,  varierer på forskellige dyr. I det danske ordsprog fortælles der 

om en ræv med et hul, men i det islandske fortælles der om en mus med et hus. Der er 

også leksikalsk variation mellem de to ordsprog, da man bruger ringe på dansk, men 

vesæl på islandsk, som betyder ynkelig. Desuden bruges uden i det danske ordsprog, 

men nema i det islandske, som kunne oversættes til kun.   
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Den metaforiske forskel på par 14, alle vil over, hvor gærdet er lavest og hver ræðst þar 

á garðinn sem hann er lægstur, ligger i gærdet overfor garðinn, som betyder haven. 

Ordforrådet er forskelligt i begyndelsen, da det islandske ordsprog begynder på hver 

ræðst þar á, som kunne oversættes til hver går til værks, i stedet for alle vil over.  

Den metaforiske forskel på par 15, en far kan forsørge ti børn, men ti børn ingen far og  

ein móðir elur sex börn, en sex börn geta ekki alið eina móður,  er far overfor móðir og 

ti børn overfor sex börn. Der er leksikalsk variation på forsørge overfor elur, som 

betyder at fodre og ingen overfor eina.   

Den metaforiske forskel på par 16, én svale gør ingen sommer og ein svala gerir ekki 

vor,  er sommer overfor vor, som betyder forår. Desuden er der gradsforskel på ingen i 

det danske ordsprog, og ekki i det islandske.   

Frekvensen af ordsprogene i denne tabel er ikke særlig interessant. det ene ordsprog der 

har over 80 forekomster, er hverjum þykir sinn fugl fagur, med 1.480 forekomster.  

4.5. Ækvivalente ordsprog, mht. betydning – gruppe V 

Ordsprogsparrene i denne gruppe ækvivalerer kun mht. betydning. De ser ingenlunde 

ens ud. De er ialt 26, og deles op i to tabeller. I tabel 11 er 13 ordsprogspar, som 

varierer mht. ordforråd, og i tabel 12 er 13 ordsprogspar, som varierer mht. ordforråd og 

metafor. Grammatikken kan variere i begge tabeller.  

 

Gruppe V-a) Ækvivalerer mht. betydning 

I tabel 11 opstilles de 13 ordsprogspar, som kun ækvivalerer mht. betydning og varierer 

mht. grammatik og ordforråd. 
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Tabel 11. Ordsprog med fælles betydning – Gruppe V-a) 

11 Dansk Islandsk 

1 Adel forpligter 601 Vandi fylgir vegsemd hverri (BV-
ÓH) 

352 

En, der har en høj position, skal handle og optræde ansvarsfuldt og ædelmodigt (io) 

2 Når sandhed og løgn mødes, så har 
løgnen tabt 

0 Aftur hverfur lygi, þá er sönnu mætir 
(BV-ÓH) 

5 

3 Fanden slog sin oldemor, fordi hun 

ingen undskyldning havde 

0 Sínum er fjandinn verstur (BV-ÓH) 0 

4 Bedre fattig med ære end rig med 

skam 

0 Betri er seyrulaus fátækt en illa 

fenginn auður (FJ) 

1 

5 Erfaren mand er god at gæste  459 Gott er að sækja reyndan að ráðum 
(TH) 

1 

Erfaring er en vigtig forudsætning for at kunne udføre en opgave og for, at folk har tillid til, at 
man kan gøre det (io) 

6 Forsigtighed er bedre end 

borgmesterdyd 

0 Varkárnin borgar sig (TH) 1 

Man skal vælge de sikre løsninger og ikke tage chancer (io) 

7 Ingen kan lægge en alen til sin 
vækst 

15 Enginn getur lagt meira af mörkum 
en hann hefur hæfileika til (TH) 

2 

8 Kærlighed gør blind 9.290 Blint er ástaraugað (BV-ÓH) 0 

Den forelskede ser ikke fejlene ved den person vedkommende er forelsket i (io) 

9 Gammel kærlighed ruster ikke 4.850 Seint fyrnast fornar ástir (BV-ÓH) 32 

Tidligere følelser går ikke væk (io) 

10 Som de gamle sjunge, så kvidre de 

unge 

1 Dóttir fer í móður serk (SS) 0 

udtryk for, at nogen opfører sig som sin mor, sin far eller mere generelt hele den foregående 
generation (io) 

11 Der kommer en spreder efter en 

samler  

1 Eftir mikinn gróðamann kemur 
gjarnan mikill svallari (SS) 

1 

12 Man kan hvad man vil 12.500 Allt er það vel með vilja sker (BV-
ÓH)) 

0 

Man kan nå sit mål, hvis man bare har den nødvendige viljestyrke (io) 

13 Sandheden skal nok komme for en 
dag 

2 Oft er sannleikurinn seinn úr munni 
(BV-ÓH) 

1 

Alle ordsprogsparrene i tabel 11, ækvivalerer mht. betydning, men alt andet er 

forskelligt. De ser ingenlunde ens ud, de har forskelligt ordforråd, og der kan være tale 

om grammatisk variation.  
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I par 1, adel forpligter og vandi fylgir vegsemd hverri, bruges vegsemd på islandsk, som 

betyder lovprisning, overfor adel, og vandi, som betyder problem, overfor forpligter. 

Den største forskel på par 2, når sandhed og løgn mødes, så har løgnen tabt og aftur 

hverfur lygi, þá er sönnu mætir, er tabt overfor aftur hverfur, som betyder tilbage går. 

De forekommer i omvendt rækkefølge, da løgnen taber bagest i det danske ordsprog, 

men forrest i det islandske.  

Forskellen på par 3, fanden slog sin oldemor, fordi hun ingen undskyldning havde og 

sínum er fjandinn verstur, er rimelig stor. Verbet at slå forekommer ikke i det islandske 

ordsprog, men i stedet nævnes verstur, som betyder at være værst. Derudover nævnes 

oldemor ikke i det islandske ordsprog, men sínum, som betyder sine. Til sidst kan 

nævnes at det danske ordsprog er længere end det islandske.   

I par 4, bedre fattig med ære end rig med skam og betri er seyrulaus fátækt en illa 

fenginn auður, bruges seyrulaus overfor med ære, og illa fenginn, som betyder stjålet, 

overfor med skam. Desuden nævnes auður i det islandske ordsprog, som betyder 

formue, men forekommer ikke i det danske ordsprog.  

Forskellen på par 5, erfaren mand er god at gæste og gott er að sækja reyndan að 

ráðum, er gæste overfor sækja að ráðum, som betyder få råd hos. Den største forskel på 

par 6, forsigtighed er bedre end borgmesterdyd og varkárnin borgar sig, er 

borgmesterdyden, som slet ikke forekommer på islandsk. Forsigtighed er i ubestemt 

form, men varkárnin er i bestemt form. Desuden er der forskel på bedre end og borgar 

sig, som betyder betaler sig på dansk.  

Forskellene på par 7, ingen kan lægge en alen til sin vækst og enginn getur lagt meira 

af mörkum en hann hefur hæfileika til, er en alen overfor meira af mörkum, som 

betyder at lægge sig mere frem og vækst overfor hefur hæfileika til, som betyder at have 

talent til.  

Fællesordet i par 8, kærlighed gør blind og blint er ástaraugað, er blind. Der tales om 

kærlighed i det danske ordsprog, men ástaraugað på islandsk, som oversættes direkte til 

kærlighedsøjet, men øje forekommer ikke i det danske ordsprog. Det danske verbum 

gør bruges overfor det islandske verbum er.  

Forskellene på par 9, gammel kærlighed ruster ikke og seint fyrnast fornar ástir, er 

gammel overfor fornar, som betyder antikke, ruster overfor fyrnast, som betyder 

forældes og ikke overfor seint, som betyder sent. Ordsprogspar 10, som de gamle 

sjunge, så kvidre de unge og dóttir fer í móður serk har kun betydningen tilfælles, men 

kan alligevel sammenlignes via gamle overfor móðir og unge overfor dóttir.  
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Forskellene på par 11, der kommer en spreder efter en samler og eftir mikinn 

gróðamann kemur gjarnan mikill svallari, er spreder overfor svallari som betyder en 

der går på udskejelse, og samler overfor gróðamann som betyder en der har tjent godt. 

De forekommer i omvendt rækkefølge og desuden er der islandske ordsprog mere 

overdrevet, da der nævnes mikinn og mikill som betyder megen og forekommer ikke i 

det danske ordsprog.  

Det eneste par 12, man kan hvad man vil og allt er það vel með vilja sker, har til fælles 

udover betydningen, er viljen, Man kan sammenligne kan overfor vel. Udover 

betydningen, så har par 13, sandheden skal nok komme for en dag og oft er 

sannleikurinn seinn úr munni, kun sandheden tilfælles. Den største forskel er skal nok 

komme for en dag overfor seinn úr munni, som betyder sent fra munden. Desuden siger 

det islandske ordsprog oft, som ikke forekommer i det danske ordsprog.  

Der er kun tre ordsprog i denne tabel, som forekommer mere end 1.000 gange på 

Google, og de er alle danske. Det er man kan hvad man vil, med 12.500 forekomster, 

kærlighed gør blind, med 9.290 forekomster, og gammel kærlighed ruster ikke, med 

4.850 forekomster. Det ene islandske ordsprog der bruges kun lidt, er vandi fylgir 

vegsemd hverri, med 352 forekomster.   

 

Gruppe V-b) Samme betydning, forskellig metafor 

I tabel 12 opstilles de 13 ordsprogspar, som kun ækvivalerer mht. betydning. Der er i 

hver fald ét metaforisk ordsprog i hvert par, men metaforen er ikke den samme. Der er 

forskelligt ordforråd, og grammatikken kan variere.  
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Tabel 12. Ordsprog med fælles betydning – Gruppe V-b), forskellig metafor 

12 Dansk Islandsk 

1 En lille og vågen er bedre end en 

stor og doven 

88 Margur er knár þótt hann sé smár (BV-

ÓH) 

702 

En persons størrelse ikke er nødvendigvis afgørende for at kunne klare en opgave (io) 

2 Vi skal være på jorden, om den 

så er gloende 

1 Maður verður að sætta sig við lífið þótt 

erfitt sé (TH) 

0 

3 Når krybben er tom bides hestene 835 Þegar harðnar á dalnum er friðurinn úti 

(TH) 

2 

Pengemangel fører altid til strid (io) 

4 Skomager, bliv ved din læst 574 Hugsa þú um þitt (TH) 5 

Man bør holde sig til det, man har bedst forstand på (io) 

5 Man skal tude med de ulve man 

er iblandt 

7 Maður verður að vera eins og hinir (TH) 135 

Man må tilpasse sig, så man bliver som dem, man er sammen med, især med henblik på at opnå 

en fordel (io) 

6 Væggene har øren 8 Litlir pottar hafa líka eyru (SS) 55 

Der kan være uvedkommende, som lytter med (io) 

7 Man skal ikke kaste perler for 

svin 

604 Ekki er hundum helgidóm að bjóða (BV-

ÓH) 

4 

Det er dumt at spilde noget værdifuldt på nogen, som ikke forstår at værdsætte det (io) 

8 Sult er den bedste kok 10 Hungur kennir höndum vinnu (BV-ÓH) 3 

9 Når en hund gø’r, da gø’r de alle 0 Þegar eitt svínið rýtir, rýta þau öll (BV-

ÓH) 

2 

10 Når ét får løber til vandet, så 

løber de allesammen 

0 Nær ein kýrin pissar, pissa þær allar (BV-

ÓH) 

1 

11 Hvem der er allesteder at slikke, 

får fliser i deres tunge 

0 Einhvern tímann brennir sá sig sem öll 

soð vill smakka (FJ) 

0 

Den der er for nysgerrig og blander sig for meget i andres sager, selv om det kun er lidt, kan 

muligvis få ubehagelige følger (io) 

12 Når man taler om solen, så 

skinner den 

44 Oft kemur góður þá getið er, svangur þá 

étið er og illur þá um er rætt (FJ) 

4 

Noget bestemt sker eller en bestemt person kommer, netop som man snakker om det eller den 

(io) 

13 Der kan let gå ild i gamle huse 1 Ástin grípur gamla fólkið (TH) 1 

Gamle mennesker kan også blive forelskede (Aso) 

Alle ordsprogsparrene i tabel 12 ækvivalerer kun mht. betydning, De fleste af 

ordsprogene er metaforiske, men den er ikke ækvivalent.  

I par 1, en lille og vågen er bedre end en stor og doven og margur er knár þótt hann sé 

smár, er vågen er ikke det samme som knár, som betyder energisk, men lille betyder det 
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samme som smár, men kommer dog af en anden stamme, da smár betyder små. I det 

danske ordsprog tales om en som er ental, overfor margur, som er flertal.  

Par 2, vi skal være på jorden, om den så er gloende og maður verður að sætta sig við 

lífið þótt erfitt sé, er ingenlunde ens. Det danske ordsprog er metaforisk og i vi er i 

flertal, men det islandske ordsprog er ikke metaforisk og margur er i flertal. I par 3, når 

krybben er tom bides hestene og þegar harðnar á dalnum er friðurinn úti, er hestene i 

ubestemt form og flertal, men friðurinn i bestemt form og ental. Skomager, bliv ved din 

læst  og hugsa þú um þitt er næsten ens, men der ingen skomager og læst i det islandske 

ordsprog.  

Den største forskel på par 5, man skal tude med de ulve man er iblandt og maður verður 

að vera eins og hinir, er ulve overfor hinir, som betyder de andre, hvilket gør at kun det 

danske ordsprog er metaforisk og det islandske ikke. En anden forskel er tude overfor 

vera.  

Den metaforiske forskel på væggene har øren og litlir pottar hafa líka eyru er vægge 

overfor pottar, som betyder gryde. Desuden er der også i det islandske ordsprog som 

ikke forekommer i det danske ordsprog. Den grammatiske forskel på par 7, man skal 

ikke kaste perler for svin og ekki er hundum helgidóm að bjóða, er perler, som er i 

flertal, overfor helgidóm, som betyder helligdom, og er i ental. Den metaforiske forskel 

er perler overfor helgidóm og svin overfor hundum, som hetyder hunde.  

I par 8, sult er den bedste kok og hungur kennir höndum vinnu, er fællesordet sult eller 

hungur. Den leksikalske forskel er at det islandske ordsprog siger at sult lærer hænder 

arbejde, mens det danske ordsprog handler om en kok.  

Den metaforiske forskel på par 9, når en hund gø’r, da gø’r de alle og þegar eitt svínið 

rýtir, rýta þau öll, er hund overfor svin og gø´r overfor rýtir, som betyder at grynte. 

Hund er i ubestemt form, men svínið er i bestemt form. Der er også synonym variation 

på når overfor þegar. Den metaforiske forskel på par 10, når ét får løber til vandet, så 

løber de allesammen og nær ein kýrin pissar, pissa þær allar, er et får overfor kýr, som 

betyder en ko, og løber overfor pissa. Et får er i ubestemt form, men kýrin er i bestemt 

form.   

Det danske ordsprog i par 11, hvem der er allesteder at slikke, får fliser i deres tunge og 

einhvern tímann brennir sá sig sem öll soð vill smakka, fortæller om fliser som 

konsekvens af slikkeri, men det islandske ordsprog fortæller om at brænde sig som 

konsekvens af at smage alting. Det islandske ordsprog begynder på einhvern tímann, 

som betyder en dag, og som ikke forekommer i det danske ordsprog.  
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Det danske ordsprog i par 12, når man taler om solen, så skinner den og oft kemur 

góður þá getið er, svangur þá étið er og illur þá um er rætt, handler om solen som 

skinner når man taler om den, men det islandske handler om de forskellige folk der 

dukker op når man taler om dem. Det danske ordsprog i par 13, der kan let gå ild i 

gamle huse og ástin grípur gamla fólkið, er metaforisk, men de islandske er ikke.  

Frekvensundersøgning for denne tabel er ikke særlig interessant, da kun fire ordsprog 

forekommer over 500 gange. Det er når krybben er tom bides hestene, med 835 

forekomster, margur er knár, þótt hann sé smár, med 702 forekomster, man skal ikke 

kaste perler for svin, med 604 forekomster og skomager, bliv ved din læst, med 574 

forekomster.    

4.6. Lumske ligheder og idiomer – gruppe VI 

I stedet for at de 21 ordsprog i tabel 13 og 14 ville tilhøre de ordsprog som ikke havde 

en modspiller, så har de 16 danske ordsprog i tabel 13 fået modspillere som ligner i 

udseende, men betyder ikke det samme, såkaldte ”lumske ligheder”, og i tabel 14 er de 

5 danske ordsprog som viste sig at vær brugt som idiomer på islandsk. 

 

Gruppe VI-a) Lumske ligheder 

I tabel 13 opstilles de 16 ordsprogspar, som ligner mht. ordmateriale, men betyder ikke 

det samme, såkaldte ”lumske ligheder”  
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Tabel 13. Lumske ligheder – Gruppe VI-a) 

13 Dansk Islandsk 

1 Hver djævel reagerer i sin tid 0 Hver hefur sinn djöful að draga 

(BV-ÓH) 

1.120 

2 I dag rød, i morgen død 9 Allt er dautt sem ekki er rautt (BV-

ÓH) 

4 

Hellere rød end død, var et udtryk, som opfordrede folk til at tage afstand fra den store 

kommunistforskrækkelse, som herskede i tiden 1950-1990 (io) 

3 Den der er slået til en skilling, bliver 

aldrig en daler 

1 Margur sparar skildinginn, en 

sóar dalnum (BV-ÓH) 

0 

4 På et lige træ kan der også gro en 

skæv gren 

2 Bágt er að rétta það tré, sem bogið 

er vaxið (BV-ÓH) 

2 

5 Når Vorherre lukker en dør, lukker 

han en anden op 

0 Fyrst einar dyr opnast læsast 

aðrar (BV-ÓH) 

0 

6 Den som ingen bukser har, han må gå 

med røven bar 

7 Bætir sá ei brók annars, sem ber 

er um rassinn sjálfur (BV-ÓH) 

0 

7 Man skal ikke skue hunden på hårene 624 Það vex ekki hundshár nema á 

hundi (BV-ÓH) 

0 

Man ikke skal bedømme en person, eller andet, ud fra dennes udseende (io) 

8 Krukken går så længe til vands, at den 

kommer hankeløs hjem 

8 Þeim ber könnuhaldið sem síðast 

við tekur (BV-ÓH) 

0 

En forudsigelse om, at det går galt, hvis man igen og igen gør eller har gjort noget forkert eller 

farligt (io) 

9 Hvad hjertet er fuldt af, løber munden 

over med 

794 Ekki hafa allir hjartað á vörunum 

(BV-ÓH) 

3 

Det kan være svært at tie om sine planer, når man er dybt engageret i dem (io)     

10 Det er bedre at børnene græder over 
forældrene end forældrene over 

børnene 

0 Betra er að barn gráti en að 

faðirinn fargist (BV-ÓH) 

0 

11 Ung frådser – gammel tigger 0 Ungur nemur, gamall fremur (BV-

ÓH) 

2 

12 Bedre godt hængt end slet gift 65 Betra er að vera ógiftur en illa 

giftur (BV-ÓH) 

41 

Det kan være problematisk at være gift (io) 

13 Den der giver til han tigger, skal slå’s 

til han ligger 

0 Margur gefur svo hann glúpnar 

eftir (FJ) 

1 

14 Man kan ikke være hver mands ven  2 Bágt er að vera beggja vin og 

báðum trúr (SS) 

4 

Man ikke kan gøre alle tilpas (io) 

15 Man skal spare på bredden, bunden 

sparer selv 

1 Betra er barmsparað en 

botnskafið (FJ) 

10 

Et udtryk for at spare i tide, inden bunden af skæppen er nået. (Holbek og Kjær 1972;70) 

16 Den ene ulykke fører den anden med 

sig 

1 Einn óréttur bíður öðrum heim 

(BV-ÓH) 

0 

Én ulykke kommer sjældent alene (io) 
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Fællesordet i par 1 er djævel. De to ord som par 2 har tilfælles er rød og død. Par 3 har 

to ord tilfælles, skilling og daler.  De to ord som par 4 har tilfælles er træ og skæv. Det 

par 5 har tilfælles er lukke en dør og lukke en dør op. De to ord som par 6 har tilfælles 

er bukser og røven bar. Par 7 har kun hund og hundehår tilfælles.  

Par 8 har kun et ord tilfælles, og det er hanken på krukken. Par 9 har hjertet tilfælles, 

men også munden og vörunum, som betyder læberne på dansk, selv om det er i ental på 

dansk og flertal på islandsk. Fællesordene i par 10 er børnene, som dog er i ental i det 

islandske ordsprog, og græder. Forældrene kunne også sammenlignes med faderen i det 

islandske ordsprog. Par 11 har to ord tilfælles, ung og gammel. Der er et ord tilfælles i 

par 12, slet gift. Det danske ordsprog betyder at det er problematisk at være gift. Det ene 

fællesord i par 13 er giver. Fællesordet i par 14 er ven.  

Fællesordene i par 15 er spare og bunden. Det der ligner ved par 16 er ulykke overfor 

óréttur.  

Angående frekvensen, er der kun et ordsprog som bruges meget, det er hver hefur sinn 

djöful að draga, med 1.120 forekomster. Derudover er der to ordsprog som har mere 

end 100 forekomster. Det er hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, med 794 

forekomster, og man skal ikke skue hunden på hårene, med 624 forekomster.   

 

Gruppe VI-b) Danske ordsprog-islandske idiomer 

Det viste sig efter grundig søgning at 5 af de danske ordsprog bruges som idiomer i 

islandsk. De kommer her i tabel 14. De har kun betydningen tilfælles. 

Tabel 14. Danske ordsprog overfor islandske idiomer – Gruppe VI-b) 

14 Dansk Islandsk idiom 

1 Man skal sætte tæring efter næring 57 Að sníða sér stakk eftir vexti (SS-

O) 

1.670 

tilpasse sit forbrug og sine udgifter efter sine indtægter (io) 

2 Den som gør regning uden vært, må 

regne om igen 

0 E-m verður ekki kápan úr því 

klæðinu (SB) 

275 

En der er for optimistisk og ikke medregner en vigtig faktor (io) 

3 Du skal ikke svare i vest, når du bliver 

spurgt i øst 

0 Að svara alveg út í hött (TH) 0 

4 I rørt vand er godt at fiske 0 Að fiska í gruggugu vatni (TH) 711 

5 Man skal aldrig save den gren over, som 

man sidder på 

1 Að grafa undan sjálfum sér (TH) 10 

Hvis man kritiserer eller angriber andre, må man passe på ikke at skade sig selv (io) 
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Af de 5 danske ordsprog, som viste sig at være brugte som idiomer på islandsk, var kun 

et som blev brugt i det danske sprog. Det er man skal sætte næring efter tæring, som 

havde 57 forekomster, overfor að sníða sér stakk eftir vexti, som havde 1.670 

forekomster ved søgning på Google.  

Det islandske idiom som kom nr. to i brug, er að fiska í gruggugu vatni, som havde 711 

forekomster. Det er den islandske pendant af i rørt vand er godt at fiske.  

Det tredje og seneste idiom, som bruges på islandsk er e-m verdur ekki kápan úr því 

klæðinu, som havde 275 forekomster. Det er den islandske pendant af den som gør 

regning uden vært, må regne om igen.  

 

4.7. Ingen ækvivalens – gruppe VII 

 

Af de 273 ordsprog der blev stillet op med fandtes der ikke en modspiller til 120 af 

dem. Nogle af dem er alligevel blevet delt op i 6 tabeller. I tabel 15 er 5 ordsprogspar, 

hvor der ikke fandtes kilder for modspillerne, men de havde forekomster på Google. I 

tabel 16 er 8 danske ordsprog, der vedkommer religion, som kunne være en grund til at 

de ikke findes på islandsk. I tabel 17 er 12 ordsprog der vedkommer religion. I tabel 18 

er 5 ordsprog der vedkommer kongen eller krig. I tabel 19 er 3 ordsprog der vedkommer 

fattigdom. I tabel 20 er er 7 ordsprog der vedkommer arbejdere. Efterstående er 77 

ordsprog uden modspiller og nærmere gennemgang  

 

Gruppe VII-a) Ordsprogspar uden kilder 

Tabel 15 indeholder ordsprog hvor der ikke fandtes modspillere på islandsk, men folk 

rundt om kring mente at de måtte findes. Der var flere ordsprog i denne gruppe, men de 

havde ingen forekomster på Google, så de fik ikke lov at følge med. Der er ingen kilder 

for disse i islandske ordsprogsbøger, men ifølge Google, bruges de i det islandske sprog 

og derfor er de sat op i en tabel. 
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Tabel 15. Ordsprogspar uden kilder – Gruppe VII-a) 

15 Dansk Islandsk 

1 Høflighed koster ingen penge 96 Kurteisi kostar ekkert 96 

Opfordring til at være høflig (io) 

2 Man kan også få for meget af det 

gode 

2.870-

281.000 

Of mikið af hinu góða 16.900-

32.800 

3 Hver ting har to sider 31 Það eru tvær hliðar á 

öllu 

143 

4 At tage fejl er menneskeligt 1 Mistök eru mannleg 123 

Et udtryk, der bruges som forklaring og undskyldning for fejl og fejltagelser (io) 

5 Øst, vest – hjemme bedst 726-24.300 Heima er best 44.400 

Udtrykker glæden ved at komme hjem igen eller ved at være blevet hjemme (io) 

Forskellen på på par 1 er ingen penge overfor ekkert på islandsk, som betyder intet. Den 

eneste forskel på par 2 er man kan også få, som kun forekommer i det danske ordsprog.  

Den leksikalske forskel på par 3 er hver ting overfor það eru, som betyder, der er. 

Desuden er öllu, som betyder alt, kun på islandsk. Forskellen på par 4 er at tage fejl 

overfor mistök på islandsk, som betyder fejltagelse. Par 5 ligner meget hinanden, men 

den største forskel er øst, vest i det danske ordsprog, som ikke forekommer i det 

islandske. Derudover er der, det finitte verbum er  i det islandske ordsprog, som ikke 

forekommer i det danske, som, som før sagt, er nødvendigt for at kunne forstås som et 

ordsprog, men det er underforstået i dette tilfælde.   

Frekvensundesøgning i denne tabel er meget interessant. Par 2 bruges utrolig meget i 

begge sprog, og der var 2.870 forekomster for det danske sprog, men hvis man kun slår 

op for meget af det gode, så den står som det islandske ordsprog, så for man 281.000 

forekomster. Det islandske ordsprog derimod, havde 16.900 forekomster, men hvis man 

slår op of mikið af því góða, som også er en måde at sige det på, så får man 32.800 

forekomster. Som par 5 ser ud her, så havde det danske ordsprog 726 forekomster, men 

hvis man slår op hjemme er bedst, så der står som det islandske ordsprog, så får man 

24.300 forekomster. Det islandske ordsprog havde 44.400 forekomster ved søgning.  

 

Af de 120 ordsprog som ikke havde en islandsk modspiller, er 38 blevet delt op 5 

forskellige undergrupper, som kunne muligvis være grunden til at der ikke findes 

modspiller. Det er kun de ordsprog med de fleste forekomster, som får nærmere 

behandling.  
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Gruppe IIV-b) Ordsprog der vedkommer religion 

I tabel 16 opstilles de 10 ordsprog der vedkommer religion.  

Tabel 16. Danske ordsprog der vedkommer religion – Gruppe VII-b) 

16 Dansk 

1 Når fanden bliver gammel, går han i kloster (76) 54 

2 Lediggang er Fandens hovedpude (256) 30 

Den, der ikke arbejder eller er doven, bliver et dårligere menneske (io) 

3 Den Gud giver embedet, giver han også forstanden (136) 3 

En tiltro til enhver embedsmands dygtighed (io) 

4 Når man rækker Fanden en lillefinger, så tager han hele hånden (78) 2 

udtryk for, at man skal passe på med den første lille forsyndelse, fordi man ellers ikke kan 

komme ud af det igen (io) 

5 Der er ingen bund i præstens lomme 1 

6 Bag korset skjuler Fanden sig (232) 1 

7 Gud bevare mig for mine venner – for mine fjender agter jeg mig selv (134) 1 

Beklagelse over vennernes manglende eller mod hensigten virkende hjælpsomhed (io) 

8 Får den intet der gryden rører, så Gud nåde den der ploven kører (130) 0 

9 De kan sagtens komme i helvede, der har Fanden til morbror (148) 0 

10 Den som Herren elsker tugter han (150) 0 

 

De to ordsprog i denne gruppe som forekommer i sproget er når fanden bliver gammel, 

går han i kloster, med 54 forekomster, og lediggang er fandens hovedpude, med 30 

forekomster ved søgning på Google. Resten af ordsprogene havde 3 eller mindre 

forekomster. 

 

Gruppe VII-c) Ordsprog der vedkommer landbrug 

I tabel 17 opstilles de 12 danske ordsprog som har med landbrug at gøre, selv om der 

også findes landbrug i Island, så er der tale om forskellig slags landbrug.   
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Tabel 17. Danske ordsprog der vedkommer landbrug – Gruppe VII-c) 

17 Dansk 

1 En blind høne finder også et korn 32 

2 Kloge høns gør og i nælder 2 

3 De golde aks knejser, de fulde bøjer sig 1 

4 Man skal ikke skifte heste midt i strømmen 1 

5 Der skal mere til plov end ”Hov” 1 

6 Det er det sidste reb, der binder læsset 1 

7 Det én sår, høster tit en anden 1 

8 En pægl brændevin i kusken er lige så godt som en skæppe havre i hestene 0 

9 De hunde, man skal drive i skoven, bider ikke mange dyr 0 

10 Den sene ko får det skidte græs 0 

11 Hvem der ikke vil røgte sit eget kræ, kommer til at muge for andres 0 

12 Som mand er, så er hesten 0 

 

Der er kun et ordsprog i denne gruppe som bruges i sproget ifølge Google. Det er en 

blind høne finder også et korn, med 34 forekomster. De efterstående ordsprog havde 2 

eller færre forekomster.  

 

Gruppe VII-d) Ordsprog der vedkommer kongen eller krig 

Tabel 18 indeholder de 6 ordsprog som har med kongen eller krig at gøre. I Island har 

man ikke haft en konge, udover de man delte med Danmark eller Norge her før i tiden. 

Der har heller ikke været militær i Island, udover det amerikanske, men Island har ikke 

deltaget i en krig.  

Tabel 18. Danske ordsprog der vedkommer kongen eller krig – Gruppe VII-d) 

18 Dansk 

1 Man skal ikke skyde spurve med kanoner 6 

2 Den der dør af skræk, skal begraves under galgen 2 

3 Han drukner ikke, der hænge skal – uden vandet går over galgen 0 

4 Kan du bie, så kan du blive konge i Sverige 0 

5 Man kan sagtens sidde i ovnen og bande kongen 0 

6 Iblandt de blinde er den enøjede konge 0 

udtryk for en sammenligning mellem flere dårlige eksempler, hvor et af dem er mindre dårligt 

end de andre (io) 
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Intet af ordsprogene i denne gruppe bruges i sproget ifølge Google. Det eneste ordsprog 

med kun 6 forekomster er man skal ikke skyde spurve med kanoner. Resten af 

ordsprogene havde kun 2 eller færre forekomster.  

 

Gruppe VII-e) Ordsprog der vedkommer fattigdom 

Tabel 19 indeholder 3 ordsprog som har med fattigdom at gøre. Der har selfølgelig også 

fandtes fattigdom i Island, men der fandtes ikke modspillere til disse 3 ordsprog.  

Tabel 19. Danske ordsprog der vedkommer fattigdom – Gruppe VII-e) 

19 Dansk 

1 Fattigdom er ingen skam 10 

2 Mange munde gør tomme fade 4 

3 Når armoden går ind ad døren, da flyver kærligheden ud af vinduet 0 

 

Fattigdom er ingen skam forekom 10 ved søgning på Google, og mange munde gør 

tomme fade forekom kun 4 gange. Det seneste ordsprog forekom aldrig.  

 

Gruppe VII-f) Ordsprog der vedkommer arbejdere 

Tabel 20 indeholder 7 ordsprog der vedkommer arbejdere. De synes at være fra de 

gamle dage, og måske derfor at der ikke findes en tilsvarende på islandsk.  

Tabel 20. Danske ordsprog der vedkommer arbejdere – Gruppe VII-f) 

20 Dansk 

1 Alle sko gøres ikke over én læst 8 

3 Man skal ligne sit arbejde 2 

5 Hver smed har sin sæd og hver kone sin vane 2 

6 Når tosserne kommer til torvs, får kræmmerne penge 1 

2 En stående skrædder og en siddende kokkepige, det er to ringe folk 1 

4 De er ikke alle kokke, som bærer lange knive 0 

7 Når man kommer en møller, en bager og en skrædder i en sæk og så ryster den, en den 
første der kommer ud en tyv (alle tre personer beskyldes for tyvagtighed) 

0 

Af de 7 ordsprog der er i denne gruppe, er der kun ét som havde over to forekomster på 

Google. Det er alle sko gøres ikke over én læst, med 8 forekomster.  
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De efterstående 77 ordsprog som hverken havde en islandsk modspiller, eller kunne 

deles op i de overstående grupper får ikke yderligere omhandling, udover de 7, som 

havde over 100 forekomster i sproget, ifølge Google.  

Det ordsprog der bruges mest af de efterstående, er ærlighed varer længst, med 75.900 

forekomster. Dernæst kommer lidt har også ret, med 12.700 forekomster. Ingen regel 

uden undtagelse havde 1.640 forekomster. Om hundrede år er alting glemt med 785 

forekomster. Lad falde, hvad ikke kan stå, med 719 forekomster. Tiden går, og vi går 

med med 181 forekomster og senest er man skal ikke gå over åen efter vand med 137 

forekomster. Resten findes i appendiks II. 

5. Konklusion 

Siden man har begyndt at skrive på lertavler, har man skrevet ned ordsprog. De har fulgt 

manden hele tiden igennem, og man ved faktisk ikke hvornår man først begyndte at 

bruge dem. De findes i skrifter så langt tilbage i tiden man kan skue.  

Afgrænsningen af et ordsprog kunne siges at være en kort sætning, afhænget af en lang 

erfaring. Man kan godt regne med at mange ordsprog er opstået fordi en eller anden 

sagde noget fornuftigt eller passende og så er det blevet gentaget ofte nok til at danne en 

tradition for at bruge det. Forklaringen på at lignende ordsprog findes rundt om kring i 

verden er, at mennesker udsættes for lignende situationer uanset hvor de bor.  

Peder Låles ordsprogssamling var en af de allerførste bøger der blev trykt på dansk, 

allerede i slutningen af det 15.århundrede. Peder Syv samlede også på danske ordsprog 

og talemåder, og hans bøger udkom i  1682 og 1688. Han er hovedkilden til alle senere 

danske ordsprogssamlinger.  

Dansk og islandsk er nært beslægtede sprog, og har meget af ordforrådet tilfælles. 

Derfor havde jeg regnet med at sammenligning af ordsprog på dansk og islandsk, ikke 

ville være så vanskelig. Det viste sig ikke at være så nemt som man kunne tro. Af de 

273 ordsprog jeg gik op med, var der kun 153 som kunne sammenlignes med en 

islandsk modspiller, og kun 7 af dem som var helt ækvivalente, 25 var næsten helt 

ækvivalente, 42, var sammenlignet mht. ikonografi, 26 havde kun betydningen tilfælles, 

21 var enten lumske ligheder eller idiomer, og til sidst var der hele 120 som ikke havde 

en modspiller. Jeg tog 38 ordsprog fra de 120 og forsøgte at dele dem op i kategorier 

som kunne muligvis være forklaringen på at der ikke fandtes en modspiller. Det var 

ordsprog der vedkommer religion, landbrug, konge og krig, fattigdom og arbejdere.  
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 Jeg var meget overrasket over ikke at finde flere modspillere til de danske 

ordsprog. Jeg havde regnet med at jeg ville finde en modspiller til i hvert fald 2/3 dele, 

og desuden havde jeg regnet med at flere af dem ville i hver fald ligne meget..   

 Det har været interessant at arbejde med disse ordsprog, og jeg vil mene, efter at 

have kigget ret grundigt på dem at det ikke er nogen speciel type af ordsprog som kan 

sammenlignes bedre end andre. Man kunne sikkert arbejde meget mere med disse 

ordsprog, og måske især dem der står uden en modspiller.  

 Ordsprog kan ikke læses som en roman eller fiktion, selv om mange ordsprog er 

vittige eller har en god livsfilosofi, så derfor burde man hellere kigge i den engang 

imellem, eller som Peder Syv sagde “ikke som mad, men som krydderi“. (Kragh 2003; 

12) 

 

 



58 

Litteratur 

Andersen, S. T. (2006). Talemåder i dansk. Ordbog over idiomer. (2 udgave). 

København: Gyldendahl. 

Auður Hauksdóttir (2004). Født i syttenhundrede og surkål“ og “Hefur lagt frá sér 

tréklossana. 123-133. 

Auður Hauksdóttir (2007). Idiomerne glimrer ved deres fravær om dansk -islandsk 

idiomatik. Í H. O. Jörgensen, Det bedre argument! Festskrift til Ole Togeby på 60 

års födselsdagen (bls. 197-215). Århus: Forlaget Wessel & Huitfeldt. Nordisk 

Institut. 1-20. 

Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson (1988). Íslenskir málshættir (2 útgáfa). 

Reykjavík: Almenna bókafélagið. 

Et tusind gode danske ordsprog (1940). Et udvalg ved Compilator. København: Artur 

Jensens Forlag.  

Farø, K. (2003a). Det ligger lige på tungen. Den danske fraseologi. Mål og mæle , 3. 1-7  

Farø, K. (2003b). Ordsprog i nutidsdansk: Funktioner og problemer. Danske Studier. 

38-61. 

Finnur Jónsson (1920). Íslensk málsháttasafn. Kaupmannahöfn: Hið íslenska 

fræðafjelag í Kaupmannahöfn. 

Holbek, B., og Kjær, I. (1972). Ordsprog i Danmark. København: Jørgens Paludans 

forlag. 

Holbek, B., og Piø, J. (2002). Spakmæli. Alverdens ordsprog. (2 udgave). (Oversætter , 

G. Ó. Erlingsson,). Akranes: Hörpuútgáfan. 

Jón G. Friðjónsson (2005). Orð eru til alls fyrst. Reykjavík. 

Kragh, O. (2003). Aschehoughs store bog med ordsprog og talemåder fra hele verden. 

9000 ordsprog fra 200 sprogområder og fem årtusinder (2 udgave, 1 oplag útg.). 

København: Forlaget Sesam. 

Sölvi Sveinsson (1995). Íslenskir málshættir með skýringum og dæmum. Reykjavík: 

Iðunn. 

 



59 

Appendiks I 

En liste over de ordsprog jeg brugte, i den rækkefølge de forkommer i bogen Ordsprog i 

Danmark. 

 

Adel forpligter (2) 

De golde aks knejser, de fulde bøjer sig (4) 

Ingen kan lægge en alen til sin vækst (6) 

Lidet arbejde, liden løn (8) 

Man skal ligne sit arbejde (10) 

Når armoden går ind ad døren, da flyver kærligheden ud af vinduet (12) 

Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød (14) 

Brændt barn skyr ilden (16) 

Kært barn har mange navne (18) 

Den der tager barnet ved hånden, tager moderen ved hjertet (20) 

Enhver begyndelse er svær (22) 

Godt begyndt er halvt fuldendt (24) 

Iblandt de blinde er den enøjede konge (26) 

En pægl brændevin i kusken er lige så godt som en skæppe havre i hestene (28) 

Det er for sent at dække brønden til, når barnet er druknet (30) 

Den som ingen bukser har, han må gå med røven bar (32) 

Der er ingen bund i præstens lomme (34) 

Mange bække små gør en stor å (36) 

Børn er børn, og børn gør børnegerninger (38) 

Af børn og fulde folk skal man høre sandheden (40) 

Små børn, små sorger; store børn, store sorger (42) 

Det er bedre at børnene græder over forældrene end forældrene over børnene (44) 

Hver dag har nok i sin plage (46) 

Ingen kender dagen før solen går ned (48) 

Hver djævel reagerer i sin tid (50) 

Han drukner ikke, der hænge skal – uden vandet går over galgen (52) 

Man gør tit dyd af nødvendigheden (54) 

Den enes død, den andens brød (56) 

Døden er vis, men tiden er uvis (58) 

Døden skal have en årsag (60) 

Man slår ikke døren hårdt i, når man har sin næse imellem (62) 

Bedre lidt i eje end meget i vente (64) 

Alt har en ende – uden pølsen, den har to (66) 

Enighed giver styrke (68) 

Af erfaring bliver man klog, sjældent rig (70) 

Lad falde, hvad ikke kan stå (72) 

Fanden slog sin oldemor, fordi hun ingen undskyldning havde (74) 

Når Fanden bliver gammel, går han i kloster (76) 

Når man rækker Fanden en lillefinger, så tager han hele hånden.(78) 

En far kan forsørge ti børn, men ti børn ingen far (80) 

Bedre fattig med ære end rig med skam (82) 

Fattigdom er ingen skam (84) 

At tage fejl er menneskeligt (86) 

De store fisk æder de små (88) 

Man fanger flere fluer med en dråbe honning end med en tønde eddike (90) 
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Folk skal lastes når de skal giftes, og roses når de er døde (92) 

Forandring fryder (94) 

Et magert forlig er bedre end en fed proces (96) 

Forsigtighed er en borgmesterdyd (98) 

Man har ej længer fred end naboen vil (100) 

Frænde er frænde værst (102) 

Ung frådser – gammel tigger (104) 

Hver fugl synger med sit næb (106) 

Fuglen flyver aldrig så højt, at den jo søger sin føde på jorden (108) 

Når et får løber til vandet, så løber de allesammen (110) 

Der er ingenting så galt, at det ikke er godt for noget (112) 

Som de gamle sjunge, så kvidre de unge (114) 

Alle gode gange er tre (116) 

Gjort gerning står ikke til at ændre (118) 

Bedre godt hængt end slet gift (120) 

Den der giver til han tigger, skal slå„s til han ligger (122) 

Gods vil til gods (124) 

Den som graver en grav for andre, falder selv i den (126) 

Man skal aldrig save der gren over, som man sidder på (128) 

Får den intet der gryden rører, så Gud nåde den der ploven kører (130) 

Der gror ikke græs på alfarvej (132) 

Gud bevare mig for mine venner – for mine fjender agter jeg mig selv (134) 

Den Gud giver embedet, giver han også forstanden (136) 

En guldnøgle åbner alle døre (138) 

Alle vil over, hvor gærdet er lavest (140) 

Hvor der handles, der spildes (142) 

Hastværk er lastværk (144) 

Der kan være held i uheld (146) 

De kan sagtens komme i helvede, der har Fanden til morbror (148) 

Den som Herren elsker tugter han (150) 

Alle vil herrer være, ingen vil sækken bære (152) 

Man skal ikke skifte heste midt i strømmen (154) 

Øst, vest – hjemme bedst (156) 

Den som synger på fastende hjerte, kommer til at græde før aften (158) 

Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med (160) 

Hjælp dig selv, så hjælper dig Gud (162) 

Så mange hoveder, så mange sind (164) 

Hovmod står for fald (166)  

Når en hund gø„r, da gø„r de alle (168) 

De hunde, man skal drive i skoven, bider ikke mange dyr (170) 

Det er ikke let at lære gamle hunde kunster (172) 

Man skal ikke skue hunden på hårene (174) 

Hvisk og tisk er halv løgn (176) 

Høflighed koster ingen penge (178) 

En blind høne finder også et korn (180) 

Kloge høns gør og i nælder (182) 

Den som ikke vil høre, må føle (184) 

Den ene hånd vasker den anden (186) 

En tro hånd og en tæt mund er alle steder velkommen (188) 

Der kan let gå ild i gamle huse (190) 



61 

Man skal ikke lege med ilden (192) 

Af intet kommer intet (194) 

Den der intet har, har intet at miste (196) 

Man må smede, mens jernet er varmt (198) 

Vi skal være på jorden, om den så er gloende (200) 

Hver søger at mele sin egen kage (202) 

Man kan hvad man vil (204) 

Brav karl hytter sig selv (206) 

En sovende kat fanger ingen mus (208) 

Gamle katte laber også mælk (210) 

Når katten er ude, danser musene på bordet (212) 

Den som vil have kernen, må knække nødden (214) 

Tit kommer stor kiv af liden trætte (216) 

Klæder skaber folk (218) 

Bedre én ko med ro end syv med uro (220) 

Den sene ko får det skidte græs (222) 

Det duer ikke, at koen malker godt, når hun til sidst vælter spanden (224) 

De er ikke alle kokke, som bærer lange knive (226) 

Konen kan med forklædet bære mere ud af huset, end manden kan køre ind med en 

høstvogn (228) 

Kan du bie, så kan du blive konge i Sverige (230) 

Bag korset skuler Fanden sig (232) 

Nye koste fejer bedst (234) 

Krukken går så længe til vands, at den kommer hankeløs hjem (236) 

Når krybben er tom, bides hestene (238) 

Hvem der ikke vil røgte sig eget kræ, kommer til at muge for andres (240) 

Det er lettere at passe på en sæk fuld af lopper end på en kvinde (242) 

Kvindfolkene må råde én dag i ugen, men de må ikke vide hvad dag det er (244) 

Kærlighed gør blind (246) 

Kærlighed og hoste lader sig ikke dølge (248) 

Gammel kærlighed ruster ikke (250) 

Kærligheden er en lilje, den falder lige så vel på en lort som på en lilje (252) 

Du skal ikke spytte i de kål, som du måske selv kommer til at søbe (254) 

Lediggang er Fandens hovedpude (256) 

Man skal holde op, mens legen er god (258) 

Den der ler sidst, ler bedst (260) 

Alle vil længe leve, men ingen vil gammel hedde (262) 

Lad den sørge der længst lever, og den lukke døren der går sidst ud (264) 

Lidt har også ret (266) 

Lige søger lige (268) 

Mands list er vel behænde, men kvindelist er uden ende (270) 

Loven er ærlig, men holden besværlig (272) 

Det er tidligt nok at tage luen af, når du ser manden (274) 

Sulten lus bider værst (276) 

Det er en ringe lykke, som ikke har to misundere (278) 

Når lykken banker på, skal man lukke op (280) 

Enhver er sin egen lykkes smed (282) 

Det er lysten, der driver værket (284) 

Man skal lære, så længe man lever (286) 

En løgner må have en god hukommelse (288) 
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Fremmed mad smager bedst (290)  

Magt går for ret (292) 

Erfaren mand er god at gæste (294) 

Man kan ikke se en mand længere end til tænderne (296) 

Som manden er, så er hesten (298) 

Meget vil mer (300) 

Man kan også få for meget af det gode (302) 

Mennesket spår, men Gud rå´r (304) 

Der fødes ingen mester (306) 

Misundelsens brød bliver også ædt (308) 

Den skal skue moderen vel, som vil have datteren (310) 

Morgenlatter gør aftengråd (312) 

Mange munde gør tomme fade (314) 

Når musen er mæt, er melet besk (316) 

Den mætte ved ej, hvad den hungrige lider (318) 

I mørke er alle katte grå (320) 

God nabo er bedre end broder i anden by (322) 

De lærde narre er de største (324) 

Naturen går over optugtelsen (326) 

Der skal meget til nok og mere til for meget (328) 

Der sker intet nyt under solen (330) 

Nød bryder alle love (332) 

Den der hjælper i nød, hjælper dobbelt (334) 

Når nøden er størst, er hjælpen nærmest (336) 

Slet omgang fordærver gode sæder (338) 

Af to onder må man vælge det mindste (340) 

Ord slår ingen mand ihjel – uden hånden følger med (342) 

Et godt ord finder et godt sted (344) 

Man kan sagtens sidde i ovnen og bande kongen (346) 

Penge er runde, fordi de skal trille (348) 

For penge og gode ord kan man få alting (350) 

Man skal ikke kaste perler for svin (352) 

Der skal mere til plov end ”Hov” (354) 

Ingen er profet i sit eget fædreland (356) 

Når det regner på præsten, så drypper det på degnen (358) 

Det kommer ikke an på en pølse i slagtetiden (360) 

Det er det sidste reb, der binder læsset (362) 

Ingen regel uden undtagelse (364) 

Den som gør regning uden vært, må regne om igen (366) 

Ret skal have sin gang (368) 

Man rider ikke altid den dag, man sadler (370) 

Ingen rose uden torne (372) 

Det er en ringe ræv, der ikke har uden ét hul (374) 

Sæt ikke ræven til at vogte gæs (376) 

I dag rød, i morgen død (378) 

Der går ikker røg af en brand, uden der er ild i den (380) 

Der er råd mod alt, uden mod døden (382) 

Pris ingen salig, før han er i sin grav (384) 

Når sandhed og løgn mødes, så har løgnen tabt (386) 

Sandheden skal nok komme for en dag (388) 
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Enhver er sig selv nærmest (390) 

Selvros stinker (392) 

Af skade bliver man klog (394) 

Jo arrigere skalk, des bedre lykke (396) 

Det er en at nøde godt i ondt (398) 

Jo mere man rører ved skarn, jo mere stinker det (400) 

Der er ingenting, som kommer så nemt som skidt (402) 

Den der er slået til en skilling, bliver aldrig til en daler (404) 

Man skal aldrig sælge skindet, før bjørnen er skudt (406) 

Alle sko gøres ikke over én læst (408) 

Skomager, bliv ved din læst (410) 

En stående skrædder og en siddende kokkepige, det er to ringe folk (412) 

Den der dør af skræk, skal begraves under galgen (414) 

Ingen kan undgå sin skæbne (416) 

Skønhed forgår, dyd består (418) 

Der skal to til at slås (420) 

Hver smed har sin sæd og hver kone sin vane (422) 

Den der smør´ godt, han kør´ godt (424) 

Snart betænkt er snart fortrudt (426) 

Enhver so synes bedst om sine grise (428) 

Når man taler om solen, så skinner den (430) 

Man skal spare på bredden, bunden sparer selv (432) 

Der kommer en spreder efter en samler (434) 

Man skal ikke skyde spurve med kanoner (436) 

To hårde sten maler sjældent godt sammen (438) 

Kaster man en sten mod en flok hunde, hyler den man rammer (440) 

Den ene stodder kan ikke tåle, at den anden har to kæppe (442) 

De store kender altid hverandre (444) 

Det er ofte stille før stormen (446) 

Man skal hæge den stub, man har ly af (448) 

De gamle stude har de stive horn (450) 

Sult er den bedste kok (452) 

En svale gør ingen sommer (454) 

Du skal ikke svare i vest, når du bliver spurgt i øst (456) 

Sygdom flyver på, men kryber af (458) 

Det én sår, høster tit en anden (460) 

Tagdryppet huler stenen (462) 

Tanker er toldfri (464) 

Den tid der går godt, kommer ikke ilde igen (466) 

Der skal tid til alting, sånær som til at fange lopper (468) 

Tiden går, og vi går med (470) 

Den som tier, samtykker (472) 

Hver ting har to sider (474) 

Den ene tjeneste er den anden værd (476) 

Når tosserne kommer til torvs, får kræmmerne penge (478) 

På et lige træ kan der også gro en skæv gren (480) 

Nej og ja gør lang trætte (482) 

Hvem der er alle steder at slikke, får fliser i deres tunge (484) 

En gang tyv, altid tyv (486) 
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Når man kommer en møller, en bager og en skrædder i en sæk og så ryster den, er den 

første der kommer ud en tyv (488) 

Man skal sætte tæring efter næring (490) 

Tomme tønder buldrer mest (492) 

Tålmodighed overvinder alt (494) 

Man skal tude med de ulve man er iblandt (496) 

Ulykke i spil, lykke i kærlighed (498) 

Den ene ulykke fører den anden med sig (500) 

Hvad man i ungdommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer (502) 

Utak er verdens løn (504) 

I rørt vand er godt at fiske (506) 

Man skal ikke smide det skidne vand ud, før man har det rene i stedet (508) 

Det er en kort varme at pisse i bukserne (510) 

Gamle veje og gamle venner skal man ikke foragte (512) 

Man låner sin ven, men kræver sin uven (514) 

Man kan ikke være hver mands ven (516) 

Man må tage verden som den er (518) 

En god vilje drager et stort læs (520) 

Når vognen hælder, skyder de alle efter (522) 

Når Vorherre lukker en dør, lukker han en anden op (524) 

Den der intet vover, han intet vinder (526) 

Væggene har øren (528) 

En lille og vågen er bedre end en stor og doven (530) 

Han skal ej æde, som ej vil svede (532) 

Ære den, som ære bør (534) 

Ærlighed varer længst (536) 

Hvad øjet ikke ser, har hjertet ikke ondt af (538) 

Det første folk bliver blinde på, det er øjnene (540) 

Når øllet går ind, går videt ud (542) 

Man skal ikke gå over åen efter vand (544) 

Om hundrede år er alting glemt (546) 
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Appendiks II 

 

Danske ordsprog uden modspiller, men med betydning 

1 Lidt har også ret  12.700 

Den enkelte del kan være lille, men at mange små dele af samme slags tilsammen kan have et 

stort omfang (io) 

2 Ingen regel uden undtagelse 1.640 

Der ikke findes regler, som altid kan gælde (io) 

3 Om hundrede år er alting glemt 785 

Noget er nu glemt eller næsten glemt. Bruges som en morsom eller ironisk bemærkning eller 
som en slags trøst til en person, der har fået sig et problem, fx ved at dumme sig eller gøre sig 

pinligt bemærket (io) 

4 Lad falde, hvad ikke kan stå 719 

Alt og alle skal kunne klare sig ved egen kraft (io) 

5 Man skal ikke gå over åen efter vand 137 

udtryk for et unødvendigt arbejde. Svarende til billedet af, at det er helt unødvendigt at gå langt 
væk eller gå en omvej i sin søgen efter noget, som allerede findes der, hvor man er. Udtrykket 

kan også betyde, at man gør et arbejde mere besværligt, end det behøver at være (io) 

6 Den ene tjeneste er den anden værd 88 

Man skal behandle andre, som de behandler en selv 

7 De store fisk æder de små 48 

De stærke har magten over de svage og kan gøre, som de vil (io) 

8 De lærde narre er de største 44 

Indbildske akademikere er særligt tåbelige og latterlige (io) 

9 Enighed giver styrke 19 

Et motto, der betoner vigtigheden af sammenhold (io) 

10 Man skal ikke lege med ilden 18 

Man må ikke omgås farligt på en letsindig måde (io) 

11 Små børn, små sorger; store børn, store sorger 8 

Et udtryk, der forudsætter den næsten sorgløse barndom og fremhæver de voksnes store 

problemer (io) 

12 Der sker intet nyt under solen 5 

udtryk for, at en handling eller et resultat kendes fra tidligere (io) 

13 Bedre er lidt i eje end meget i vente 4 

Det er bedre at holde sig til det sikre end at håbe på endnu bedre resultater (io) 

14 Døden vil have en årsag 3 

En bestemt reaktion kan føres tilbage til en bestemt handling (io) 

15 Der er ingenting så galt, at det ikke er godt for noget 3 

udtryk for, at selv den allerværste hændelse kan have sine fordele 

16 Hvisk og tisk er halvt løgn 2 

Hvisk og tisk er et udtryk for ivrigt at tale sagte med nogen, så andre ikke kan høre det (io) 
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17 Ulykke i spil, lykke i kærlighed 1 

Det er ligegyldigt, om man har uheld i spil, blot man er heldig, når det gælder kærlighed (io) 

18 Én gang tyv, altid tyv 1 

En person, som før har gjort forkert, vil have svært ved at modstå fristelsen til at gøre det igen 

(io) 

19 Man gør tit dyd af nødvendighed 

 

0 

Ofte må man acceptere noget ubehageligt eller uønsket (io) 

20 Jo mere man rører ved skarn, jo mere stinker det 0 

Nogle gange kan det være bedre at undlade at beskæftige sig indgående med bedrageriske 

forhold (io) 

21 Der er ingenting, som kommer så nemt som skidt 0 

Sagde den stakkels kvinde eller mand, som skulle til at gøre rent (io) 

22 Den der smør  ́godt, han kør  ́godt 0 

Man skal sørge for at pleje sine kontakter, sit værktøj eller instrument (io) 

23 Det første folk bliver blinde på, det er øjnene 0 

En der  ikke kan finde eller se noget, som burde være let at finde (io) 

 

Danske ordsprog uden modspiller 

1 Ærlighed varer længst  75.900 

2 Tiden går, og vi går med 181 

3 Slet omgang fordærver gode sæder 19 

4 Et magert forlig er bedre end en fed proces 9 

5 Så mange hoveder, så mange sind 9 

6 En løgner må have en god hukommelse 8 

7 Man må tage verden som den er 7 

8 Magt går for ret  6 

9 Brav karl hytter sig selv 5 

10 Der skal meget til nok og mere til for meget 4 

11 Den der hjælper i nød, hjælper dobbelt  4 

12 Den ene stodder kan ikke tåle, at den anden har to kæppe 4 

13 Ære den, som ære bør 4 

14 Alt har en ende – uden pølsen, den har to 4 

15 Mands list er vel behænde, men kvindelist er uden ende 3 

16 Penge er runde, fordi de skal trille 2 

17 Gamle veje og gamle venner skal man ikke foragte 2 

18 Man slår ikke døren hårdt i, når man har sin næse imellem 2 

19 Man fanger flere fluer med en dråbe honning end med en tønde eddike 2 

20 Fuglen flyver aldrig så højt, at den jo søger sin føde på jorden  2 
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21 Snart betænkt er snart fortrudt 2 

22 En tro hånd og en tæt mund er alle steder velkommen  1 

23 En sovende kat fanger ingen mus 1 

24 Den som vil have kernen, må knække nøden 1 

25 Misundelsens brød bliver også ædt  1 

26 Pris ingen salig, før han er i sin grav  1 

27 Skønhed forgår, dyd består  1 

28 De gamle stude har de stive horn  1 

29 Når tosserne kommer til torvs, får kræmmerne penge  1 

30 Man låner sin ven, men kræver sin uven  1 

31 Når vognen hælder, skyder de alle efter  1 

32 Han skal ej æde, som ej vil svede  1 

33 Folk skal lastes når de skal giftes, og roses når de er døde  0 

34 Den som synger på fastende hjerte, kommer til at græde før aften  0 

35 Gamle katte laber også mælk  0 

36 Kvindfolkene må råde én dag i ugen, men de må ikke vide hvad dag det er  0 

37 Kærligheden er en lilje, den falder lige så vel på en lort som på en lilje  0 

38 Du skal ikke spytte i de kål, som du måske selv kommer til at søbe  0 

39 Lad den sørge der længst lever, og den lukker døren der går sidst ud  0 

40 Det er tidligt nok at tage luen af, når du ser manden  0 

41 Ord slår ingen mand ihjel – uden hånden følger med  0 

42 Der er råd mod alt, uden mod døden  0 

43 Jo arrigere skalk, des bedre lykke  0 

44 Det er en skam at nøde godt i ondt  0 

45 Kaster man en sten mod en flok hunde, hyler den man rammer  0 

46 De store kender altid hverandre  0 

47 Man skal hæge den stub, man har ly af  0 

48 Sygdom flyver på, men kryber af  0 

49 Den tid der går godt, kommer ikke ilde igen  0 

50 Der skal tid til alting, så nær som til at fange lopper  0 

51 Man skal ikke smide det skidne vand ud, før man har det rene i stedet  0 

52 Døden er vis, men tiden er uvis 0 

53 Man har ej længer fred end naboen vil 0 

54 Der fødes ingen mester 0 

 


