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1 Indledning 
Denne BA-opgave handler om et kendt fænomen i det islandske sprog, som på islandsk 

hedder „dönskuslettur“, og som på dansk kaldes danismer.  

For dem som ikke kender til begrebet danisme eller “dönskusletta” på islandsk, så er 

danismer danske låneord, der kom ind i det islandske sprog i næsten uændret form, men 

foreblev hverken helt islandske eller helt danske. 

I flere århundrede var Island under dansk påvirkning, på mange måder. Allerede i 

1602 blev dansk monopolhandel lovfæstet, så fra den tid var købmænd i Island danske. Med 

enevældens indførsel i 1662, blev landet et stiftamt i den danske stat, med dansk myndighed. 

Disse samfundsændringer i landet, som var et stillestående bondesamfund, førte til dansk 

påvirkning som havde bl.a. mægtig indflydelse på det islandske sprog, på grund af import af 

utallige danske låneord og ordforbindelser. Mange af dem satte sig fast i sproget, især i 

talesproget, og i talrige tilfælde uden at blive tilpasset det islandske sprogsystem.  

Danismerne blev til hybrider, dvs. en blandnig af de to sprog islandsk og dansk, 

ligesom mange engelske ord er i dansk og flere andre sprog. Med tiden fik dog en stor del af 

danismerne islandsk skrivemåde og islandsk morfologi. Dermed blev de grammatisk rigtige, 

men det var ikke altid nok til at de blev fuldkommen anerkendt. Mange danismer lever 

alligevel et godt liv i det islandske talesprog, især blandt ældre mennesker, fx ord som 

skúffaður/skúffuð (da. skuffet) og kastarolla/kastarhola (da. kasserolle ), uden anerkendelse 

som ægte islandsk. Mange danismer har oprindelse i andre sprog, oftest fra tysk, men hertil 

kommer de gennem dansk så deres oprindelse er ikke aktuel her. Som fremkommer i kapitel 

3, så var dansimer hyppigere i visse socialgrupper, fx hos dem, der tilhørte, eller gerne ville 

tilhøre de finere kredse i Reykjavík i 1800 tallet. Derfor kan de muligvis kategoriseres som en 

slags sociolekt i sproget.   

 

1.1. Danismernes „skæbne“ i Island 
Formålet med denne opgave som jeg kalder Danismernes indtogt og skæbne i islandsk, er at 

undersøge hvilke behandlinger danismer fik i det islandske sprog og iagttage hvad der er sket 

med dem i tidens løb. De sneg sig ind i sproget helt fra tiden før 1600. Det er en kendt 

virkelighed at betragtelig danisme-rengøring fandt sted i optakten til selvstændighedskampen 

i den første halvdel af 1800 tallet og varede frem over republikkens stiftelse.   

Det er interessant at undersøge, hvordan danismerne blev betragtede i islandske 

ordbøger. Tillige er det interessant at undersøge, hvor meget unge mennesker kender til gamle 
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danismer, der eventuelt ikke ofte høres i nutidens sprogbrug, danismer der var en almindelig 

del af sproget for ca 50 år siden.  

For at finde ud af forskellen på to generationers opfattelse og forståelse af danismer, 

lavede jeg to undersøgelser. En til indsamling af ord fra en ældre generation, og en anden for 

at vise de unge en udplukket liste fra indsamlingen, og se hvor meget de forstod af ordene fra 

listen. Den ene generation er født omkring 1950 og den anden er født i 1991. Jeg ønskede at 

nå frem et generationsperspektiv og derfor valgte jeg at lave to undersøgelser. 

 

1.2. Problemstilling 
Jeg stiller mig derfor 3 følgende hovedspørgsmål og tilstræber at finde nogle svar på dem: 

 
1) Hvordan kom danismerne ind i det islandske sprog? 

 

2) Hvad er der sket med danismerne i islandsk? 

a) bliver de brugt? 

b) hvem bruger dem? 

 

3) Hvordan er de to generationers opfattelse af danismer i island? 

a) kender de danismer? 

b) forstår de danismer? 

 

Angående spørgsmål nummer 1 henviser jeg til kapitel 3, hvor jeg gør rede for sproghistorien, 

med hensyn til danismernes indtogt i sproget og om kampen for at rense dem ud igen. 

For at finde svar på de andre spørgsmål, bruger jeg fire metoder. Metode 1, er en e-

post undersøgelse til dataindsamling af danismer som stadigt var i brug i perioden omkring 

1950 –1970. I den samledes ind over 300 ord. Metode 2, er en følge af metode 1, dvs. en 

redegørelse af dataindsamlingen, som jeg udarbejder ved at slå alle ordene op i ordbøger og 

finde ud af; a) om de er danske, for siden b) at registrere hvordan de staves på dansk, c) hvad 

de betyder på islandsk og d) om de findes i islandske ordbøger, især i Islandsk ordbog fra 

2002, eller i den samme opdateret på snara.is. 

Metode 3 er en spørgeskemaundersøgelse og går ud på at vælge 15 ord/dansimer fra e-

post indsamlingen, lave et spørgeskema ud fra dem og finde ud af hvor mange af dem en 

gruppe af 18-19 årige forstår. Metode 4 tilhører, som en følge af metode 3, dvs. en analyse af 

resultater til spørgeskemaundersøgelsen. Disse metoder bliver grundigt omhandlet i kapitel 4. 
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1.3. Baggrund for emnevalget 
Purisme og sprogpolitik er grundlaget til det emne som omhandles i denne opgave. Faktisk 

stammer emnevalget oprindeligt fra min undren over dansk sprogpolitik. Helt fra starten af 

mit danskstudium på Islands Universitet i 2006, har mange af mine opgaver, på forskellig 

måde, handlet om denne undren over den tilsyneladene ligegyldighed blandt danskere over for 

sit sprog. Hovedsagelig var det danskernes generelle anerkendelse af engelske låneord, ofte 

nævnt danglish eller anglicisme der vakte min omtænkning, samt holdningerne over for det 

flod af engelsk, som er ved at besætte visse domæne i sproget og danskerne ser ud til at 

godkende som en selvfølgelig udvikling. Purisme er ikke „in“ og det så ikke ud til at mange 

strittede imod den engelske påvirkning, ikke engang Dansk sprognævn. Dennes rolle er kun at 

registrere. 

I fortsættelse af alle disse overvejelser om dansk sprogpolitik fulgte en sammenligning 

og spekulationer om islandsk purisme og sprogpolitik gerne med i arbejdsforløbet af de 

danske opgaver. Jeg har også stor interesse for det islandske sprog og fik sprogpuristisk 

opdragelse, både hjemme og i skolen. Det er derfor en udfordring at prøve at forene disse to 

interesseområder og det resulterede i at jeg valgte at omhandle purisme og danismernes 

skæbne i det islandske sprog i denne afslutningsopgave i danskstudiet. 

Der opstod mange spørgsmål i forbindelse med emnet som fx hvorfor bruges nogle 

halvdanske låneord endnu, men ikke andre? Hvem brugte dem og hvorfor? Blev de renset ud 

med vilje? – Ja, det blev de faktisk. - Hvorfor blev det gjort? Hvem gjorde det? Hvordan blev 

det gjort? Det var nemt at blive hængende i historien fordi det er så interessant at læse om 

dansk påvirkning på den islandske historie, om kongemagten og købmændene, om 

islændingenes uddannelse i Danmark, selvstændighedskampen o.s.v. 

Jeg var særdeles imponeret over at begynde at lære dansk i skolen da jeg var 13 år 

gammel. Derfor har jeg måske lidt dramatiske holdninger over for danskernes skødesløshed 

med sit sprog, som længe har været mit yndlingssprog efter modersmålet. Det var nemlig en 

stor opdagelse i 10-12  års alderen da jeg opdagede, at jeg kunne læse lidt i min mors danske 

ugeblade. Det har længe været en tradition her i landet at købe danske ugeblade og det er 

overvejende kvinder, der køber blade som fx Hjemmet, Familie Journal og Alt for damerne. I 

begyndelsen var det faktisk kun teksten under de små tegnede vitser, som fandtes hist og her i 

bladene, som jeg forstod. Men senere kunne jeg knokle mig igennem kærlighedsnoveller og 

føljetoner, samt klummer om livet og tilværelsen. Det var en stor sejr i den alder, den gang. 

Måske hjalp det lidt til med forståelsen at de danske låneord var hyppige i det islandske sprog. 
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1.4. Disposition 
Som indholdsfortegnelsen viser, vil jeg konstruere opgaven på følgende måde: Efter 

indledningen kommer kapitel 2, hvor jeg definerer relevante begreber og gør rede for vigtige 

purismeteorier. I den forbindelse søger jeg i kilder som bl.a. i Den store danske encyklopædie,  

samt forskellige artikler. Jeg vil gøre rede for purismeteorier af to kendte sprogforskere; 

Goerge Thomas, og Endre Brunstad. Dertil læste jeg flere artikler om emnet, men der findes 

et stort omfang af litteretur om purisme, så det svære er at vælge fra. 

I kapitel 3, gennemgår jeg den islandske sproghistorie i store træk, med vægt på 

sprogpurisme og dansk påvirkning. Der findes betydelig litteratur om sproghistorien, som 

naturligvis er tæt forbundet med Islandshistorien, således at det er nødvendigt at gøre rede for 

noget af den sideløbende. Læsning om sproghistorien og purismen, danismer og anden dansk 

påvirkning og om islændingenes holdninger med og imod denne påvirkning, var en meget 

interessant læsning. Blandt anden litteratur, som jeg især støtter mig til her, nævner jeg en 

artikel af Svavar Sigmundsson i Purt og reint fra 2003, Íslensk málsaga fra 1992 af Sölvi 

Sveinsson og Íslensk málhreinsun, sögulegt yfirlit, fra 1990 af Kjartan G Ottósson. 

I kapitel 4, gøres der grundigt rede for de metoder som jeg bruger til de undersøgelser 

og analyser der faktisk er kernen, som opgaven drejes om. I marts- og maimåneder i 2009 

lavede jeg de to undersøgelser. Ideen om at lave dem fødtes i anledning af spekulationer om 

purisme og sprogændring i forbindelse med en opgave som jeg skrev, hos Randi Brodersen i 

kurset Nudansk i foråret 2009, hvor jeg overvejer forskellen på purisme i Island og Danmark. 

Sammenligning af dansk og islandsk purisme med fokus på årsager for sprogændring i 

historisk perspektiv. Dette aspekt om sprogændring i historisk perspektiv handler bl.a. om 

danismer og den fornemmelse, at unge mennesker i dag ikke forstår halvdelen af de udtryk 

islændinge anvendte for 50 – 60 år siden. Derfor fik jeg de to informantgrupper til at deltage i 

to undersøgelser. Ved det ville jeg prøve at spejle brugen af valgte danismer i begge retninger 

og se hvordan de unge opfatter ord, som i det sidste århundrede var en del af islændingenes 

dagligsprog. 

Kort sagt gav disse undersøgelser både morsomme og interessante resultater, som jeg 

gør rede for i kapitel 5, hvor jeg analyser og diskuterer de statistiske resultater. I kapitel 6 

prøver jeg at svare på spørgsmålene i problemstillingen og diskutere resultaterne. 

Kapitel 7 handler om hovedkonklusionen, hvor jeg summerer op det som jeg har 

fundet frem til og overvejer lidt om perspektivering. 

I opgaven bruger jeg mange ordbøger, både til at finde frem til forskellige definitioner 

og til at slå op i, fx i forbindelse med arbejdet af ordindsamlingen. For at gøre det klarere, at 
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orientere sig om, hvilke ordbøger der er tale om, uden at skrive dem hver gang i fuld 

bogstavelse, har jeg valgt at bruge forkortelser. Forkortelserne vises her nedenunder i figur1: 

 
DDO Den danske ordbog, moderne dansk sprog på ordnet.dk 
ODS Ordbog over det danske sprog - dansk i perioden 1700-1950, på ordnet.dk 

ÍO ÍSLENSK ORÐABÓK fra 2002, printet udgave og udgave på snara.is 

OM ÍSLENSK ORÐABÓK fra 1963, 

Í-DO Íslensk-dönsk orðabók, på snara.is 

D-ÍO Dönsk íslensk orðabók, printet udgave fra 1992 og på snara.is 

Ensk Ensk lykilorðabók på snara.is 

Sigfús Islandsk-dansk ordbog fra 1921-24 af bl.a. Sigfús Blöndal, 

Staf Íslandsk stafsetningarorðabók på snara.is (da.Islandsk retskrifningsordbog) 

BÍN Beyingarlýsing íslensks nútímamáls, (da. Bøjningsskildring af islandsk nutidssprog) på snara.is 

ído 1976 Íslenzk-dönsk orðabók fra 1976, 
Orðsifjabók Íslensk orðsifjabók (da. Islandsk etymologi) 1989, af Ásgeir Blöndal Magnússon 
Ritmálsskrá Ritmálsskrá Orðabókar Háskóla Íslands (da. Islands Universitets sriftssprogregister) 
Figur 1 
 

2 Teorier og definitioner 
Der findes mange definitoner og teorier om purisme, her gør jeg rede for nogle af dem og 

sammenligner dem. Dertil vil jeg definere og sammenligne begreberne danisme og 

”dönskusletta”, som er jo det centrale i opgaven. Endvidere defineres nogle andre relevante 

begreber som: låneord,  fremmedord, neologismer og terminologi. 

Fortrinsvis benytter jeg Den store danske åbne encyklopædie,1 (herefter Den store 

danske) som hjælpemiddel til at definere forskellige begreber. På dens netside findes 

forklaringer og definitioner på næsten alt mellem himmel og jord. Den stammer fra 

Gyldendals leksikon Den Store Danske Encyklopædi plus suppleringer fra en række andre 

værk. Alt redigeret og verificeret af førende danske fageksperter. Jeg bruger også ordbøgene 

ODS og DDO på ordnet.dk, for at finde frem til definitioner. 

Dertil anvender jeg bøgerne Linguistic purism fra 1991 af George Thomas og Det 

reine språket fra 2001, af Endre Brunstad, samt artikler om purisme af, fx Randi Brodersen, 

Svavar Sigmundsson og Endre Brunstad, fra bogen Purt og reint fra 2003. Endvidere 

anvender jeg artikelen Om purisme af Kristján Árnason i det fællesnordiske lærebogsprojekt 

Nordens sprog med rødder og fødder.  

 

                                                
1 www.denstoredanske.dk. Hentet 09.01.10   
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2.1. Purismedefinitioner. 
Purisme er et overordnet begreb i opgaven, eftersom danisme kan kategoriseres som en del af 

purismen. Begrebet sprogrøgt er et beslægtet begreb som ofte bruges om det samme, selv om 

der findes en smule nuanceforskel på dem. Begrebet sprogrensning findes også, men det vises 

som et synonym for purisme i DDO. I opgaven bruger jeg først og fremmest begrebet 

purisme, dog med nogle undtagelser, fx i kapitlet om sproghistorien. Der handler jeg bl.a. om 

en egentlig ”udrensning” af danismer fra det islandske sprog på forskellige tidspunkter. 

Sprogrensning er evt. lidt kraftigere og forklarer derfor bedre den handling der fandt sted her. 

Der findes forskellige definitioner på purisme og vil jeg her fremhæve nogle af dem og 

sammenligne dem. Den første kommer fra Kristján Árnason, sprogforsker. Han definerer 

purismen på følgende måde i sin artikel. 

 

1) “Ordet purisme bruges om sprogbrugeres tendens til at foretrække 

såkaldt »rene« sprogvarianter frem for »urene« varianter. Den mest 

almindelige udgave af denne stræben efter det »rene« sprog er at man 

foretrækker hjemmelavede ord frem for låneord. Dette kaldes 

leksikalsk purisme, dvs. »at tilstræbe ordformernes renhed«.” 2 

 

Kristján fremhæver endvidere at purisme er nært beslægtet, med at fleste sprogbrugere gerne 

vil tale ”et »godt« eller rigtigt sprog, dvs. at man i en eller anden forstand synes at det er 

»bedre« at bruge de ord som hører hjemme i sproget.” Det vil sige, at man tilrettelægger sit 

sprogbrug og vælger bevidst eller ubevidst blandt forskellige måder at udtrykke sig på. 

Den anden definition findes i Den store danske. Der defineres purismen på følgende 

måde: 

 

2) ”purisme, (af lat. purus 'ren' og -isme), i sprogvidenskab sprogrensning, 

dvs. bestræbelse på at udelukke fremmedelementer fra modersmålet. 

Den mest radikale purisme søger at udrense alle sprogbestanddele af 

fremmed oprindelse, mens den mere moderate især vil hindre optag af 

nye lån fra fremmede sprog.” 3 

 

                                                
2 Kristján Árnason, 2004, http://www.norden.org/nordenssprak/kap6/6a.asp. Hentet 18.11.09 
3 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Sprogvidenskab,_overbegreber/purisme 
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Der siges endvidere, at purismens opgave i begge tilfælde, både den radikale og den 

moderate, er at anvise alternativer. Enten oversættelseslån, dvs låneord, der ikke overtages 

lydligt, men er oversat ledvis fra tilsvarende udtryk på andre sprog, fx hjemmeside efter 

engelsk homepage, eller nydannelser på rent hjemlig grund fx grydeklar. Dette ord handler 

om madvarer, lige til at varmes i gryden, men bruges også i overført betydning, fx tales der 

om en grydeklar løsning. 

Den tredje og den fjerde definition findes i en artikel af Randi Brodersen i bogen Purt 

og reint. Der peger hun på to definitioner på purisme. Definition nummer 3, er en dansk 

version fra Nudansk Ordbog, mens definition nummer 4er en norsk version i 

Bokmålsordboka. De to kilder beskriver purisme på følgende måde: 

 

3) ”Forsøg på at fjerne el. udelukke fremmede ord og afledninger fra 

sproget” 

4) ”forsøk på å erstatte fremmede ord i et språk med hjemlige ord” 4 

 

Det interessante her er de små men betydningsfulde forskelle på definitionerne. I 

definition nummer 1, skal man foretrække rene sprogvarianter fremfor urene og 

hjemmelavede ord fremfor låneord. I nummer 2, fra Den store danske, tales der om 

bestræbelse til at udelukke. I nummer 3,fra Nudansk ordbog som ligner den nummer 2, er 

det forsøg på at fjerne eller udelukke og i den nummer 4,fra norsk Bokmålsordboka, skal 

man forsøge at erstatte fremmede ord med hjemlige. 

Det fremgår her, at det ofte er spørgsmål om holdninger og hvordan folk har 

forskelligt syn på samme ting. Den norske udgave er den mest positive, den opfordrer i stedet 

for at udelukke. Norsk sprogpolitik har klart formuleret puristisk linje, mens den danske ikke 

er så klar, selvom den i praksis også har ført til puristiske resultater, ifølge Randi Brodersens 

artikel i Purt og reint. 5  

 

2. 2. Er islandske purismebegreber anderledes? 
Forholdene ser ud til at være lidt mere komplicerede at finde ud af, når det gælder islandsk. 

Jeg synes imidlertid, at det er nødvendigt, at have islandske definitioner her for at 

sammenligne dem med de danske og den norske. 

                                                
4 Randi Brodersen, 2003, s. 113 
5 Randi Brodersen, 2003, s. 114 
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Selve ordet purisme findes ikke i Í-DO, men det findes i ÍO, vist nok med forklaringen 

internationelt. Ærligt talt overraskede det mig lidt at finde det der, fordi det er et fremmedord 

der før i tiden må have været antaget som et uønsket ord. Det findes ikke i Sigfús. Begrebet 

purisme defineres på følgende måde i Dansk-islandsk ordbog, der står: 

 

 1 málhreinsunarstefna, hreintungustefna 

 på dansk: sprogrensningspolitik og rensprogspolitik. 

 

 2  nýyrði í stað tökuorðs 

 på dansk:  neologisme i stedet for låneord/ fremmedord 

 

Slår man op ordet hreintungustefna i Íslandsk ordbog (ÍO) får man følgende oplysninger: 

 

 sú stefna að verjast útlendum áhrifum á tunguna, amast við málatriðum sem orðið hafa 

til vegna slíkra áhrifa og nota sem allra mest orð af innlendum uppruna 

 

 på dansk:. den stræben at beskytte sproget for udenlandske påvirkninger, prøve 

at kæmpe imod sprogvarianter som er dannede af den slags påvirkninger og 

anvende mest muligst ord af hjemlig oprindelse. (min oversættelse) 

 

og i samme lemma: 

 sbr. málrækt  6 

 på dansk: jf. sprogrøgt 

 

Begrebet málrækt,defineres så på følgende måde i ÍO: 

 

 1 það að leggja rækt við málfar og vanda mál sitt 

 på dansk: det at dyrke sit sprogbrug og udføre sit sprog med omhu. 

 

 2 menningarstefna þar sem lögð er áhersla á að efla tungumálið sem samskipta- og 

tjáningartæki í víðum skilningi og gæta þess að breytingar á því verði ekki svo 

gagngerar að sögulegt samhengi rofni  7 

                                                
6 Íslensk orðabók, www.snara.is  
7 Íslensk orðabók, www.snara.is 



BA-opgave i dansk 2010  Ásdís Sigurgestsdóttir 

11 
 

 på dansk: kulturpolitik hvor der lægges vægt på at fremme sproget som 

kommunikations- og kulturredskab i vid forstand og vogte over at ændringer på det 

ikke bliver så grundige, at de bryder den historiske sammenhæng. (min oversættelse) 

 

I den islandske definition tales der om tunguna (da. sproget) i bestemt form, så det 

forstås for at være det islandske sprog som omtales her, men ikke sprog generelt. Disse 

definitioner er, på en måde stærkere end den danske og den norske. Hvis man analyserer de 

islandske definitioner pragamatisk, ord for ord så handler det om at beskytte eller måske 

hellere forsvare sproget for udenlandske påvirkninger og man skal kæmpe imod. Det ligger i 

mellem linjerne at det er en kamp, som i en krig. 

I de andre nordiske definitioner tales der om bestræbelse og at man skal foretrække og 

forsøge som i Nudansk ordbog og i norsk version af Bokmålsordboka. 

Hvis man tager definitionen om málrækt, (da. sprogrøgt) helt bogstaveligt, så skal 

man dyrke sit sprogbrug med omhu. Det er netop den holdning jeg husker så godt fra min 

ungdom. Selvom vi kunne lege med sproget og bruge alle slags slang og fremmedord i 

talesproget, som vi jo gjorde meget af, så skulle man i litteratur- og modersmålopgaver på Det 

islandske seminarium i tresserne, skrive godt sprog. Ordene skulle vælges med omhu og 

syntaksen skulle ikke bære nogen præg af kancellistil. Det kan nemt påstås at der ikke fandtes 

mange danismer i opgaver i islandsk i den tid. De var ikke anerkendte, og de skulle i hvert 

fald ikke anvendes hos fremtidige lærere. 

Mange påstår at islændinge har stærkere puristiske holdninger over for sit sprog end 

andre nationer, dog kan det være svært at måle den slags som utvivlsomme kendsgerninger. 

Det var derfor interessant at støde på følgende yderligere oplysninger om definitioner af 

purisme i Den store danske: 

 

”I Norden er kun den islandske sprogpolitik af princip puristisk: Siden 

1700-t. er dansk påvirkning undgået, og for nye fænomener skabes hjemlige 

udtryk. I dansk har en moderat purisme gjort sig gældende siden 1600-t., først 

med front mod latin og fransk, fra 1840'erne til 1950'erne især afvisende over for 

tysk, men positiv over for svensk og norsk.”8 

 

                                                                                                                                                   
 
8 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Sprogvidenskab,_overbegreber/purisme. 
Hentet 10.09.10. 
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I ODS, som ikke bruger mange ord om tingerne, står som et eksempel på brug af begrebet: 

 

”Dansk er kendt som værende åbent for fremmede gloser, islandsk er præget af 

total purisme – alt oversættes til egne ord“9 

 

Ovenstående henviser til, at puristiske holdninger i Island i hvert fald kan kategoriseres som 

radikal purisme. 

I diskussioner om islandsk sprogbrug fremkommer ofte det synspunkt, at puristiske 

holdninger her i landet kan være lidt for meget af det gode og at det kan føre til at man vægrer 

sig ved at udtrykke sig offentligt, fordi man ikke er sikker på at mestre sproget på en 

tilfredsstillende måde. 

Svavar Sigmundsson peger på kritik på purisme i sin artikel i Purt og reint, den 

synsvinkel at organiseret udryddelse af fremmede ord i sproget, kunne bidrage til et fattigere 

sprog og at det ville begrænse mulighederne for at udtrykke sig nuanceret. For eksempel er 

forfattere ofte kritiske over for de islandske puristiske holdninger. En af dem, en ung en 

Sigfús Bjartmarsson mener: ”at den islandske stat er den stærkeste sprogpolitistat i verden og 

har fuldstændig power-bremser på al fornyelse af sproget. [....] det er hos folket sproget 

udvikles [...] sprogeksperter kan ikke vedligeholde et sprog alene, uanset, hvor geniale 

neologismer de danner, grammatisk set. Det er efter hans mening helt absurd megalomani at 

tænke sig at kunne styre et helt sprog fra et kontor.”10  

 

2.3. Purismeteorier 
Den norske sprogforsker Endre Brunstad som har specialisertet sig i purismebegrebet, samt 

definitioner og teorier i forbindelse med det, siger i indledningen til sin artikel i Purt og reint: 

 

„No finst det i og for seg ikkje reine språk. Alle språk, jamvel islandsk, har ulike 

former for sproklån og sprok blandingar. Dessutan er fleire språk skapte på 

grunnlag av språkkontakt og språkblanding. Førestellinge om ‘reint‘ språk, slik 

vi finn henne i språkpurismen, viser såleis til ein mental konstruksjon, ikkje til 

eit faktisk og observerbart fenomen.“ 11  

 

                                                
9 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=purisme. Hentet 10.09.10.  
10 Svavar Sigmundsson, 2003, s. 79 
11 Endre Brunstad, 2003, s. 7 
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Alligevel mener Brunstad at man kan tale om det „rene“ sprog, hvis forestillinger om det rene 

får en speciel status i samfundet og bliver internaliseret af sprogbrugere, så kan det være 

operativt som et normfænomen og spille en rolle i normeringsprocessen. Brunstad fortsætter 

med at pege på at uafhængigt af hvordan hver og en opfatter purismen, så er det en 

forudsætning at gøre begrebet så eksplisitt som muligt. Han henviser til nogle definitinoner i 

forskellige nordiske ordbøger og peger på, at de ligner hinanden i store træk og at de alle 

tenderer til at gøre purismen almen, dvs. at den er rettet imod påvirkning fra alle sprog. Men 

at i praksis er denslags almenpurisme mere undtagelse end regel, fordi som han siger: „De 

fleste sprog – undtagen islandsk og kinesisk – har en afgrænset eller specifik purisme: 

purismen gælder nogle men ikke alle sprog.“ 12 (min oversættelse fra norsk). 

Endre Brunstad nævner fx, at nynorsk er rettet imod danske og nedertyske former, mens 

de er mindre kritiske over for latinske og græske betegnelser, og at de er skeptiske over for 

sprog og sprogformer, som de opfatter som truende eller konkurrerende. 

Selvom Brunstad taler om, at islandsk og kinesisk er undtagelser af avgrænset purisme 

nu, kan netop den pointe godt sammenlignes med, hvordan islandske sprogpurister oplevede 

det danske sprog, som både truende og konkurrerende  for omkring 150 år siden. Danskernes 

oplevelse angående tysk påvirkning i den første halvdel af 1900 tallet, kan også nævnes for 

afgrænset purisme. 

George Thomas er en anden højt respekteret sprogforsker, som også har specialiseret 

sig i sprogpurisme. Hans synsvinkel er bredere, og han mener at andre forskere ikke går langt 

nok. Han vil indkludere dialekter, sociolektiske og stilistike træk, men ikke kun se stivt på 

purismen ud fra fremmede sprogelementer. Hans definition, som han dog kalder for en 

arbejdesdefinition er følgende: 

 

“Purism is the manifestation of a desire on the part of a speech community (or 

some section of it) to preserve a language from, or rid it of, putative foreign 

elements or other elements held to be undesirable (including those originating in 

dialects, sociolects and styles of the same language). It may be directed at all 

linguistic levels but primarily the lexicon. Above all, purism is an aspect of the 

codification, cultivation and planning of standard languages.” 13 

 

                                                
12 Endre Brunstad, 2001, s. 24 
13 George Thomas, 1991, s. 12  
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Ved at se på purismen på denne måde, åpstår der det problem, at det kan fremkalde 

modstand mod hjemlige sprogelementer, som vil udelukke en vis mulighed for at danne nye 

ord. Det kunne netop være et problem i islandsk, hvor traditionen er stærk for at hente stof til 

nye ord i ”guldalder” ordforrådet for modersmålet, jf. tölvuskjár (da. computerskærm). Tölva 

er en hybrid af ordet tala (da. tal) i flertal, tölur og völva (da. sandsigerske) og skjár er et 

gammelt ord for et lille vindue. 

Endre Brunstad peger på nogle problemer som kunne være følge af denne George 

Thomas teori fx, at de fleste andre forskere definerer purisme som en aktivitet imod fremmede 

elementer. Det er således den sædvanlige definition, de fleste bygger på. Noget andet er, at i 

mange tilfælde skelner purister ofte imellem statusen til dialekttræk og statusen til fremmede 

sprogtræk. Han siger endvider, at i islandsk, færøysk og i nynorsk har dialektismer været 

brugte for at afløse låneord. 

Nu skal det være nok om purismeteorier. Teorier er ét, men praksis er noget andet. Jeg 

vil her med afrunde denne omhandling om purismedefinitioner og teorier med at henvise til 

en artikel af Kristján Árnason, hvor han siger at: 

 

” Purisme har altså typisk at gøre med holdninger til eller valg af ord. Når man 

vælger et udenlandsk ord, kan det være fordi man ikke kan finde et ord fra sit 

eget dagligsprog der kan udtrykke det man vil sige, eller det kan være fordi man 

af en eller anden grund betragter de udenlandske udtryksmåder som mere 

ønskværdige” 

Man vælger selv det sprogform, som man bruger og man bruger forskelligt form efter de  

omstændigheder man befinder sig i, man taler anderledes med unge end med ældre, 

anderledes med dem man kender godt end med ubekendte o.s.v. og man skifter ubevidst, det 

kan tillige siges at man er ”programmeret”. 

Kristján fortsætter i sin artikel : 

”Men der kan også være ideologiske grunde til det omvendte, når man vælger en 

nydannelse fra sit eget sprog i stedet for det lånte udtryk (....). Oftest sker dette 

valg imidlertid ubevidst, dvs. at man vanemæssigt bruger en bestemt form, og 
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det er sprogsamfundet som bestemmer hvilke ord der bruges eller ikke 

bruges.”14 

 

2.4. Danisme  
Begrebet danisme er det begreb, som er mest fremtrædende i opgaven. Mine undersøgelser 

handler jo om danismer og hvad der er sket med dem i det islandske sprog i historisk 

sammenhæng. I Den Store Danske står følgende om begrebet danisme: 

 

” (efter ty. danismus, af lat. danus dansk), dansk sprogejendommelighed; 

danskpræget sætningsbygning, udtryk el. ord i et andet sprog (fx i norsk el. 

svensk).”15 

 

I DDO siges det samme om oprindelsen og betydningen siges at være: 

 

”dansk ord eller udtryk der optræder i et andet sprog.“ 16 

 

Sammenlignelige ord er fx anglicisme for engelsk og svecisme for svensk. Svenskhed bruges 

også i den samme betydning. 

Disse to definitioner viser sig at være nogenlunde ens og de indeholder ingen synlige 

holdninger, dvs de er ikke værdiladede. 

 

2.5. ”Dönskusletta”, definition og tidligere forskninger  
Hvis man slår op ordet danisme i D-ÍO får man betydningen; dönsk máláhrif, dönskusletta. 

Dönsk máláhrif er neutral ordlyd og betyder dansk påvirkning på et sprog. Derimod er 

betegnelsen for dönskusletta i ÍO: 

 

„orð eða orðasamband sem er af dönskum uppruna og ekki telst viðurkennt mál“ 

på dansk: ord eller ordforbindelse af dansk oprindelse som ikke anses for at være 

anerkendt sprog (min oversættelse) 

 

                                                
14 Kristján Árnason, 2004, http://www.norden.org/nordenssprak/kap6/6a.asp. Hentet 03.02.10 
15 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Fremmedord/d-dh/danisme. Hentet 03.02.10 
16 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=danisme .Hentet 03.02.10 
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Forskellen på definitionen af begreberne danisme og dönskusletta ligger i at dönskusletta ikke 

anses for at være anerkendt sprog. Der siges ikke noget om anerkendelse eller ej i de danske 

begreber om danisme. Begrebene er derfor ikke helt ækvivalent. Alligevel bruger jeg begrebet 

danisme i gennem opgaven på grund af mangelen af noget bedre. 

Det islandske begreb dönskusletta indebærer nemlig, på en vis måde, en gammel 

puristisk holdning, det er et negativt værdiladet udtryk. I mange tilfælde er det brugt som 

skældsord, ligesom ordet enskusletta, dvs. som eksempel på et forkert sprogbrug. Det er især 

den sidste del -  sletta - som er værdiladet, og betyder på dansk; noget som er kastet eller 

stænket (på ngn. eller ngt.), klat, plet. Fx blækklat og mudderklat. For sjov påpeger jeg to 

udtryk, begge negativt værdiladede, som har med ordet sletta at gøre: slettireka der siges om 

dem som blander sig og slettirekuskapur som kan oversættes som upassende emsighed. 

Holdningerne kan regnes for at stamme fra kampen om danismerne i Island, især i 

1800-tallet og 1900-tallet. Den negative ladning stammer naturligvis fra dem som var imod 

dansk sprogpåvirkning. Dönskuskotið mál som betyder sprog besmittet med danismer er på 

samme måde værdiladet. Den slags sprog var noget man ikke skulle anvende. 

Til trods for alle de holdninger man oplevede omkring dansimer, så bruger man dem 

ofte, både ubevidst, men også helt bevidst og med vilje, fordi de lyder humoristiske og 

gammeldags på en sjov måde. De skal da gerne bruges sammen med nogen som forstår dem 

og kender og har samme humoristiske sans. 

Guðrún Kvaran er sandsynligvis en af de sprogforskere, der har størst kundskab til 

danismer i det islandske sprog. Jeg støtter mig meget til hendes faglitteratur. Hun svarer ofte 

på spørgsmål om islandsk sprogbrug på Islands Universitets videnskabswebside, som giver 

svar på utallige spørgsmål om sprogvidenskap.17 Guðrún Kvaran er også blandt de 

sprogforskere, der har udført den mest omfattende indsamling på, og forskning om sprogbrug 

i Island, især om talesprog rundt om kring i landet. Disse forskere, som arbejder med Orðabók 

Háskólans (da. Universitetets ordbog), har i mange år haft ansvar for et program på Islands 

statsradio, RUV, som kaldes Íslenskt mál (da. Islandsk sprog). Det går ud på at indsamle 

forskellige gamle udtryk, ved at spørge lyttere om de kender ord og ordforbinelser, der ikke 

høres ret meget længere. Blandt de udtryk er danismer, som især ældre mennesker husker fra 

gammel tid og de måske stadig bruger. Sprogforskerne får mundtlige eller skriftlige svar fra 

lytterne og formidler dem i de efterfølgende udsendelser af programmet. 

                                                
17 http://visindavefur.hi.is/ 
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På videnskabswebsiden findes en interessant artikel af Guðrún Kvaran, som handler 

bl. a. om denne indsamling og hedder Auðnæm er ill danska 18. Det er et gammelt ordsprog 

fra omkring midten af syttenhundret tallet og siger noget om holdninger til det danske sprog i 

den tid. Guðrún overvejer i artiklen, om man ikke skulle se på de danske låneord/fremmedord  

(isl. tökuorð), som de fleste indbyggere i Reykjavík brugte i hendes ungdom, men nu hastigt 

forsvinder, som en slags sprogminder som bør registreres lige som andre fortidsminder. 

Guðrún Kvaran har skrevet meget om det islandske sprog, bl.a. om den dansk 

påvirkning på det. For lang tid var hun redaktør af Orðabók Háskólans (Islands Universitets 

Ordbog), som blev oprettet i 1947. I de sidste år har hun sammen med andre sprogforskere 

taget sig af forberedelse af offentlig sprogpolitik, som tog lovfæste i året 2009. 

Guðrún Þórðardóttir skrev i 1998, en BA-opgave, Íslensk tökuorð úr dönsku og 

dönskuslettur, som jeg også støtter mig til. Der omhandler hun sin indsamling på 3492 

dönskuslettur/danismer, og gør rede for danskbeslægtet sprog, som hun og hendes 

omgangskreds, husker fra gammel tid. Guðrún Þórðardóttir blev født i 1936, så hun omgåedes 

betydelig mange mennesker, der blev født i det nittende århundrede, fx mormor, 

mormorssøstre og flere, alt indbyggere i Reykjavík. Som und pige fik Guðrúns mor 

uddannelse på en husholdningsskole i Danmark. I Guðrún Þórðardóttirs hjem brugtes derfor 

mange danismer, bl.a. om husholdning og madlavning, selvom der tillige hærskede 

sprogrensning, og hun og hendes søstkende blev konstant rettede. 

Guðrún Þórðardóttir registrerer hele sin indsamling, der følger med hendes opgave 

som bilag. En interessant læsning, der giver et godt billede af de danismer der blev brugt her 

før i tiden. Hun undersøger også om ordene findes i islandsk-islandsk ordbog, OM og bruger 

en redigeret udgave fra 1992 af den Orðabók Mmenningarsjóðs der først udkom i 1963. Siden 

hun skrev sin opgave, er der udkommet endnu en ny og meget redigeret udgave af denne 

islandske ordbog. Det er den udgave som jeg mest bruger i min forskning. Jeg stødte på nogle 

ord, der ikke længere har nogen kommentar i den nyeste udgave af ordbogen, fx ordet 

spásséra., Det ord havde et spørgsmålstegn, der betyder et omtvisteligt ordbrug, i udgaven fra 

1963.  

Guðrún Þórðardóttirs indsamling byggede på andre formål, end min. Hendes formål 

var at samle så mange danismer som muligt, både ord og ordforbindelser, mens mit formål var 

at indsamle ord, som muligvis var ved at forsvinde og bruge en del af samlingen til at 

                                                
18 Guðrún Kvaran, 2002, http://visindavefur.hi.is/article.php?id=22. Hentet 22.11.2009 
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undersøge unge menneskers forståelse af dem. Derfor findes i min samling, få helt 

almindelige danske låneord som pólitík, interessant og klassík. 

 
2.6. Arveord, låneord, fremmedord og flere begreber 
Nogle af de hyppigste begreber som man støder på i omhandling af sprog og sprogforskning 

er, arveord, låneord, fremmedord, neologismer og terminologi. Her gør jeg rede for dem og de 

tilhørende definitioner, som er relevant for opgaven. 

Arveordene er grunden og bunden til et hvert sprog. De er givet videre fra den ene  

generation til den anden i en uafbrudt kæde. De er basisord for helt grundlæggende 

hverdagsting og begreber, en fast del af sproget som fx du, mor, barn, bære. Og de har været 

en del af sproget hele vejen via olddansk, fællesnordisk og fællesgermansk tilbage til det 

indoeuropæiske grundsprog, uden på noget tidspunkt at låne ordet fra andre sprog.19 

Arveordene kan derfor aldrig anses for at være importerede låneord eller danismer i islandsk, 

selv om mange af dem ligner meget danske ord om de samme ting og begreber. 

 

2.6.1. Låneord 
Til gengæld er låneordene, som selve ordet siger lånt fra et andet sprog, men dog ikke i alle 

tilfælde leveret tilbage, selvom der dannes et nyt og hjemligt i stedet for det. De lever 

alligevel i sproget som mange danismer gør, jf. gardínur. Selv om vi har det islandske ord 

gluggatjöld så bruger vi gardínur parallelt. Låneord defineres på følgende måde: 

 

”låneord, ord, som er optaget fra et fremmed sprog, og som adskiller sig fra en 

anden type af importerede ord, såkaldte fremmedord, ved at være fuldt tilpasset 

det modtagende sprogs struktur. [....] Til låneord regnes også såkaldte 

oversættelseslån, fx samvittighed efter latin conscientia, som atter gengiver 

græsk syneidesis 'medviden', og frynsegode efter engelsk fringe benefit.”20 

 

Der siges tillige i Den store danske om begrebet låneord, at i mange tilfælde optages 

låneordene med ting de betegner og at ofte kan de føre nye betydningsnuancer til et sprog. 

Låneordene giver, som sagt varianter som kan berige sproget. Den holdning var knap nok 

vedtaget i det islandske samfund i årtierne omkring århundredeskiftet 1900, angående 

                                                
19 http://sproget.dk/sprogtemaer/etymologi-ordenes-oprindelse/arveord-laneord-og-fremmedord/arveord .Hentet 
16.03.10 
20http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Leksikologi_og_terminologi/l%C3%A5neord.
Hentet 18.03.10 
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dansimer i islandsk, selvom nogle påpegede disse som et argument for at vise overbærenhed 

med låneord, som måske ikke var så ”skadelige” som mange andre. 

Endvidere vil jeg pege på, at der også i Den store danske står, at ”Lån skyldes ofte det 

långivende sprogs højere prestige.” Dette ser ud til at passe godt til danismerne i islandsk, 

fordi selvom der fandtes mange, som ville af med dem allesammen, så fandtes der også en 

stor gruppe islændinge, der gerne ville beholde de danske låneord og gjorde det. Dansk var de 

fines sprog, i Reykjavík i midten af 1800-tallet. 

 

2.6.2. Fremmedord 
Fremmedord defineres på følgende måde i Den store danske: 

 

”ord, som er optaget i dansk fra et fremmed sprog, og som ikke er tilpasset 

sprogets ortografiske, lydlige eller bøjningsmæssige struktur. Grænsen mellem 

fremmedord og låneord er flydende, men hvor låneord følger sprogets kendte 

mønstre, virker fremmedord stadig fremmede.”21 

 

Eftersom grænsen mellem fremmedord og låneord er flydende kan det være svært at 

sætte finger på i hvilken kategorie danismerne skal falde. Det er heller ikke tradition for at 

skelne mellem de to kategorier i Island, jf. følgende henvisning til artikeln Det første skridt til 

en islandsk fremmed-og/eller låneordbog af Guðrún Kvaran, hvor hun skriver følgende: 

 

„I et land som Island, hvor sprogpurismen er kommet til udtryk i hvert fald siden 

det sekstende århundrede og har været dominerende siden romantikkens tid, har 

ganske mange [mennesker] bestemte meninger om hvad det er som skal defineres som et 

ord eller en ordforbindelse af fremmed oprindelse i islandsk. De fleste er ikke vant til at 

skelne mellem låneord og fremmedord. Alle ord af fremmed oprindelse er for almenheden 

tökuorð, d.v.s. ord optaget fra et andet sprog uanset hvor tilpassede de er.”22    

 

Imidlertid er der nu sket den ændring at i ÍO findes der opslagsordet framandorð for 

fremmedord med følgende forklaring: ”orð af erlendum uppruna í tungumáli, óháð 

viðurkenningu“, som lyder i min oversættelse: ord af fremmed oprindelse, uafhængigt af  

                                                
21 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Fremmedord Hentet 18.03.10 
22 Guðrún Kvaran, 2005, s. 199 – 207 http://www.nordisk-sprakrad.no/Lex/S.borg-alt.pdf  Hentet 29.03.10 
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anerkendelse. Når man slår op ordet låneord i D-ÍO, så for man betydningen: lánsorð, 

tökuorð. Alligevel ikke så klar forskel endnu. 

 

2.6.3. Neologisme 
Neologisme i Island er ligefrem konsekvens af de puristiske holdninger, som man kan spore 

helt tilbage til 1700 tallet. I Island er en tradition for, at lave neologismer hurtigst muligst om 

alle tænkelige nyheder som fremkommer, og om alt som man vil sige. Det lykkes i de fleste 

tilfælde, men ind i mellem findes der ikke de rigtige udtryk, som alle kan godkende. Ordene 

Ipod og Mp3 er eksempler, hvor der ikke endu er antaget noget islandsk ord, trods mange 

gode ideer, som fx tónhlaða, (da. tonlade), hvor hlaða (da. lade) har to meninger, lige som i 

dansk, jf. verbet at lade, fx et batteri og subjektet lade, eller ladebygning, hvor man opbevarer 

tone, i stedet for hø. Alle regler om nydannelse er forfulgt, men de unge mennesker acceptere 

det ikke. Måske er tónhlaða ikke „cool“ nok. 

Neologisme defineres på følgende måde i Den store danske encyklopædi. 

„neologisme, (af neo-, gr. -logos 'ord' og -isme), lingvistisk betegnelse for sproglig 

nydannelse, som anvendes om dels egentlige neologismer, hvor der nydannes et 

ord til at betegne et nyt fænomen [.....] dels betydningsneologismer, hvor et 

eksisterende ord bruges med en ny betydning, [...].”23 

Begrebet neologisme er et relevant begreb i forbindelse med purismen, den handler om at 

danne nye ord over nye genstande og begreber i stedet for at bruge fremmedord. 

 

2.6.4. Terminologi 
Om begrebet terminologi siges følgende i Den store danske: 

 

”terminologi, (af lat. terminus 'grænse, afgrænsning' og -logi), sæt af fagudtryk, 

der repræsenterer begrebsstrukturen inden for et vist fag- eller aktivitetsområde, fx 

et håndværk eller en sportsgren. Fagudtryk benævnes også termer og er oftest ord 

                                                

23 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Leksikologi_og_terminologi/neologisme 
Hentet 18.03.10  
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eller ordforbindelser, fx juridisk person, ikke-bærende væg, men kan være 

symboler, fx i γ-stråling, eller forkortelser, fx ABS-bremser.” 24 

 

Selve ordet term er på islandsk íðorð og er forklaret í ÍO som: 

 

”sérfræðiorð í tiltekinni fræði- eða atvinnugrein, fagorð“ 

på dansk: fagord i et bestemt fag eller profession, fagord (min oversættelse) 

 

Her i landet er det meget almindeligt at danne neologismer om alle nye term eller fagord 

for at kunne tale om alt på islandsk. Det stemmer godt med den tidligere anførte henvisning i 

ODS: „islandsk er præget af total purisme – alt oversættes til egne ord“. 

 

2.7. Sprogpolitik i Island 
Sprogændringer er et interessant emne at undersøge udfra den teorie at alt sprog er i uafbrudt 

ændring. Årsager til det stammer fra to forskellige spor, dvs. spor a) af naturlige ændringer, 

som sker, fx på grund af tekniske fremskridt, mode og stemning i hvert samfund til hver en 

tid, og spor b) på grund af bevidst styrert sprogpolitik, oftest styret af puristiske 

sprogpolitikere. Det er det spor jeg vil sætte fokus på, fordi danismernes skæbne tilhører det 

spor. De var rensede ud med vilje. 

Pessimistiske sprogpurister var bekymrede over for de danske påvirkninger før i tiden 

og spåede ofte at det islandske sprog ville uddø fuldstændig eller at islændinge ville ende med 

at tale kaudervælsk eller en anden frygtelig blanding af dansk og islandsk. Der var gode 

grunde for disse bekymringer. For at nævne et eksempel så, opstod den ide i 1771 at holde op 

med at bruge islandsk og skifte over til dansk.25 Den ide kom fra en islandsk embedesmand. 

Jeg kommer nærmere ind på den i det næste kapitel. Sprogpurister, som naturligvis var imod 

denne ændring, måtte derfor kæmpe for sit sprog, hvis de ville beholde det. 

Arngrímur Jónsson den lærde (1568-1648), nævnes ofte som den første islandske 

sprogpurist. Han siges at være den første af mange islændinge som prøvede at kæmpe imod 

udenlandsk påvirkning på sproget. Der henvises ofte til hans bog Crymogæa, som han skrev i 

1609. Der opfordrede han islændinge til at „de ikke abede alt efter tyskere og danskere i skrift 

                                                
24 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Leksikologi_og_terminologi/terminologi. 
Hentet 18.03.10 
25 Kjartan G Ottóson ,1991, s. 34. 
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og tale, men at de skulle søge forbilleder i den rigdom og den genialitet, som findes i 

modersmålet."26 

Islændinge med puristiske holdninger så skævt til danismerne og betragtede dem som 

overflødige fremmedlegemer, som ikke passede til det islandske sprog, hverken grammatisk 

eller syntaktisk og skulle derfor udryddes. Sikkert spillede følelsesmæssige årsager og 

nationalisme også en stor rolle i denne sammenhæng. Mange danske låneord fandt derfor ikke 

vej ind i den første islandske ordbog som udkom i 1963 og de, som nåede der ind, fik gerne en 

ekstra kommentar som fx uformelt for at vise at de ikke var helt „ægte“. 

Der ligger dog også en anden årsag til at ordene ikke kom med i ordbøger, eller at de 

fik en ekstra kommentar, den, at de bruges overvejende i talesprog. En del af danismer som 

ikke findes i ordbøger findes muligvis i Talmálssafni Orðabókar Háskólans, som er et hånd-

og maskinskrevet talesprogskartotek hos Islands Universitets Ordbog. Der arbejdes nu på 

registrering af kartoteket på en elektronisk måde. 

Offentlig sprogpolitik er et forholdsvis nyt fænomen i de nordiske lande, så det var ikke 

den som styrede sprogændringer før i tiden. I dag kan man regne med, at offentlige regelsæt 

styrer for det meste og igangsætter ændringer i puristisk sammenhæng. Hvis der hersker en 

almen holdning hos en nation, at sproget skal holdes rent, så kan der igangsættes offentlige 

propaganda som påvirker og vejleder til fx at stritte imod fremmedord og lave neologismer i 

stedet for dem. Som et eksempel på offentlig påvirkning her i landet, fra sidste år, kan jeg 

nævne en „nyordskonkurrance“ blandt unge i 5. – 7. klasse om nogle nye begreber og 

fænomener, bl. a. tidligere nævnte Mp3 spillere, der endnu anses for at mangle et godt 

islandsk ord, som de unge accepterer. 

 Jeg vil påpege, to eksempler på en halv-offentlige sprogpolitik. Det første er, de 

sprognævn, der er blevet stiftet indenfor de fleste fagforeninger i Island. De har den rolle at 

danne nye islandske ord for alle nyskabelser og begreber, for at forøge valget af terminologier 

i deres fag. Der er en lang tradition for denne ordning og mange mennesker, som interesserer 

Den første sprognævn blev stiftet i 1919 i civilingeniørforeningen, med to af 1900-tallets 

ivrige sprogpurister i spidsen, dvs. Sigurður Nordal og Guðmundur Finnbogason. 

Det andet eksempel er den uskrevne regel, at mange forventer at der tales ren islandsk 

i medierne. Sætningen „afsakið að ég sletti“ som betyder på dansk „undskyld at jeg bruger 

slang”, dvs. danismer, anglicismer eller andet ikke vedtaget sprog, høres ofte, især hos 

mennesker, som udtrykker sig i de statsdrevne medierne, og her er der ikke tale om de ansatte. 

                                                
26 Svavar Sigmundsson, 2003, s 68  
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Man synes at man må undskylde sin talemåde og man vil tillige vise at man godt ved at man 

bruger et fremmedord. Kravet ligger i luften, i det mindste indenfor de offentlige medies 

vægge.   

Det er ret kompliceret at skrive om det særislandske emne, danismer i islandsk, på 

dansk, på den måde at det interesserer både danskere og islændinge. Kampen for udryddelse 

af danismer kan dog måske sammelignes med danskernes udryddelse af tysk i fortsættelse af 

den tyske besættelse af Danmark i 1940-1945. Sproget er jo det, der forener en hver nation og 

er ofte den stærkeste faktor i nationalfølelsen. 

 

3 Den islandske sproghistorie i grundtræk med fokus på purisme og dansk 
påvirkning 
Den 12. marts i 2009 blev islandsk sprogpolitik, som nævnes Íslenska til alls, (da. Islandsk til 

alt), offentlig lovfæstet. Mange har sandsynligvis troet at der i flere årtier har gjældt strenge 

lov om islandsk purisme, men en sådan lovgivning er imidlertid først nu lovfæstet. Kravet om 

offentlig afgørelse har derimod varet længe og en halv-offentlig sprogpolitik har været til 

stede siden omkring året 1800. Hovedmålsætningen i islandsk sprogpolitik er:  

 

 At forsikre at islandsk bliver brugt på alle områder i den islandske samfund.27 

 

Den sprogpolitiske hensigt med loven er:  

     

a) At beholde sprogets kendetegn, fortrinsvis bøjning og syntaks. 

b) At forstærke sammenhængen i sprogets udvikling fra den ældste tid, således at gamle 

bøger kan være tilgængelige for unge til enhver tid, med adækvate forklaringer af 

ordforrådet.  

c) At nye ord, for det meste er af islandsk ordstamme, og at fremmedord /låneord  

tilpasses det islandske sprogsystem.  

 

Sammenhængen i det islandske sprog er vigtig i sprogrøgt eller purisme i Island. Det bidrager 

til at bekæmpe alle unødvendige ændringer, som kan afbryde denne sammenhæng.  

                                                
27 http://www.islenskan.is/Islenska_til_alls.pdf. Hentet 03.04.10 
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Det er vigtigt i denne opgave, at gøre rede for tilblivelsen og udviklingen af det 

islandske sprog i gennem tiden, ikke mindst for at forøge forståelsen for purismens oprindelse 

og for at vise hvor tidligt nogen tendenser mærkes, til den senere tids purisme i landet. Det er 

klart at lige fra tiden efter reformationen i 1550, har det altid været magtpåliggende for mange 

islændinge, at man her i landet anvendte et sprog, som alle landsmænd kunne forstå og at man 

kunne skrive på det sprog.  

 

3.1 Litteratur 
I dette kapitel gennemgår jeg derfor den islandske sproghistorie i grundtræk, med fokus på 

sprogpurismen i Island, i forbindelse med dansk påvirkning. Det er udelukket at omhandle 

purismen uden at involvere selve Islandshistorien, så tæt er dette knyttet sammen. Der findes 

megen litteratur om sproghistorie og de dansk-islandske forhold, som dog er uoverkommeligt 

at læse. Derfor har jeg valgt at bygge primært på Sölvi Sveinssons bog fra 2008, Íslensk 

málsaga, Svavar Sigmundssons, artikel fra 2003, Purisme og nation på Island, i bogen Purt 

og reint og bogen Íslensk málhreinsun, af Kjartan G. Ottósson, samt diverse artikler af 

Guðrún Kvaran, både i bøger og på internettet.  

 

3.2. Landnamstid 870 - 930 
I Island bor der én nation i ét rige og fordi landet er en ø, så er dets grænser naturlige, modsat 

mange riger fx i Europa, hvor grænserne kan være store floder eller bare tænkte linjer. 

Islændinge ejer en fælles historie og kultur og deler for det meste, den samme religion. 

Endvidere var landet i flere århundrede stort set isoleret fra omverdenen, hertil sejlede der kun 

få skibe hvert år. 

Perioden fra 870 – 930 kaldes landnamstid. I den periode flyttede folk hertil fra 

forskellige lande. Landnámabók eller Landnáma (Landnamsbogen) er skrevet i slutningen af 

1100-tallet og beretter om de første landnamsmænd og -kvinder, om deres slægtskabs- og 

ejendomsforhold. Efter alt at dømme har Landnáma haft mange forfattere, bl.a. Ari fróði 

Þorgilsson (1067-1148), en islandsk præst og historiker. Fróði betyder „den lærde“. Han 

skrev også Íslendingabók (Bogen om islændingene) i perioden 1122-1133, som er det ældste 

skrift på nordisk sprog, der er bevaret og den vigtigste kilde til landets historie indtil 1120. 

Han har derfor haft en stor betydning for det islandske sprog. Íslendingabók handler bl.a. om 

landnamet, altingets oprettelse, og kristendommens indførsel. 

Omkring 85% af dem der bosatte sig her, kom fra Norge, andre kom fra Danmark, 

Sverige, Orkneyøerne, Storbritannien og Irland. Folk fra alle disse lande blev blandet med 
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hinanden og efterhånden dannedes her et sprog. I de første århundredene var der ikke en stor 

forskel på sproget her og i Vest-Norge, ifølge Islandsk sproghistorie,28 og det blev i den tid 

kaldt „dønsk tunge“ eller „norrønt“ . 

Fra begyndelsen af landnamstiden er nærmest hele ordforrådet nordisk foruden et fåtal 

keltiske fremmedord. Mange sprogforskere peger på at med landnamsmændene også må være 

kommet slaver og tjenestefolk af irsk eller engelsk oprindelse. Alligevel findes der meget få 

beviser om andre sprog end de nordiske, så de har tydeligvis tabt deres modersmål.   

Det er interessant at overveje hvordan det islandske sprog dannedes. Folk kom fra 

forskellige steder, hver med sine lyde, ord og talemåde. Indvandrersamfunde viser sig ofte at 

være rodløse i begyndelsen, fordi alt skal ske på så kort tid. Man skal bygge hjem, lære 

omgivelserne at kende, hente eksistensmidler osv. og endvidere må man give naturen og 

miljøet nye navne. Landet krævede at man fandt på nye navne, så man kunne tale om 

omgivelserne, vise vej og så videre. Det islandske sprog er vokset op fra det sprog som 

invandrerne flyttede med sig fra deres hjemstavne og udformede i deres nye land.  

  

3.3. Middelalder 1050 – 1550 
Kristendommens indførsel i året 1000 førte med sig en hel del af nye skikke og brug og 

dermed nye ord, lånt fra andre sprog, kirken var jo en helt ny institution i Island ligesom i de 

andre nordiske lande. Det gjaldt låneord som; altari, (da. alter) og synd (da. synd) fra 

gammelsaxisk, engill, (da. engel), og kirkja, (da. kirke) fra latin eller græsk.  

Ingen ny teknik fandt vej til landet i næsten hele middelalderen, uden  

bogtrykkerkunsten som anses at have nået hertil i 1530.29 Erhvervsmetoder ændredes ikke i 

omtrent 500 år, landet var afsides, samfundsbilledet stod nærmest stille og det samme gjaldt 

ordforrådet. Der kan dog mærkes en lille smule tilføjelse af fremmedord i 1200 og 1300 tallet 

på grund af oversatte ridderromaner og fra tyske og engelske handlende. Islændinge mistede 

deres selvstændighed til den norske konge i 1262 men efter 1380 var de under dansk magt.  

 

3.3.1. Den første grammatiske afhandling 
Til trods for stillestående samfund findes her mærkværdig litteratur om sprogvidenskab fra 

middelalderen, dvs. de er fire afhandlinger om islandsk grammatik. Den mest berømte er 

”Den 1. grammatiske afhandling” som anses for at være skrevet på den sidste halvdel af 

                                                
28 Sölvi Sveinsson, 2008, s.16  
29 Sölvi Sveinsson, 2008, s. 56 
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1100- tallet i Island, ifølge Guðrún Kvaran på Vísindavefur HÍ, en videnskapswebside ved 

Islands Universitet. 30 

Forfatterens mål med afhandlingen er at gøre et nyt alfabet for Islændinge, fordi der er 

flere og anderledes lyde i det islandske lydsystem end i det latinske. Dertil blev latinske 

termer i grammatik erstattet af islandske termer i afhandlingen.31 

Afhandlingen er en uvurderlig kilde om det islandske lydsystem, og dertil om 

skrivning i disse tider og de problemer der måtte løses. Da skrivning begyndte her i landet 

prøvede man at bruge det latinske alfabet, men der manglede nogle symboler som var 

nødvendige, fordi islandsk havde delvist andre lyde end latin og dertil var nogle latinske stave 

overflødige i islandsk. Forfatteren er ukendt, men indenfor sprogvidenskaben kaldes han ”den 

første grammatiker”. Denne afhandling er den eneste som findes af den slags på et 

middelaldersk germansk sprog. 

Man ved faktisk ikke hvor stor en indflydelse den første grammatiske afhandling 

havde på islandsk stavemåde i middelalderen, men påvirkning på moderne islandsk 

retskrivning er derimod stor, fordi at da man i slutningen af 1700-tallet begyndte at normere 

den nyislandske retskriving, da rettede man sig efter den første grammatiske afhandling. 

 

3.3.2. Den islandske jordbund. 
Sprog er kommunikationsredskab,og ordforrådet er i uafbrudt fornyelse. Nye ting og begreber 

kalder hele tiden på nye udtryk og sammensætninger. Vores samfund, omgivelser og 

holdninger er helt anderledes nu end det var i „gamle dage“. Her boede folk i bygninger af 

græstørf, enkelte steder helt frem over det første kvartal af 1900-tallet. Næsten alle levede af 

landbrug og fiskeri, i det mindste frem under 1800-tallet. Hver gård forsøgte at føre en 

bæredygtig økonomi.  

Man spiste mad af sine får og strikkede og vævede af ulden bl.a vadmel til eksport. Fiskeri var 

den anden næringsvej som mange drev i fiskersæsonen, men arbejdede ellers på gårdene. 

Senere blev fiskeri drevet fra byer og købsteder. 

 Fra denne  jordbund stammer sproget og dermed islandske udtryk, ordsprog, idiomer, 

metaforer, allegorier og vitser som dannede sprogkulturen fra tidens morgen. Her stod et 

fastpræget bonde- og fiskersamfund helt frem under det tyvende århundrede, ligesom mange 

steder i Danmark, men i Island havde man ingen storbyer og den offentlige forvaltning i 

landet blev styret fra Danmark. 

                                                
30 Guðrún Kvaran; 2001,  http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1502 
31 Svavar Sigmundsson, 2003, s. 66 
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Til trods for det bæredygtige landbrug måtte forskellige fornødenheder købes til 

hjemmet, ting og sager blev importrederede fra udlandet, først fra Norge, siden fra England og 

Tyskland, men fra 1602–1874 kom varer udelukkende fra Danmark. Danske købmænd 

handlede flere steder i landet, men de seks første købsteder blev imidlertid stiftet i 1786. Den 

ordning førte med sig et stort antal af danismer. 

  

3.4. Perioden 1550 – 1850 
Reformationen blev indledt i Island i 1550 Og den katolske biskop Jón Arason (1484-1550)  

blev halshugget  Paven i Rom havde før været religiøs øvrighed for den katolske kirke, men 

efter reformationen faldt kirken under den danske konges myndighed, som strammede 

krammet på folket i landet. København blev central for både den geistlige og den verdslige 

magt. Bisperne sad på to steder i landet, i Skálholt og på Hólar med deres åndelige 

fuldmægtige. De to steder blev de største kultursteder i landet med skoler som uddannede 

studenter til videreuddannelse på Københavns Universitet.  

Guðbrandur Þorláksson (1541/42 –1627) biskop på Hólar købte et trykkeri som Jón 

Arason havde flyttet til landet i 1530. Han stod for en omfangsrig udgivelse af religiøse 

værker, det mærkværdigste er Guðbrandsbiblía som udkom i 1584. Ifølge Guðrún Kvaran 

anses den udgave, at have bidraget mest til at islændinge beholdt det islandske sprog på det 

tidspunkt og hjalp til med at islændinge ikke blev tosprogede, som Færinge og Grønlændere. 

Udgivelsen forstærkede islandsk skriftsprog og lagde grunden til det kirkelige sprog. Der var 

aldrig tale om at islændinge fik Bibelen på dansk, ifølge Svavar Sigmundsson. Han siger dog 

at mange fremmede ord fremkommer i de kirkelige tekser fra den tid, og at syntaksen var 

meget dansk-tysk præget. Svavar siger endvidere at næsten alt der blev trykt i Island indtil 

1770, var religiøse tekster og at det religiøse sprog bibeholdt sin særprægede stil helt ind i 

1800 tallet. 32 

I indledningen af denne opgave nævnes der at Arngrímur Jónsson den lærde (1568-

1648), nævnes ofte som den første islandske sprogpurist. Han, samt Guðbrandur Þorláksson, 

er de som først førte aktiv sprogpurisme, med deres kamp imod udenlandsk påvirkning. 

Arngrímur Jónsson slettede fremmedord i de tekster, som han publicerede og han gjorde 

syntaksen mere islandsk. Han mente, at eftersom islændingene var dem som brugte det 

nordiske sprog, norræna, uforandret, mens de andre havde tabt det, kunne man lige så godt 

kalde det islandsk. Han skrev i sin bog Crymogæa, (Island) i 1609, at det især var to ting som 

                                                
32 Svavar Sigmundsson, 2003, s. 67 
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skulle til at bevare et sprog rent: ”Håndskrifter, som bevarer en gammel renhed og god stil i 

sproget og begrænset samkvem med udlændinge.”33 

 

3.4.1. Effektive anordninger 
To meget effektive love blev indført i fortsættelse af reformationen. Den ene var den såkaldte 

”Stóridómur” i 1564.34 Den handler om vedtægter af strammere moralske krav til alt 

promiskuitet i samfundet. Der var stemning for stærkere sanktioner mod alle slags 

løsagtigheder lige som i alle de andre Europæiske lande, hvor Luthers lære blev vedtaget. 

 De andre nye lov, som påvirkede samfundet og kulturen lige som Stóridómur, var 

”Húsagatilskipunin” i 1746. Det var en anordning om disciplin og opdragelse, undervisning 

og det religiøse liv i Island. Disse anordninger, især den senere påvirkede sprogets udvikling 

på den måde at man ikke måtte læse og sige Islændingesagaerne eller synge og kvæde 

folkeviser og digte. Det faldt ikke under kristelig opførsel. Alligevel holdt landsmænd ikke op 

med at føre den kultur fra en generation til en anden, men det måtte gøres i smug ellers kunne 

man forvente at blive sat i gabestok. 

”Húsagatilskipunin” førte til at herskabet fik stor magt over for sit tjenestefolk, men til 

gengæld måtte de opfylde en undervisningspligt. Alle skulle lære at læse for at kunne 

konfirmeres. Sandsynligvis forhindrede den pligt i mange tilfælde analfabetisme, og den 

medførte at der måtte skrives og oversættes læsestof til udgivelse, til forberedelse af 

konfirmationen. 

 

3.4.2. Spirende sprogrensning. 
Disse udgivelser og mange andre i denne periode hvor folk fik mulighed for at læse trykte 

bøger, har sandsynligvis været skrevet på et danskpræget sprog. Som et eksempel på interesse 

for sprogrensning i disse tider, skriver Kjartan G. Ottósson, om Árni Magnússon (1663 – 

1730) og hans stærke sprogpuristiske ambitioner for det islandske sprog. Árni Magnússon-

instituttet for islandske studier er nævnt ham efter. Árni ville føre sprogets ortografi  tilbage 

til gammel islandsk og var især ivrig i at forbedre retskrivning. Endvidere påvirkede Árni sin 

sekretær, Jón Ólafsson frá Grunnavík (1705-1779), der bl.a. er kendt for at lave mange 

neologismer. Han rensede fx danismer fra oversættelse af bogen Sannur Kristindómur af 

                                                
33 Svavar Sigmundsson, 2003, s 68 
34 Már Jónsson 2004, http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=4476 
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Arndt, som udkom i 1731-3235. Denne bog blev brugt til undervisning i Skálholt og Hólar og 

påvirkede derfor mange unge mænds ordforråd. 

 

3.4.3. De danske århundreder 
1600 og 1700-tallet kan kaldes de danske århundreder i Island. Kronens magt og dansk 

påvirkning forstærkedes meget i den periode, fortrinsvis på grund af den danske 

handelsmonopol fra 1602. Den danske konges enevælde blev indført i Island i 1662, dog det 

først medførte nævneværdige indflydelse på sproget efter 1700. 

Dansk indflydelse forøgedes i 1700-tallet „eftersom lovsproget og kirkesproget i 

stigende grad blev påvirket af dansk, administrationens sprog. Efter 1760 begyndte danske 

købmænd også at overvintre i Island.“ 36  

Denne indflydelse prægede efterhånden sprog og stil hos islandske embedsmænd og 

deres tjenestefolk. Danske købmænd eller deres ombudsmænd, de såkaldte faktorer, havde 

stærk indtryk på de steder skibene sejlede til, og som senere blev landets købstæder.I 

købstederne talte folk i de finere kredse hellere dansk end islandsk, så der blev det danske 

sprog mest fremtrædende, mens den brede befolknings sprog ændredes forholdsvis lidt. Folk 

fortsatte deres læsning af sagaerne og plejede deres rim-digtning og sang, selvom det var 

forbudt. Folket på landet brugte ikke mange danismer i sit daglige sprog.  

  

3.4.4. Islandsk eller dansk 
Blandt islændinge var i 1700-tallet delte meninger om man skulle rense sproget eller ej. Der 

fandtes uddannede islandske embedesmænd, der foreslog at islændinge skulle nedlægge det 

islandske sprog, i det mindste skriftsproget, og optage dansk tunge i stedet. En af dem som 

oftest nævnes i denne forbindelse er Bjarni Jónsson (1725-1798), rektor for Skálholtsskóli. 

Han fremlagde i 1771 et forslag om foranstaltninger til genrejsning i landet. Der stod bl.a. 

følgende: 

 

„Jeg anser det ikke alene unyttigt men desuden skadeligt at man skal 

beholde det islandske sprog. Saalænge Islændere havde fællessprog med andre 

nordiske nationer var de allevegne i stor æreog anseelse; men nu om stunder 

siden deres sprog er blevenuforstaaeligt for andre, er det meget ringe agtede. 

Det forhindrer dem i deresomgængelse med andre nationer, i deres handel og 

                                                
35 Kjarta G. Ottósson, 1990, s. 23 
36 Svavar Sigmunsson, 2003, s. 69 
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vandel, hvorfor skulle man saa fastholdende derved? Lader os da følge Norges 

og Færørnes eksempel. Lader os antage det danske sprog, eftersom vi staar 

under en dansk regering og i kommunikation med danske folk“ (Bjarni 

Jónsson 1770-71) 37 

 

Jeg er enig med Svavar Sigmundsson, når han siger, at det er fremmed for os at høre 

disse synspunkter nu næsten 230 [240] senere.38 Men dengang var det nok ikke sådan, det var 

måske forståeligt, at en embedesmand for den danske stat, tænkte på den måde, fordi det må 

have været svært at administrere på to sprog. Den brede befolkning forstod ikke megen dansk, 

mens alt det administrative kom fra Danmark på dansk.  

Kjartan G. Ottósson tvivler på, at denne holdning kommer fra danskerne, i hvert fald 

ikke fra uddannede danskere, fordi at på det tidspunkt var de imponerede over at den ældste 

levende tunge i Europa skulle holdes i live.39 Sikkert har holdninger som disse, som bærer 

vidne om spirende nationalisme i Europa, forøget stolthed og opfordret sprogpurister som 

Eggert Ólafsson (1726-1768), som er godt kendt for sine digte, men også for sin kærlighed til 

oldnordisk og sagalitteraturen. Eggert er en af mange sprogpurister, der havde stor betydning 

for sprogets udvikling. Han skulle iøvrigt omtales nærmere, samt flere, som fx forfatterene 

Hallgrímur Pétursson og Stefán Ólafsson der begge to var ivrige sprogrensere. Mange flere 

burde nævnes, men opgavens sidetal giver ikke mulighed til det.  

 

3.4.5. Oplysningen, nationalismen og romantikken 
Sprogrøgt bestyrkedes meget i oplysningstiden, som nåede her til senest i 1700-tallet. Et af de 

første tegn på det var oprettelsen af Lærdómslistafélagið (da. Det islandske litteraturselskab) i 

1779, af nogle islændinge i København. Foreningens målsætning var bl.a. at styrke det 

norrøne sprog, med udgivelse af skrifter, hvor man undgik brug af fremmedord, med 

undtagelser af ord der længe havde eksisteret i sproget. Der måtte laves nye i stedet, som 

lancerede mange neologismer. Jón Eiríksson (1728-87) var foreningens primus motor, men 

hos ham „blev sprogrensning til en aktiv bevægelse, som resulterede i, at det allerede omkring 

1800 var blevet en halvofficiel sprogpolitik i Island.”40       

Flere mægtige personer påvirkede sprogpuristisk udvikling i Island, fx Magnus 

Stephensen (1762-1833), doms præsident, som var den største fortaler for oplysningen i 

                                                
37 Kjartan G Ottósson, 1990, s.34 
38 Svavar Sigmunsson, 2003, s.70 
39 Kjartan G. Ottósson, 1990, s.34  
40 Svavar Sigmunsson, 2003, s. 71 
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Island. Han grundlagde Landsuppfræðingafélagið i 1794, han oversatte dansk lovsprog til 

islandsk og „han havde magten over det eneste trykkeri i landet og øvede på den måde stor 

indflydelse på sprogests udvikling“.41 Dertil påvirkede Magnus mange personer som fulgte i 

hans fodspor, fx Sveinbjörn Egilsson (1791-1852), som senere blev en af de mest berømte 

sprogfornyere i Island. Sveinbjörn, samt Hallgrímur Scheving en anden ivrig purist, 

underviste på Bessastaðaskóli, der forberedte unge mænd til videreuddannelse i København. 

Og en fulgte  efter en anden. Deres elever på skolen, samt flere, udgav senere i København 

tidskriftet Fjölnir (1835-47). Tidskriftet Fjölnir anses for at være et af de væsentligste 

elementer, i islandsk sprogpolitik og i selvstændighedskampen. De best kendte blandt 

Fjölnismænd, som de blev kaldt, var digteren Jónas Hallgrímsson og sprogforskeren Konráð 

Gíslason. I 1851 skrev Konráð en dansk-islandsk ordbog, som ikke mindst blev lavet med det 

hensigt at udrydde danismer. Denne bog anses for at være blandt de stærkeste puristiske 

påvirkninger i det nittende århundrede.    

Den kendte danske sprogvidenskabsmand Rasmus Chr. Rask påvirkede også stærkt 

det islandske sprogs udvikling, han arbejdede tæt sammen med Fjölnismænd og var meget 

ivrig i at forbedre sprogsituationen i Island. Det er imponerende at en dansker viser så megen 

interesse for det islandske sprog, men han havde lært det af sig selv i en ung alder, bl.a. på 

grund af sine interesser for det gamle norrøne sprog. Han opholt sig i Island i åerene 1813-

1815, og blev meget oprørt af det kaudervælske sprog han hørte i Reykjavík. Han viste sine 

bekymringer over for det, i et brev til sin ven Bjarni Þorsteinsson 1813. Nedenfor er nogle 

linier fra brevet, taget fra bogen Lærerens strategier, eleverens dansk, samt en oversættelse af 

Sigurður Líndal fra 1969:    

 

”Annars þér einlægliga að segja held eg ad íslendskan bráðum mun útaf deyja, reikna 

eg ad valla mun nockur skilia hana í Reykjavík ad 100 árum lidnum, en valla nockur í 

landinu ad ödrum 200 þaruppfrá, ef alt fer eins og hingad til og ecki verda rammar 

skordur vidreistar, jafnvel hiá bestu mönnum er annadhvört orð á dönsku, hia 

almuganum mun hún haldast leingst.”42 

 

(da. Ellers i al fortrolighed kan jeg sige dig, at jeg tror at islandsk snart vil forsvinde, 

jeg regner med at der knap nok vil findes nogen i Reykjavík som vil kunne forstå det 

om 100 år, knap nok nogen på landet 200 år derefter, hvis alt går som hidtil og hvis 

                                                
41 Svavar Sigmunsson, 2003, s. 71 
42 Aður Hauksdóttir, 2001, s. 22 
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man ikke af al magt søger at sætte bom herfor, endog hos de bedste mennesker er 

hvert andet ord på dansk, hos almuen vil det bevares længst.) (Citeret efter Sigurður 

Líndal 1969) 

 

Rasmus Chr. Rask stillede sig i spidsen for stiftelse af Hið íslenska bókmenntafélag 

(da. Det islandske litteraturselskab) i 1816. Det skulle ikke mindst udgive lærebøger på 

islandsk for det jævne folk i landet. I de udgivelser han havde med at gøre ville han bruge 

islandske termer mest muligst. „Han ville give meningmand indblik i forskellige fag og deres 

terminologi med neologismer af islandsk oprindelse.“43 Det kan nævnes, at dette selskab lever 

endnu i god behold og arbejder aktivt på sit oprindelige mål. 

Jón Sigurðsson var den vigtigste politiske leder under selvstændighedskampen, og han 

havde også stærk sprogpuristisk indflydelse bl.a. ved at oversætte og danne nye ord og 

begreber på islandsk til brug indenfor Altinget, der blev genoprejst i 1845. Efterhånden som 

islændinge overtog administrationen her i landet i perioden efter 1845, tilføjedes det islandske 

ordforråd, tilslibede oversættelser, eller neologismer tilhørende administration. Jón 

Sigurðsson var en leder for en gruppe islændinge der stiftede tidskriftet Ný Félagsrit i 

København i 1841. Ný félagsrit var et af de tidsskrifter der havde den målsætning, at styrke 

selvstændighedskampen og det blev enslags organ for Jón Sigurðssons,44 der skrev i det, 

artikler om dansk-islandsk forhold, islandsk politik og konstitution. I en artikel af Jón 

Sigurðsson, i tidskriftet i 184445, blev der udformet en målsætning i kampen for det islandske 

sprogs rettigheder indenfor offentlig embedesførelse. Det var et stort skridt i sprogrensningen. 

Indenfor Altinget, der blev genoprettet i 1845, gjalt det at tale kun islandsk. Først var det 

islandske administrationssprog lidt stivt og ”klodset”, men med tiden slibedes det til. 

Foruden den stærke propaganda man drev, for at udføre sit sprog med omhu og imod 

dansk indflydelse, i tidskrifterne, brugte sprogpurister hån, for at påvirke dem som talte 

danskblandet sprog. Det blev ofte, ved at lade dumme personer i fx beretninger eller i romaner 

tale kaudervælsk. Det gjorde Fjölnismænd i deres tidskrift Fjölnir og det gjorde Baldvin 

Einarsson også i tidskriftet  Ármann á Alþingi som han udgav i 1829-31. Den metode brugte 

endvidere Jón Thoroddsen, men han skrev den første islandske roman Piltur og stúlka der 

udkom i 1850. 

                                                
43 Svavar Sigmunsson, 2003, s. 72 
44 Sverrir Jakobsson, 2001, http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=2006. Hentet 02.05.10 
45 Kjartan G. Ottósson, 1990, s. 80 
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Den første halvdel af 1800-tallet er sprogpurismens guldalder i Island. Der sker 

revolutionære ændringer på syntaks og stil og det vrimler med neologismer, der skulle afløse 

fremmedord, først og fremmest danismer. De ovenfornævnte sprogpurister spiller 

hovedrollerne og en af de største vendepunkter i islandsk sproghistorie blev i perioden 1830 –

1840. Almen nationalisme samt romantikken, der stammer fra frihedsbevægelser i Europa i 

kølvandet af den såkaldte juli revolution i 1830, når hertil. Strømme fra Tyskland påvirkede 

bl. a. de islændinge der boede i København som fx Fjölnismenn og Jón Sigurðsson, og åbnede 

deres øjne for nationens kulturværdier. 

Om denne vendepunkt siger Auður Hauksdóttir i sin bog: 

 

”Herved startede for alvor den proces, som i de følgende årtier førte til en 

stadig forøget bevisthed blandt islændingene om modersmålets rolle i den 

nationale kamp og dets betydning som symbol på national identitet. Paradoksalt 

fik denne proces en særlig grobund i København, næret af de islændinge, som 

konstrastivt kunne vurdere situationen i deres hjemland.” 46 

 

3.4.6. Danismernes vej til sproget 
I slutningen af 1800-tallet er sandsynligvis den største del af de danismer, der i øvrigt indkom 

i sproget allerede nået dertil. Danismerne kom først og fremmest med lov- kirke- og 

administrationens sprog. Embedesmænd var danske, og talte ingen islandsk, eller det var 

islændinge, der havde uddannelse fra Danmark. Danismerne kom også med danske købmænd 

og deres ansatte, både danskere og islændinge. Der blev solgt forskellige ting og sager, deraf 

mange med danske navne. 
Indtil Islands Universitets stiftelse i 1911 fik islændinge deres videreuddannede i 

Danmark. Hjemkomne blev de embedesmænds arbejdssprog dansk. Det var 

administrationenssproget, både over for myndighederne i Danmark og i Island, i det mindste 

frem til 1844. Dansk blev kommunikationssproget, også i mange tilfælde udenfor arbejdet, 

især i Reykjavík. Derfor måtte andre ansatte, eller dem der behøvede at kommunikere med 

dem af andre grunde, undertiden også tale dansk. 
Meget få almindelige mennesker i Island, have lært sig dansk og talte derfor meget 

gebrokkent sprog, der hverken var dansk eller islandsk. Fra dette brogede sprog stammer 

mange af de danismerne, der efterhånden satte sig fast i sproget. 
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Auður Hauksdóttir siger i sin bog, at efter midten af 1700-tallet kunne man konstatere 

de første tendenser til bydannelse, der fik stor betydning for det danske sprogs stilling. Efter at 

Reykjavík fik i 1787 købstadsrettigheder voksede den hurtigt. Auður siger endvidere: 
 
„Byudviklingen var et nyt fænomen i Islands historie. I byerne [...] boede de fleste 

danskere, og her dannedes der en særlig grobund for dansk sprog og kultur. Det gjalt 

især Reykjavík. [...] I Reykjavík var på ét sted centeret landest vigtigste institiutioner, 

som blev ledet enten af danskere eller af islændinge, som beherskede og brugte dansk i 

flere sammenhænge. Der opstod derfor en embedes- og handelsstand, som enten havde 

dansk som modersmål eller havde lært sig dansk og havde dansk kultur som 

forbillede. Da de samtidig indtog de betydeligste magtpositioner, fik de stor 

indflydelse i landet“47 
 
Nogle flere pointe kan jeg pege på, der forklarer udbredelsen af det danske sprog i 

disse tider. For det første var i Reykjavíks børneskole, næsten kun undervist på dansk fra 

1830-1848. For det andet var alle lærebøger på Bessastaðaskóli fra 1805-1846, enten på dansk 

eller latin48. Der lærte eleverne dog islandsk på den måde, at deres dygtige lærere i latin og 

græsk, sprogpuristerne Sveinbjörn Egilsson og Hallgrímur Scheving lod dem oversætte 

latinske og græske stiler til islandsk. For det tredje var det på mode at tale danskblandet sprog, 

især hos dem, der ville tælles til de finere kredse, danskerne var deres forbilleder. Dertil blev 

kulturliv i Reykjavík meget danskpræget, fx teater, bal, fester og andre forlystelser. Danske 

ugeblade blev importerede som også påvirkede sprogbruget, især hos kvinder. 
I de første århundrede var det kun mænd, der fik akademisk uddannelse på 

Københavns Universitetet, præste, jurister og læger, men senere fik mænd og et fåtal kvinder 

også håndværksmæssig uddannelse, fordi nye typer erhverv på grund af industrialiseringen 

krævede ny kunnen. Endnu senere fik kvinder også mulighed for at gå på husholdningsskoler 

i Danmark.  
På den måde, tilegnede mange sig danske betegnelser indenfor håndværk og 

husholdning og de fik lært mange nye ting og begreber at kende, som ikke havde islandske 

betegnelser. Derfor blev så mange betegnelser, fx tilhørende håndværk og husholdning lånt 

fra dansk. 

 
                                                
47 Auður Hauksdóttir, 2001, s 19 
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3.4.7. En dialekt i det islandske sprog? 
Det kan overvejes, om den dansk-islandske sprogblandning kan kategoriseres som en dialekt i 

det islandske sprog i 1700 og 1800-tallet. Den ville da hellere tælles for at være en sociolekt, 

end en regional dialekt. Muligvis dog begge dele, fordi den slags talemåde brugtes mest 

indefor visse socialkredse, som overvejende boede i købstæderne, især i Reykjavík, der ofte 

blev omtalt som en halvdansk by. Dertil i Akureyri, der var en voksende købstad, hvor de fine 

talte dansk om søndagen. Og det siges de også at have gjort i Stykkishólmur. Årsagen til dette 

er, som før er nævnt den, at i Reykjavík var centret for administrationen og de fleste 

købmænd boede der. De talte jo ikke islandsk, så man måtte „begå sig på dansk“ hvis man 

ville kommunikere med dem, både arbejdsmæssigt og socialt.  

På den samme måde som tysk blev i Danmark betragtet som de fines sprog, 49 blev 

dansk, blandt dem der ville tilhøre de finere kredse her i landet, betragtet som en slags status 

symbol, dvs. som tegn på at man havde et vist forhold til danskere og til Danmark. Det ville 

dertil vise, at man måske havde dansk uddannelse, som var eftertragtelsesværdigt, og mange 

gerne ville, men ikke kunne få. Oftest var det bedrehavende familier som havde muligheden 

for at sende deres børn til uddannelse, så det tit var folk i de højere socialklasser og deres 

omgangskredse, som anvente danismerne. 

Det må have været meget forskelligt hvor gode folk var til at tale det danske sprog, 

fordi forholdsvis få islændinge fik lejlighed til uddannelse i Danmark, i det mindste i 1700-

tallet, og dermed til at tilegne sig god dansk. Netop derfor var det danske sprog så broget som 

det var, fordi flere ville, end kunne, begå sig på de finses sprog. På den måde indtrådte mange 

af de danismer, der satte sig fast i sproget, for længere eller kortere tid. 

Ude på landet talede folk rener islandsk, der ofte førte til kommunikationsproblemer 

mellem bønder og købmænd, da de førstnævnte skulle sælge sine varer i købstederne og købe 

forskellige fornødenheder.  

 

3.5. Perioden 1850 – 1945 
Romantikken, som nåede hertil med Fjölnismænd og flere tidligt i 1800-tallet, stiftelser af 

forskellige kulturforeninger, samt udgivelser af tidsskrifter gav en god næring til 

selvstændighedskampen. Sprogets styrkning var også stærk knyttet til kampen for landets 

selvstændighed. Og det genspejlede nationens identitet. Mange mente at forudsætning for at 

islændinge kunne blive selvstændige, måtte være at værne om de gamle kulturværdier og 

                                                
49 Auður Hauksdóttir, 2001, s.65 
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rense sproget af den udenlandske påvirkning. Efter 1874 da islændinge fik den første 

konstituition, blev nationalismen endnu stærkere end før. 

Alting blev genoprejst i 1844. I 1904 fik islændinge hjemmestyre, der også var en 

vigtig hændelse og øgede optimisme. Islands Universitet blev grundlagt  i 1911 og „da 

begyndte en ny epoke i nationens liv. Videnskaberne fik sin opblomstring i landet, og nye 

begreber kaldte på nye ord. Reykjavík var nu blevet centrum for den islandske kultur i stedet 

for København. Unge intellektuelle islændinge kom tilbage, og nationalismen var i høj kurs 

hos dem.“50 

Den egentlige selvstændighedskamp førtes i mellem 1845 og 1918, ifølge Islensk 

málhreinsun.51 Altingets genoprejsningen afmærker ophav og suveræniteten sluttningen. I 

denne periode havde den stærke sprogpurisme Fjölnismænderne grundlagde, vundet sejr, i det 

mindste i skriftsproget. Kampen for det islandske sprog startede dog længe før, som vises 

ovenfor og den kamp kæmpes stadigt.  

I denne 95 års periode, fra 1850 - 1945 ændredes det islandske samfund totalt. Det 

sprang fra bonde- og fiskersamfund, hvor man brugte håndkraft over til teknisk verden hvor 

maskiner blev erhvervslivets grundtræk. Ny teknik gjorde alt transport til og fra landet 

nemmere og isolationen mindskedes. Indflydelse på sproget øgedes fra andre sprogområder, 

primert det engelske. Det samme skete i fleste andre lande, nyheder i videnskab og teknik 

kom jo fleste fra USA, især i og efter den anden verdenskrig. Med alle disse ændringer fulgte 

forvandling i ordforråd, men nu fra engelsk i stedet for dansk  

 

3.5.1. Var danismerne overflødige? 
 I begyndelsen var mange af de danismer der indførtes i sproget, ikke overflødige. Det 

kan påstås, at det islandske sprog manglede visse danske låneord, og at derfor faldt de danske 

ord i frugtbar jord.  

På forholdsvis kort tid ændredes samfundet totalt fra at være det stillestående 

bondesamfund, til at blive et samfund med blandede erhvervsmetoder, med ændret kunden, 

teknik og verktøj. Med dette fulgte forøget bydannelse og mange flyttede fra tørvhuse til 

træhuse, både til Reykjavík og til andre byer, og på landet. Alt kalte dette på forrygende 

ændringer af ordforrådet. Jeg nævner her nogle ting der skulle bruges i hjemmene og ikke 

havde islandske navne, da de først blev importerede, fx forskellige køkkengrejer, nye 

strømme i madlavning og håndarbejde, ny tøjmode og stoffer til tøj, hygiejne og kosmetik. 

                                                
50 Svavar Sigmunsson, 2003, s. 77 
51 Kjartan G. Ottósson, 1990, s. 76 
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Endvidere møbler og andet bohave. Flere og flere boede i træhuse med højere vægge end der 

fandtes i de gamle badstuer. Nu kunne man hænge op hylder, med mange slags nips og andre 

ting, der alt havde et navn.   

Det tog tid at finde og danne islandske ord, for alle disse nyskabelser, som 

samfundsændringerne skabte. Det lykkedes dog i overvejende tilfælde. Det lykkedes også ofte 

at overbevise folk om at bruge de nye ord, der enten var oversættelseslån eller neologismer. 

Takket være de ivrige sprogpurister, der havde de formål at danne islandske ord over alt, som 

man ville tale om. Danismerne blev derfor gradvis overflødige og i manges øjne var de 

skadelige, de fordærvede sproget og måtte derfor vaskes væk.    

Islandsk sprogrensning kan ikke omtales uden at nævne filosoffen Guðmundur 

Finnbogason. Han skrev i 1928 en artikel i Skírnir, Det islandske litteraire Selskabs tidskrift, 

hvor han argumenterer for islandske neologismer, der er konstruerede på hjemlige grunde 

istedet for oversættelseslån, fx ordet hugtak for begreb eller concept og sammenligner det 

med ordet handtak (da. håndtryk). Han anveder pædagogisk tilrettevisning sammen med lidt 

ironi i sin forestillede rejse gennem et hjem i begyndelsen af 1900-tallet. Der nævner han et 

flertal ting og sager i hjemmet, som alle har danske navne, fx dekketau (da. dækketøj) og 

blómsturstativ (da. blomsterstativ) i spisestuen. Proptrekkjari (da.propptrækker), og dörslag 

(da. dørslag) i køkkenet. I stássstofunni (da. stadsstuen) er lenustóll (da. lænestol) og 

kunstbroderede (da. kunstbroderede ) puder. I artiklen er en lang liste over danismer som han 

mener at alle skal få islandske betgnelser.  

Guðrún Kvaran har arbejdet meget med denne liste, bl.a. i forbindelse med 

radioprogrammet Íslenskt mál.  

Mange flere sprogpurister ydede sit bidrag til sprogrensning i 1900-tallet, dog de ikke 

bliver omtalte her.  

 

3.6. Islandske ordbøger 
Den første islandsk-islandske ordbog udkom i 1963. Redaktøren af den udgave var en kendt 

islandsk lingvist, Árni Böðvarsson, (1924-1992). Bogen er kendt under navnet „Orðabók 

Menningarsjóðs“, OM. Denne bog påvirkede givetvis den rengøring som det islandske sprog 

gennemgik i det sidste århundrede. Bl.a. på den måde, at hvis ordet ikke „fandt nåde“ for 

redaktørens øjne, og ikke var registreret i bogen, selvom det var brugt  i talesproget, så var det 

ikke anset for at være et godt sprog. Dette gjalt også de ord, der var i bogen, men havde 

specielle kommentarer som fx, ´!?´ eller uformelt, og var dermed antaget som varsomme til 

brug i en skrevet tekst. Hvis man var i tvivl om et ord, så slog man det op i OM, der var den 
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endelige dommer. På den måde oplevede jeg og mange flere af min generation bogen, den var 

vores sprogbibel.   

I 1957 blev det besluttet, at starte et arbejde med den første islandsk-islandske ordbog, 

der endelig udkom i 1963. Udarbjedelsen af bogen var en både besværlig og omfangsrig 

opgave. Den blev meget omhyggeligt udført og den var en meget vigtig begivenhed i  

sprogudviklingen. OM er bl.a andet bygget på en islandsk dansk ordbog et andet vigtigt  

bedrift, med hensyn til sprogrensning i islandsk; Sigfús Blöndal, Íslensk-dönsk orðabók, fra 

1921-1924. Den blev redigeret af Sigfús Blöndal, samt Björg Þorláksdóttir Blöndal, Jón 

Ófeigsson og Holger Wiehe.  

Menningarsjóður (da. kulturfond) og Bókaútgáfa Menningarsjóðs, der udgav OM 

ordbogen i 1963, var en statsejet instituition, stiftet i 1957, til økonomisk støtte for udgaver af 

bøger, der skulle fremme islandsk kultur. Ordbogen kategoriseres sandsynligvis som radikal 

puristisk, men jeg påpeger, at beslutningen om udgivelse af den bog, blev taget kun 13 år efter 

republikkens stiftelse i 1944.  

Siden 1963 er der udkommet fire udvidede og reviderede udgaver af Íslensk orðabók , 

de nyeste er redigerede af Mörður Árnason. Udgaven, som jeg bruger, er fra 2002 og er 

redigeret i samarbejde med Islands Universitets ordbog52 og Edda udgave. Den har fået 

forkortelsen ÍO, for islandsk ordbog, for at skelne i mellem de to udgivelser.   

I indledningen til den tredje udgave, siger redaktøren, Mörður Árnason blandt andet, at 

de ærede i den nye udgave, den sprogrøts rolle, som Árni Böðvarsson og andre ophavsmænd 

tiltænkte, at OM ordbogen skulle præge. Dog har de valgt, at gå andre veje, end der blev gjort 

for 40 år siden. Som før er de konservative i valg af nye fremmedord og slang i bogen, fordi 

slang ofte lever i sproget for kort tid og skal derfor ikke med i en almendelig ordbog. Hvis 

slanget derimod har fæstnet sig i sproget, fx i gennem litteratur, skal det selvfølgelig være 

med, som opslagsord i bogen.53 Det indebærer blandt andet danismer, der stod af sig alle 

angreb og har nået fodfæste i sproget og kendes nu som almindeligt sprog i samfundet. Det 

samme gælder forskellige internationale videnskabalige ting og begreber. Spørgsmål her om 

denne udgave kan kategoriseres som moderat puristisk? En levende sprogs ordbog, er aldrig 

færdiglavet, fordi sproget ændres uafbrudt ligesom samfundet som bruger det.  

 

                                                
52 http://www.lexis.hi.is/saga_ny.html 
53 Mörður Árnason ,2002, s. vii-viii 
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4. Undersøgelsesmetoder og analyser. 
Til at svare på min problemstilling: Hvad der er sket med danismer i det islandske sprog?   

brugte jeg 4 metoder, som jeg gør rede for. 

Det oprindelige plan var enkelt. Det gik ud på, at sende e-post til en gruppe mennesker 

fra min generation, født i 1945-1955, siden at indsamle nogle gamle danismer, som måske 

ikke var i brug længere. Derefter at lave et spørgeskema med udvalgte ord fra den samling og 

få en gruppe unge mennesker til at gennemføre den liste for at se hvor meget de ville forstå af 

dem. Punktum! 

Men med den ”dyrebare” indsamling fra den den ældre generations gruppe i hænderne, 

der iøvrigt blev meget større end jeg regnede med, var det fristende at arbejde videre på den 

og kigge på hvordan de indsamlede danismer behandles i islandske ordbøger. Dertil blev det 

nødvendigt at gennemgå svarene fra den unge gruppe og analysere dem, for at vise deres 

interessante svar til spørgeskemaet. Metoderne blev følgende: 

 

 Metode 1, en e-post metode for indsamling af danismer hos en gruppe 

mennesker født omkring 1950. 

 Metode 2, registrering og analysering af data fra indsamlingen, hvor jeg slår op 

alle de indsamlede udtryk i ordbøger, for at se hvordan de er registrerede der, 

med specielt henblik på behandling i Islandsk ordbog. 

 Medode 3, en spørgeskemametode, hvor jeg fik en gruppe unge mennesker til 

at vise deres forståelse af 15 valgte danismer fra indsamlingens liste. 

 Metode 4, analysering af spørgeskemaets datamateriale, dvs. den del som viser 

hvorvidt de unge forstår de 15 danismer. Den anden del vises i bilag 5. 

 

4.1. Metode 1- e-post metode, indsamling af ord 
Den første metode er en undersøgelse som jeg kaldte „Jeg mangler ord“  men vil i 

efterfølgende blive kaldt e-post metode. Formålet med den er at prøve at finde ud af hvilke 

danismer min generation kan huske fra sin ungdom, men som de sjældent hører i nutidens 

daglige sprog. 

Mange mennesker i min aldersgruppe, dvs. omkring 60 år gamle, mærker at der er sket 

store ændringer i sproget i de sidste 40 – 50 år, som er jo helt naturligt fordi sprog er jo i 

uafbrudt forandring.  

Undersøgelsen udførtes ved at sende en e-post, se bilag 1 til en gruppe venner og 

bekendte. De fleste er mennesker der er født omkring midten af det sidste århundrede. Enkelte 
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lidt yngre og nogle lidt ældre. Jeg fortalte dem at jeg skulle lave en opgave ved Islands 

Universitet og spurgte om de var villige til at genopfriske nogle danske låneord, som de 

kendte fra sin barndom, og som de troede ikke eksisterede længere i daglig tale. 

E-posten blev sendt til 52 mennesker, som jeg ikke havde spurgt på forhånd om de 

ville deltage i en undersøgelse. Gruppen sammenstod af personer fra min omgangskreds så 

jeg tog den risiko at de var villige til at deltage og hvis ikke, så kunne de bare lade være med 

at svare. Jeg fremhævede i posten at jeg godt forstod hvis de ikke kunne eller ikke gad svare. 

Jeg fortalte dem også at de ikke ville få noget til gengæld for deres svar, undtagen glæden ved 

at genopfriske gamle minder. 

Den yngste informant er født i 1960, mens den ældste er født i 1938. De fleste er dog 

født i perioden 1948 –1951. En overvejende del af gruppen er opdraget i Reykjavik, dog kom 

deres forældre fra forskellige steder på landet og var jævne mennesker. Nogle af forældrene 

havde faguddannelse, enkelte havde videreuddannelse. Alle informanterne har 

videreuddannelse, mange af dem er lærere. Når jeg tænker på det nu, så har mit valg af 

flertallet af adressaterne sandsynligvis været under den påvirkning, at jeg ved at de 

interesserer sig for dansk kultur, sprog og samfund. De er dertil fleste også interesserede i 

purisme, fordi purisme var en del af vores opdragelse. Gruppen er derfor måske lidt homogen, 

som godt kan kritiseres. 

Jeg valgte at bruge e-post metoden, fordi den er enkel, billig, nem og udføres på en 

hurtig måde, både for afsender og for modtager. Modtagerne kan svare med det samme med 

de ord, som først kommer op i deres hukommelse, men de kan også tænke lidt over det og 

svare senere, eller begge dele, og så kunne de også vælge ikke at svare. Brev sendt i 

almindelig post ville måske hellere være blevet lagt til side, fordi man ville svare dem senere 

og så ville det kunne glemmes. Naturligvis kan man også glemme at svare på e-post, men jeg 

tror der er mindre risiko for det, fordi det er så nemt at klikke på replay og svare med det 

samme. 

Modtagelserne til e-postsendingen var over al forventning og jeg fik meget positive 

reaktioner på anmodningen. Inden fire dage havde 34 personer sendt svar med alt fra 1- 42 

danismer. I første omgang indkom der næsten 300 udtryk, i nogle tilfælde de samme, men 

undertiden skrevet på forskellig måde. Se bilag 2, spalte A, hvor alle ordene findes i alle 

former. Nogle svarede mere end en gang, med den forklaring at de huskede noget mere efter 

omtænkning. Jeg valgte ikke at sende påmindelse, navnlig fordi jeg var meget tilfreds med 

den respons jeg fik og havde faktisk ikke regnet med så mange og grundige svar. Som nævnt 
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ovenfor kender jeg alle informanterne personligt, de er venner, skolekammerater og 

slægtninger. Det kan være en forklaring på hvor mange svarede e-posten. 

Det var tydeligt af svarene at mange havde stor glæde af at genopfriske sit gamle 

sprogbrug. De berettede om deres og andres brug af danismer „i gamle dage“, både sammen 

med deres svar og senere i samtaler. Måske savnedes de dem lidt. Jeg har suppleret nogle 

flere udtryk til listen, der har dukket op i diskussioner med folk, som da kategoriseres som 

deltagende observation. Enten er de fra indformanterne, eller andre mennesker som har vist 

interesse i samtaler om emnet. Dertil supplerer jeg udtryk fra min egen hukommelse. I alt 

udtrykkene nu blevet 336, eller rettere sagt er det 336 items, fordi der er jo nogle udgaver af 

samme ord eller der er flere en en betydning af enkelte ord. Jeg har ikke det nøjagtigte tal på 

hvor mange kom gennem e-post og hvor mange kom gennem deltagende observation. 

Det viser sig, at mange som jeg falder i snak med om emnet danismer synes at det er 

meget interessant og gerne vil føje nogle til som dukker op i deres hoved. På et tidspunkt 

brugte jeg emnet som en slags selskabsleg, dvs. da jeg mødte folk fx til et selskab og nævnte 

emnet så førte det til nogen snak om gamle dage og om brug af danismer i nutid og fortid. På 

den måde indsamlede jeg nogle danismer.  

Det fremkom hos mange deltagere, at en hel del danismer, som de huskede fra deres 

ungdom, ikke længere eksisterer i daglig tale, men at man undertiden bruger dem fx for sjov, 

når man er sammen med sin aldersgruppe hvor man kan være temmelig sikker på at de andre 

også kender dem. 

Her skal det påpeges at i e-posten bad jeg primært om danismer som modtageren 

troede ikke længere eksisterer. Alligevel kan man ikke regne med at alle tænkte direkte på det, 

då de sendte deres svar, jf. at mange nævnte ordet viskustykki, som er et hverdagsord i 

islandsk for viskestykke, selv om islandsk ejer ordet diskaþurrka for den samme ting. 

Diskaþurrka er højtidligt og bruges langt fra så meget. Viskustykki er en typisk danisme som 

dog har rettet sig efter det islandske sprogsystem og er for længst blevet et fuldgyldig 

anerkendt udtryk i det islandske sprog. 

Jeg censurerede ikke de ord jeg fik, de er kun registrerede og listede op i alfabetisk 

rækkefølge. Listen er slet ikke tømmende over danismer i islandsk, der er nota bene kun ord 

som mine informanter huskede fra deres ungdom og mener at er danismer. Faktisk bad jeg 

kun om ord og derfor findes der ikke mange ordforbindelser. 
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4.2. Metode 2 – analysemetode til indsamling af ord 
Denne metode går ud på at slå alle de indsamlede ord op i ordbøger, se om de findes der og 

hvordan de er registrerede i dem, herefter nævnt metode 2. Formålet med denne metode er at 

få god oversigt over de indsendte ord, og derfor registrerede jeg dem i en excel-fil som jeg 

deler op i fire spalter. Jeg påpeger at i databehandlingen fokuserer jeg udelukkende på de 

leksikalske aspekter af danismerne. Forskning af ortografiske og morfologiske eller fonetiske  

aspekter, har jeg ikke mulighed for at omhandle her, det ville blive for omfangsrigt. Nedenfor 

er en lille del af ordindsamlingen til orientering, men jeg henviser til bilag 2 for yderligere 

oplysninger. 

 Figur 2 

 

Opdelingen af de fire spalter er følgende: 

 

A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	  

Danismer	  
"dönskuslettur"	  

Dansk	   udgave	   af	  
danismerne	  

Islandsk	   oversættelse	  
af	   den	   danske	   udgave	  
fundet	  fx	  i	  D-‐ÍO	  ordbog	  
www.snara.is	   eller	   ÍO,	  
bruger	   også	   Ensk-‐	  
lykilorðabók	   på	  
snara.is	  

Tilpasset	   islandsk	   udgave	   hvis	   den	  
findes	   i	   ÍO,	   Retskrivningsordbog,	   BÍN,	  
Sigfús,	  Ritmálsskrá	  eller	  i	  Talmálssafni	  
OHÍ	  

Uden	  
bemær
kning	  

Med	  
bemær
kning	  
fx,	  
gamm
elt,	  
foræld
et	  

Med	  
forklari
ng	   fx	  
økono
mi,	  
industr
i	  

Findes	  
ikke	   i	  
ÍO	  

rauðbeður.	   Rødbeder	   rauðrófa	   rauðbeða	  BÍN	   	   	   	   1	  
redda	   Redde	   bjarga	   redda	  (óformlegt)	  ÍO	   	   1	   	   	  

rekkverk	   Rækværk	   grindverk,	  handrið	   rekkverk	  (sjómenska)	  ÍO	   	   	   1	   	  
renta	  1	   rente	   vextir	   ren	   	   	   	   	  

renta	  2	   rente	   vextir	  
1	   renta=tekjur,	   laun,	   afgjöld	  
(fornt/úrelt)	  2	  renta=	  vextir	  (gamalt)	  ÍO	   	   1	   	   	  

restrasjón	   restauration	  
veitingahús,	  
veitingastaður	   ekki	  í	  ÍO,	  sjaldgæft	  á	  netsíðum	   	   	   	   1	  

róman	   roman	   skáldsaga	   róman	  (alþjóðlegt)	  ÍO	   	   	   1	   	  

rulla	   að	   slétta	  
þvott	   rulle	   rulla,	  taurulla	  

1	   rulla=munntóbak;	   2	   =	   tæki	   til	   að	  
slétta	  þvott;	  3	  =	  kaðall,	  hringað	  reipi	   1	   	   	   	  

rulla	  í	  leikriti	  
rolle;	   ngt.	   Spiller	   en	  
stor	  /lille	  rolle	  

hlutverk	   í	   leikriti;	   rulla	  
e-‐ð	   spilar	   mikla/litla	  
rullu	  

4	  rulla	  =	  hlutverk	  í	  sjónleik	  (óformlegt)	  
ÍO	   	   1	   	   	  

rústfrí	   rustfri	   ryðfrír	  
ekki	   í	   ÍO,	   nokkuð	   algengt	   á	   íslenskum	  
netsíðum	   	   	   	   1	  

rörende.	   rørende	  
áhrifamikill,	  
hjartnæmur	  

ekk	   í	   ÍO,	   ekki	   algengt	   á	   íslenskum	  
netsíðum	   	   	   	   1	  

saltbyssa	   saltbøsse	   saltstaukur	   ekki	  í	  ÍO	  og	  fann	  ekkert	  í	  Google	   	   	   	   1	  

saumamaskína	   symaskine	   saumavél	  
saumamaskína	   BÍN	   ;	   víða	   í	   eldri	  
bókmenntum	  (laxness)	   	   	   	   1	  

selfölgelighed	   selvfölgelighed	  
augljóstmál,	   sjáfsagður	  
hlutur	  

finn	   ekki	   í	   ÍO,	   en	   finn	   á	   íslenskum	  
netsíðum.	   	   	   	   1	  

senda	  signal	  
signal=udsende	  
telegrafiske	  signaler	   merki,	  senda	  merki	   fann	  ekki	  í	  ÍO	  en	  fann	  á	  netsíðum	   	   	   	   1	  

servera	   servere	  
bera	  á	  borð,	  bera	  fram,	  
framreiða	   servera,	  (óformlegt)	  ÍO	   	   1	   	   	  

sessalon	   chaiselong	  
sessalón	   (gamaldags	  
sófi)	   sessalón	  í	  staf	  	   	   	   	   1	  

signalera	   signalere	   gefa,	  senda	  merki	   ekki	  í	  ÍO,	  nokkuð	  algengt	  á	  netsíðum	   	   	   	   1	  
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 I spalte A er de indsamlede ord helt „rå“ lige som jeg fik dem sendt fra 

informanterne, dog stillet op i alfabetisk orden. 

 

 I spalte B, er de oprindelige danske udgaver af ordene på dansk, hvis de er af 

dansk oprindelse, eller er nået til islandsk gennem dansk. For at være sikker på 

oprindelse og dansk retskrivning har jeg i tvivlstilfælde taget hensyn til enten 

Islandsk-dansk eller Dansk-islandsk ordbog. 

 

 I spalte C, er den islandske betydning, primært sådan som den er registreret i 

Dansk-islandsk ordbog, i Islandsk ordbog eller i Dansk –islandsk ordbog fra 

1957. Ofte findes nogle synonyme udtryk i ordbøgerne, derfor er i den spalte tit 

flere end ét ord. Der kan også være to eller flere betydninger af samme ord. 

 

 I spalte D, er den islandske udgave af danismen registreret, hvis den findes i 

forskellige opslagsværk i ÍO. Det forklares bedre her nedenfor. 

 

4.2.1. Behandling af de indsamlede ord 
I excel-filen bruger jeg mange forskellige ordbøger, som værktøj for at finde frem til de 

bedste oplysninger om danismerne som findes. Mest bruger jeg netsiden www.snara.is. Det er 

en nem islandsk netside, med forskellige online webordbøger og –opslagsværk, som benyttes 

udmærket godt til den analyse jeg her beskæftiger mig med. Mest bruges følgende on-line 

ordbøger på snara.is til spalte B og C: 

 

 Dönsk-Íslensk orðabók  (D-ÍO) bygger på en revideret udgave fra 2004. Redaktør 

Halldóra Jónsdóttir. Den udgave stammer fra en Dönsk-Íslensk orðabók  udgivet i 

1992, redigeret af Hrefna Arnalds, Ingibjörg Johannessen og Halldóra Jónsdóttir. D-ÍO 

på snara.is er den mest omfattende ordbog over nordiske sprog her i landet. Den 

indeholder omkring 46.000 opslagsord, mange af dem valgt i samarbejde med 

forskellige eksperter på hver sit område. 

 

 Íslensk-Dönsk orðabók  (Í-DO) som i 2005 blev udgivet som den første del af 

islandsk-dansk, dansk-islandsk lommeordbog. En islandsk-dansk ordbog var ikke 

blevet udgivet i flere årtier, så det var på tide at få en ny. Desværre indeholder den kun 

20.000 ord. 
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 Engelsk nøgleordbog på snara.is, er en traditionel engelsk-engelsk ordbog, men med 

hver lemma følger ekstra, nøgleord på 30 sprog. Den er god, når de andre ikke rækker.  

Desuden søger jeg i danske ordbøger, som fx Ordbog over det danske sprog (ODS) og 

Den danske ordbog (DDO) på ordnet.dk, samt Politikens Nudansk ordbog.  Foruden online 

ordbøger på snara.is bruger jeg Íslenzk-Dönsk orðabók fra 1976, redigeret af Ole Widding, 

Haraldur Magnússon og Preben Meulengracht Sørensen, og Dönsk-Íslenzk orðabók  fra 1957, 

redigeret af Ágúst Sigurðsson, Freysteinn Gunnarsson og Ole Widding. 

Íslensk orðabók ( ÍO), er den bog som jeg hovedsagelig bruger ved arbejdet af spalte D 

i excel-filen. Enten bruger jeg den udgave der ligger på snara.is eller en printet udgave 

udgivet af Edda i 2002. Jeg slår ordene op for at undersøge om de danismer findes i den 

ordbog, fordi hvis de findes der, og er  uden bemærkninger eller forklaringer, så er de dermed 

blevet fuldgyldigt anerkendte i sproget.  

Der findes ofte danske låneord eller danismer i ÍO ordbogen, som naturligvis er helt 

tilpassede til det islandske sprogsystem. Mange af dem har alligevel forskellige kommentar 

som fx gamalt (da. gammelt) eller óformlegt (da. uformelt) sprog. Andre kan være markerede 

med to spørgsmålstegn ?? som betyder at der er tale om et fremmedord, hvor man er i tvivl 

om at kan anses som et islandsk ord, eller med et spørgsmålstegn og et udråbstegn !? som 

symbol for at være ord eller sprogform som ikke helt er anerkendt og ikke anses for at være et 

godt sprog i sædvanlig sammenhæng. 

I de tilfælde når ordene ikke findes i ÍO, prøver jeg at søge i D-ÍO eller i Islensk-dönsk 

orðabók  fra 1921-24 af bl.a. Sigfús Blöndal. Endvidere bruger jeg et nyligt alternativ på 

snara.is, som kaldes textaleit (da. tekstsøgning). Det giver udvidet mulighed, for at finde frem 

til forklaringer af ord, som måske ikke findes i de to førnævnte værker, fx i islandsk 

Retskrivningsordbog. Ud fra denne tekstsøgning kan man også sommetider finde forskellige 

ord i et andet nyligt alternativ på snara.is. Det hedder Beygingarlýsing íslensks nútímamáls 

BÍN (da. bøjningsformer af islandsk nutidssprog) og er en del af Orðabók Háskólans (da. 

Islands Universitets Ordbog). I nogle tilfælde findes danismer der, selvom de ikke findes i ÍO. 

Den sidste mulighed for at finde danismerne fra indsamlingen er i førnævnte 

Talmálssafn Orðabókar Háskólans (da. Islands Universitets talesprogsregister). Hvis de 

heller ikke er i det, så findes de ikke formelt registrerede. De kan alligevel leve i talesproget, 

de høres i samtaler, og de findes på blogsider, i e-post eller på facebook samt flere steder hvor 

man bruger uformelt talesprog. Jeg „googlede“, de fleste danismer som jeg ikke fandt i 
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ordbøger, men det var mere for sjov. Det kunne være en ide til en ny undersøgelse. meningen 

her jo kun at betragte om de fandest i ÍO eller ej. 

 

4.2.2. Udvælgelse af ord til spørgeskema 
Det nævnes ikke i e-posten til den ældre gruppe informanter hvor lang den udplukkede 

ordliste ville blive, jeg kunne jo heller ikke udføre den inden jeg havde fået noget 

datamateriale. Det endelige valg blev 15 ord. Antalet tog udgangspunkt i at den ikke måtte 

være for lang, især for at undgå at udførelsen af undersøgelsen ville blive for kompliceret. 

Valget var vanskeligt, da der var så meget at vælge imellem. Blandt andet lavede jeg 

en uformel undersøgelse blandt mine døtre og deres omgangskredse. De er født i 1973 og 

1979. Jeg undgik ord som de ikke anede hvad betød, fx anréttuherbergi og verbet at slendra, 

samt ord som jeg selv mente, at var helt uddøde fra nutidens sprog, fx verbet at ondúlera.  

Målsætningen med undersøgelserne var at prøve at finde ud, hvilke ord er ved at 

forsvinde, som betyder at flertallet af ordene i indsamlingslisten, er ord, der ikke høres ofte. 

Derfor er i spørgeskemaet ord, som måske er urimeligt at regne med at 19 årige mennesker 

kender eller forstår. Det kunne jeg dog ikke være sikker på, på forhånd. Her nedenunder er de 

15 udplukkede udtryk: 

 

bekenna (bekende), bestik (bestik), brillur (briller), gratúlera (gratulære), 

hufflegur (høflig), karbónaði (karbonade), kastarola/ kastarhola (kasserolle), 

kontórstingur (kontursting), móðinsblað (modeblad), sikkrisnæla (sikkerhedsnål), 

skúffelsi (skuffelse), digta (digte), klossaður/ klossuð (klodset), viskustykki 

(viskestykke), skúripúlver (skurepulver). 

 

4.3. Metode 3 - spørgeskemametode 
Spørgeskema-undersøgelsen bygger på de 15 udvalgte ord fra e-post samlingen. Formålet 

med den er at prøve at måle forskellen på opfattelse af bestemte ord mellem to generationer. 

Spørgeskemaet sammenstår af to dele, se bilag 4. Del 1 er en liste med de 15 ord. 

Eleverne skulle skrive hvad de troede ordene betød på islandsk, og de skulle også sætte kryds 

ved dem de selv brugte. De skulle prøve at svare på alle ordene som de kendte, prøve at gætte 

på hvad de andre betød og skrive den første betydning af ordet som faldt dem ind. 

I del 2 skulle de skrive 15 sætninger som indeholdt en af de 15 danismer hver. 

Sætningerne var tænkt for at informanterne kunne vise hvordan og i hvilke forbindelser disse 

danismer kunne bruges. Undersøgelsen tog sted i slutningen af en undervisningtime. Planen 
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var at gruppen skulle få 10-15  minutter for at gennemføre spørgeskemaet. Tiden det tog blev 

imidlertid næsten dobbelt så lang. Det foråragedes af at, de forstod mindre end jeg havde 

regnet med, således at mange blev lidt ubeslutsomme. De sad alle sammen i et 

undervisningslokale og de måtte ikke tale sammen eller hjælpe hinanden, det ville give et 

forkert resultat. 

Inden jeg besluttede mig for at vælge gruppen i Kvennaskólinn, overvejede jeg at 

finde en tredje gruppe informanter i generationen midt i mellem, dvs. personer som er født 

omkring 1970. Det var spekulationer om, hvor mange år aldersforskellen skulle være i mellem 

grupperne. Naturligvis ville det have været interessant, hvis to aldersgrupper gennegik det 

samme spørgeskema, men efter en række overvejelser valgte jeg kun den generationen som er 

født ca 1990. 

Grunden til dette var for det første, at hvis jeg valgte to generationer, så ville denne 

opgave blive alt for omfangsrig. For det andet, kunne man regne med en skarpere forskel 

mellem generationer med 40 års mellemrum end med 20 års mellemrum. Og for det tredje, 

var jeg så heldig at have en god adgang til en så stor gruppe unge på et sted, fordi jeg på det 

tidspunkt underviste i Kvennaskólinn. 

 Gruppen tæller 45 personer, alle født i 1991, 34 piger og 10 drenge. En havde glemt at 

sætte kryds ved spørgsmålet om køn. Muligvis er denne gruppe også lidt for homogen, fordi 

de alle er elever i den samme videregående skole som er kendt for at være en af de bedre i 

landet. 

For at give et lille glimt, så svarede en informant at kastarola betyder hlutverk í 

leikriti, (da. en rolle i et skuespil) og at kontórstingur (da. kontursting) betyder hovedpine eller 

noget ubehageligt på kontoret. Om brug af ordet karbónaði (da. karbonade), skrev en dreng 

„jeg karbónaði báða bílana um helgina“ på dansk jeg karbonede begge bilerne i weekenden. 

En sjov henvisning til engelsk påvirkning. Alle svarene findes i bilag4, og vil jeg gøre rede 

for resultaterne i kapitel 5. 

 

4.4. Metode 4 - analysering af spørgeskemaindsamlingen 
Jeg starter med at nedskrive alle svarene, nøjagtig som informanterne selv skrev dem, i en 

word-fil, for at have det hele på et sted, ialt 45 sider, se  bilag 5.  

Derefter lister jeg de 15 udvalgte ord op i en excel-fil, og laver et skema således, at 

alle svarene til del 1, kan registreres. Med det nås en god oversigt, over hele undersøgelsen. 

Nedenfor i figur 3, vises en lille del af skemaet i bilag 6.   
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	  	   d	   P	  

1	  	  
bekenna	  
(v)	  

2	  	  
bestik	  
(subj)	  

3	  	  
brillur	  (subj)	  

4	  	  
gratúlera	  (v)	  

5	  	  
hufflegur	  
(adj)	  

6	  
karbóna
ði	  (subj)	  

7	  	  
kastarola	  
(subj)	  

8	  
kontórstíngur	  
(subj)	  

9	  
móðinsbla
ð	  (subj)	  

10	   sikkrisnæla	  
(subj)	  

info	  20	   	  	   1	   þekkja	   	  	   	  	   útskrifast	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

info	  21	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

info	  22	   1	   	  	   þekkja	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

info	  23	   	  	   1	   	  	   	  	  
sólgleraugu/	  
gleraugu	   	  	   huggulegur	   	  	   	  	   	  	   	  	  

næla	   sem	   oft	   er	  
notuð	   til	   að	   halda	  
fötum	  saman	  x	  

info	  24	   	  	   1	  

notað	  
þegar	  
verið	   er	  
að	   spila	  á	  
spil.	  X	   hnífapör	   gleraugu	  x	   útskrifa?	   	  	   	  	   	  	   	  	   tískublað	   öryggisnæla	  

info	  25	   1	   	  	   að	  þekkja	   	  	   sólgleraugu	  x	  
að	   útskrifast	  
?	   	  	   bóna	  ?	   	  	   	  	   	  	   öryggisnæla	  

info	  26	   	  	   1	   	  	   	  	   gleraugu	  x	   hugsa	  sig	  um	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   sirkisnæla	  x	  

info	  27	   	  	   1	   frægur	   	  	   gleraugu	   	  	   vera	  kurteis	   bóna	  bíl?	   	  	  
einhver	   stingur	  
sem	  maður	  fær	   	  	   öryggisnæla?	  

info	  28	   1	   	  	   	  	   	  	   gleraugu	  x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

info	  29	   	  	   1	   þekkja	   	  	   gleraugu	  

óska	   e-‐m	   til	  
hamingju,	  
fagna	  	   	  	  

þrífa	   e-‐ð	  
með	  
tusku.	  

hlutverk,	  
(t.d.	   Í	  
leikriti)	   	  	   	  	   	  	  

Figur 3 

Ud fra skemaet udarbejder jeg statistik af antal informanter, hvordan de deles op efter  

køn, hvor mange svarer hver danisme og hvor mange af svarene er anses at være rigtige, 

hvilke forkerte og hvilke kan man tvivle på. Endvidere ser jeg på hvilke danismer de bruger.   

Jeg har valgt at have informanternes svar i spørgeskemaet kun på islandsk. Det faldt 

mig ind at oversætte dem alle til dansk, men jeg droppede den ide af to grunde. For det første 

ville det blive alt for omfangsrigt og faktisk ikke relevant i denne sammenhæng. Hensigtet her 

består i hvordan den unge generation opfatter ordene og om de kender den islandske 

betydning. I det næste kapitel vil jeg dog give nogle stikprøver med dansk betydning og dertil 

vil jeg vise nogle sætninger. 

 

5. Statistiske resultater og analyse af undersøgelser 
I dette kapitel bliver resultater af undersøgelserne som, jeg skildrede her ovenfor, analyseret 

og tvivlstilfælde angående fremgangsmoden diskuteret. Jeg starter med e-post undersøgelse 

som oprindelig skulle være en lille observation, blandt venner og bekendte, men er vokset til 

et omfangsrigt arbejde som godt kunne udvides endnu mere. 

 

5.1. E-post undersøgelse 
De statistiske resultater af e-post undersøglesen er følgende: Excel-filen, som findes i sin 

helhed i bilag 2, indeholder ialt 336 items, som er registreret og derpå sorteret i alfabetisk 

rækkefølge i spalte A. Jeg har nævnt tidligere, at jeg ikke censurerede listen, i nogle tilfælde 
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måtte jeg imidlertid vurdere den fornuftigste vej til at lave den og tage beslutninger om 

tvivlstilfælde. 

For det første er det de tilfælde hvor et ord har to betydninger, jf. ord som afleggjari, 

som har betydningen: a) aflægger eller stikling, og b) for bivej. Nogle gange kunne jeg ikke 

vide hvilken af de to betydninger informanterne tænkte på, så derfor har jeg valgt at betragte 

ordet som to items. 

For det andet er der tale om det samme udtryk, men med forskellig stavemåde og evt. i 

ental fra en informant men i flertal fra en anden, jf. bolsía, bolsíur, bolsje, bolsja, bolsjur. I 

tilfælde af samme stavelse men i ental og flertal, så valgte jeg at se på dem som 1 item jf. 

bolsía/ bolsíur. Derimod i de tilfælde hvor ordene bogstaveres på forskellig måde, jf bolsía, 

bolsje, bolsja, betragter jeg hver stavelse som 1item. Der er derfor 3 linjer for bolsía. Det gør 

jeg for at være informanterne tro, selvom det gør listen længere. Jeg fik jo danismerne sendt i 

forskellige udgaver, dvs. bogstaverede på forskellig måde. Årsagen til denne forskel på 

stavemåde er  først og fremmest, at der ikke er en tradition for normeret retskrivning af mange 

danismer, fordi de tilhører snarere talesprog end skriftsprog. I udregningen af statistikken, 

dvs. resultaterne som registreres i spalte E,F,G og H, tæller jeg alle de 3 bolsje udgaver kun 

en gang. Derfor sættes x ved de andre udgaver, så de ikke regnes med. Se bilag 2. 

For det tredje har jeg i de tilfælde hvor flere end en indformant har sendt den samme 

danisme og den er skrevet på nøjagtig samme måde, så registrerer jeg den kun 1 gang. Det 

udelukker at give præcis tal af hvem sendte hvad og hvor mange i det hele taget indsendte 

danismer med e-post. 

I spalte B vises den danske udgave af danismen, hvis den findes. I 15 tilfælde kunne 

jeg ikke finde en dansk udgave af den mente danisme, dvs. det ord som en informant 

indsendte som dansk låneord. Jeg nævner her ord som bakkelsi. Ordet findes både i ÍO fra 

2002 og fra 1963, i betydningen kaffibrauð, kökur,  (da. brød til kaffen, kager). Det undrede 

mig lidt at det fandes der, men vistnok medfølger der kommentaret uformelt. Det interessante 

er at det ikke findes noget ækvivalent dansk ord. Bagværk er det danske ord som kommer 

nærmest. Det var derfor fristende og sjovt nok at ræsonnere sig frem til at det var en 

„hjemmelavet“ danisme, dvs. man havde dannet en „danisme“ med at tage de 3 første 

bogstaver i det islandske ord baka (da. bage) tilføjer ét k og afslutter så med suffixet  -else, 

som er et af det mest danske, islændinge kan tænke sig i det danske sprog. Men til sidst fandt 

jeg ordet bakelse i en svensk ordbog, så det er efter alt en svecisme. Bakkelsi findes ikke i 

Sigfús og heller ikke i Íslensk orðsifjabók, (da. islandsk etymologi). 
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I spalte C vises der en islandsk betydning af den danske udgave af danismen, således 

den er i vist i dansk-islandsk ordbog på snara.is. Den hænger sammen med spalte B. Den er i 

sig selv ikke en nødvendig del af undersøgelsen, som den oprindelig var tænkt. Alligevel 

kunne jeg ikke undlade at registrere den islandske betydning, da jeg nu havde slået den op. 

Den kunne være brugbar til nærmere undersøgelser af ordene i indsamlingslisten.   

Spalte D, var, ligesom spalte C, ikke med i det oprindelige plan om undersøgelsen. Da 

jeg imidlertid havde ordsamlingen i hænderne, fandt jeg det helt nødvendigt at fortsætte med 

forskningen. Derfor føjede jeg en spalte til, hvor jeg først og fremmest fokuserer på hvilken 

behandling danismerne på indsamlingslisten får i Íslandsk ordbog fra 2002. 

Årsagen til at forklaringer og notater om kommentarer er på islandsk i spalte D er, at  i 

begyndelsen skulle det kun være noget ekstra for mig og jeg planlagde ikke at indbefatte det i 

opgaven. Jeg skulle bare registrere om ordet eksisterede og hvilke bemærkninger det fik i ÍO 

fra 2002. Men afterhånden så blev disse oplysninger til et interessant aspekt og er blevet til en 

slags sideundersøgelse. Jeg besluttede derfor at det skulle følge med og at jeg ville udvidede 

søgningen lidt, med at slå op på google, fleste af de ord i indsamlingen som jeg ikke fandt i 

ordbogen, og se om de gemte sig på islandske netsider. Nogle gjorde det faktisk. Arbejdet 

med spalte D blev meget omfangsrigt og kompliceret, men særdeles interessant. 

Spalte E,F,G og H er følge af spalte D, og indeholder de statistike, oplysninger om 

behandlingen i ordbøger. Se nedenståend forklaringer: 

 

 Spalte E. Hvis ordet findes i en islandsk ordbog, primært i ÍO, og har ingen 

bemærkninger. 

 Spalte F. Hvis ordet findes i ÍO, men har kommentar som fx a) ?? som betyder 

fremmedord som man tvivler på at anses som islandsk, (fx danisme, anglicisme 

m.m.). b) !? som er betegnelse for ord eller sprogbrug som ikke er helt 

vedtaget og ikke tælles for at være „godt“ sprog. Og c) kommentar som fx 

óformlegt (da.uformelt), úrelt (da. forældet) eller gamalt (da. gammelt). 

 Spalte G. Hvis ordet har forklaringer som fx alþjóðlegt (da. internationelt), 

iðnaður/ tækni (da. industri/ teknik), hannyrðir (da. håndarbejde) og så 

videre.54 

 Spalte H Denne spalte bruges hvis ordet ikke findes i ÍO. 

 

                                                
54 Íslensk Orðabók, 2002, s. xiii 
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I bilag 3, er oversigt over disse 4 spalter, delte op i 3 kategorier. Dem som findes uden 

kommentarer, dem som har bemærkninger eller forklaringer, og dem som ikke findes i ÍO. 

 

 

5.2.Statistiske resultater af e-post undersøgelse  
Af de 336 indsamlede items har 106 hverken kommentar eller forklaringer, så deres „skæbne“ 

er at de er vedtagne som fuldgyldige islandske ord. For eksempel ord som bíslag, gardínur, 

kompaní og spekúlant. 

Der findes 97 ord med kommentar og 13 med forklaringer i ordbøger. Dem adderer 

jeg og resultatet er 110 ord, som findes i ÍO, men er ikke helt fuldgyldige islandske ord. Det er 

lige som at de behøver at have en undskyldning, for at være i bogen. Fx ordene: bródera og 

hevast. 

Til sidst er det ordene som ikke findes i den islandske ordbog, men er på 

indsamlingslisten. Disse er 84. Deres skæbne er, at de stadigt er danismer som ikke bliver 

vedtagne, de har ikke nået ind i islandske ordbøger og gør det næppe her efter. Mange af disse 

ord er forældede, måske for længe siden og er derfor ikke længere i brug, som fx asfaltera, 

konvulutta og saltbyssa. Andre lever i talesproget i det bedste velgående, selvom de ikke når 

ind i ordbøger. Jeg nævner ord som absalút, katalógur og termóstat. 

 

5.3. Fortolkning af e-post undersøgelse 
Som det fremgår ovenfor deles de indsamlede ord nogenlunde i 3 dele, a) vedtagne ord, b) 

ikke helt vedtagne ord og c) ikke vedtagne ord. Denne indsamling indeholder faktisk kun en 

lille brøkdel af alle de danismer der findes i sproget. Så den giver ikke et billede af brug af 

danismer generelt. Så vidt jeg ved, findes ingen definitiv tal om hvor mange danismer indtog i 

det islandske sprog. Imidlertid indsamlede Guðrún Þórðardóttir 3492 „dönskuslettur“, både 

ord og ordforbindelser og gjorde rede for dem i sin opgave i 1998. 

Nu i aprilmåned 2010 udkom en ny revideret udgave af Den islandske ordbog, med 

4000 nye opslagsord, ifølge reklamer. Desværre kom den for sent for at jeg fik den 

indvolveret i denne opgave, for at se om nogle af indsamlingsordene har fået en „ny status“. 

Det ville være interessant at kigge nærmere på. 

For nyligt genudkom der også en anden ordbog, slangordbogen;  Orðabók um slangur, 

slettur og bannorð. I en epilog med den udgave, gør redaktøren Mörður Árnason rede for 

tilblivelsen af, at den udkom i 1982 og overvejer de enorme samfundsændringer i de sidste år, 

som har haft stor påvirkning på sproget. Denne bog var i sin tid noget helt nyt, og mange 
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mente, at det var et tiltrængt oprør imod den stærke purisme her i landet. Andre fordømte den 

for at ophøje vulgært sprog. Jeg husker godt, hvor meget den blev debatteret, men set i 

bagspejlet så var den måske ikke så forfærdelig som mange mente.  

Man kan sandsynligvis sige, at der nu regerer en god balance om sprogrensnig. 

Kampen som kulmineredes for omkring 110 år siden skal stadigt kæmpes. Nu er det ikke 

længere det danske sprog der truer. Det islandske sprog overlevede den fare, selvom mange 

var bange for at den ville dø ud, jf. den lille del af Rasmus Chr. Rasks brev i 1813, for næsten 

200 år siden. Se side 31. 

Nu er det engelsk påvirkning der truer og den har varet i det mindste i 70 år, eller siden 

inden den anden verdenskrig. Vi taler stadig islandsk og skriver den også, med en blandnig af 

danismer og andre låneord, der er blevet tilslibede i gennem tiden og er tilpasset det islandske 

sprogsystem.  

 

5.4. Spørgeskemaundersøgelse. 
Svar til del 1 i spørgeskemaundersøgelsen, dvs. den del hvor eleverne udfyldte betydningen af 

de 15 danismer på spørgeskemaet, vises som før sagt i en excel-fil, i bilag 6. Den excel-fil, 

indeholder også en statistisk redegørelse for resultaterne, hvor man kan se bl. a. antal 

informanter, antal svar til hver danisme og hvor mange svar er rigtige o.s.v. Jeg vil nedenfor 

analysere denne information, samt kigge på hver danisme for sig og gøre rede for dens 

skæbne, dvs. hvor mange forstår den og hvor mange bruger den. Endvidere vil jeg udplukke 

nogle interessante svar fra del 2, den del hvor eleverne skulle nedskrive sætninger for at vise 

hvordan danismerne kunne bruges. alle informanteners svar følger med opgaven i bilag 5.  

 

5.5. Statistiske resultater af spørgeskemaundersøgelse 
I alt deltog 45 informanter. Felterne der kunne udfyldes i undersøgelsen er 675. Som der vises 

i figur 3, udfyldte informanterne kun 257, som betyder at 423 felt var tomme. Der af 138 svar 

var rigtige, 113 forkerte og 6 var tvivlstilfælde. De tomme felt viser at mange informanter 

ikke forstår ordene og ikke prøver at gætte sig til et svar. I tvivlstilfældene svarede de unge 

således, at det var svært at vurdere, om de anede hvad ordtet betød eller om svaret var en ren 

gisning. For at vise et eksempel på det kan jeg nævne ordet móðinsblað (da. modeblad) En 

informant svarer at det er et magazin, som viser at han har en anelse om at dette er en slags 

blad. Måske er det imidlertid bare en gisning og vedkommende ikke aner hvilken slags blad 

det derejer sig om. Det er jo slagsen som jeg fisker efter. Gisning eller ej, det kan jeg ikke 
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vide i dette tilfælde, og derfor kategoriseres det som tvivlstilfælde. Informanterne viser 63 

gange at de bruger nogle af disse danismer, ved at sætte kryds i dertil gjort felt.   

Min overbevisning er at informanterne svarede på spørgeskemaet så godt de kunne. En 

af dem svarede lidt ud i vejret, måske for at være humoristisk, men han svarede på 13 ord og 2 

af dem er rigtige, så det var ikke kun for spøg. 

  Figur 3 

Ovenfor er en sammenfatning af elevernes svar. Det viser sig at de unge faktisk kender 

godt 3 ud af de 15 danismer, i spørgeskemaet. Brillur, sikkrisnæla og viskustykki. Af dem er 

det kun ordet viskustykki de virkelig bruger. 11 elever siger at de bruger ordet sikkrisnæla og 6 

at de bruger ordet brillur. 12 elever siger at de kender ordet skúffelsi og 2 at den bruger det.  

En informant kommer med et forslag om ændring på stavemåden af ordet viskustykki. 

Hun siger at vaskastykki (da. vaskestykke) ville være bedre, og tror jeg vedkommende vil 

knytte det til køkkenvasken. God ide? Derimod svarer ingen at vi har den hjemlige betegnelse 

diskaþurrka for viskustykki, som peger på at den unge generation ikke heller bruger det i sit 

sprog og det gør vi ældre heller ikke, selvom det er et godt ord. Muligvis bruger de unge ikke 

viskestykker så meget i dag, da næsten alle hjem har en opvaskemaskine og måske behøver 

unge menneske overhovedet ikke at arbejde så meget i køkkenet nu som før. Det er spørgsmål 

som jeg ikke prøver at svare på. 

 

5. 6. Ord for ord 
Nedenfor vil jeg nu gøre rede for de 15 danismer, hver for sig:  

1. bekenna. (da. bekende). 

Ordet har to betydninger i islandsk lige som i dansk. Det bruges om den som tilstår 

noget moralsk forkert og det bruges i kortspil, når man nedlægger et kort i samme farve, som 

det udspillede. 2 af de 26 svar var rigtige. Af de 24 forkerte svar, var 22 informanter med 

ordet þekkja, det samme som ordet kende. De 2 korrekte svar, indeholdt betydningen at svare 

med den samme farve, når man spiller kort. De kender ikke ordet bekenna 

2. bestik (da. bestik) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

  
be 
kenne 

bestik brillur gratú 
lera 

huff 
legur 

karbón 
aði 

kastar 
hola 

kontór 
stingur 

móðins 
blað 

sikkris 
næla 

skúff 
elsi 

digta kloss 
aður 

visku 
stykki 

skúri 
púlver 

 I alt 

Svar 26 2 37 15 9 12 7 7 11 23 24 10 6 45 18 257 

Rigtigt 2 1 33 4 1 0 1 1 6 20 12 4 2 45 6 138 

Forkert 24   4 11 8 12 5 6 4 1 12 6 4   12 113 

Tvivl   1         1   1 2           6 

                                257 

Bruger     6             11 2     39     
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Faktisk har dette ord også to mærkninger. Den ene betydning er de redskaber man 

bruger når man spiser, spisebestik og det var den udgave jeg tænkte på. Kun to svarede på 

dette ord, 1 informant havde det rigtige svar hnífapör og det kan naturligvis være fordi hun 

kendte det danske ord. Den anden skrev at det er áhöld (da. redskaber), som jeg kategoriserer 

som tvivlstilfælde. De kender ikke ordet bestik, det bruges tydeligvis ikke længere. 

3. brillur (da. briller) 

Brillur skorer næst højest af de 15 danismer. Det er et af de få danismer, som mange 

informanter kender. I alt svarer 37 personer, 31 svarer at det betyder gleraugu, som er helt 

rigtigt, deraf svarer 1 at det er gleraugu/sólgleraugu (da. solbriller) og 1 at det er sólgleraugu. 

Desuden svarer 6 informanter at de bruger denne danisme. Det er interessant at de 4 forkerte 

svar er alligevel ikke helt ud i det blå, da det har i alle tilfælde en vis association. Et svar er 

myndir (da. billeder), som ligner ordet i udseende. En informant svarer at det betyder snilld 

(da. snilde /genialitet) eller noget brilliant på engelsk, den tredje svarer at det er gáfur (da. 

begavelse) og hvis man er godt begavet, så er man jo brilliant. Den unge generation kender 

godt ordet briller og 5 bruger det, dog sandsynligvis oftes uformelt og for sjov.  

4. gratúlera ( da. gratulere) 

15 svar gives til denne danisme, 4 af dem er korrekte, 11 er forkerte. Her er der også 

tale om association i 5 af de 11 forkerte svar og igen blandes engelske påvirkninger ind i 

svarene. At tage en afsluttende eksamen hedder på islandsk at útskrifast, på engelsk graduate. 

Ergo, gratulera har noget med graduate at gøre, hvis man har engelsk i tankerne. Min far 

brugte ofte ordforbindelsen „ég gratúlera“ når han lykønskede nogen med noget, jeg bruger 

den meget sjeldent og den unge generation bruger den tydeligvis ikke.   

5. hufflegur (da. høflig) 

1 informant svarede korrekt på ordet hufflegur, mens 8 svarede forkert. Men sjovt nok 

havde alle de forkerte svar noget med udseende eller opførsel at gøre. To mente at det er det 

samme ord som huggulegur som betyder pæn, hyggelig. En mente at det betyder 

myndarlegur, som også kan betyde pæn eller anseelig eller dygtig. Hufflegur findes i ÍO med 

bemærkningen uformel, men den unge generation kender den ikke.  

6. karbónaði (da. karbonade) 

Svarene til denne danisme er sjove og peger på stærk engelsk påvirkning. 12 svarede 

på ordet, intet svar var rigtigt. 7 mente at karbónaði har noget med bonevax og biler at gøre. 

Nogle satte det sammen og mente at det handlede om at bone en bil eller to, en tænkte på at 

det betyder at stífbóna, dvs. bone/pudse meget omhyggeligt. En mente, at det havde noget 

med stof til mad at gøre. Muligvis tænker vedkommende på natriumbikarbonat, eller natron. 
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De aner ikke hvad karbónði mærker. Måske heller ikke rimeligt, det er tydeligvis et af de ord 

som er ved at forsvinde. Alligevel findes der en opskrift af karbónaði i kogebogen Matarást 

fra 1998. 

7. kastarola (da. kasserolle) 

Et rigtigt svar kom om denne dansime, som jeg i øvrigt troede mange kendte. 2 svar 

kan kategoriseres som tvivlstilfælde. Det ene svar var at det havde noget med mad at gøre. 

Det andet at vedkommende havde hørt det men huskede ikke hvad det betød. Det ene rigtige 

svar lyder i min oversættelse: „en lille gryde som vi bruger til at øse mælken i kostallen“, se 

bilag 5, side 17. For resten både utraditionalt sted og måde at bruge den på. Informant 

nummer 29 , en pige svarede at det var „hlutverk t.d. í leikriti“ (da. en rolle, fx i et skuespil). 

Hendes sætning var: „Ég fer með kastarolið sem Júlía.” (da. Jeg har kasserollen som Júlía) 

Dette hænger måske sammen med at på engelsk betyder casting; udvælgelse af skuespillere til 

rollerne i en film, et skuespil el.lign.. Association, men bare ikke den rigtige. De unge kender 

ikke ordet. 

8. kontórstingur, (da. kontursting) 

En infomant svarede korrekt på dette ord. To informanter troede det betød höfuðverkur 

(da. hovedpine), men verkur (da. pine) og stingur (da. sting) er beslægtede begreber. En mente 

at det betød sólstingur (da. solsting) „Ég fæ kontórsting af því að vera of lengi í sólinni“ (da. 

jeg for kontursting af at være for længe i solen), bilag 5 s. 1. Og en, at det var náladofi.“Ég 

vaknaði með kontórsting í fætinum“ (da. Jeg vognede op med kontursting i benet), bilag 5, s. 

45. Et ungt menneske, som jeg havde spurgt om dette ord inden spørgeskemaundersøgelsen 

troede at det betød, óþægindi á skrifstofunni (da. ubehagligheder på kontoret). Jeg må 

indrømme at jeg var spændt på at se resultaterne af dette ord. Måske urimeligt valg og mere 

valgt for sjov. Sandsynligvis er både ordet og beskæftigelsen ved at dø ud, men ordet er en 

betegnelse for en bestemt brodersting.  

9. móðinsblað, (da. modeblad) 

Ordet blev brugt rigtig meget for ca 30 år siden, men nu hører man det sjældent, ordet 

tískublað er trodt ind i stedet for. Alligevel kendte 6 af de unge ordet, dog de ikke bruger det. 

En gættede på fréttablað (da. nyhedsavis) og en på tímarit (da. tidsskrift/magazin). Noget i 

den rigtige retning, mens en troede det var en blomst. En informant mente at det betød 

hryggur (da. rygrad), jf. for hans setning „Móðinsblaðið gerir okkur kleyft að labba“ (da. 

modebladet gør det muligt for os at gå). Måske en forbindelse med herðablað (da. 

skulderblad). Alligevel høres ordet móðins (da. på mode) sommetider, dog kun blandt ældre.  

10. sikkrisnæla (da. sikkerhedsnål)  
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Af 23 svar på ordet er 20 rigtige, 1 forkert og 2 tvivlstilfælde. Den ene svarede at det 

betød klemma som muligvis kan pege i den rigtige retning, ngt. som man klemmer ngt. 

sammen med. 11 informanter siger at de bruger ordet sikkrisnæla, og informant nummer 42 

peger på, at det er et „grimt“ ord som hun ikke bruger. Mon ikke her skimtes puristiske 

holdninger. 3 informante tegnede en sikkerhedsnåle for at vise at de kendte ordet. 

Det var sjovt at se, at nogle forklarer ordet som noget man bruger til at holde sit tøj 

sammen. Før i tiden ville det have været nærmest uhørt at bruge en sikkerhedsnål undtaget i 

nødstilfælde, man skulle sy til det som var revnet. Den unge gereration kender ordet 

sikkrisnæla.   

11. skúffelsi (da. skuffelse) 

I alt svarer 24 på ordet skúffelsi, 12 svar er korrekte. Mange blander det sammen med 

bakkelse og med noget godt at spise, fx góðgæti (da. lækkeri, slik) „hún fékk sér smá 

skúffelsi“ (da. hun fik sig lidt lekkeri), bilag 5, s. 33. En mener at det er skúffukaka (da. 

bradepandekage), men bradepande er ofnskúffa på islandsk. En anden mener at det er en 

bakke under en bradepandekage, som jo peger i den samme retning. 

En mener at det er skrifborð (da. skrivebord), der er jo ofte skuffer i et skrivebord! Og 

informant nummer 45, mener at ordet betyder skúffa (da. skuffe) og skriver : „ég setti Biblíuna 

í skúffelsið og fór svo að sofa“, (da. jeg satte Bibelen i skuffen lagde mig til at sove). 

12. digta (da. digte) 

10 informanter gav svar til ordet digta, 4 var rigtige og 6 forkerte. En mente at det 

betød duglegur (da. dygtig). En skrev, at det er musikgruppen Dikta, en populær gruppe her i 

landet nu for tiden. 

13. klossaður/klossuð (da. klodset) 

11 informanter svarede på ordene klossaður/ klossuð. Der af 2 af dem korrekt. Et af de 

forkerte svar, kan dog have nogen hentydning og kan anses for at være et tvivlstilfælde. Det er  

ordet brussa, som betyder en stor og klodset pige/kone. Det undrede mig at der ikke var flere 

kendte disse ord.    

14. viskustykki (da. viskestykke) 

Denne danisme skorer højest af de 15 i undersøgelsen, som man også kunne regne 

med. 45 svarer og jeg tæller dem alle sammen som rigtige. Alligevel er der mange og 

forskellige svar, se bilag 6, s. 4, 5 og 6. 

Mange informanter forstod undersøgelsen på den måde, at de ikke skulle skrive et 

synonym for ordet, som jeg spurgte om, men at de skulle svare med et andet og måske mere 

islandsk ord. Derfor er det mange som forklarer ordet, istedet for at skrive bare viskustykki. 
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Det er forklarende og lidt sjovt, at læse fx svar nummer 3 i bilag 5, s. 3: „lítill fatabútur sem er 

kallaður viskustykki- einnig vil ég benda á að ég veit ekki um neitt annað orð yfir það“, (da. 

en lille tøjstump som kalles viskustykki – endvidere vil jeg pege på at jeg ikke kender noget 

andet ord for det).  Viskustykkið er sprællevende i både tale og skriftsproget.  

15 skúripúlver (da. skurepulver) 

På den sidste danisme fik jeg 18 svar. Det er lidt rodet hvilke er rigtige og hvilke ikke 

er det. Mit resultat blev at 6 kendte ordet, men 12 gjorde det ikke. Nogle af de 12 svar, var 

noget i retningen af der rigtige svar, dvs. det havde noget med rengøring at gøre. Alligevel 

anser jeg disse svar som gætterier. To informanter mente fx at ordet betød  moppa/ 

skúringarmoppa. (da. moppe) Her er et godt eksempel på sprogændringer, fordi ordet moppa 

er et nyt ord som ingen fra den ældre generationsgruppe kendte for 40 år siden. Man brugte 

ikke mopper i den tid, man brugte golvklude.  

 

5.6.1. Fortolkning af spørgeskemaundersøglse 
Jeg må indrømme, at resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen undrede mig lidt. Naturligvis 

vidste jeg ikke på forhånd hvad jeg kunne regne med. Alligevel havde jeg forestillet mig, at 

den yngre generation kendte lidt mere til disse ord, selvom jeg var næsten sikker på, at de ikke 

brugte dem i sit daglige sprog. Ifølge skemaet ovenfor kan det påstås, at mindst 11 af disse 15 

danismer er ved at blive forældede og tilhører snart fortiden.  

Den unge gruppes ordforråd er endnu forholdsvis begrænset og vil trolig tiltages 

betragteligt i de næste år. Der tilføjes dog sandsynligvis ikke mange gamle danismer til deres 

ordforråd. Imidlertid vil de nok bruge mange af de vedtagne danismer, der nu anses af 

samfundet at være islandske ord, som fx klassík, (da. klassik), húmor (da. humor) og 

rómantískur (da. romantisk)55. Disse ord er internationale, men har formodentlig trodt til det 

islandske sprog gennem dansk. De unge mennesker vil sandsynligvis ikke skænke det en 

tanke, at for omtrent 50 år siden, fandtes disse ord ikke i den første islandske ordbog, 

Orðabók menningarsjóðs (OM). De var derfor uønskede fx i formelle skolestiler og i anden 

skrevet tekst. De findes derimod alle nu i Íslensk orðabók (ÍO) fra 2002. Dette viser ændringer 

på overbærenhed over for låneord, og det er fornuftigt bl.a. fordi det beriger det islandske 

sprog.  

Selvom de unge ikke kender mange af disse 15 danismer, så vidner en hel del  af 

sprællevende danske låneord og ordforbindelser om, at danismer stadigt bruges i det daglige 

sprog. Af de oplysninger som jeg har gennemgået, fandt jeg ingenting om hvor mange 
                                                
55 Guðrún Þórðardóttir, 1998: s. 107,106 og 82.  
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danismer kom ind i sproget. Det bliver svært at tælle dem, fordi mange er allerede forsvundne 

igen, mange blev kendt af meget få, og de satte sig ikke faste i sproget. Dertil kendtes nogle i 

forskellige udgaver. Som før sagt indsamlede Guðrún Þórðardóttir 3492 danismer i 1992, 

både dem som stadigt lever i sproget og dem som er forældede. Hun siger i forård til sin 

opgave, at hendes indsamling ingen vegne er tømmende, fordi hun ofte støder på ord der 

stammer fra dansk, danismer eller låneord,56 der ikke var med i hendes indsamling.     

Jeg har ikke omhandlet de danskbeslægtede ordforbindelser, der også satte sig faste i 

sproget og sidder der godt, fx e-ð í farvatninu (da. ngt i farvandet), deildar meiningar (da. 

delte meninger), ekki nóg með það (da. ikke nok med det) og reikna með (da. regne med). Den 

unge generation bruger måske noget at disse og andre ordforbindelser, uden at ane at det er 

danismer, der før i tiden generede ihærdige sprogpurister. 

 Enkelte danskbeslægtede gamle firmanavne findes her endnu, fx, Bræðurnir Ormsson 

(da. Brødrene Ormsson) 57 

 

6. Svar på problemstillingens spørgsmål  
Nedenunder vil jeg svare på to af de tre spørgsmål jeg stiller i indledningeng, efter at have 

gennemgået og arbejdet med de to undersøgelser jeg lavede.  

 Jeg gør rede for spørgsmål 1) Hvordan kom danismerne ind i det islandske sprog? i 

kapitlet om sproghistorien på side 23. Der påpeger jeg de største begivenheder, der påvirkede 

danismernes indtogt og omtaler ivrige sprogpurister og deres metoder til at rense dem ud igen. 

De andre to spørgsmål er følgende:  

 

2) Hvad er der sket med danismerne i islandsk? 

a) bliver de brugt? 

b) hvem bruger dem? 

 

3) Hvordan er de to genereationers opfattelse af danismer i island? 

a) kender de danismer? 

b) forstår de danismer? 

 

6.1. Svar og diskussion af spørgsmål nummer 2 

                                                
56 Guðrún Þórðardóttir, 1998: s. 3 og 4 
57 Guðrún Þórðardóttir, 1998,  s. 133 og 134, 



BA-opgave i dansk 2010  Ásdís Sigurgestsdóttir 

58 
 

A) bliver de brugt? Ja, så sandelig bliver danismer brugt, men slet ikke alle. Hvis jeg kun 

holder mig til e-post indsamlingslisten her, så bruges der især de danismer som har tilpasset 

sig det islandske sprogsystem og er registrerede i ÍO uden bemærkninger, fx: afleggjari (da. 

aflægger), barnapía (da. barnepige), marmilaði (da. marmelade), og huggulegur (da. 

hyggelig).   

Derimod bruges andre danismer fra listen ikke lige meget, bl.a. fordi de betegner ting 

eller begreber, der ikke bruges længere, fx: krullupinni (da. krøllepind) og anrettuborð, (da. 

anretterbord). Mange er også blevet afløste af neologismer på islandsk og er derfor 

overflødige, fx sneddý (da. snedig), sjenera (da. genere) og karklútur (da. karklud). Disse 

danismer vil forsvinde med tiden, formodentlig med de ældste nulevende generationer. Måske 

bliver de af og til anvendt i litteratur, i dialoger eller i beretninger for at kendetegne gammelt 

sprog.  

Det skal påpeges, at mange danismer allerede er forsvundne. De blev rensede ud af 

sproget for længe siden. De tidligere sprogpurister er ansvarlige for det. 

B) hvem bruger dem? Det er sikkert dem, der tilhører de ældre gererationer, der bruger 

danismerne mest og da først og fremmest i deres talesprog. De tænker ikke direkte på at det er 

danismer de bruger, da de taler, dog kan noget andet gælde, da ordene skal skrives, fordi så 

kan stavemåden blive indviklet, jf. nogle udgaver af det samme ord som vises i 

indsamlingslisten. 

Mange danismer, eller danskbeslægtede ord, der menes at være danismer, er en helt 

almindelig del af ældre generationers talemåde, fx ord som: klossuð (da. klodset), móðins, (da. 

på mode) eller billegur (da. billig). Med disse ord følger dog bemærkningerne gammelt og 

uformelt i ÍO. De færreste unge kender disse ord og ville næppe nogensinde bruge dem, 

medmindre det var for sjov. 

Mange fra den ældre generation, der deltog i e-post undersøgelsen, fik deres uddannelse 

i Danmark og førte eventuelt med sig danske ord fra deres fagområde. Mange fra den unge 

generation vil også hente deres uddannelse i Danmark, men så kan de vente at den uddannelse 

udføres på engelsk, da der i mange fag på universiteterne, især de tekninske, undervises der 

ikke længere på dansk. Man kan da regne med, at de term, som de vil tilegne sig og muligvis 

bringe med sig hjem igen, bliver på engelsk. Der indkommer næppe nogle nye danismer i det 

islandske sprog med disse mennesker.  

Arbejdet med indsamlingslisten førte med sig spekulationer om, at mange af de ord, 

som mine informanter hidtil har tænkt på som danismer, eventuelt ikke er det længere. Ord 

som fx tromla (da. tromle), skenkja (da. skænke) og kontant (da. kontant) er nu vedtagne i ÍO 
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uden bemærkninger. De er blevet til tilpassede låneord (isl. tökuorð), som har levet længe nok 

i det islandske sprog og ikke længere anses for at skade det. De er blevet en fuldgyldig 

anerkendt del af sprogbruget og har endelig nået den status, at blive gode nok til at berige 

sproget. Ord, som man ikke behøver at undskylde sig for, når man bruger dem, fx i medierne.  

Til sidst: nogle generelle svar på spørgsmål 2. Danismer bruges først og fremmest i 

talesproget. De bruges vel også i skriftsprog, dog mest i uformelle kommunikationer på 

netsider fx bloggsider, på facebook og i andre elektroniske forhold, som er enslags trappetrin 

mellem skriftsprog og talesprog, eller skrevet talesprog. Danismer anvendes ofte, som noget 

sjovt, fx for at antyde en vittighed. Da tilføres de undertiden i gåseøjne, for at vise, at de ikke 

er helt ”ægte”. Dette kunne jeg mærke i de få tilfælde, jeg undersøgte på internettet, men det 

er en anden sag, der kræver en ny undersøgelse.  

Sandsynligvis ligger aldersgrænsen mellem storbrugere og dem der bruger dem mindre 

omkring 40 – 45 år års alderen. Den mening bygger jeg på en lille og uformel undersøgelse i 

min omgangskreds.  

 

6.2. Svar og diskussion af spørgsmål nummer 3 
A) kender de danismer? og b) forstår de danismer? Svaret kan sammensluttes og det er 

faktisk enkelt. Den ældre generation både kender og forstår danismer og dertil bruger mange 

af dem. Imidlertid hvis man kigger på resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, så er det 

krystalklart, at den unge generation hverken kender, forstår eller bruger de gamle danismer, 

som jeg spurgte dem om, med meget få undtagelser. 

De unge informanter, som tror at karbónaðe (da. karbonade) er at “bone eller pudse 

sin bil” eller at udtrykket gratúlera (da. gratulere) betyder at útskrifast (da. tage sin 

afsluttende eksamen) kender ikke meget til danismer. 

Derimod ved de et og andet om anglicisme. Hos den unge generation er det engelsk, 

der har overtaget rollen, der påvirker sprogbruget. Næsten alle deres interesser, fx musik, 

film, og internet, er mere eller mindre prægede af engelsk. Den engelske påvirkning er dog 

ikke noget nyt fænomen, den har varet helt siden den anden verdenskrig og har stille og roligt 

påvirket hver en ny generation og ændret sprogbruget her i landet. 

Danmark er ikke længere den store verden for islændinge, ikke længere det eneste 

udland, således at påvirkningen ikke længere kommer derfra. Mon ikke den sidste danisme for 

længst er indtaget i sproget. 
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7. Hovedkonklution 
Mine to undersøgelser viser en interessant sprogudvikling og at den viser at der er sket en stor 

ændring i islændingernes ordforråd i de sidste 50 år, i forhold til det danske sprog.  

Den unge generation, der blev født i 1992, og deltog i spørgeskemaundersøgelsen, 

kender ikke forskellige ord, som min generation, født i årene 1945-1955, kender godt, ofte 

brugte før i tiden og endog stadigt bruger. 

Resultater fra e-post undersøgelsen viser at, de godt 300 danismer i indsamlingslisten 

kan deles nogenlunde i 3 dele, alt efter hvordan de er behandlede i ÍO. 

 

• En tredje del, eller 104 danismer fra listen er uden kommentar i ÍO. De kan 

derfor anses for at være vedtagne som islandske ord. Mange af dem lever i 

sproget i det bedste velgående, fx titnævnt viskustykki, mens andre bruges 

meget sjældent, eventuelt mest, fordi de er gammeldags og man bruger andre 

ord i stedet, fx  tugthús. Se bilag 3, liste E. 

 

• Mindre end en tredje del af indsamlingslisten, eller 85 danismer, fandt jeg ikke 

i ÍO. Dette er ord, der sandsynligvis fleste vil forsvine med de ældste 

nulevende generationer. Der er tale om ord, der enten betegner ting og 

begreber, der nu er forældede, fx lonníettur, eller ord der er overflødige, fordi 

de har fået islandske betegnelser, fx skuespil. Enkelte ord i denne del, kan være 

fra andre sprog. Se bilag 3, liste H. 

 

• Resten 110 danismer, ligger der midt i mellem. Dette er de ord fra listen, der 

enten har kommentar i ÍO, som  forældet, uformelt eller lignende, eller de har 

forklaringer som, internationelt eller industri. Mange af dem bruges ofte, og vil 

føres til de næste generationer, fx redda, mens andre høres meget sjældent nu, 

fx kokkhús og kverúlant og vil nok forsvinde med tiden. 

 
Engang til nævne jeg, at indsamlingen fra e-post undersøgelsen gik ud på at indsamle 

danismer, der muligvis er ved at forsvinde fra sproget. Derfor indeholder den liste forholdsvis 

få danske låneord, som tilhører hverdagssproget og giver ikke et billede af den generelle 

brugen af danismer i sproget i dag. De to undersøgelser giver derimod et billede af de 

ændringer, der er sket i de sidste 40-50 år og af den udvikling det islandske sprog har 
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gennemgået. En del af sproget forstås ikke af den unge generation, som er noget helt naturligt, 

fordi sprog ændres jo uafbrudt. Det er bare interessant at betragte hvordan det sker.  

Danismerne sneg sig ind med den danske magt. Det blev ikke direkte gjort med vilje, 

det var en udvikling, som var en konsekvens af at, administrationen i landet blev ført på dansk 

og handelen også. Islændinge fik sin videreuddannelse i Danmark og flyttede med sig danske 

låneord og kultur. Danskerne forstod ikke islandsk og har næppe gjort meget til at lære den.  

En stor mængde danismer blev renset ud af det islandske sprog bevidst og med vilje, i 

den kamp, der flettedes tæt sammen med kampen for nationens selvstændighed. Den egentlige 

selvstændighedskamp fandt sted i årene 1845-1918, og kulmineredes omkring 

århundredeskiftet. Det lykkedes at nå selvstændigheden og i 1944 stiftedes republikken. Det 

lykkedes også at nå væsentlige målsætninger angående sprogrensning. 

Den danske påvirkning, som sprogpurister før i tiden kæmpede imod, med stor 

besvær, er nu overtaget af engelsk påvirkning. Kampen er ikke slut. Nu kæmpes den bare 

anderledes, bl.a. officielt af Íslensk málnefnd (da. islandsk sprognævn), som skal tage sig af at 

værne om det islandske sprog. 

Og der skal kæmpes på alle domæner. Man blev mild sagt lidt forbavset, da 

finanssektorens magter i Island ville optage engelsk, i stedet for islandsk, som 

kommunikations sprog indenfor deres områder i året 2006, som en del af globaliseringen. I 

lyset af ændrede omstændigheder, lyder det absurd nu og det nævnes ikke længere. 

Efter at have omhandlet denne opgaves emne, danismernes indtogt og skæbne i 

islandsk og læst meget om islandsk sproghistorie, synes jeg at det er beundringsværdigt, at 

den islandske nation nåede at beholde sit sprog. Takket være alle de som kæmpede imod 

udenlandsk indflydelse, da det behøvedes. 

 

7.1. Perspektivering. 
Sprogudvikling er et meget interessant emne at forske i og byder på utallige muligheder. I 

denne opgave omhandles sprogændring og sprogudvikling ud fra historiske aspekter. E-post 

indsamlingen og omhandlingen om den, var et omfattende og spændende arbejde. Den del 

kunne muligvis bruges som en byggeklods til en ny forskning, fx om brug i elektroniske 

forhold på internettet.  

       

7.2. Tak 
Til sidst vil jeg takke for al den hjælp jeg fik i forbindelse med denne opgave, som jeg blev så 

betaget af. Først takker jeg alle mine informanter, både af den ældre og den yngre generation, 
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for deres deltagelse. Siden takker jeg vejlederne for deres hjælp. Endvidere min bror, Ásgeir 

Sigurgestsson, min svigerinde Áslaug Ottesen og min underviser og veninde Magdalena 

Ólafsdóttir, for deres interesse, korrekturlæsning og gode rådgivning. Senest men ikke mindst 

takker jeg min mand, Þórarinn og mine døtre Vigdís og Árný, for deres hjælp og interesse. 

 

Reykjavík 9. maj 2010 

Ásdís Sigurgestsdóttir 
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Bilag 1    

E-posten som blev sendt ud til 51 informant af den ældste generation.                             
 

  

                       13. mars 2009 

Kæru félagar.                                                       

 

Mig vantar orð. 

 

Eins og sum ykkar vita er ég að læra dönsku í Háskólanum og er nú á næst 

síðustu önn. Um þessar mundir er ég að vinna að ritgerð um samanburð á 

hreintungustefnu í íslensku og dönsku.  

 

Ein pælingin í ritgerðinni er að margar dönskuslettur hafa verið hreinsaðar 

úr íslensku á síðustu áratugum og af því að við munum nú tímana tvenna , 

langar mig að biðja ykkur um að rifja upp 6 - 10 dönskuslettur og senda mér. 

Þetta þurfa að vera orð eða orðasambönd sem notuð voru í ykkar ungdæmi í 

den, en heyrast sjaldan lengur.  

Ég er komin með orð eins og fortóv, altan, staket, móðinsblað, paryk, sólít og 

forkelast eða forkjölast.  

Úr þessum orðum mun ég gera lista, leggja hann fyrir 18 - 19 ára nemendur 

mína í Kvennaskólanum í Reykjavík og athuga hvort þeir skilji eða noti þessi orð 

og orðasambönd.  

 

Þið fáið nú svo sem enga umbun, ef þið svarið þessari beiðni, nema ánægjuna 

við að rifja upp gamla daga . Ef þið viljið get ég sent ykkur niðurstöður 

úr þessari litlu könnun, þegar þar að kemur.   

 

Kær kveðja  

Ásdís 
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I min oversættelse: 

                                                                                  Den 13. marts 2009 

Kære kammerater. 

Jeg mangler ord! 

Som nogle af jer ved, studerer jeg nu dansk ved Universitetet. Jeg er på det 

næst sidste semester og arbejder med en opgave om sammenligning på purisme 

i islandsk og dansk. 

En af spekulationerne i opgaven er at mange danismer er blevet rensede fra 

det islandske sprog i de sidste årtier og fordi vi husker „gamle tider“  vil jeg 

gerne bede jer om at genopfriske 6-10 danismer og sende til mig. Det bør 

være ord eller ordforbindelse som blev brugt i jeres ungdom, men som nu 

høres sjældendt. 

 

Jeg har allerede ord som fortov, altan, staket, modeblad, paryk, solit, og 

forkøles.  

Jeg vil lave en liste af disse ord og lægge den frem for mine 17 – 18 årige 

elever i Kvennaskólinn í Reykjavík og tjekke om de forstår eller bruger disse 

ord eller ordforbindelser.   

I får ikke nogen belønning for at svare denne anmodning, uden glæden af at 

genopfriske gamle dage . Hvis I vil, kan jeg sende jer resultater fra denne 

lille undersøgelse, når den er færdig.  

Kærlig hilsen,   

Ásdís 
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Bilag	  2:	  En	  exel-‐fil	  med	  danismeindsamlingen	  fra	  den	  
ældre	  informantgruppe	  med	  resultater	  af	  forskning	  
på	  behandling	  i	  ordbøger.	  

A B C D E F G H
Danismer	  "dönskusleGur" Dansk	  udgave	  af	  danismerne	  	  	   Islandsk	  oversæGelse	  af	  den	  danske	  udgave	  fundet	  fx	  

i	  D-‐ÍO	  ordbog	  www.snara.is	  (F5)	  eða	  IO	  einnig	  er	  
notuð	  Ensk	  lykilorðabók	  

Tilpasset	  islandsk	  udgave	  hvis	  den	  findes	  i	  ÍO,	  Retskrivningsordbog,	  BÍN,	  
Sigfús,	  Ritmálsskrá	  eller	  i	  Talmálssafni	  OHÍ	  	  

Uden	  
bemær
kning

Med	  
bemærk
ning	  fx,	  
gammel

t,	  
forælde

t

Med	  
forklarin

g	  fx	  
økonom

i,	  
interna?

onelt

Findes	  
ikke	  i	  ÍO

absalút	  1 absolut skilyrðislaus	  siðgæðiskrafa Findes	  ikke	  i	  islandske	  ordbøger	  men	  sprællevende	  på	  islandske	  netsider	   1
absalút	  2 absolut tvímælalaust,	  áreiðanlega,	  endilega Findes	  ikke	  i	  islandske	  ordbøger	  men	  sprællevende	  på	  islandske	  netsider	   1
adressa	  	   adresse heimilisfang,	  utanáskriL adressa	  (uformelt)	  ÍO 1
afleggjari	  1 aflægger,s?kling afleggjari,	  græðlingur afleggjari	  (grasafræði)	  ÍO 1
afleggjari	  2 bivej afleggjari,	  vegur	  út	  frá	  aðalbraut afleggjari	  ÍO 1
agta agte virða,	  bera	  virðingu	  fyrir 1	  akta	  =	  meta,	  virða	  (gamalt);	  2	  akta=	  bera	  lotningu	  fyrir	  (fornt/úrelt)	  ÍO 1
akkúrat akkurat ábyggilegur,	  nákvæmur	  -‐	  einmiU	   akkúrat	  (óformlegt)	  -‐	  akkúrat	  (!?)	  ÍO 1
aktúelt	   aktuel mikilvægur,	  efst	  á	  baugi findes	  ikke	  i	  islandske	  ordbøger	  men	  er	  meget	  brugt	  på	  islandske	  netsider.	   1
almanak almanak,	  kalender almanak,	  dagatal almanak	  ÍO 1
altan altan svalir altan	  (gammelt)	  ÍO 1
altso	   altså altso	  ?,	  svo,	  þannig,	  semsé	   altso	  (??)	  	  ÍO 1
anorakkur anorak anórakkur anórakkur	  ÍO 1
anreGuborð anreUebord framreiðsluborð,	  lí?ð	  borð	  undir	  ílát	  og	  mat findes	  ikke	  -‐	  forældet	  	   1
anréGar	   anreUe framreiða findes	  ikke	  -‐	  forældet	  	   1
anréGuborð	  	   anreUebord framreiðsluborð,	  lí?ð	  borð	  undir	  ílát	  og	  mat findes	  ikke	  -‐	  forældet	  	   x
anréGuherbergi anreUeværelse bý?búr,	  framreiðsluherbergi findes	  ikke	  -‐	  forældet	  	   1
apótekari	   apoteker apótekari,	  lyfsali apótekari	  ÍO 1
apparat apparat 1	  áhald,	  tæki,	  tól;	  2	  kerfi,	  skipulag,	  fyrirkomulag apparat	  (óformlegt;	  oL	  í	  glensi	  eða	  háði)	  ÍO 1

asfalt asfalt jarðbik asfalt,	  (jarðfræði,	  alþjóðlegt)	  ÍO 1
asfaltera	  (leggja	  asfalt)	  	   asfaltere,	  (lægge	  asfalt) malbika findes	  ikke	  i	  ordbøger,	  ikke	  hyppigt	  på	  netsider 1
bakkelsi	   bakelse	  (Ikke	  danisme,	  men	  svecisme)	   kaffibrauð	  og	  kökur bakkelsi	  (óforml.)	  ÍO 1
barnapía	   barnepige barnfóstra barnapía,	  barnfóstra	  ÍO 1
bekenna bekende viðurkenna	  sök,	  játa,	  meðganga	  -‐	  svara	  lit	  í	  spilum bekenna	  (fornt/úrelt)	  ÍO 1
bekken bækken bekken,	  hægða-‐	  og	  þvagskál bekken	  ÍO 1
bes_k	  	  	  	  	   bes?k hnífapör bes?kk	  (sjómenska)	  ÍO	  fannst	  ekki	  í	  mekingunni	  hnífapör 1

bes_kk	   bes?k hnífapör bes?kk	  (sjómenska)	  ÍO	  fannst	  ekki	  í	  mekingunni	  hnífapör x
betrekk beræk ver,	  áklæði,	   1	  betrekk=	  veggfóður;	  2	  betrekk=	  áklæði	  (gamalt)	  ÍO 1
billegur billig a)	  ódýr,	  b)	  ómerkilegur,	  c)	  lélegur	  brandari 1	  billegur=	  ódýr,	  útlátalí?ll	  (óformlegt);	  	   1
bílæ_	   billet aðgöngumiði,	  miði,	  mynd	  eða	  líkneski bílæ?	  (fornt/úrelt)	  ÍO 1
bíslag	   bislag fordyri bíslag	  ÍO 1
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blíva blive 1	  verða,	  2	  vera	  kyrr	  3	  sem	  hjálparsögn	   1	  blíva=verða,	  vera	  kyrr	  (fornt/úrelt)	  2	  blíva=standa	  fast,	  vera	  óhagganlegur	  

ÍO
1

bolsía	  /	  bolsíur bolsje	  /	  bolsjer brjóstsykur bolsía	  (gamalt)	  ÍO 1
bolsja bolsje	  /	  bolsjer brjóstsykur bolsía	  (gamalt)	  ÍO

bolsje	  /bolsjur bolsje	  /	  bolsjer brjóstsykur bolsía	  (gamalt)	  ÍO x
bomsur nok	  ikke	  danisme,	  finder	  ikke	  et	  dansk	  

ord	  som	  ligner	  
bomsa	  =	  ÍO	  öklahá	  gúmmísbgél	  utanyfir	  skó 1

brillur briller gleraugu brillur	  (nú	  einkum	  í	  gamni)	  ÍO 1
brodera	   brodere sauma	  út;	  skreyta,	  ýkja bródera	  (hannyrðir)	  ÍO 1
brullaup bryllup brúðkaup brullaup	  ÍO	  	  	  (án	  athugasemda) 1
brúka	   bruge nota;	  brúka	  kjaL brúka	  ÍO 1
buffet buffet skenkur,	  borðstofuskápur buffet	  (gamalt)	  ÍO 1
buffetskápur buffetskab skenkur finn	  ekki	  í	  orðabókum,	  og	  mjög	  fá	  dæmi	  á	  Google 1
búkeG buket blómvöndur finn	  ekki	  í	  orðabókum,	  búkeU	  er	  notað	  í	  auglýsingum,	  búkeUrósir,	  

blómabúkeU,	  lifandi	  í	  málinu
1

búnt	   bundt búnt,	  hneppi,	  knippi,	  vöndur búnt	  ÍO 1
búskur	  	   busk runni 1	  búskur	  =	  runnur;	  2	  búksur	  =	  eaðraskúfur	  (úrelt)	  ÍO 1
bússur nok	  ikke	  danisme,	  finder	  ikke	  et	  dansk	  

ord	  som	  ligner	  
bússa	  =	  gúmmíbomsur	  m/	  sylgju,	  upphár	  skinnsokkur	  ÍO x

dannaður dannet fágaður	  í	  framkomu,	  hufflegur dannaður,	  danna,	  dannast	  (gammelt)	  ÍO 1
dekka	  1 dække leggja	  á	  borð dekka	  borð	  ÍO 1
dekka	  2 dække þekja,	  hylja,	  skýla 1	  dekka	  =	  þekja	  (óformlegt);	  2	  dekka	  =	  jafna	  (óformlegt)	  ÍO 1
dekorera dekorere skreyta,	  sæma	  heiðursmerki	  eða	  orðu dekorera	  (óformlegt)	  ÍO 1
dekórabc dekora?v sem	  gleður	  augað,	  ?l	  prýði	   finn	  ekki	  í	  orðabókum,	  fá	  dæmi	  á	  netsíðum.	   1
dívan	   divan legubekkur	  með	  upphækkuðu	  höfðalagi	  (snara) dívan	  ÍO 1

doktorera doktorere	  (spøgende)	  kan	  måske	  
stamme	  fra	  norsk

lækna,	  lappa	  upp	  á	  (gamans) finn	  ekki	  í	  orðabókum,	  sjaldgæL	  á	  netsíðum	   1

drippa dryppe drjúpa,	  leka	  í	  dropatali finn	  ekki	  í	  orðabók,	  notað	  á	  netsíðum	  um	  að	  leka	  í	  dropatali 1
drossía	   drosche,	  droske fólksbifreið	  fólksbíll drossía	  (gamalt)	  ÍO 1
drussa	   drysse 1.	  strá,	  sáldra,	  (2.	  rölta,	  slæpast) finn	  ekki	  í	  orðabókum,	  fann	  á	  netsíðum,	  m.a.	  í	  sambandi	  við	  

mataruppskriLir.	  
1

dúsa det	  nærmeste	  jeg	  kommer	  er	  ordet	  
døse

móka,	  blunda dúsa=	  1	  túUa	  handa	  ungbörnum,	  tuska	  fyllt	  með	  tuggnum	  mat,	  (sögulegt)	   1

dúsa dusør	  (muligvis??	  ifølge	  islandsk	  
etymologi

fundarlaun,	  fé	  sem	  lagt	  er	  ?l	  høfuðs	  e-‐m,	  verðlaun	   dúsa	  =	  2	  biUlingur	  ?l	  að	  róa	  e-‐n. 1

dúsa	  (v) nok	  ikke	  danisme,	  finder	  ikke	  et	  dansk	  
ord	  som	  ligner	  

dúsa=	  vera	  kyrr,	  sitja	  nauðugur	   x

dörslag	   dörslag sig? dörslag	  (gammelt)	  ÍO 1
ecirmiðdagur eLermiddag síðdegi,	  eLir	  hádegi,	  (í	  mínum	  huga	  ca	  eLir	  kl	  3) eLirmiðdagur	  ÍO 1
eldamaskína kökkenmaskine eldavél maskína	  =	  eldavél,	  saumavél	  (gamalt)	  ÍO 1
elegant	   elegant	   glæsilegur;	  vandaður,	  fágaður elegant	  (óformlegt)	  ÍO	   1
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ennú	   endnu ennþá	   finn	  ekki	  í	  orðabókum,	  í	  notkun	  í	  bloggfærslum	  í	  merkingunni	  ennþá,	  en	  

einnig	  í	  merkingunni	  enn	  og	  aLur	  (ennú	  og	  aLur)	  man	  ekki	  eLir	  þeirri	  
notkun	  sjálf.

1

ennú	  minni/stærri endnu	  mindre/större ennþá	  minni/stærri fann	  hvorki	  í	  orðabókum	  né	  á	  netsíðum,	   	   1
ergelsi	   ærgelse skapraun,	  gremja,	  raun ergelsi	  (óforml.)	  ÍO 1

fak_sk	  	   fak?sk í	  raun ekki	  í	  ÍO,	  ekki	  algengt	  á	  ísl.	  íbloggsíðum	   1
dnerí finder	  ikke	  i	  dansk	  udgave,	  i	  "Sigfús"	  =	  

finhed
e-‐ð	  int	  eða	  fallegt ?inerí	  "Sigfús" 1

fonnemaður	   fornærmet móðgaður ekki	  í	  ÍO,	  mjög	  sjaldgæL	  á	  netsíðum 1
fonnermelsi fornærmelse	   móðgun ekki	  í	  ÍO,	  mjög	  sjaldgæL	  á	  netsíðum 1
fonnermelsi fornærmelse móðgun ekki	  í	  ÍO,	  mjög	  sjaldgæL	  á	  netsíðum x
forframaður forfremme veita	  hærri	  stöðu,	  hækka	  í	  ?gn forframaður	  (	  beyingarlýsingar	  ísl.	  Máls);	  ?forframast=(oLe	  ironi)	  uddannes	  

og	  vinde	  Ry,	  	  OSBl
1

forkastanlegur forkastelig forkastanlegur,	  ótækur forkastanlegur	  ÍO 1
forkelast blive	  forkölet kvefast	  vegna	  kulda	  og	  vosbúðar forkjulast,	  forkjelast	  ÍO	  (óformlegt) 1
forkjelast. blive	  forkölet kvefast	  vegna	  kulda	  og	  vosbúðar forkjulast,	  forkjelast	  ÍO	  (óformlegt) x
forkjölast	   blive	  forkölet kvefast	  vegna	  kulda	  og	  vosbúðar forkjulast,	  forkjelast	  ÍO	  (óformlegt) x
forláta forlade fyrirgefa	  (biblíum.)	   1forláta=	  fyrirgefa;	  2	  =	  ágæ?s-‐,	  akragðs-‐	  ÍO 1
forláts	   forladelse gamalt,	  fyrirgefning,	  afsökun,	  forlát	  synda,	  fékk	  forlát	  

sinna	  akrota
forlát	  ÍO 1

formiddagur formiddag síðari	  hlu?	  morguns	  (9-‐12) formiddagur	  BÍN	   1
fornema fornærme móðga,	  misbjóða fornema	  ÍO	  (gamalt)	   1
fornemaður fornærmet móðgaður,	  sem	  hefur	  fyrst	  við fornermaður	  ÍO	  (gamalt) 1
fornemast	  /fonnemast	  (v) blive	  fornærmet móðgast sögnin	  ekki	  í	  orðabókum	  en	  lifir	  á	  netsíðum,	   1
fornermaður fornærmet móðgaður,	  sem	  hefur	  fyrst	  við fornermaður	  ÍO	  (gamalt) x
forretning	   forretning 1	  verslun,	  búð	  2	  viðskip?,	  verslun,	  verslunarrekstur,	  

hagnast,	  græða
finn	  ekki	  í	  íslenskum	  orðabókum,	  finn	  á	  netsíðum. 1

forstofa forstue fordstofa,	  andyri	  (snara) forstofa	  ÍO 1
fortóv fortov gangstéU fortó,	  fortóf	  ÍO	  (gamalt) 1
fótograf fortograf ljósmyndari ekki	  í	  ÍO 1
frakki frakke yfirhöfn	  (	  snara) frakki	  ÍO 1
fröken frøken fröken,	  ungfrú,	  ógiL	  kona fröken=	  nú	  einkum	  við	  kvenþjóna	  á	  vei?ngastað,	  konur	  við	  afgreiðslu;	  

úngfrú	  (skamst.	  Frk.)
1

fulningahurð nok	  ikke	  danisme,	  finder	  ikke	  et	  dansk	  
ord	  som	  ligner	  

	   fulningahurð=spjaldhurð x

gallosíur	   galoche gallosía,	  skóhlíf	  úr	  gúmmíi	  (gamalt) gallosía	  ÍO	  (gamalt) 1
garantera garantera	  (óformlegt)	  ÍO 1
gardínur gardiner gluggatjöld,	  gardínur gardínur	  ÍO 1
garrassi garage bílskúr	   finn	  ekki	  í	  ísl	  orðabókum	  og	  ekki	  á	  ísl	  netsíðum. 1
genverðugur genvordig	  (gammelt)	   finn	  ekki,	  danismen	  líklega	  of	  ganmalt	  I	  "Sigfús"	  	  

?genverdig=	  vanskelig	  at	  s?lle	  
stór	  uppá	  sig,	  gikkslegur,	  vandisinn	  ÍO 1

gereci nok	  ikke	  danisme,	  finder	  ikke	  et	  dansk	  
ord	  som	  ligner	  

gluggafaldur,	  dyrafaldur gerik?,	  gerek?,	  gereLi,	  geren	  ÍO 1
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gesimsi	   gesims þakskegg	  veggkróna,	  brún,	  kantur	  sem	  gengur	  út	  fyrir	  

húsvegg
finn	  ekki	  í	  orðabókum,	  fábU	  á	  ne?nu. 1

glaGa	  	   glaUe strauja,	  sléUa,	  (hreinsa	  lí?llega,	  glaUa	  yfir) finn	  ekki	  í	  orðabókum	  en	  nokkuð	  algengt	  á	  ne?nu. 1
gluggakista nok	  ikke	  danisme	  	   varla	  sleUa gluggakista x
grammófónn grammofon grammofónn,	  gamall	  plötuspilari	   grammófónn 1
gratlúera	   gratulere óska	  ?l	  hamingju gratúlera	  (beyingarlýsing	  ísl.	  máls) 1
grosser grosserer heildsali,	  stórkaupmaður 1	  grósseri=stórkaupmaður	  ÍO	  (gamalt)	  2=ríkisbubbi,	  auðkýfingur	  ÍO	  (óforml.)	  	   1

grús grus möl,	  ofaníburður,	  möl grús	  ÍO 1
hani	   hane	  (vandhane) krani,	  vatnskrani hani,	  vatngashani,	  vindhani	  ÍO 1
havarí	   havari bilun,	  tjón	  á	  skipi	  ;	  vesen,	  læ?	  uppnám,	  bægslagangur,	  

óreiða,	  upplausn
havarí	  ÍO	  (óformlegt) 1

hekk	   hæk 1.limgerði,	  2.	  skutur,	  hekk	  á	  skipi 1	  hekk	  =	  skutur	  ÍO	  (sjómenska)	  2	  hekk=	  limgerði	  ÍO	  (??) 1
helikopter helikopter þyrla x 1
heva	   hæve,	   lyLa	  sér,	  þrútna	  við	  áhrif	  brauðgers	  (fyrir	  eða	  við	  

bakstur),	  lyLa	  sér
hefa,	  hefa	  sig,	  hevast 1

hevast hæves,	  (korpus	  DK) lyLast	  	   hevast	  ÍO	  (um	  gerdeig) 1
hufflegur höflig kurteis,	  kurteis,	  alúðlegur,	  viðmótsþýður hufflegur	  ÍO	  (óformlegt) 1
húllfalda	  (v)	   hulsømme	   húlsaumur,	  gatasaumur	  (faldur)	   x 1
húmbúkk humbug gab,svik	   1húmbúkk=	  óvera,	  hégómi,	  fáný?,	  tál	  (óformlegt)	  2	  =bindi	  og	  flibbi	  samfast	  

(fornt/úrelt)	  ÍO
1

höfflegur	   höflig kurteis,	  s?mamjúkur hufflegur	  ÍO	  (óformlegt) 1
jómfrú jomfru ungfrú,	  hrein	  mey,	  ógiL	  kona 1	  jómfrú=	  hrein	  mey,	  ógiL	  kona	  ÍO	  2	  jómfrú	  =	  þerna	  á	  skipi	  ÍO	  skipsjómfrú	   1
kabissa	   kabys 1	  lí?l	  eldavél	  (kolakynt,	  á	  fótum)	  2	  eldhús	  eða	  eldstó	  í	  

skipi
kabyssa	  ÍO 1

kajann	   kaj hafnarbakki,	  bryggja kæi	  ÍO 1
kaklar	  	   kakkel veggflís,	  gólfflís 1
kamers	   kammer lí?ð	  herbergi kamels,	  kamers,	  kames	  ÍO	   1
kames	   kammer lí?ð	  herbergi kamels,	  kamers,	  kames	  ÍO x
kamína kamin 1	  arinn,	  kamína	  2	  kolaofn kamína	  ÍO 1
kammó kammerat	  (ifølge	  Orðsyeabók)	   félagi,	  vinur,	  vinnufálagi, kammó=	  vingjarnlegur,	  þægilegur	  (óformlegt)	  ÍO	  ljúfmannlegur	   1
kapelán kapellan 1	  aðstoðarprestur,	  2	  sérstakur	  embænsm.	  í	  

góðtemplarastúku
kapellán,	  kapelán	  ÍO 1

kar kar	   ker,	  kar,	  kerald kar	  (sykurkar,	  baðkar)	  ÍO 1
karafla karaffel borðflaska	  undir	  vín	  eða	  vatn,	  karaffla karaffla	  ÍO 1
karakter karakter 1	  sérkenni,	  einkenni,	  yfirbragð	  2	  skapgerð,	  

persónuleiki	  3	  einkunn
1	  karakter=alþj.	  Skapgerð,	  lundarfar	  2=	  ófor.	  merkilegur	  maður	  vegna	  
framgöngu	  3	  gam.	  einkunn

1

karbonaði karbonade karbónaði,	  buff	  úr	  börðu	  kálfa	  -‐	  eða	  svínakjö? ekki	  í	  ÍO,	  í	  ritmálaskrá	  OHÍ 1
karklútur	   karklud borðtuska,	  hengilmæna ekk	  í	  ÍO,	  fá	  og	  gömul	  dæmi	  á	  google 1
karnapp karnap lí?ð	  útskot	  eða	  hlu?	  herbergis,	  alltaf	  með	  gluggum 1
kastarhola kasserolle skaLpoUur kastarhola,	  kastarola,	  kastarolla	  ÍO 1
kastarola kasserolle skaLpoUur kastarhola,	  kastarola,	  kastarolla	  ÍO x
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kastarolla kasserolle skaLpoUur kastarhola,	  kastarola,	  kastarolla	  ÍO x
katalóg/katalógur katalog skrá,	  vörulis? ekki	  í	  ÍO;	  mörg	  dæmi	  á	  netsíðum	   1
kjusa kyse húfa	  sem	  er	  bundin	  undir	  hökuna,	  kjusa kjusa,	  húfa	  af	  sérstakri	  gerð,	  (uppmjó	  heUa)	  ÍO 1
klossaður	  	  	   klodset kauðslegur,	  ófimur,	  ekki	  fimur klossaður	  (óformlegt)	  ÍO 1
knúsa knuse knúsa knúsa	  (óformlegt)	  ÍO 1
koffort	   kuffert 1	  hirsla	  af	  sérstakri	  gerð,	  e.k.	  Kassi	  með	  loki,	  skrína	  2.	  

taska	  (ferðakoffort)
koffort	  ÍO 1

kofort kuffert 1	  hirsla	  af	  sérstakri	  gerð,	  e.k.	  Kassi	  með	  loki,	  skrína	  2.	  
taska	  (ferðakoffort)

koffort	  ÍO 0

koja køje,	  køjeseng koja	  (í	  skipi,	  sumarbústað	  o.	  þ.h) koja	  ÍO 1
kokkabók kogebog matreiðslubók kokkabók	  (BÍN	  og	  stafsetningarorðabók) 1
kokkhús køkken eldhús kokkhús	  ÍO 1
kommóða	   kommode kommóða,	  dragkista kommóða	  ÍO 1
kompaní kompagni	   1.	  herdeild,	  hópur,	  klíka;	  2	  verslunarfélag;	  félag,	  

félagsskapur	  	  
kompaní 1

kondolera kondolere voUa	  samúð 1
konfúleGa	   konvolut umslag 1
konsert koncert 1	  tónleikar;	  2	  tónverk 1	  konsert	  =	  tónleikar	  ÍO	  (gamalt)	  2	  konsert	  =	  tónverk	  fyrir	  einleikara	  ÍO	  

(tónlist)
1

kontant kontant 1	  staðgreiddur,	  staðgreiðslu-‐;	  2	  áþreifanlegur,	  
bókstaflegur

kontant	  ÍO 1

kontor	   kontor skrifstofa 1	  =skrifstofa,	  stjórnstöð	  ÍO	  (óformlegt);	  2	  =skrifstofa,	  vinnu	  og	  
móUökuherbergi	  ÍO	  (gamalt)

1

kontór kontor skrifstofa 1	  skrifstofa,	  stjórnstöð	  ÍO	  (óformlegt);	  2	  skrifstofa,	  vinnu	  og	  
móUökuherbergi	  ÍO	  (gamalt)

x

kontóris_	   kontorist skrifstofumaður,	  skrifstofustúlka kontóris?	  ÍO	  (	  óformleg)	  (einkum	  í	  glensi	  eða	  háði) 1
kontórs_ngur	  	   konturs?gn kontórs?ngur,	  varpleggur kontórs?ngur	  ÍO 1
konvuluGa	   konvolut umslag 1
koppur natpot næturgagn,	  koppur 1	  koppur=ílát,	  lí?ð	  ker	  ÍO	  (gamalt);	  2	  næturgagn,	  náUpoUur	  ÍO 1
korselet korselet lífstykki	  með	  áföstum	  brjósthaldara Lifandi	  í	  núbmamáli	  m.a.	  í	  auglýsingum	  á	  undirfatnaði 1
korseleG korselet lífstykki	  með	  áföstum	  brjósthaldara Lifandi	  í	  núbmamáli	  m.a.	  í	  auglýsingum	  á	  undirfatnaði x
kram	  1 kram 1	  gæðavara,	  2	  ódýr	  varningur	  (einkum	  notaðar	  vörur), kram	  (um	  haldlausan	  óþarkavarning)	  varningur,	  vefnaðarvara 1

kram	  2 kram tangarhald,	  tak 1
kram	  3 kram faðmlag,	  knús 1
kram	  -‐að	  passa	  í	  kramið at	  passe	  i	  nogens	  kram falla/passa	  í	  kramið	   kram	  =	  falla	  í	  kramið	  (niðrandi	  merking)	  hæfa	  e-‐u,	  samlagast 1
kredit kredit 2.	  skulda	  eða	  tekjudálkur	  í	  bókhaldi krediU=	  innlögn,	  tekjudálkur	  (	  í	  bókhaldi)	  ÍO 1
kredit	  -‐hefur	  hann	  kredit kre'dit 1	  lánstraust;	  2	  gjaldfrestur krediU=	  greiðslufrestur;	  	  ÍO

kruðerí	  	   krydderi krydd	  (DIO)	  	  -‐	  hef	  líka	  rekist	  á	  merkinguna	  sætabrauð	  
(ÁS)

kruðirí;	  kruðerí	  (Ritmálasafn)	  í	  merkingunni	  e-‐ð	  goU	  að	  borða,	  t.d.	  Sælgæ?	  
eða	  e-‐ð	  sæU,	  en	  ekki	  krydd	  eins	  og	  í	  dönsku.	  

1

krukka krukke krukka krukka	  ÍO 1
krullupinni krøllepind	  ODS kefli	  ?l	  að	  rúlla	  hárlokk	  á	  við	  hárliðun,	  lokkakefli	  ÍO krullupinni	  ÍO 1
kvartermar kvart	  ærme kvart	  =eórðungs;	  ærme=	  ermi kvart-‐	  	  forliður=eórðungs-‐	  ÍO 1
kverulant kværulant nöldurseggur,	  nöldrari kverúlant	  (óformlegt)	  ÍO 1
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lekker	   lækker 1	  gómsætur,	  ljúffengur;	  2	  fallegur,	  skemm?legur lekker	  (óformlegt)	  (einkum	  um	  föt	  og	  þ.u.l.)	  ÍO 1
limonaði limonade límonaði,	  gosdrykkur límonaði,	  appelsínulímonaði	  ÍO 1
lonníeGur lorgnet	   nexlemmur,	  lonníeUur lonníeUur	  (í	  stafs.	  og	  í	  orðsieabók) 1
loGerí loUeri 1	  happdræn;	  2	  bingó 16	  dæmi	  í	  Ritmálaskrá.	  Hyppigt	  på	  google	  sider	  ekki	  í	  ÍO 1

löber	  	  subst.	   løber löber	  (óformlegt)	  ÍO 1
manséGuhnappar	   manchetknap manséUuhnappur manséUuhnappur	  (BÍN)	  manséUuskyrta	  ÍO

ManséGur	   manchet 1	  manséUa,	  ermalín;	  2	  stuU	  efnisyfirlit manséUa	  ÍO 1
margarin	   margarine margarín margarín;	  makarín	  (gamalt)	  ÍO 1
marmelaði	   marmelade marmelaði,	  ávaxtamauk marmilaði	  ÍO 1
maskínan	   maskine 1	  vél;	  2	  vélhjól	  (talmál) 1	  vél	  (óformlegt)	  ÍO;	  2	  eldavél,	  saumavél	  (gamalt)	  ÍO	   1
matrósarföt	   matrostöj matrósaföt matrósaföt	  ÍO 1
medalía medalje heiðursmerki,	  heiðurspeningur,	  orða;	  ákv.	  kökutegurn medalía	  (nú	  oL	  í	  háði,	  gamni	  eða	  léUúð) 1

middagur middag 1	  hádegi	  miðdegi	  2	  aðal	  málbð	  dagsins,	  einkum	  
kvöldverður,	  hádegisverður	  í	  sveit

middagur	  findes	  ikke	  men	  miðdagur	  i	  to	  betydninger	  1	  hádegi	  2	  
míðdegisverður	  (á	  ýmsum	  bmum	  dags)	  

1

mixtúra mixture tóbaksblanda 1	  mixtúra=hóstasaL	  ÍO 1
móðins	   mode bska móðins	  (gamalt)	  ÍO 1
móðinsblöð	   modeblad	  /	  modejournal bskublað 2	  dæmi	  í	  Ritmálasafni,	  gömul;	   1
mót	  (kökumót)	   nok	  ikke	  danisme	   kökumót	  ÍO 1
mubla møbel húsgagn mubla	  (óformlegt)	  ÍO 1
mublur møbler húsgögn mubla	  (óformlegt)	  ÍO x
músa	  kartöflur mose	  kartofler	   mús=kartöflustappa	  af	  sérstakri	  gerð kartöflumús,	  kartöflumós	  ÍO	  

nok	  /nokk nok nokk,	  nægilega	  nóg;	   nokk	  (óformlegt;	  nú	  oL	  í	  glensi	  eða	  háði)	  ÍO 1
Obb	  og	  sí	  	   op	  og	  se	   e.t.v.	  op	  og	  se	  samkvæmt	  orðsieabók	  Ásgeirs	  Blöndal	  

Magnússonar
obbosí	  ÍO	  (gælukennt	  hvatningarorð	  í	  sambandi	  við	  að	  lyLa	  e-‐u,	  einkum	  haL	  
við	  um	  börn,	  etv.	  Komið	  úr	  dönsku	  op	  og	  se.	  Orðsieabók)	  

1

ommileGa/ommuleGa omilet,	  æggekage ommileUa ommileUa,	  ommeleUa,	  ómeleUa 1
ondulera	   ondulere leggja	  hár Nogle	  få	  nu?dige	  eksempler	  på	  googlesider x
ondúlera ondulere leggja	  hár Nogle	  få	  nu?dige	  eksempler	  på	  googlesider x
ondúlering	   ondulering hárlagning	   Nogle	  få	  nu?dige	  eksempler	  på	  googlesider 1
óperasjón opera?on 1	  framkvæmd,	  aðgerð;	  2	  skurðaðgerð;	  3	  

hernaðaraðgerð
1	  óperasjón	  =	  framkvæmd,	  aðgerð	  (einkum	  í	  leyndum	  eða	  með	  ráðabruggi)	  
2	  =	  skurðaðgerð	  (læknisfr/líffr)

1

óperera operere 1	  fást	  við,	  vinna	  við;	  2	  skera	  upp óperera	  (meira	  og	  minna	  í	  leynum)	  2	  =	  gera	  skurðaðgerð,	  skera	  
(líffr./læknisfr)

1

PaleGa	  1	  litaspjald palet litaspjald ekki	  í	  ÍO	  sem	  litaspjald	  listmálara 1
PaleGa	  2	  vörubrei palle pallur,	  bren	  t.d.	  Fyrir	  gaffalliLara palleUa,	  vörubren	  ÍO	  forholdsvist	  nyt	  i	  sproget	  	   1
panell panel 1	  panill;	  2	  þáUtakendur	  í	  pallborðsumræðu panell,	  panel	  	  ÍO 1
panikk panik ofsahræðsla,	  skelfing,	  óðagot,	  fum panikk,	  paník	  (óformlegt)	  ÍO 1
parkering/parkera parkere leggja	  bíl parkera	  (óformlegt)	  ÍO 1
parrukk paryk hárkolla parruk	  ÍO 1
paryk	   paryk hárkolla parruk	  ÍO x
passívur passiv óvirkur,	  aðgerðalaus passívur	  (óformlegt)	  ÍO 1
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pása	   pause 1	  hlé;	  2	  þögn	  (tónlist) pása	  (óformlegt)	  ÍO 1
permanent permanent stöðugur,	  sífeldur permanent,	  permaneU	  ÍO 1
pinseGa pincet pinseUa,	  agntöng pinseUa	  ÍO 1
písk	  á	  hestana	  sína	   pisk svipa,	  keyri pískur	  =	  keyri,	  svipa	  ÍO 1
píska	  	  t.d.	  rjóma piske 1	  slá,	  berja	  með	  svipu;	  2	  þeyta	  (t.d.	  rjóma) þeyta	  (gamalt)	  ÍO 1
pískari	   pisker (hand)þeytari pískari	  BÍN 1
prakbsera prak?sere	   nota,	  framkvæma,	  starfa;	  stunda	  (noðað	  m.a.	  um	  

lækna)
prakbsera	  (gamalt) 1

prívat	  1 privat einka-‐ 1	  prívat=einkaherbergi	  t.d.	  Húsbónda);	  2	  prívat=salerni	  (óformlegt)	  ÍO 1
prívat	  2 privat einka-‐ 1	  prívat=einkalegur	  (óformlegt);	  2	  prívat=einkarekinn	  (gamalt)	  3	  

prívat=einka-‐	  (forliður)(óformlegt)	  ÍO
1

pródl profil 1	  þverskurður,	  snið;	  2	  vangasvipur,	  vangamynd 1	  hliðarmynd,	  vangamynd,	  vangasvipur	  (alþjóðlegt)	  2	  hólkur	  ætlaður	  ?l	  
smíða	  (iðnaður/tækni)	  ÍO

1

prógramm program dagskrá,	  áætlun,	  leikskrá,	   prógramm	  =	  verkefnaskrá,	  -‐áætlun;	  dagskrá;	  leikskrá	  (óformlegt)	  
efnisúrdráUur	  úr	  kvikmynd	  í	  smápren?	  (sögulegt)	  ÍO	  

1

prufa	  1 prøve 1	  reynsla;	  2	  próf;	  3	  sýni,	  sýnishorn,	  prufa 1	  prufa=sýni,	  sýnishorn;	  2	  =	  reynslubmi;	  áheyrnarpróf	  (óformlegt)	  ÍO 1
prufa	  2 prøve	  (v)	  prøvning	  (sub) reyna,	  máta,	  prófa prufa=	  reyna,prófa,	  gera	  ?lraun	  með	  (óformlegt)	  ÍO 1
púlt pult púlt,	  skrifpúlt,	  skólaborð púlt	  ÍO 1
radio radio 1	  útvarp,	  útvarpsstöð;	  2	  útvarpstæki radío	  BÍN,	  Stafsetningarorðabók 1
ragú ragout ragú,	  poUréUur ragú,	  fiskragú	  ÍO

ramba	  	  1	  (sub.) ikke	  danisme,	  ifølge	  Orðsieabók 	   ramba=eöl,	  staur,	  e.þ.h.	  ?l	  að	  vega	  salt	  á,	  vegasalt	  (staðbundið)	  ÍO x

ramba	  	  2	  (v) ikke	  danisme,	  ifølge	  Orðsieabók 1	  ramba=kjaga,	  vaga,	  reika	  2	  =	  hreifa,	  rugga;	  3	  =	  vega	  salt,	  (leikur)	  ÍO x

rambelta	  (v) ikke	  danisme,	  ifølge	  Orðsieabók vega	  salt	  (staðbundið)	  ÍO x

rauðbeður.	   rødbeder rauðrófa rauðbeða	  BÍN

redda	   redde bjarga redda	  (óformlegt)	  ÍO 1
rekkverk	   rækværk grindverk,	  handrið rekkverk	  (sjómenska)	  ÍO 1
renta	  1 rente vex?r ren

renta	  2 rente vex?r 1	  renta=tekjur,	  laun,	  afgjöld	  (fornt/úrelt)	  2	  renta=	  vex?r	  (gamalt)	  ÍO 1
restrasjón restaura?on vei?ngahús,	  vei?ngastaður ekki	  í	  ÍO,	  sjaldgæL	  á	  netsíðum 1
róman roman skáldsaga róman	  (alþjóðlegt)	  ÍO 1
rulla	  	  að	  sléGa	  þvoG	   rulle	   rulla,	  taurulla 1	  rulla=munntóbak;	  2	  =	  tæki	  ?l	  að	  sléUa	  þvoU;	  3	  =	  kaðall,	  hringað	  reipi 1
rulla	  í	  leikri_ rolle;	  ngt.	  Spiller	  en	  stor	  /lille	  rolle hlutverk	  í	  leikri?;	  rulla	  e-‐ð	  spilar	  mikla/litla	  rullu	   4	  rulla	  =	  hlutverk	  í	  sjónleik	  (óformlegt)	  ÍO 1
rúskrí	   ruszri ryðfrír ekki	  í	  ÍO,	  nokkuð	  algengt	  á	  íslenskum	  netsíðum 1
rörende.	   rørende áhrifamikill,	  hjartnæmur ekk	  í	  ÍO,	  ekki	  algengt	  á	  íslenskum	  netsíðum	   1
saltbyssa	   saltbøsse saltstaukur ekki	  í	  ÍO	  og	  fann	  ekkert	  í	  Google 1
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saumamaskína	   symaskine saumavél saumamaskína	  BÍN	  ;	  víða	  í	  eldri	  bókmenntum	  (laxness)	  	   1
selfölgelighed selvfölgelighed augljóstmál,	  sjáfsagður	  hlutur finn	  ekki	  í	  ÍO,	  en	  finn	  á	  íslenskum	  netsíðum.	   1
senda	  signal	   signal=udsende	  telegrafiske	  signaler merki,	  senda	  merki fann	  ekki	  í	  ÍO	  en	  fann	  á	  netsíðum 1
servera servere bera	  á	  borð,	  bera	  fram,	  framreiða	   servera,	  (óformlegt)	  ÍO 1
sessalon	   chaiselong sessalón	  (gamaldags	  sófi) sessalon	  í	  staf 1
signalera signalere gefa,	  senda	  merki ekki	  í	  ÍO,	  nokkuð	  algengt	  á	  netsíðum	   1
signatur signatur 1	  tákn,	  merki;	  2	  undirskriL,	  höfundarmerki ekk	  í	  ÍO,	  ekki	  algengt	  á	  netsíðum	   1
sikkalisnæla sikkerhednål öryggisnæla sikkrisnæla	  (gamalt)	  ÍO 1
sikkerhedsnælur	   sikkerhednåler öriggisnælur	   sikkrisnæla	  (gamalt)	  ÍO x
sikkerisnæla sikkerhednål öryggisnæla sikkrisnæla	  (gamalt)	  ÍO x
sikkrisnæla sikkerhednål öryggisnæla sikkrisnæla	  (gamalt)	  ÍO x
sjakket	  	   jaket einhnepptur	  lafafrakki	  í	  dökkum	  lit	   sjakket	  ÍO	  	  	  ath	  engin	  athugasemd	  !!! 1
sjenera gerere valda	  óþægindum,	  angra sénera	  ÍO,	  (óformlegt) 1
skabalón	   skabelon mát,	  form,	  sniðmát skapalón	  (iðnaður/tækni)	  ÍO 1
skammel skammel skammel,	  skemill skammel	  ÍO 1
ske ske gerast,	  koma	  fyrir,	  ske ske	  (óformlegt)	  ÍO	  (tekið	  inn	  í	  íslensku	  á	  16.	  öld	  en	  þykir	  enn	  fara	  ill	  í	  

formlegu	  máli	  sbr.	  ÍO)	  
1

skenkja skænke 1	  hella	  skenkja;	  2	  gefa skenkja 1
skenkur skænk skenkur,	  borðstofuskápur,	  barborð skenkur	  =	  borðstofuskápur,	  fleiri	  merkningar	  ÍO 1
skilerí	   skilderi skilerí,	  málverk	  eðe	  eLirprentun	  með	  lí?ð	  listrænt	  gildi 1	  skilerí=	  mynd(málverk,	  teppi)	  á	  vegg	  (gamalt)	  2	  =	  skrautritað	  skjal	  (gamalt)	  

ÍO
1

skjuð	   skød laf	  (mjaðmaskraut	  á	  kjól	  eða	  brússu)	  skjuð ekk	  í	  ÍO,	  fá	  dæmi	  á	  netsíðum 1
skorsteinn skorsten	   skorsteinn	  reykháfur	  strompur skorsteinn	  ÍO 1
skraddari skrædder klæðskeri,	  skreðari,	  skraddari skraddari	  ÍO 1
skrúbba skrubbe skrúbba,	  skúra;	  	  drýfa,	  snauta skrúbba,	  skrubba 1 	  
skuespil	   skuespil leikrit ekk	  í	  ÍO	  en	  svolí?ð	  notað	  á	  netsíðum	   1
skúffaður	  	  (adj) skuffet	  (han) vonsvikin skúffa=	  valda	  vonbrigður	  (óformlegt)	  ÍO 1
skúffelsi	  (sugj) skuffelse vonbrigði skúffelsi	  (óformlegt)	  ÍO 1
skúffuð	  (adj) skuffet	  	  (hun) vonsvikin skúffa=	  valda	  vonbrigður	  (óformlegt)	  ÍO x
skúripúlver skurepulver ræs?duL skúripúlver	  (gamalt)	  ÍO 1
skydemal	  (smíðamál) skydemal	   e-‐k	  vinkill,	   hvorki	  í	  íO,	  né	  á	  netsíðum 1
skællet	  (gluggi	  	  á	  skipI) finder	  ikke	  som	  et	  vindue	  på	  et	  skib hreistraður,	  flagnaður ekki	  í	  ÍO 1
slendra	  =	  rölta	  eða	  ráfa	  um	   slentre ráfa,	  rölta ekki	  í	  ÍO,	  ?l	  í	  orðabókarhandri?	  Jóns	  Ólafssonar	  frá	  Grunnavík	   1
slifsi	   slips bindi,	  hálsbindi,	  slifsi;	  (man	  líka	  eLir	  oðinu	  hálstau,	  

önnur	  dönskusleUa)
1	  slifsi=	  breiður	  silkiborði	  með	  peisufötum;	  2	  =hálsbindi 1

slikkepot slikkepot vísifingur;	  sælgæ?sgrís;	  spaði ekki	  í	  ÍO,	  ekki	  á	  netsíðum 1
slikkerí slikeri goU,	  sælgæ?,	  sælgæ?sát	   sælgæ?	  (óformlegt)	  ÍO 1
slipsi	   slips bindi,	  hálsbindi,	  slifsi;	  (man	  líka	  eLir	  oðinu	  hálstau,	  

önnur	  dönskusleUa)
1	  slifsi=	  breiður	  silkiborði	  með	  peisufötum;	  2	  =hálsbindi x

sloj sløj lélegur,	  slæmur	  lasinn sloj	  (óformlegt)	  ÍO 1
sneddý snedig slóUugur,	  slæmur,	  brögðóUur,	  slyngur,	  kænn,	  snjall ekki	  í	  ÍO,	  eöldi	  dæma	  á	  netsíðum 1
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snikkari snedker	   trésmiður,	  smiður snikkari	  (fornt/	  úrelt)	  ÍO 1
snuða	  sig snyde svindla,	  preUa,	  svíkja 1	  snuða=	  gefa	  of	  lí?ð	  ?l	  baka	  (óformlegt);	  2.	  gabba	  preUa,	  leika	  á	  (gamalt)	  ÍO	   1

sólít	   solid traustur ekk	  í	  ÍO 1
spandera/spandéra spendere eyða	  peningum,	  splæsa 1	  spandera=	  eyða;	  2	  kaupa	  e-‐ð	  umfram	  brínustu	  þarfir	  (óformlegt)	  ÍO 1
spanjóla	  (alpahúfa)	   ikke	  danisme	  i	  denne	  betydning	  

spanioler	  =	  spánverji;	  alpahúfa=	  
baskerhue

hugsanlega	  breyU	  merking	   spanjóla	  =	  alpahúfa	  ÍO 1

spássera	   spadsere ganga	  sér	  ?l	  skemmtunar spássera	  ÍO 1
spássitúr.	  	   spadseretur spássitúr spássitúr	  (óformlegt)	  ÍO 1
speða spæde	   þynna	  vökva,	  leggja	  fram	  peninga	   ekki	  í	  ÍO,	  nokkur	  dæmi	  á	  netsíðum 1
spekulant spekulant spákaupmaður,	  braskari spekúlant 1
spekulera spekulere brjóta	  heilann;	  stunda	  spákaupmennsku 1	  spekúlera=	  velta	  e-‐u	  fyrir	  sér	  (óformlegt),	  2	  stunda	  spákaupmennsku	  

(hagfræði)	  ÍO
1

sperra	  (v) spærre hyndra	  aðgang,	  loka;	  stoppa,	  tálma;	   ÍO	  margar	  merkingar	  t.d.	  slá,	  þverslá 1
sprí finder	  ikke	   1
staket	  /	  stakket stakit grindverk,	  handrið stakeU	  (gamalt)	  ÍO 1
Sta_v	  	  /	  stabf sta?v grind,	  fótur	  undir	  e-‐ð stabf	  (óformlegt)	  ÍO 1
stenka stænke úða,	  steikna steinka	  ÍO x
stenka	  sig	   stænke setja	  á	  sig	  ilmvatn,	  úða,	  steinka steinka	  ÍO 1
sterilisera sterilisere gera	  ófrjóa,	  vana;	  dauðhreinsa sterilísera	  (alþj.)	  ÍO 1
s_kkkonakt	  /	  s_kkontant	   s?kkontakt	   tengill,	  innstunga ekki	  í	  ÍO 1
s_llasar	   s?llads verkpallur,	  vinnupallur s?llans,s?llas	  ÍO 1
sbfelsi s?velse línsterkja,	  sterkja sbfelsi	  ÍO 1
sbnkvatn	  stenkað	   eau	  de	  toileUe	   ilmvatn,	  (vellyktandi	  :) steinkvatn 1
stóris	   stores gegnsæU	  gluggatjald stóris 1
stredderí ikke	  danisme,	  ifølge	  Orðsieabók kvennafar,	  kvennaveiðar stredderí	  (óformlegt)	  ÍO 1
stron	  í	  íþróGum	  –	  handbolta	  og	  
fótbolta

straffe	  /	  straffespark vítaspyrna stro�	  (gamalt)	  ÍO 1

strolaði	   strålede	   ljómaði,	  geislaði ekki	  í	  ÍO,	   1
strolandi strålende ljómandi ekki	  í	  ÍO,	  sjaldgæL	  á	  netsíðum 1
stroppur	  í	  handklæði	  	  og	  
viskustykki

strop hanki,	  hlýri stroffa	  ÍO 1

stuð	  (mikið	  er	  goG	  að	  hafa	  
lekastraumsrofa).	  

stød	  (være	  i	  stødet	  =	  oplagthed)	   högg,	  stuð,	  áfall	   1	  stuð=	  högg,	  skellur,	  rafmagnsstuð,	  (óforml.)	  2=	  áfall	  vandræði	  (gamalt)	  3	  =	  
goU	  skap,	  eör	  (óformlegt)	  4=	  hassmoli	  (slangur)	  

1

stufa	   støve ryka,	  þyrla	  ryki;	  leita	  snuðra ryka	  (gamalt)	  ÍO 1
stuv	  av støve	  af þurrka	  af,	   ekki	  í	  ÍO 1
stúkka	  af	   ikke	  danisme,	  ifølge	  Orðsieabók stúka	  e-‐ð	  af,	  hólfa	   stúka	  af	  ÍO 1
sultutau syltetøj sulta,	  aldinmauk sultutau	  (gamalt)	  ÍO 1
svagger	   svagger víð	  stuUkápa Ekki	  í	  ÍO	  ,	  upplýsingar	  úr	  Íslenskt	  mál 1
svínarí	   svineri óþveri	  sóðaskapur svíanaí 1
tanta tante tanta,	  föður	  eða	  móðursys?r,	  frænka	  af	  eldri	  kynslóð tanta	  (óformlegt)	  ÍO 1
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tarína	   terrin,	  suppeterrin súpuskál,	  tarína tarína	  ÍO 1
tartaleGur tartelet tartaleUa,	  brauðkolla tartaleUa 1
tasía etage	   hæð	  í	  húsi	   tasía	  =hæð	  í	  húsi	  (gamalt)	  ÍO	  (pils	  í	  mörgum	  missíðum	  lögum,	  tasíupils	  ÁS) 1
tau	   tøj	  (vasketøj) þvoUur tau=	  þvoUur,	  þvegnar	  eða	  óþvegnar	  flíkur	  ÍO 1
Tau	  -‐efni tøj ofið	  efni,	  tau tau=	  tegund	  vefnaðarvöru	  ÍO 1
temmilegt temmelig sæmilega,	  nokkuð,	  all-‐ ekki	  í	  ÍO	  á	  þónokkrum	  netsíðum	   1
termóstat termostat hitas?llir ekki	  í	  ÍO	  mikill	  eöldi	  netsíðna	  inni	  halda	  orðið	  með	  o	  eða	  ó 1
toieleG	  /tojeleG toilet snyr?ng,	  salerni tojleU	  ÍO	  2002	  (??) 1
traktera traktere veita,	  láta	  í	  té traktera	  (óformlegt)	  ÍO 1
trappa trappe,	  trappetrin trappa 1	  trappa	  =	  þrep;	  2	  =	  s?gi	  (fornt/úrelt)	  ÍO 1 1
treyja trøje peysa,	  treyja treyja	  (ýmsar	  útgáfur	  ÍO 1
tromla tromle	   tromla tromla	  ÍO 1
tugthús tugthus	  (forældet)	   tugthús,	  fangelsi tukthús	  ÍO 1
túnika tunika kyr?ll;	  mussa ekki	  í	  ÍO,	  mjög	  algengt	  á	  netsíður,	  nílegt	  í	  ísl.	  Máli 1
túr(rejse)	   tur ferð,	  skemm?ferð túr	  (óforml.)	  ÍO	  	  (bíltúr	  mjög	  algengt	  ÁS) 1
uniform. uniform einkennisklæðnaður ekki	  í	  ÍO,	  algengt	  á	  netsíðum 1
uppdigta opdigte búa	  ?l,	  skálda uppdikta	  =	  skrökva	  e-‐u	  upp	  ÍO	  (án	  athugasemda	  !!)	   1
uppstúf	   ??	  fandt	  kun	  stuve/	  stuvning stuvede	  kartofler=kartöflur	  í	  hvítri	  sósu uppstúf,	  uppstú,	  uppstúfur,	  uppstúfningur	  ÍO 1
uppvask	   opvask uppvaskuppþvoUur uppvask	  (óformlegt)	  ÍO 1
útstáelsi udstå=	  afplána	  (afsåne)	   svall,	  earvis?r	  frá	  heimili	  (orðsieabók) útstáelsi=kvöldskemmtanir,	  dufl	  og	  drykkja)	  (óformlegt)	  ÍO 1
varmi varme hili,	  ylur,	  hlýja,	  hlýindi varmi	  ÍO 1
vaska	   vaske,	  (vaske	  op) þvo vaska,	  (vaska	  fisk)	  ÍO 1
vaskafat opvaskebalje	  (Í-‐DO);	  vaskefad	  (DDO)	   vaskafat;	  þvoUaskál vaskafat	  ÍO 1
vaskahús vaskehus þvoUahús	   vaskahús	  ÍO 1
vaturpassi	  (hallamál) vaterpas hallamál vaturpassi	  (fornt/úrelt)	  ÍO 1
venda	  flík	   vende	  et	  klædningsstykke venda,	  snúa venda	  flík	  ÍO 1
vesen væsen	  (besværligheder) vafstur,	  umstang;	  (vesen=	  besværligheder	   vesen,	  vesin	  (óformlegt)	  ÍO 1
visitera visitere skoða,	  líta	  eLir,	  rannsaka,	  heimsækja vísitera	  (	  um	  biskup	  eða	  prófast)	  kirkjuvitja	  ÍO	  	   1
viska	  út	   viske	  ud þurrka,	  þerra	  stroka	  út ekki	  í	  ÍO,	  mjög	  sjáldgæL	  á	  netsíðum 1
viskastykki	  /	  viskustykki viskestykke viskustykki,	  diskaþurrka viskustykki,	  viskastykki	  ÍO 1
viskuleður viskelæder strokleður,	  viskaleður viskaleður	  (	  gamalt)	  ÍO 1
visp ikke	  danismi,	  sandsynligvis	  norsk ekki	  í	  ÍO 1
vínarbrauð wienerbrød vínarbrauð Vínarbrauð	  ÍO 1

106 97 13 84
I	  spalten	  her	  ?l	  side	  lægges	  sammen	  spalte	  F	  og	  G,	  ord	  med	  kommentar	  og	  
ord	  med	  forklaring.	  I	  alt	  110

110
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Bilag	  3-‐	  Indsamlingslisten	  delt	  op	  i	  3	  dele	  e2er	  behndlinged	  i	  ÍO

Liste	  E-‐	  Danismer	  uden	  
kommentar

Liste	  F	  og	  G	  Danismer	  med	  kommentar	  
eller	  forklaringer,	  fx	  interna;onelt,	  

Liste	  H	  Danismer	  der	  ikke	  
findes	  i	  Íslensk	  orðabók	  ÍO

afleggjari	  2 1 adressa	  	   1 absalút	  1 1
almanak 1 agta 1 absalút	  2 1
anorakkur 1 akkúrat 1 aktúelt	   1
apótekari	   1 altan 1 anreHuborð 1
barnapía	   1 altso	   1 anréHar	   1
bekken 1 apparat 1 anréHuherbergi 1
bíslag	   1 bakkelsi	   1 asfaltera	  (leggja	  asfalt)	  	   1
bomsur 1 bekenna 1 bes;k	  	  	  	  	   1
brullaup 1 betrekk 1 buffetskápur 1
brúka	   1 billegur 1 búkeH 1
búnt	   1 bílæ;	   1 dekóraQR 1
búskur	  	   1 blíva 1 doktorera 1
dekka	  1 1 bolsía	  /	  bolsíur 1 drippa 1
dívan	   1 brillur 1 drussa	   1
drossía	   1 buffet 1 dúsa 1
eRirmiðdagur 1 dannaður 1 dúsa 1
forkastanlegur 1 dekka	  2 1 ennú	   1
forkelast 1 dekorera 1 ennú	  minni/stærri 1
forláta 1 dörslag	   1 fak;sk	  	   1
forláts	   1 eldamaskína 1 Vnerí 1
forstofa 1 elegant	   1 fonnemaður	   1
frakki 1 ergelsi	   1 fonnermelsi 1
gardínur 1 fornema 1 forframaður 1
genverðugur 1 fornemaður 1 formiddagur 1
gereRi 1 fortóv 1 fornemast	  /fonnemast	  (v) 1
grammófónn 1 gallosíur	   1 forretning	   1
grús 1 grosser 1 fótograf 1
hani	   1 havarí	   1 garrassi 1
heva	   1 hekk	   1 gesimsi	   1
jómfrú 1 hufflegur 1 glaHa	  	   1
kabissa	   1 húmbúkk 1 gratlúera	   1
kajann	   1 höfflegur	   1 helikopter 1
kamers	   1 kammó 1 húllfalda	  (v)	   1
kamína 1 karakter 1 kaklar	  	   1
kapelán 1 klossaður	  	  	   1 karbonaði 1
kar 1 knúsa 1 karklútur	   1
karafla 1 kokkhús 1 karnapp 1
kastarhola 1 konsert 1 katalóg/katalógur 1
kjusa 1 kontor	   1 kokkabók 1
koffort	   1 kontóris;	   1 kondolera 1
koja 1 koppur 1 konfúleHa	   1
kommóða	   1 kram	  1 1 konvuluHa	   1
kompaní 1 kram	  -‐að	  passa	  í	  kramið 1 korselet 1
kontant 1 kverulant 1 kram	  2 1
kontórs;ngur	  	   1 lekker	   1 kram	  3 1
krukka 1 löber	  	  subst.	   1 kruðerí	  	   1
krullupinni 1 margarin	   1 lonníeHur 1
kvartermar 1 maskínan	   1 loHerí 1
limonaði 1 medalía 1 móðinsblöð	   1
ManséHur	   1 móðins	   1 ondúlering	   1
marmelaði	   1 mubla 1 PaleHa	  1	  litaspjald 1
matrósarföt	   1 nok	  /nokk 1 pískari	   1
mixtúra 1 óperasjón 1 radio 1
mót	  (kökumót)	   1 óperera 1 restrasjón 1
Obb	  og	  sí	  	   1 panell 1 rús[rí	   1
ommileHa/ommuleHa 1 parkering/parkera 1 rörende.	   1
PaleHa	  2	  vörubre\ 1 parrukk 1 saltbyssa	   1
panikk 1 passívur 1 saumamaskína	   1
permanent 1 pása	   1 selfölgelighed 1
pinseHa 1 píska	  	  t.d.	  rjóma 1 senda	  signal	   1
písk	  á	  hestana	  sína	   1 prakQsera 1 sessalon	   1
púlt 1 prívat	  1 1 signalera 1
rulla	  	  að	  sléHa	  þvoH	   1 prívat	  2 1 signatur 1
sjakket	  	   1 prógramm 1 skjuð	   1
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Liste	  E-‐	  Danismer	  uden	  
kommentar

Liste	  F	  og	  G	  Danismer	  med	  kommentar	  
eller	  forklaringer,	  fx	  interna;onelt,	  

Liste	  H	  Danismer	  der	  ikke	  
findes	  i	  Íslensk	  orðabók	  ÍO

sjenera 1 prufa	  1 1 skuespil	   1
skammel 1 prufa	  2 1 skydemal	  (smíðamál) 1
ske 1 redda	   1 skællet	  (gluggi	  	  á	  skipI) 1
skenkja 1 renta	  2 1 slendra	  =	  rölta	  eða	  ráfa	  um	   1
skenkur 1 rulla	  í	  leikri; 1 slikkepot 1
skilerí	   1 servera 1 sneddý 1
skorsteinn 1 sikkalisnæla 1 sólít	   1
skraddari 1 skúffaður	  	  (adj) 1 speða 1
skrúbba 1 skúffelsi	  (sugj) 1 sprí 1
slifsi	   1 skúripúlver 1 s;kkkonakt	  /	  s;kkontant	   1
spanjóla	  (alpahúfa)	   1 slikkerí 1 strolaði	   1
spássera	   1 sloj 1 strolandi 1
spekulant 1 snikkari 1 stuv	  av 1
sperra	  (v) 1 snuða	  sig 1 svagger	   1
stenka	  sig	   1 spandera/spandéra 1 temmilegt 1
s;llasar	   1 spássitúr.	  	   1 termóstat 1
sQfelsi 1 spekulera 1 túnika 1
sQnkvatn	  stenkað	   1 staket	  /	  stakket 1 uniform. 1
stóris	   1 Sta;v	  	  /	  staQf 1 viska	  út	   1
stroppur	  í	  handklæði	  	   1 stredderí 1 visp 1
stuð	   1 stroc	  í	  íþróHum 1 84
svínarí	   1 stufa	   1
tarína	   1 sultutau 1
tartaleHur 1 tanta 1 15	  ord	  fandt	  jeg	  ikke	  

tau	   1 tasía 1
Tau	  -‐efni 1 toieleH	  /tojeleH 1
trappa 1 traktera 1
treyja 1 trappa 1
tromla 1 uppvask	   1
tugthús 1 útstáelsi 1
túr(rejse)	   1 vaturpassi	  (hallamál) 1
uppdigta 1 vesen 1
uppstúf	   1 viskuleður 1
varmi 1 afleggjari	  1 1
vaska	   1 asfalt 1
vaskafat 1 brodera	   1
vaskahús 1 fröken 1
venda	  flík	   1 garantera 1
visitera 1 hevast 1
viskastykki	  /	  viskustykki 1 kredit 1
vínarbrauð 1 middagur 1
stúkka	  af	   1 próVl 1

106 rekkverk	   1
róman 1
skabalón	   1
sterilisera 1

97 13
110
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Bilag 4, spørgeskemaet  som blev lagt for den yngste informationsgruppe. 
 
 
 
 
 

Dönskuslettur 
Könnun gerð í Kvennaskólanum í Reykjavík í viku 16, 2009 

 
Ég er að vinna verkefni í Háskóla Íslands um áhrif dönsku á íslenskt mál. Í nokkur hundruð ár var 
íslenskan uppfull af “dönskuslettum”, þ.e.a.s. af orðum sem voru tekin beint úr dönsku en þó löguð að 
íslenskri stafsetningu og beyingum, sbr. orð eins og bolsíur (danska, bolsje), fyrir brjóstsykur, fortov í 
staðin fyrir gangstétt og altan fyrir svalir.  Hér áður fyrr þótti mörgum fínt að nota dönsk orð og vildu 
jafnvel frekar tala dönsku en íslensku. Oft er talað um að í Stykkishólmi hafi verið töluð danska á 
sunnudögum, á 19. öld.  
 
Samfara sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, sem hófst fyrir alvöru á 19. öld, og leiddi til stofnunnar lýðveldis 
árið 1944, vildu margir hreinsa “ástkæra ylhýra málið”, íslenskuna af dönskuslettum og búa til íslensk 
nýyrði yfir flest það sem talað var um í daglegu máli Íslendinga. Má þar nefna orð eins og hreyfill fyrir 
motor, hjólbarði í staðin fyrir bíldekk og  borðtuska fyrir orðið karklútur. 
Smátt og smátt hafa margar dönskuslettur horfið úr málinu og ungir Íslendingar þekkja þær jafnvel ekki 
lengur.  
 
Nú langar mig að leggja fyrir ykkur orðalista með 15 dönskuslettum og athuga hvort þið; í fyrsta lagi 
þekkið þessi orð, í öðru lagi hvort þið notið þau og ef svo er þá hvernig. 
 
Hvað þýða eftirfarandi orð? Skrifaðu orðið sem notað er í dag, eða skýrðu út hvað orðið merkir, í 
dálkinn merking. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dönskusletta   

x ef þú 
notar 
orðið 

 
Merking 

bekenna   
bestik   
brillur   
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
Skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki   
skúripúlver   
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Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
 
bekenna (so) ___________________________________________________________________ 
 
bestik (no) _____________________________________________________________________ 
 
brillur (no) _____________________________________________________________________ 
 
gratúlera (so) ___________________________________________________________________ 
 
hufflegur (lo) ___________________________________________________________________ 
 
karbónaði (no) __________________________________________________________________ 
 
kastarola/ kastarhola (no) _________________________________________________________ 
 
kontórstingur (no) _______________________________________________________________ 
 
móðinsblað (no) _________________________________________________________________ 
 
sikkrisnæla (no) _________________________________________________________________ 
 
skúffelsi (no) ____________________________________________________________________ 
 
digta (so) _______________________________________________________________________ 
 
klossaður/ klossuð (lo) _____________________________________________________________ 
 
viskustykki (no) ___________________________________________________________________ 
 
skúripúlver (no) __________________________________________________________________ 
 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?  _____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________  

 
 
Strákur   Stelpa   Fæðingarár ____________ 
 
Kærar þakkir fyrir hjálpina,  
 
Ásdís  



BA-opgave í dansk 2010  Ásdís Sigurgestsdóttir 

0 
 

 
 

Bilag 5 - Svar til spørgeskemaundersøgelse 
 
 

 
Svar til undersøgelse om oppfattelse og brug af 15 danismer, 
„dönskuslettur“, hos 45 elever i Kvennaskólinn í Reykjavík. 
undersøgelsen tager sted i uge 16. i april 2009.  
 
 
Registreret ordret fra elevernes håndskrevne svar.  
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég bekenni hana ekki 
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so) ég er búin að gratúlera þetta 
hufflegur (lo) Hann er soldið hufflegur 
karbónaði (no) þetta er alveg karbónað 
kastarola/kastarhola(no)  
kontórstingur (no) Ég fæ kontórsting á að vera of lengi í sólinni 
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) það er gott að hafa á sér sikkrisnælu 
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Þurrkaðu nú upp safann sem þú helltir niður með viskustykkinu 
skúripúlver (no) þú notar skúripúlver til að þrífa gólfið 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa x     Fæðingarár ´91 
 
 
 
 
 

bekenna  þekki 
bestik   
brillur  ganga rosa vel 
gratúlera  dúxa? 
hufflegur   
karbónaði  stífbónaði? 
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur  sólstingur 
móðinsblað   
sikkrisnæla  öryggisnæla 
skúffelsi  skúffur eða skúffukaka 
digta  heimavinna, stundaskrá 
klossaður/ klossuð   
viskustykki x tuska til að þurrka borðin 
skúripúlver  sem maður þrífur með 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Hún bekennti hann ekki 
bestik (no)  
brillur (no) Hann setti brillurnar á nefið 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo) Hann er mjög húfflegur 
karbónaði (no)  
kastarola/kastarhola(no) Hesturinn kúkaði í kastarholuna 
kontórstingur (no) Hann spilaði á kontórstíginn fyrir okkur 
móðinsblað (no Hún las móðinsblaðið 
sikkrisnæla (no) Kjóllinn var festur með sikkrisnælum 
skúffelsi (no) Það var nú meira skúffelsið 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo) Hann var með klossað göngulag 
viskustykki (no) þurkaðu með viskustykkinu 
skúripúlver (no) láttu ræstikonuna fá skúripúlverið 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa x     Fæðingarár: 1991  
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað  minnisblað 
sikkrisnæla x sikkersnæla 
skúffelsi  að vera skúffaður yfir e-u /leiður 
digta   
klossaður/ klossuð  að vera á bömmer yfir e-u, labba skringilega 
viskustykki x viskustykki 
skúripúlver  skúringadót 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Notaðu viskustykkið til að þurrka af diskunum 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
máski, kraft, kartöflumús 
 
 
 
Strákur  x    Stelpa      Fæðingarár 1991  
 
 
 
 

bekenna  brekka 
bestik   
brillur  snilld 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   

viskustykki x lítill fatabútur sem er kallaður viskystykki- einnig vil ég benda á 
að ég veit ekki um neitt annað orð yfir það 

skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) hefur þú séð brillurnar mínar? 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no ertu búin að lesa móðinsblað 
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) áttu viskustykki?, ég er að vaska upp! 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
for helvede 
 
 
 
Strákur      Stelpa x     Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað  tískublað 
sikkrisnæla   
skúffelsi  skrifborð 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x viskustykki! – ”tuska” 
skúripúlver   



BA-opgave í dansk 2010  Ásdís Sigurgestsdóttir 

5 
 

 
5 
 
Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) gætir þú rétt mér brillurnar mínar (gleraugun) 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo) maðurinn var töluvert hufflegur í gær 
karbónaði (no)  
kastarola/kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Ég þarf sikkrisnælu til að festa kjólinn 
skúffelsi (no) það er mikið skúffelsi á borðinu 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) réttu mér viskustykkið til að þurrka af borðinu 
skúripúlver (no) ég notaði skúripúlverinn á gólfin 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
slútta, sloj 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x     Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur  tuskulegur 
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla x næla 
skúffelsi  matur / bakkelsi 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x borðtuska 
skúripúlver  skúringamoppa 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) hvar eru brillurnar mínar 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no ertu búin að lesa nýja móðinsblaðið 
sikkrisnæla (no) festa þetta bara með sikkrisnælunni 
skúffelsi (no)  
digta (so) Hey digta er að spila í kvöld 
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) nennir að þurka diskana með viskustykkinu 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur x     Stelpa      Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað  Tímarit 
sikkrisnæla  venjuleg hella 
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x tuska 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Bekannaru þennan mann 
bestik (no)  
brillur (no) Réttu mér brillurnar 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo) Taktu hufflega af sykrinum 
karbónaði (no)  
kastarola/kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no) Þetta er nú meira skúffelsið 
digta (so) Digtaðu lagið með þessu 
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Þurrkaðu diskana með visku stykkinu 
skúripúlver (no) Þrífðu gólfin með skúripúlvernum 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
altso, slútta, sloj 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991  
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði  bílabón 
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi  eitthvað sem veldur vonbrigðum 
digta  hljóðrita 
klossaður/ klossuð   
viskustykki x tuska til að þurrka 
skúripúlver  gólfmoppa 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) bekenniru hann? 
bestik (no)  
brillur (no) notaru brillur? 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo) Hann er svo hufflegur! 
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) ertu með sikkrisnælu 
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) réttu mér viskustykkið 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa x     Fæðingarár  1991  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur  einhverskonar borð 
móðinsblað   
sikkrisnæla  klemma 
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x viskustykki 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no) Hann karbónaði gólfið 
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Ég notaði viskustykki 
skúripúlver (no) Ég skúraði með moppu 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa x     Fæðingarár 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  myndir 
gratúlera  gráta 
hufflegur   
karbónaði  bónaði 
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi  bakkelsi 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki  viskustykki 
skúripúlver  moppa 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Hún setti brillurnar á nefið og sá betur 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no) Hún saumaði með kontórsting 
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo) borðið var mjög klossað 
viskustykki (no) hún þurrkaði leirtaugið með viskustykki 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur  ákveði saumategund 
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi  svekkjandi 
digta   
klossaður/ klossuð x stórt og klunnalegt 
viskustykki x klútur til að þurka leirtaug 
skúripúlver   



BA-opgave í dansk 2010  Ásdís Sigurgestsdóttir 

11 
 

 
 
11 
 
 
Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Ég lét brillurnar á nefið  
gratúlera (so) Ég gratúleraðist úr skólanum 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Ég setti sikkrisnæluna upp fyrir ballið 
skúffelsi (no) Þetta var nú algert skúffelsi 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo) Þú ert pínu klossuð stúlka 
viskustykki (no) Ég þurrkaði glösin með viskustykkinu 
skúripúlver (no) Viltu kaupa skúripúlver svo ég geti bónað gólfi á eftir 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi  vonbrigði 
digta   
klossaður/ klossuð  lokuð, óörugg 
viskustykki x svona tuska til að þurrka óhreina hluti 
skúripúlver  hreinsilögur 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Réttu mér brillurnar svo ég geti lesið blaðið. 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Ég þarf að setja sikkrisnælu á þettatil að það festist 
skúffelsi (no) Þetta var nú skúffelsi að þetta tókst ekki. 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Notaðu viskustykki til að þurrka þetta 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola  hef heyrt það en veit ekki hvað það þýðir 
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla  öryggisnæla 
skúffelsi  leiðindi 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x  
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Hann er með brillur á nefinu 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no hann las móðinsblað 
sikkrisnæla (no) Ég lagaði bolinn með sikkrisnælu 
skúffelsi (no) Þetta var skúffelsi 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Ég þurrka upp með viskustykki 
skúripúlver (no) Ég skúraði gólfið með skúripúlveri 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa   x   Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik  áhöld 
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað  tískublað 
sikkrisnæla x öryggisnæla 
skúffelsi x svekkelsi 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x klútur / handklæði 
skúripúlver  þvottaduft 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) hann brilleraði í fótboltanum 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no Ég las móðinsblað áðan 
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Réttu mér viskustykkið 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
í den 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur x gáfur 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað  tískublað 
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x tuska 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég bekenni hana 
bestik (no)  
brillur (no) Ég sé betur með brillunum 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Ég þurrkaði diskinn með viskustykkinu 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa      Fæðingarár  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x þurrkar laurtau 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Vá, flottar brillur 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no) Þetta inniheldur karbónaði 
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Ertu nokkuð með sikkrisnælu á þér? 
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Réttu mér viskustykki. 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
ligeglað, maskína 
 
 
Strákur      Stelpa x      Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði  efni sem er í mat eða fl. Af efnum 
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla  öryggisnæla 
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x Tau við eldhúsnotkun. 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég bekenni hann 
bestik (no)  
brillur (no) Ég nota brillur því ég sé illa 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo) Hann er huffulegastur 
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no) Réttu mér kastatoluna 
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) festu þetta saman með sikkrisnælu 
skúffelsi (no) þetta var þvílíkt skúffelsi 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) þurrkaðu þetta með viskustykki 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur  huggulegur 
karbónaði   
kastarola/ kastarhola x svona lítill pottur sem við ausum mjólkina með í fjósinu 
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla x næla sem maður festir efni saman með (teikning fylgir) 
skúffelsi  svekkjandi 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x þurkar ílát með / er til ísl. orð? 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Ég ætla að þurrka diskinn með viskustykkinu 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
slútta, sloj, flott 
 
 
Strákur      Stelpa x     Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur   
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi  kökur eða bakarísdót 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x Tuska til að þurrka með 
skúripúlver  skúrunarduft 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég bekennaði hann 
bestik (no) hann er með bestik 
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Hún notaði sikkrisnælu til að halda því saman 
skúffelsi (no) Viltu skúffelsi? 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Þurrkaðu með viskustykkinu 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
skúlen, hjem 
 
 
Strákur      Stelpa x     Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur   
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði  Hey hef heyrt þetta 
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla  sikkelsnæla öryggisnæla (teikning fylgir) 
skúffelsi  matur? 
digta  enga hugmynd 
klossaður/ klossuð  fullur / freðinn / skakkur 
viskustykki x notað til að þurrka uppvask 
skúripúlver  ekki hugmynd 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so) Ég gratúleraði í gær 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no) Ég karbónaði bílinn í gær 
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no) mér langar í skúffelsi 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Ég þurrkaði með viskustykki 
skúripúlver (no) ég notaði skúripúlver til að hreinsa 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur   
gratúlera  útskrifast 
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi  bakelsi 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x viskustykki 
skúripúlver  skúriduft 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) já, viskustykkið! 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur  x    Stelpa      Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur   
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x svona þurrkudót 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Viltu rétta mér viskustykkið 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur  x    Stelpa      Fæðingarár  1991  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna x þekkja 
bestik   
brillur   
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x handklæði notað í eldhúsinu 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Hann notar réttan styrk í brillunum sínum 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  

sikkrisnæla (no) Gætiru rétt mér sikkrisnæluna ég þarf að næla kjólinn saman svo ég geti 
saumað hann. 

skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Viskustykkið hangi á snaganum 
skúripúlver (no) Notaðu skúripúlver þegar þú skúrar gólfið 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991  
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  sólgleraugu / gleraugu 
gratúlera   
hufflegur  huggulegur 
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla x næla sem oft er notuð til að halda fötum saman 
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x til að þurka upp blauta diska, skálar, hnífapör o.s.frv. 
skúripúlver  skúringagræja 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég er að bekenna, ( t.d. þegar vist er spiluð) 
bestik (no) Settu bestik á borðið – hnífana hægra megin. 
brillur (no) Hvar eru brillurnar mínar? 
gratúlera (so) Skólastjórinn gratúleraði nemendurna ????? 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no Ég sá peysuna í e-u móðinsblaði 
sikkrisnæla (no) Nældu þetta saman með sikkrisnælu. 
skúffelsi (no) Oh... þvílíkt skúffelsi! 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Hann notaði viskustykkið til að þurrka diskana. 
skúripúlver (no) Hún notaði allskonar skúripúlver þegar hún þreif húsið. 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa   x   Fæðingarár  1991  
 
 
 
 
 
 
 

bekenna x notað þegar verið er að spila á spil.  
bestik  hnífapör 
brillur x gleraugu 
gratúlera  útskrifa? 
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað  tískublað 
sikkrisnæla  öryggisnæla 
skúffelsi  svekkelsi – e-ð sem er svekkjandi 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x viskustykki ( vaskastykki þætti mér fínt orð á íslensku) 
skúripúlver  hreinsiefni, hreingerningarefni 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég bekenni það bara ekki 
bestik (no)  
brillur (no) Djöfull eru þetta flottar brillur maður 
gratúlera (so) Ert þú að gratúlera í vor eða ? 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no) Ég karbónaði bara báða bílana áðan. 
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Áttu nokkuð sikkrisnælu ? 
skúffelsi (no) Svo fengum við helling af skúffelsi 
digta (so) Mikið ertu búin að vera digtig 
klossaður/ klossuð (lo) Vertu ekki svona klossaður 
viskustykki (no) Réttu mér viskustykkið. 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur  x    Stelpa      Fæðingarár  1991  
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  að þekkja 
bestik   
brillur x sólgleraugu 
gratúlera  að útskrifast ? 
hufflegur   
karbónaði  bóna ? 
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla  öryggisnæla 
skúffelsi  bakkelsi 
digta  duglegur 
klossaður/ klossuð  brussa 
viskustykki x viskustykki 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Flottar brillur sem þú ert með 
gratúlera (so) Ég gratúleraði mikið um ferðina 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Nælum þetta saman með sirkisnælu 
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Náðu í viskustykki og þurrkaðu fyrir mig 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár 1991  
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur x gleraugu 
gratúlera  hugsa sig um 
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla x sirkisnæla 
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x viskustykki 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Hún er bekenna 
bestik (no)  
brillur (no) hann notar brillur þegar hann les 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo) Hann er mjög hufflegur og góður strákur 
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no) Það var mikið skúffelsi að við skildum tapa leiknum 
digta (so) Hann digtar mörg ljóð 
klossaður/ klossuð (lo) Bílinn er eitthvað klossaður 
viskustykki (no) Viltu rétta mér viskustykkið svo ég geti þurrkað bollana 
skúripúlver (no) Vantar þig skúripúlver 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  frægur 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur  vera kurteis 
karbónaði  bóna ból? 
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur  einhver stingur sem maður fær 
móðinsblað   
sikkrisnæla  öryggisnæla? 
skúffelsi  eitthvað sem er svekkjandi 
digta  skálda 
klossaður/ klossuð  eitthvað beyglað 
viskustykki x til að þurrka hluti eftir að vaska upp 
skúripúlver  uppþvotta efni 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Hann er með stórar brillur 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Grimm notkun á viskustykki 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
  
For helvede 
 
 
 
Strákur  x    Stelpa      Fæðingarár  91  
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur x gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x þurku klútur 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég held ég bekenni þig, þú ert Jón! 
bestik (no)  
brillur (no) Ég nota brillur til að sjá betur 
gratúlera (so) Amma gratúleraði mig fyrir nýja bílinn. 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no) Ég karbónaði borðstofuborðið. 
kastarola/ kastarhola(no) Ég fer með kastarolið sem Júlía 
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Maður notar viskustykki til að þurrka leirtau. 
skúripúlver (no) Réttu mér skúripúlverið, ég er að fara að skúra. 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár    1991 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera  óska einhverjum til hamingju, fagna 
hufflegur   
karbónaði  þrífa e-ð með tusku. 
kastarola/ kastarhola  hlutverk ( t.d. í leikriti) 
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x viskustykki 
skúripúlver  þvottaefni, hreinsiefni 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) þennan strák bekenni ég 
bestik (no)  
brillur (no) Ég var að kaupa nýjar brillur 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo) Þessi stóll er mjög hufflegur 
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no Þetta er nýtt móðinsblað 
sikkrisnæla (no) Festu þetta á úlpuna með sikkrisnælu 
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo) Mér finnst þessi bíll vera of klossaður 
viskustykki (no) Þurkaðu með viskustykkinu 
skúripúlver (no) Þetta er gott þvottaefni 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur  þægilegur 
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað  fréttablað 
sikkrisnæla  öruggisnæla 
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð x fyrirferðamikill 
viskustykki x þurrka   n.o 
skúripúlver  þvottaefni 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) ef þú ... 
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no)  
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur  x    Stelpa      Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna x  
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera  fara í herinn 
hufflegur  hrukkóttur 
karbónaði  dansaði fram á rauða nótt 
kastarola/ kastarhola  trjáhola 
kontórstingur  höfuðverkur 
móðinsblað  blóm 
sikkrisnæla  næla úr sikkri 
skúffelsi  bakki undir skúffukökur 
digta  kasta grjóti í sofandi mann 
klossaður/ klossuð  heltanaður einstaklingur með rauðar strípur 
viskustykki x þurrkuklútur 
skúripúlver  skúringalögur 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Bekennirðu þennan mann 
bestik (no)  
brillur (no) Flottar brillur 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no) Mér finnst kastarola vond 
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Geturðu rétt mér viskustykkið svo ég geti þurrkað diskinn. 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa      Fæðingarár  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola  lýsi 
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x þurrkudæmi (viskustykki) 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég bekenni þennan mann 
bestik (no)  
brillur (no) Maðurinn notar brillur 
gratúlera (so) Hún gratúleraði í gær 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no) Hún fékk sér smá skúffelsi 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Ég þurrkaði með viskustykkinu 
skúripúlver (no) Hann þreif með skúripúlveri 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur  x    Stelpa      Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera  útskrifast? 
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi  góðgæti 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x þurrkuklútur 
skúripúlver  skúrutuska 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) settu á þig brillurnar svo þú sjáir betur 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Notaðu sikkrisnæluna til þess að festa þetta saman 
skúffelsi (no) það var nú skúffelsi að við töpuðum leiknum 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Notaðu viskustykkið til að þurrka diskinn 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera  gera fínna 
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla x næla ( mynd fylgdi) 
skúffelsi  verða fyrir vonbrigðum 
digta  ljóð 
klossaður/ klossuð  líta út eins og manni hafi brugðið 
viskustykki x viskustykki 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Notar þú brillur? 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo) Rosalega ertu hufflegur í dag. 
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) þurrkaðu diskinn með viskustykkinu. 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x til að þurrka diska og glös o.s.frv.  
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) þú verður að bekenna 
bestik (no)  
brillur (no) Réttu mér brillurnar mínar 
gratúlera (so) Hún gratúleraði mig 
hufflegur (lo) hann er svo hufflegur 
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no) Þetta er nú meiri kastarolan 
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no Kauptu handa mér móðinsblað 
sikkrisnæla (no) Hvar er sikkrisnælan 
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo) Hún er svo klossuð 
viskustykki (no) Hvar er viskustykkið 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna x í spilum bekenna er að setja sömu sort í spili 
bestik   
brillur  Gleraugu 
gratúlera  óska til hamingju 
hufflegur   
karbónaði  bóna bíl? 
kastarola/ kastarhola  röð af e-h 
kontórstingur   
móðinsblað  tískublað 
sikkrisnæla x svona næla, einföld silfurlituð oft 
skúffelsi x eitthvað svekkjandi 
digta  mikrófónn                                                              digtafónn 
klossaður/ klossuð   
viskustykki x viskustykki 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) Hvar eru brillurnar mínar? 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no Sástu buxurnar í móðinsblaðinu? 
sikkrisnæla (no) Ég er með sikkrisnælu í vasanum 
skúffelsi (no) Það var vont veður, þvílíkt skúffelsi 
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo) Nú er ég klossuð 
viskustykki (no) Þurrka með viskustykkinu 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
að stóla á e-h 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur x gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað  tískublað 
sikkrisnæla x  öryggisnæla 
skúffelsi  svekkjandi 
digta   
klossaður/ klossuð  skóuð 
viskustykki x þunnt ”handklæði” til að þurrka af blautu 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Notaðu viskustykkið til þess að þurrka hnífapörin 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur   
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x ”handklæði” sem er notað til þess að þurrka t.d. diska 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no) settu brillurnar á nefið. 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no) Ég er með kontórsting 
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Settu sikkrisnælu á kjólinn 
skúffelsi (no) Þetta var nú meira skúffelsið! 
digta (so) Ertu að digta 
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Má ég fá viskustykki 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera  óska til hamingju 
hufflegur   
karbónaði  hreinn 
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur  höfuðverkur 
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi x vonbrigði 
digta  ljóð 
klossaður/ klossuð   
viskustykki x uppþvottaklútur 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so) held- auðvitað 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no) hann skipti um karbónaða ( í bíl) 
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) nenniru að rétta mér nítt viskustykki þetta er orðið blautt 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur   
gratúlera  auðvitað 
hufflegur  huggulegur 
karbónaði  dót í bíl 
kastarola/ kastarhola  held svona matardót 
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x einskonar klútur til að þurrka leirtau. 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so)  
bestik (no)  
brillur (no)  
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) viltu rétta mér viskustykkið 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur  x    Stelpa      Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna   
bestik   
brillur   
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta  næstum því eins og hljómsveiti Dikta  
klossaður/ klossuð   
viskustykki x tuska til að þurrka af í eldhúsinu 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Bekenniru þennan mann 
bestik (no)  
brillur (no) Færðu mér brillurnar mínar 
gratúlera (so)  
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) Mig vantar sikkrisnælu til að festa þetta 
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Viltu rétta mér nýtt viskustykki 
skúripúlver (no) Ég þarf að kaupa mér skúripúlver 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
HOLD KJÆFT ! 
FOR HELVEDE 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur x gleraugu 
gratúlera   
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla  svona næla – ljótt orð nota ekki 
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x viskustykki? 
skúripúlver  efni til að nota í skúringar 
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) ég bekenni hann 
bestik (no)  
brillur (no) ég þarf að kaupa mér brillur 
gratúlera (so) ég gratúleraði honum 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no) geturu rétt mér sikkrisnæluna 
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) réttu mér viskustykkið 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera  óska til hamingju 
hufflegur  myndarlegur 
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla x næla 
skúffelsi  bakarísmatur 
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x til að þurrka diska 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég bekenni hann vel 
bestik (no)  
brillur (no) Hvar eru brillurnar mínar 
gratúlera (so) Hann gratúleraði með góða einkunn 
hufflegur (lo)  
karbónaði (no)  
kastarola/ kastarhola(no)  
kontórstingur (no)  
móðinsblað (no  
sikkrisnæla (no)  
skúffelsi (no)  
digta (so)  
klossaður/ klossuð (lo)  
viskustykki (no) Notaðu viskustykkið til að þurrka glasið 
skúripúlver (no)  
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekenna  þekkja ? 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera  útskrifast ? 
hufflegur   
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur   
móðinsblað   
sikkrisnæla   
skúffelsi   
digta   
klossaður/ klossuð   
viskustykki x þurrkuklútut í eldhúsi 
skúripúlver   
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Dönskusletta                X ef þú notar orðið      Merking 

 
Vinsamlega skrifaðu setningu á íslensku, sem gæti innihaldið eftirfarandi orð: 
bekenna (so) Ég bekennaði hann aftur eftir öll þessi ár 
bestik (no) Viltu borða bestik með mér. 
brillur (no) Hvar eru brillurnar mínar, ég sé svo illa. 
gratúlera (so) ég ætla ekki að gratúlera við þig 
hufflegur (lo) svakalega er drengurinn hufflegur eftir alla þessa tíma í ræktinni 
karbónaði (no) Ég karbónaði gólfið því það var svo skítugt 
kastarola/ kastarhola(no) hentu þessu ofan í kastarholuna 
kontórstingur (no) ég vaknaði með kontórsting í fætinum. 
móðinsblað (no Móðinsblaðið gerir okkur kleyft að labba 
sikkrisnæla (no) ég notaði sikkrisnælu til að næla saman rifnu endana á kjólnum 
skúffelsi (no) Ég setti biblíuna í skúffelsið og fór svo að sofa. 
digta (so) Jóhannes úr Kötlu var snillingur að dikta. 
klossaður/ klossuð (lo) Ég er klossuð við þetta verkefni. 
viskustykki (no) Ég þurrkaði diskana með viskustykkinu. 
skúripúlver (no) ég setti moppuna í skúripúlverið. 
 
Viltu bæta einhverju dönsku orði við, sem þú þekkir / notar, en er ekki hér?   
 
 
 
 
Strákur      Stelpa  x    Fæðingarár  1991 
 
 

bekenna  þekkja 
bestik   
brillur  gleraugu 
gratúlera   
hufflegur  massaður 
karbónaði   
kastarola/ kastarhola   
kontórstingur  náladofi 
móðinsblað  hryggur 
sikkrisnæla x næla 
skúffelsi  skúffa 
digta  ljóð / yrkja 
klossaður/ klossuð  fastur 
viskustykki x þurrka úr efni 
skúripúlver  fata 
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dre
ng

pig
e

1	  bekenna	  (v) 2	  bes*k	  
(subj)

3	  brillur	  (subj) 4	  gratúlera	  (v) 5	  hufflegur	  
(adj)

6	  karbónaði	  
(subj)

7	  kastarola	  (subj) 8	  kontórs=ngur	  
(subj)

9	  móðinsblað	  
(subj)

info	  1 1 þekki ganga	  rosa	  vel dúxa? sDEónaði? sólsHngur

info	  2 1 þekkja gleraugu minnisblað

info	  3 1 brekka snilld

info	  4 1 gleraugu Dskublað

info	  5 1 gleraugu tuskulegur
info	  6 1 gleraugu Dmarit
info	  7 1 þekkja gleraugu bílabón

info	  8 1 þekkja gleraugu einhverskonar	  borð
info	  9 1 myndir gráta bónaði
info	  10 1 gleraugu ákveðin	  saumtagund

info	  11 1 gleraugu

info	  12 1 gleraugu hef	  heyrt	  það	  en	  
veit	  ekki	  hvað	  það	  
þýðirinfo	  13 1 áhöld gleraugu Dskublað

info	  14 1 gáfur Dskublað
info	  15 1 þekkja gleraugu
info	  16 1 gleraugu efni	  sem	  er	  í	  

mat,	  eða	  fl.	  af	  
efnuminfo	  17 1 þekkja gleraugu huggulegur svona	  líHll	  poYur	  

sem	  við	  ausum	  
mjólkina	  með	  í	  
Zósinu	  x
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dr. pig
e

1	  bekenna	  (v) 2	  bes*k	  
(subj)

3	  brillur	  (subj) 4	  gratúlera	  (v) 5	  hufflegur	  
(adj)

6	  karbónaði	  
(subj)

7	  kastarola	  (subj) 8	  kontórs=ngur	  
(subj)

9	  móðinsblað	  
(subj)

info	  18 1 þekkja

info	  19 1 þekkja Hey	  hef	  heyrt	  
þeYa

info	  20 1 þekkja útskrifast

info	  21 1

info	  22 1 þekkja

info	  23 1 sólgleraugu/	  
gleraugu

huggulegur

info	  24 1 notað	  þegar	  
verið	  er	  að	  
spila	  á	  spil.	  X

hnífapör gleraugu	  x útskrifa? Dskublað

info	  25 1 að	  þekkja sólgleraugu	  x að	  útskrifast	  ? bóna	  ?

info	  26 1 gleraugu	  x hugsa	  sig	  um

info	  27 1 frægur gleraugu vera	  kurteis bóna	  bíl? einhver	  sHngur	  sem	  
maður	  fær

info	  28 1 gleraugu	  x

info	  29 1 þekkja gleraugu óska	  e-‐m	  Hl	  
hamingju,	  
fagna	  

þrífa	  e-‐ð	  með	  
tusku.

hlutverk,	  (t.d.	  Í	  
leikriH)

info	  30 1 þekkja gleraugu þægilegur fréYablað

info	  31 1 x gleraugu fara	  í	  herinn hrukkóYur dansaði	  fram	  á	  
rauða	  nóY

trjáhola höfuðverkur blóm

info	  32 þekkja gleraugu lýsi
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dr. pig
e

1	  bekenna	  (v) 2	  bes*k	  
(subj)

3	  brillur	  (subj) 4	  gratúlera	  (v) 5	  hufflegur	  
(adj)

6	  karbónaði	  
(subj)

7	  kastarola	  (subj) 8	  kontórs=ngur	  
(subj)

9	  móðinsblað	  
(subj)

info	  33 1 þekkja gleraugu útskrifast?

info	  34 1 gleraugu gera	  anna

info	  35 1 gleraugu

info	  36 1 í	  spilum	  
bekenna	  er	  að	  
setja	  sömu	  sort	  
í	  spili	  x

gleraugu óska	  Hl	  
hamingju

bóna	  bíl röð	  af	  e-‐h Dskublað

info	  37 1 þekkja gleraugu	  x Dskublað

info	  38 1

info	  39 1 þekkja gleraugu óska	  Hl	  
hamingju

hreinn höfuðverkur

info	  40 1 þekkja auðvitað huggulegur dót	  í	  bíl held	  svona	  
matardót

info	  41 1

info	  42 1 þekkja gleraugu	  x

info	  43 1 þekkja gleraugu	   óska	  Hl	  
hamingju

myndarlegur

info	  44 1 þekkja	  ? gleraugu útskrifast	  ?

info	  45 1 þekkja gleraugu massaður náladofi hryggur
10 34

Svar 26 2 37 15 9 12 6 7 11
RigHgt 2 1 33 4 1 0 1 1 6
Forkert 24 4 11 8 12 5 6 4
Tvivl 1 1 1
Bruger 5
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10	  sikkrisnæla	  (subj) 11	  skúffelsi	  (subj) 12	  digta	  (v) 13	  klossaður/	  	  klossuð	  
(adj)

14	  viskustykki	  (subj) 15	  skúripúlver	  (subj) Svar RigH
g

Brug
er

info	  1 öryggisnæla skúffur	  eða	  skúffukaka heimavinna,	  
stundaskrá

tuska	  Hl	  að	  þurrka	  
borðin	  	  x

sem	  maður	  þrífur	  
með

10 3 1

info	  2 sikkersnæla	  x að	  vera	  skúffaður	  yfir	  
e-‐u,	  leiður

að	  vera	  á	  bömmer	  yfir	  
e-‐u,	  labba	  skringilega

viskustykki	  x skúringadót 8 4 1

info	  3 líHll	  fatabútur	  sem	  
kallaður	  er	  viskustykki	  x

3 1 1

info	  4 skriEorð viskustykki!	  -‐	  "tuska"	  x 4 3 1

info	  5 næla	  x matur/bakkelsi borðtuska	  x skúringamoppa 6 3 2
info	  6 venjuleg	  hella tuska	  x 4 3 1
info	  7 e-‐ð	  sem	  veldur	  

vonbrigðum
hljóðrita tuska	  Hl	  að	  þurrka	  

borðin	  	  x
gólfmoppa 7 3 1

info	  8 klemma viskustykki	  x 5 2 1
info	  9 	   bakkelsi viskustykki	   moppa 6 1 0
info	  10 svekkjandi stórt	  og	  klunnalegt	  x klútur	  Hl	  að	  þurrka	  

leirtau	  x
5 5 2

info	  11 vonbrigði lokuð,	  óörugg tuska	  Hl	  að	  þurrka	  
óhreina	  hluH	  x

hreinsilögur 5 4 1

info	  12 öryggisnæla leiðindi viskustykki	  x 4 4 1

info	  13 öryggisnæla	  x svekkelsi	  x klútur	  /	  handklæði	  x þvoYadui 7 7 3

info	  14 tuska	  x 3 2 2
info	  15 þurrka	  leirtau	  x 3 2 1
info	  16 öryggisnæla tau	  við	  eldhúsnotkun	  x 4 3 1

info	  17 næla	  sem	  maður	  fesHr	  
efni	  saman	  með	  
(teikning	  fylgir)	  x

þurrkar	  ílát	  með	  /	  er	  Hl	  
ísl.	  orð?

6 4 2
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10	  sikkrisnæla	  (subj) 11	  skúffelsi	  (subj) 12	  digta	  (v) 13	  klossaður/klossuð	  
(adj)

14	  viskustykki	  (subj) 15	  skúripúlver	  (subj)

info	  18 kökur	  eða	  bakarísdót	   tuska	  Hl	  að	  þurrka	  með	  
x

skúrunardui 4 1 1

info	  19 sikkelsnæla	  
öryggisnæla	  (teikning	  
fylgdi

matur? enga	  hugmynd fullur/freðinn/skakkur notað	  Hl	  að	  þurrka	  
uppvask

ekki	  hugmynd 5 2 0

info	  20 bakelsi viskustykki	  x skúridui 5 2 1

info	  21 svona	  þurrkudót	  x 1 1 1

info	  22 handklæði	  notað	  í	  
eldhúsinu

2 1 0

info	  23 næla	  sem	  oi	  er	  notuð	  
Hl	  að	  halda	  fötum	  
saman	  x

Hl	  að	  þurka	  upp	  blauta	  
diska,	  skálar,	  hnífapör	  
o.s.frv.	  x

skúrigræja 5 3 2

info	  24 öryggisnæla svekkelsi	  -‐	  e-‐ð	  sem	  er	  
svekkjandi

viskustykki	  (vaskastykki	  
þæj	  mér	  ant	  orð	  á	  
íslensku)	  x

hreinsiefni,	  
hreingerningarefni

9 8 3

info	  25 öryggisnæla bakkelsi duglegur brussa viskustykki	  x 9 4 2

info	  26 sirkisnæla	  x viskustykki	  x 4 3 3

info	  27 öryggisnæla? eiYhvað	  sem	  er	  
svekkjandi

skálda eiYhvað	  beyglað Hl	  að	  þurrka	  hluH	  eiir	  
að	  vaska	  upp	  x

uppþvoYaefni 11 7 1

info	  28 þurkuklútur	  x 2 2 2

info	  29 viskustykki	  x þvoYaefni,	  
hreinsiefni

7 4 1

info	  30 öriggisnæla fyrirferðamikill	  x þurrka	  n.o.	  X þvoYaefni 8 5 2

info	  31 næla	  úr	  sikkri bakki	  undir	  
skúffukökur

kastagrjóH	  í	  
sofandi	  mann

heltanaður	  
einstaklingur	  með	  
rauðar	  strípur

þurrkuklútur	  x skúringalögur 13 2 1

info	  32 þurrkudæmi	  
(viskustykki)	  x

4 2 1
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10	  sikkrisnæla	  (subj) 11	  skúffelsi	  (subj) 12	  digta	  (v) 13	  klossaður/	  klossuð	  
(adj)

14	  viskustykki	  (subj) 15	  skúripúlver	  (subj)

info	  33 góðgæH þurrkuklútur	  x skúrutuska 6 2 1

info	  34 næla	  (mynd	  fylgdi)	  x verða	  fyrir	  
vonbrigðum

ljóð líta	  út	  eins	  og	  manni	  
hafi	  brugðið

viskustykki	  x 7 5 2

info	  35 Hl	  að	  þurrka	  diska	  og	  
glös	  o.s.frv.	  X

2 2 1

info	  36 svona	  næla,	  einföld	  
silfurlituð	  oi	  x

eiYhvað	  svekkjandi	  x mikrófónn	  
digtafónn

viskustykki	  x 10 7 4

info	  37 öryggisnæla	  x svekkjandi skóuð þunnt	  "handklæði"	  Hl	  
að	  þurrka	  af	  blautu

7 5 2

info	  38 "handklæði"	  sem	  notað	  
er	  Hl	  að	  þurrka	  diska	  x

1 1 1

info	  39 vonbrigði	  x ljóð uppþvoYaklútur	  x 8 5 2

info	  40 einskonar	  klútur	  Hl	  að	  
þurrka	  leirtau	  x

6 1 1

info	  41 næstum	  því	  
eins	  og	  
hljómsveiHn	  
Dikta	  :)

tuska	  Hl	  að	  þurrka	  af	  í	  
eldhúsinu	  x

2 1 1

info	  42 svona	  næla,	  ljóY	  orð	  
nota	  ekki

viskustykki?	  X efni	  Hl	  að	  nota	  í	  
skúringar

5 3 1

info	  43 næla	  x bakarísmatur Hl	  að	  þurrka	  diska	  x 7 4 2

info	  44 þurrkuklútur	  í	  eldhúsi 4 2 0

info	  45 næla	  x skúffa ljóð	  /	  yrkja fastur þurrka	  úr	  efni	  x fata 11 4 2
255 143 63

Svar 22 24 10 6 45 18
RigHgt 20 12 4 2 45 6
Forkert 1 12 6 4 12
Tvivl 2
Bruger 11 2 39




