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Eine Analyse der Unterschiede und Ähnlichkeiten der auf Dänisch und Deutsch am 

häufigsten vorkommenden Anglizismen im Bereich IT und Elektronik und 

Methoden für den Vergleich von Anglizismen in mehreren Sprachen 

 

Zusammenfassung der Masterarbeit ausgearbeitet von Charlotte Paarup Larsen im 

Studiengang Cand.Ling.Merc. an der Copenhagen Business School. 

 

Der Zweck dieser Arbeit ist es zu untersuchen, welche Ähnlichkeiten und Unterschiede 

sich bei der Form und beim Inhalt auf Dänisch und Deutsch vorkommender Anglizismen 

feststellen lassen. Dies wird durch die Erstellung eines dänischen und eines deutschen 

Korpus mit Texten aus dem Bereich IT und Elektronik untersucht.  

 

In der Arbeit werden verschiedene Methoden dargestellt, die dazu benutzt werden 

können, Anglizismen in mehreren Sprachen zu vergleichen. Anhand dieser selber 

erstellten Methoden werden in der Arbeit einige ausgewählte Anglizismen, die unter den 

1000 häufigsten Wörtern der Korpora auftreten, auf Unterschiede und Ähnlichkeiten in 

ihrer Bedeutung und auf Äquivalente untersucht. Es werden besonders die Bedeutungen 

der Anglizismen berücksichtigt, die in beiden Korpora vorkommen. 

 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Anglizismen im Bereich IT und Elektronik, die 

sowohl auf Dänisch als auch auf Deutsch häufig auftreten, selten Bedeutungsunterschiede 

aufweisen und sich bei der Anpassung der Sprachen gleich verhalten. Meine 

Untersuchung hat aber auch gezeigt, dass einige Anglizismen zwar auf beiden Sprachen 

benutzt werden, sie aber nicht in der gleichen Häufigkeit auftreten.  

Meine Arbeit hat einige Tendenzen gezeigt, aber um Verallgemeinerungen 

aufzustellen, wären weitere Untersuchungen erforderlich. Die Methoden, die ich 

entwickelt habe, könnten bei solchen Untersuchungen angewandt werden. 
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1 Indledning 

Som snart færdiguddannet translatør og tolk i tysk syntes jeg, det ville være oplagt at 

skrive om et sprogligt fænomen, der kan volde oversættere problemer. Desuden ville jeg 

gerne gøre brug af nogle af de teknologiske værktøjer, der i dag stilles til rådighed for 

oversættere. Mit valg faldt derfor på anglicismer – engelske ord og vendinger, der 

optages i andre sprog.  

Anglicismer kan volde forskellige problemer. Jeg har eksempelvis selv haft 

danske og tyske oversætteropgaver i forbindelse med studiet og på mit arbejde, hvor et 

engelsk ord er forekommet i teksten, hvor jeg har overvejet, om jeg kunne lade det stå 

eller om jeg skulle finde en oversættelse. I andre tilfælde har jeg siddet med et dansk eller 

tysk ord, hvor jeg ikke umiddelbart har kunnet finde en oversættelse til det på det andet 

sprog, men har fundet en engelsk. I sådanne tilfælde har jeg overvejet, om det ville være i 

orden at bruge det engelske ord. Vi har også haft problemstillingen oppe i undervisningen 

og talt om, at nogle gange er det bedre at bruge det engelske ord, fordi engelsk 

efterhånden fungerer som et såkaldt lingua franca. En vellykket oversættelse – en 

oversættelse, der læses og forstås uden vanskeligheder af modtager – kan man derfor ofte 

få ved at bruge et engelsk ord. Problemet er så at finde ud af, hvornår man kan bruge et 

engelsk ord, og hvornår man skal finde et ord på det sprog man oversætter til. Jeg har 

eksempelvis lagt mærke til, at en anglicisme der bruges hyppigt på tysk ikke 

nødvendigvis bruges på dansk og at en anglicisme kan betyde noget forskelligt på dansk 

og tysk.  

 

Formålet med denne kandidatafhandling er derfor at undersøge, hvordan anglicismer på 

dansk og tysk henholdsvis ligner og adskiller sig fra hinanden i udtryk og betydning. 

Yderligere er formålet med afhandlingen at præsentere metoder, der kan anvendes ved 

sammenligning af anglicismer. Undersøgelsen foretages på hyppigt forekommende 

anglicismer inden for et afgrænset domæne, som findes ved dannelse af et dansk og et 

tysk korpus.  

Afhandlingen henvender sig til alle, der interesserer sig for oversættelse og 

anglicismer. Der forudsættes et vist kendskab til tysk, idet eksempler og citater fra tysk 
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ikke oversættes. Desuden forudsættes kendskab til termer anvendt ved sprogbeskrivelse 

som fx fonologi, ortografi og morfologi. 

 

Et af de domæner, hvor der forekommer mange anglicismer, er inden for it og elektronik. 

Valget faldt efter flere pilotstudier på dette domæne, idet der forekommer mange 

anglicismer og fordi disse er ens i udtryk på de fleste sprog, herunder dansk og tysk. 

Desuden kunne det inden for dette domæne bedst lade sig gøre at finde sammenlignelige 

kildetekster, der var elektronisk tilgængelige. 

 

1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg undersøge hvilke forskelle og ligheder i 

betydning og ækvivalens, der kan observeres ved de hyppigst forekommende anglicismer 

på dansk og tysk inden for it og elektronik. Jeg vil i den forbindelse besvare følgende 

spørgsmål: 

 Hvordan kan engelsk udtryk og betydning indlånes på andre sprog? 

 Hvordan kan betydning og ækvivalens undersøges ved anglicismer? 

 Er det muligt at påvise nogen systematik i, hvordan anglicismer inden for it og 

elektronik er lånt på dansk og tysk? Hvis ja, hvilken? 

 

1.2 Teori 

Analysen af anglicismerne tager udgangspunkt i, at et ord opfattes som en enhed af 

udtryk og betydning, der er gensidigt afhængige af hinanden samt at sprog strukturerer 

verden forskelligt. Dette er teorier, som opstilles af henholdsvis den schweiziske 

sprogforsker Ferdinand de Saussure og den danske Louis Hjelmslev. 

 Med udgangspunkt i at anglicismer består af en udtryks- og en 

betydningsside og der derfor er brug for teori om både anglicismers udtryk og betydning, 

har jeg valgt litteratur om anglicismer efter om begge dele behandles. Dette er tilfældet 

hos de danske sprogforskere Knud Sørensen og Pia Jarvad samt de tyske Wenliang Yang 

og Richard Glahn. Desuden inddrages litteratur af Werner Betz og Einar Haugen samt en 

undersøgelse lavet af Dunja Schelper, fordi hun giver et samlet overblik over hvilke 

definitioner og klassificeringsmodeller, der findes inden for anglicismeforskningen. 
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Endelig inddrages litteratur af den østrigske sprogforsker Alexander Onysko, der har 

skrevet den nyeste større undersøgelse om tyske anglicismer. Disse forskere bruges til at 

afklare terminologien omkring anglicismer og opstille en klassificeringsmodel, der kan 

bruges ved sammenligning af de anglicismer, der er genstand for analysen.  

 For at kunne analysere betydningen af de anglicismer, der er genstand for 

analysen, har jeg undersøgt, hvad betydning betyder. Undersøgelsen bygger på en 

gennemgang af forskellige tilgange til semantik af Michael Herslund og Viktor Smith 

samt litteratur af Geoffrey Leech. 

 Til at give en kort indføring til begrebet ækvivalens har jeg brugt 

håndbogen Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. samt litteratur af Ladislav Zgusta. 

For at få en indføring i korpuslingvistikken og hvilke muligheder korpora 

giver for at undersøge sprog og sproglige fænomener, har jeg benyttet lærebøger af 

Lynne Bowker og Jennifer Pearson samt af Carmen Scherer. 

 

1.3 Metode  

For at finde de hyppigst anvendte anglicismer inden for it og elektronik på dansk og tysk, 

har jeg samlet et korpus af tekster udvalgt efter nogle bestemte kriterier, der er nærmere 

beskrevet i afsnit 4.2. Efter indsamling af korpora anvendte jeg det korpuslingvistiske 

software WordSmith Tools 3 til at registrere og identificere forekomster af anglicismer. 

Principperne brugt ved registrering og identifikation er nærmere beskrevet i afsnit 4.1. 

 Efter registrering og identifikation af de anglicismer, der er genstand for 

analysen, undersøgte jeg først anglicismer, der forekommer med ens udtryk i begge 

korpora og derefter nogle udvalgte, der ikke forekommer i begge korpora. De 

anglicismer, der forekommer i begge korpora undersøgtes for ligheder og forskelle i 

betydning samt for varianter. Til de anglicismer, der ikke forekommer i begge korpora, 

fandtes deres ækvivalenter. Til disse undersøgelser bruger jeg egne udviklede metoder, 

som beskrives i afhandlingens andet og tredje kapitel. 

 

1.4 Afgrænsning 

Da jeg undersøger ligheder og forskelle ved anglicismer på dansk og tysk, kunne det have 

været relevant også at inddrage grammatiske forskelle i form af køn, bøjningsendelser 
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m.m. Dette aspekt behandles ikke i afhandlingen, fordi fokus er på forskelle og ligheder i 

betydning, dvs. de semantiske forskelle og ikke de morfologiske.  

 

Hvad angår betydning og ækvivalens, så er jeg klar over, at introduktionen til de to 

begreber i kapitel tre ikke er særlig dybdegående. Jeg har af pladshensyn valgt ikke at gå 

i detaljer med disse teorier, fordi jeg fandt det mere relevant at bruge pladsen på hvilke 

metoder, der kan bruges til at sammenligne anglicismer. Introduktionen til betydning og 

ækvivalens er derfor at forstå som en kort indføring til en teoretisk ramme. 

 

Nogle af teksterne i korpora er oversættelser fra engelsk. Dette kan betyde, at disse 

tekster indeholder flere anglicismer end dem, der er forfattet på dansk og tysk. Jeg går 

ikke nærmere ind i denne problematik, men er bevidst om, at det kan have en indflydelse 

på forekomsterne af ord. Desuden er det heller ikke muligt at se, hvilke af de tyske 

tekster, der er oversættelser, jf. afsnit 4.4. 

 

1.5 Læsevejledning 

Afhandlingen falder overordnet i tre dele, hvor første del omfatter andet kapitel, der 

omhandler teori om anglicismer og hvordan anglicismer kan klassificeres. Her redegøres 

først for Saussures og Hjelmslevs teorier om henholdsvis ordet forstået som et tegn med 

en udtryks- og en indholdsside i et gensidigt afhængighedsforhold og om, hvordan sprog 

strukturerer verden forskelligt. Dernæst redegøres og diskuteres med udgangspunkt i 

Saussures og Hjelmslevs teorier for terminologien omkring anglicismer. Sidst i kapitlet 

opstilles en klassificeringsmodel, som kan bruges til at give en overskuelig fremstilling af 

ligheder og forskelle mellem anglicismer, der bruges på flere sprog. 

Anden del er tredje kapitel, der omhandler betydning og ækvivalens. Her 

gives en kort introduktion til begreberne og forskellige metoder præsenteres, som kan 

bruges til at undersøge betydning og ækvivalens. 

Fjerde og femte kapitel udgør tredje del, hvor de på dansk og tysk hyppigst 

forekommende anglicismer inden for it og elektronik undersøges ud fra de i anden del 

præsenterede metoder. I fjerde kapitel redegøres for valg af domænet it og elektronik. 

Desuden beskrives de to korpora og principperne brugt ved registrering og identifikation 
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af anglicismerne. Kapitel fem udgør analysen. Her undersøges først de anglicismer, der 

forekommer i begge korpora for forskelle og ligheder i betydning. Derefter findes 

ækvivalenter til nogle udvalgte anglicismer, der kun optræder i det ene korpus.  

 

Det skal yderligere bemærkes, at ved eksempler fra korpora er kildeangivelsen et 

nummer, da jeg har nummereret alle korpustekster. Nærmere detaljer om den enkelte 

tekst fremgår af korpusoversigterne, bilag 1 og 2. 
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2 Anglicismer 

Formålet med dette kapitel er dels at give en indføring i terminologien omkring 

anglicismer og dels at opstille en klassificeringsmodel, der kan anskueliggøre ligheder og 

forskelle ved anglicismer brugt på flere sprog.  

 

I første afsnit redegøres for Saussures og Hjemslevs teorier, som danner det teoretiske 

udgangspunkt for, hvordan et ord og dermed en anglicisme forstås i denne afhandling. 

Derefter gives en kort indførende definition af begrebet anglicisme. Efterfølgende 

præsenteres to klassificeringsmodeller. Modellernes forskelle og ligheder diskuteres og 

sættes i relation til ordet set som en enhed af udtryk og betydning. Derefter gives med 

udgangspunkt i terminologien brugt i modellerne et overblik over terminologien omkring 

anglicismers udtryk. I den forbindelse præsenteres også terminologien, som vil blive 

anvendt i afhandlingen. Efterfølgende redegøres for klassificering af anglicismer efter 

betydning og derefter diskuteres, hvorfor de almindelige modeller ikke kan bruges. Til 

slut redegøres for den model, som anvendes i afhandlingens analyse. 

 

2.1 Teoretisk udgangspunkt 

Det opfattes inden for sprogforskningen nærmest som almenviden, at et ord består af en 

udtryks- og en indholdsside i et gensidigt afhængighedsforhold, sådan som Saussure 

definerede det for cirka hundrede år siden. Som det vil fremgå senere i denne afhandling, 

så virker det ikke som om, at anglicismeforskere har denne opfattelse, når de skal 

klassificere anglicismer. Da det imidlertid har været mit udgangspunkt, at det forholder 

sig sådan, så vil jeg kort opridse, hvad Saussure siger om ordet og i det følgende binde 

anglicismer op på, at de er enheder, der består af to gensidigt afhængige sider. 

 Desuden vil jeg opridse Hjelmslevs teorier om, hvordan sprog strukturerer 

verden forskelligt, fordi det kan tydeliggøre, hvorfor det er nødvendigt at sammenligne 

betydning mellem sprog. 

 

2.1.1 Et ord er et tegn med en indholds- og en udtryksside 

Ferdinand de Saussure (1967, 78) definerer et ord som værende et tegn bestående af en 

udtryksside (le signifiant) og en indholdsside (le signifié). Udtrykssiden er det lydbillede i 
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form af en skriftlig gengivelse som et tegn består af, mens indholdssiden er forestillingen 

om den genstand som lydbilledet står for. De to sider er ifølge Saussure gensidigt 

afhængige af hinanden, idet et indhold ikke kan udtrykkes uden brug af et lydbillede, og 

lydbilledet er en tom skal, hvis ikke vi ved, hvad det dækker over. Eksempelvis består 

tegnet TRÆ af bogstaverne t-r-æ, hvilket udgør udtrykssiden, mens forestillingen om, 

hvad træ er, udgør indholdssiden. Når vi ser bogstavkombinationen t-r-æ, fremkaldes 

automatisk nogle forestillinger om, hvad kombinationen betyder. 

  En anden pointe hos Saussure er, at forbindelsen mellem de to sider er 

arbitrær (1967, 79). Der er med andre ord ingen naturlig forbindelse mellem udtrykket 

og indholdet. Det betyder eksempelvis, at betydningen ‟søster‟ ligeså godt kunne være 

udtrykt med alle mulige andre bogstavkombinationer end s-ø-s-t-e-r. Han siger videre, at 

dette kommer tydeligt til udtryk, når man sammenligner sprog, men eksemplificerer det 

ikke nærmere, hvilket Hjelmslev til gengæld gør. 

2.1.2 Forskellige sprog strukturerer verden forskelligt 

Ifølge den strukturalistiske lingvistik beskriver vores sprog måden vi strukturerer verden 

på. Den danske strukturalist Louis Hjelmslev (1943, 48) beskriver det således: 

 

Hvert sprog lægger sine grænser ind i den amorfe ”tankemasse” og 

fremhæver forskellige momenter i den i forskellig orden, lægger 

tyngdepunktet forskellige steder og giver tyngdepunkterne forskelligt 

relief. 

 

Alle sprog besidder ifølge Hjelmslev den samme amorfe ”tankemasse”, men vi 

strukturerer denne i forskellige ”meningszoner”. Mening er dermed noget universelt, 

mens måden mening gengives, bestemmes af et givent sprogs struktur. Udtryk og 

indhold, der også hos Hjelmslev er to størrelser, der er gensidigt afhængige af hinanden 

(1943, 44), inddeler meningen i henhold til et sprogs struktur. Hjelmslev demonstrerer 

dette med følgende meningszone:  
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Figur 1: Hjelmslevs inddeling udvidet med engelsk (Lundquist, 2003, 39) 

 

På dansk inddeles denne meningszone på udtrykssiden i to felter, træ og skov, hvor træ 

betyder både ‟gevækst‟ og ‟materiale‟, mens skov dækker over ‟samling af gevækster‟.  

På tysk, fransk og engelsk inddeles meningszonen på udtrykssiden i tre. På tysk, fransk 

og engelsk gengives træ med to forskellige udtryk alt efter om der er tale om træ som 

‟gevækst‟ eller ‟materiale‟ og med et tredje udtryk for ‟samling af gevækster‟. 

 

Dette betyder, at når et udtryk skal gengives på et andet sprog, kan det ændre betydning, 

fordi det skal forstås og forklares med et andet sprogs struktur. Eksempelvis vil Holz, 

bois og wood på dansk formentlig oftest blive forstået som materialet træ, fordi det er der, 

der er størst indholdsmæssig overensstemmelse mellem de to sprog, jf. figur 1. Hvis et 

ord fra ét sprog optages i et andet sprog, så vil det formentlig få en anden betydning, fordi 

hvert sprog har sin egen struktur. Hvis dansk eksempelvis optog det engelske ord wood, 

så ville wood på dansk måske kun betyde ‟materiale‟, fordi det er i den betydning, de to 

sprog overlapper mest. 

 

2.2 Hvad er en anglicisme? 

I dette afsnit gives blot en kort indførende definition, idet jeg i afsnit 2.3 løbende vil 

vende tilbage til, hvad kriterierne synes at være for, at ord er anglicismer. 

 

Der findes en lang række definitioner på, hvad en anglicisme er. Dunja Schelper gengiver 

mange af dem i sin sammenligning af brugen af anglicismer i det vesttyske, østtyske, 
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østrigske og schweiziske pressesprog (1995, 19-22). Ved en sammenligning af disse 

definitioner når jeg frem til, at der er overvejende enighed blandt forskerne om, at en 

anglicisme kan defineres som enhver leksikalsk, fonologisk, ortografisk, morfologisk, 

semantisk eller syntaktisk påvirkning af et givent sprog, som kan føres tilbage til engelsk. 

Dette betyder, at der ikke tages hensyn til et ords oprindelse, men at et af 

kriterierne for, at et ord er en anglicisme, er, at det er kommet ind i et givent sprog via 

engelsk. Definitionen medfører også, at anglicismer kan forekomme som mere eller 

mindre synlige lån fra engelsk. 

 

2.3 Klassificering af anglicismer 

Ifølge Dunja Schelper findes der fire modeller, hvorefter anglicismer klassificeres (1995, 

23): 

 

1. Werner Betz‟ model 

2. Einar Haugens model 

3. En model, der kombinerer Betz og Haugens modeller 

4. En helt ny model 

 

De fleste forskere bruger ifølge Schelper Betz‟ eller Haugens model, og derfor vil jeg kun 

gennemgå disse. 

2.3.1 Betz’ klassificering 

Werner Betz udviklede sin model i 1936 med det formål at beskrive, hvordan de 

vesteuropæiske sprog via latin har tilpasset sig hinanden (1965, 11). Konkret foretager 

han en analyse af det latinske sprogs indflydelse på tysk. Overordnet inddeler Betz (1965, 

27) låneord
1
 (Lehngut) i Lehnwort og Lehnprägung. Lehnprägung definerer han som 

”Alle Einflüsse einer Sprache auf eine andere, die sich nicht auf das Lautliche, das 

Wortmaterial an sich, sondern auf Bildung und Bedeutung, auf Form und Inhalt des 

Wortmaterials erstrecken” (1965, 27). Lehnprägung underinddeles i Lehnsyntax, 

                                                 
1
 Anglicismer er en type af låneord, idet låneord kan defineres som ”nye ord som har deres udgangspunkt i 

et fremmed sprog” (Jarvad, 1995, 62). 
*
 Ordet privacy er medtaget, fordi det er del af termen privacy policy/politik 

*
 Social er medtaget, fordi ordet er del af termen Social Network/Networking, Cloud er kortform for Cloud-



 16 

Lehnbedeutung, Lehnwendung og Lehnbildung. Lehnsyntax er når et sprogs syntaktiske 

mønster overføres til et andet, fx hvis engelsk syntaks overføres til dansk. Lehnbedeutung 

er når betydningen af et eksisterende ord i et sprog udvides med betydningen af et ord på 

et fremmed sprog. Lehnwendung forekommer når en talemåde fra et fremmed sprog 

efterlignes. Lehnbildung defineres som ”[…], die Nachbildung eines Wortes aus dem 

Stoff der eigenen Sprache, aber durch den Anstoß eines fremden Vorbildes” (1965, 27) 

og underinddeles i Lehnübersetzung, Lehnübertragung samt Lehnschöpfung. 

Lehnübersetzung beskrives som den præcise en til en-oversættelse. Betz nævner fx 

Wolkenkratzer – skyscraber og verdensanskuelse – Weltanschauung. Lehnübertragung er 

når en del af ordet oversættes direkte og en anden gengives mere frit, eksemplificeret ved 

Vaterland – patria og Halbinsel – paeninsula. Lehnschöpfung er en formelt uafhængig 

nydannelse til oversættelse af et fremmed ord. Her nævner Betz Kraftwagen – Automobil 

og Weinbrand – cognac. 

 

Figur 2: Betz‟ klassificering af låneord 

2.3.2 Haugens model 

Den norske sprogforsker Einar Haugen opstiller sin model ud fra, hvor meget et ord har 

tilpasset sig et givent sprog. Haugen (1950, 214-220) opererer ud fra en inddeling i ingen 

substitution, delvis substitution og fuldstændig substitution. Hans inddeling er lavet med 

udgangspunkt i, til hvilken grad låneordene morfologisk substitueres, dog medregnes 

bøjningsendelser ikke. Haugen inddeler overordnet låneord (loans) i: loanwords, 



 17 

loanblends, loanshifts. Loanwords betegner de ord, der importeres direkte og dermed de 

ord, hvor der ingen substitution sker. Loanblends er ord med delvis substitution, hvilket 

vil sige, de er en blanding af fremmede og hjemlige morfemer. Loanblends underinddeles 

i blended stems, derivatives og compounds. Loanshifts defineres som fuld substitution, 

hvilket vil sige, at alle morfemer udskiftes med hjemlige. Loanshifts underinddeles i 

homonyms og synonyms, som defineres som værende henholdsvis ord, der får en ny 

betydning uafhængig af den gamle og ord, der får udvidet deres betydning. 

 

Figur 3: Haugens klassificering af låneord 

2.3.4 Sammenligning af Betz’ og Haugens modeller 

Betz‟ og Haugens modeller adskiller sig på flere punkter. Overordnet kan man sige, at 

Haugen har fokus på til hvilken grad låneordet udtryksmæssigt har tilpasset sig det sprog, 

det optages i. Desuden virker hans model mere stringent, idet han arbejder med en 

tredeling. Betz skriver ikke efter hvilke kriterier han inddeler, men umiddelbart ser det ud 

til, at hans tanke har været at inddele i ord, faste vendinger og syntaks. Desuden skelner 

han mellem, når hjemlige ord påvirkes af engelsk betydning (Lehnbedeutung) og når 

engelske ord indlånes med udtryk og betydning (Lehnbildung). Yderligere adskiller de to 

modeller sig ved, at Haugens kun omfatter ord, hvor Betz også medtager faste vendinger 

og påvirkning af syntaks. 

Betz‟ og Haugens modeller har trods deres forskellige indgangsvinkel visse 

lighedspunkter. Haugen skriver eksempelvis, at hans model går fra det ikke-tilpassede til 
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det tilpassede lån. Selvom Betz ikke eksplicit skriver, at hans model er bygget op efter et 

sådan mønster, så bærer den efter min mening visse steder tydelige tegn af at være det. 

Betz‟ kategorier Lehnübersetzung, Lehnübertragung og Lehnschöpfung går eksempelvis 

fra den tætte gengivelse til en mere fri gengivelse. Her er der altså også tale om en 

bevægelse fra det ikke-tilpassede til det tilpassede lån. 

Et andet punkt, hvor de to modeller ligner hinanden, er på det faktum, at de 

begge har kategorier med ord, der udelukkende består af hjemligt ordmateriale. Dette 

leder til konklusionen, at det vigtigste kriterium for om et ord er en anglicisme er, at dets 

betydning har oprindelse i engelsk. Ud fra de to modeller kan jeg derfor konkludere, at 

betydning er det vigtigste kriterium for om et ord er en anglicisme, men klassificeringen 

synes hovedsageligt at foregå efter udtryk.  

 

Klassificeringen foregår dog ikke konsekvent efter udtryk. Som ovenfor nævnt omfatter 

Betz‟ model hjemlige ord, der påvirkes af engelsk betydning og hjemlige ord, der 

gengiver engelsk betydning. Det kan ud fra udtryk ikke afgøres, om disse ord er 

anglicismer, fordi de er af hjemligt ordmateriale og derfor er det deres 

betydningsmæssige oprindelse, der er afgørende. Haugen inddeler loanshifts i ord, der får 

en ny betydning uafhængig af den gamle og ord, der får udvidet deres betydning, hvad 

heller ikke er klassificering efter udtryk. Dette fører til konklusionen, at Betz og Haugen i 

nogle tilfælde lægger vægt på udtrykket og i andre på betydningen. 

 

2.4 Terminologi 

I dette afsnit vil jeg redegøre for og diskutere terminologien omkring anglicismers udtryk 

og præsentere den terminologi, der bruges i afhandlingen. Den efterfølgende gennemgang 

vil følge strukturen fra de to klassificeringsmodeller. Jeg vil dermed sagt gå fra de ikke-

tilpassede til de tilpassede lån og begynde med de ord, der synligt kan spores til at have 

oprindelse i engelsk. Den danske terminologi hentes fra Knud Sørensen (1995), som bl.a. 

har udgivet A Dictonary of Anglicisms in Danish (1997), og Pia Jarvad (1995), der er 

seniorforsker ved Dansk Sprognævn og i mange år har beskæftiget sig med nye ord i 

dansk.  
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Jeg behandler ikke faste vendinger og syntaks, som bl.a. medtages af Betz, 

fordi min undersøgelse foregår på ordniveau og disse områder derfor ikke er relevante. 

2.4.1 Synlige lån 

De synlige lån beskrives ikke nærmere af Betz. Haugen kommer ind på to typer af 

synlige lån, nemlig loanwords og loanblends. De sidste betegnes også ofte hybrider. I 

den nyere litteratur om anglicismer forekommer dog også en tredje type af synlige 

anglicismer, de såkaldte pseudoanglicismer. Nedenfor vil jeg redegøre for og diskutere 

disse tre typer anglicismer og præsentere terminologien, der vil blive brugt i 

afhandlingen. 

 

2.4.1.1 Direkte lån 

Det, som Haugen beskriver som loanwords og på tysk kaldes direkte Entlehnungen 

(Glahn, 2002, 36) svarer på dansk til det, Sørensen (1995, 19) og Jarvad (1995, 60) 

betegner direkte lån. Denne type anglicismer er ord, der importeres direkte fra engelsk og 

i større eller mindre grad tilpasses et sprogs ortografi, morfologi og fonetik. Ifølge Jarvad 

kan af danske eksempler nævnes virtual reality og foodprocessor (1995, 66). 

 

Nogle forskere inddeler direkte lån i fremmedord og låneord. Denne inddeling ses bl.a. 

hos Glahn, hvor Fremdwort defineres som ord, der tydeligt genkendes som fremmede, fx 

Freestyle, mens Lehnwort er ord, som ikke længere uden videre genkendes som 

fremmede, fx Sport (2002, 36). Yang opererer med tre underkategorier: Fremdwort, 

Lehnwort og fremdes Wort. Fremdwort betegner ord, der ikke har tilpasset sig 

fonologisk, ortografisk, morfologisk og semantisk samt tydeligt genkendes som 

fremmede. Lehnwort betegner ord, der har tilpasset sig hjemlig fonologi og/eller 

morfologi og/eller ortografi. Fremdes Wort betegner ord, der står for genstande, som ikke 

forekommer inden for de hjemlige sproggrænser, fx Bobby ‟engelsk politimand‟ eller 

High School (1990, 11-12).  

 Det kan være forskelligt fra person til person hvilke ord, der genkendes som 

fremmede, så Glahns underinddeling vil for mig at se komme til at basere på subjektive 

kriterier. Ordene vil blive inddelt forskelligt alt efter hvem, der foretager inddelingen. 
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Yangs underinddeling vil jeg også afvise, for ord vil altid blive tilpasset i en eller anden 

grad. Eksempelvis er substantiver nødt til at have et køn på dansk, hvad de ikke har på 

engelsk (Jarvad, 1995, 72). Hvad Yangs tredje underkategori angår, så har den ikke noget 

med inddeling efter udtryk at gøre. For at afgøre om en anglicisme er et fremdes Wort, så 

er man nødt til at se på betydningen af ordet. 

 

I denne afhandling vil betegnelsen direkte lån omfatte ord og forkortelser, der importeres 

direkte fra engelsk og i større eller mindre grad tilpasses et givent sprogs ortografi, 

morfologi og fonetik.  

 

2.4.1.2 Hybrid 

En hybrid kaldes på dansk også blandingslån (Sørensen, 1995, 19 ; Jarvad, 1995, 60), 

mens det på tysk også kaldes Mischkomposita (Yang, 1990, 14) eller Mischkomposition 

(Glahn, 2002, 38) og er en anglicisme, der består af både engelsk og hjemligt 

ordmateriale. Eksempler fra dansk er ifølge Jarvad hårspray, speedbåd og cherrytomat 

(1995, 81) 

Der er en del uenighed blandt forskerne om, hvorvidt alle ord dannet af 

engelsk og hjemligt ordmateriale er anglicismer. Haugen skelner eksempelvis mellem 

loanblends og hybrid creations, hvor de sidste er ord, der delvist er dannet af fremmed 

ordmateriale, men som ikke findes på det fremmede sprog. Han nævner som eksempel 

det amerikansk-norske ord sjærbrukar ‟one who operates a farm for a share of the 

profits‟, som er dannet af låneordet sjær (fra engelsk share) og det norske brukar, 

‟bonde‟ (1950, 220-221). Loanblends er ifølge Haugen anglicismer, fordi de har en 

engelsk pendant, mens de sidste ikke er det, fordi de er dannet ud fra et hjemligt 

orddannelsesmønster og ikke har en engelsk pendant, hvilket vil sige, at en med engelsk 

som modersmål ikke vil kunne forstå ordet (1950, 221). Yang (1990, 14-15) og Glahn 

(2002, 38-39) definerer alle hybrider som anglicismer, men underinddeler i hybrider med 

og uden engelsk forbillede. Glahn eksemplificerer forskellen med Managerkrankheit og 

Haarspray, hvor det første er en anglicisme uden engelsk forbillede, idet det engelske 

udtryk er stress disease, mens det sidste er en anglicisme med engelsk forbillede, fordi 

det engelske udtryk er hair spray (2000, 38). Onysko er også af den mening, at alle 
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hybrider er anglicismer ud fra den betragtning, at de indeholder lånt ordmateriale, men 

skelner ikke mellem hybrider med og uden engelsk forbillede, idet han mener, det er 

meget svært at afgøre, om der er engelsk forbillede eller ej (2007, 58).  

 

I denne afhandling vil betegnelsen hybrid blive brugt om alle ord med delvist hjemligt 

udtryk. Der skelnes ikke mellem ord med og uden engelsk forbillede, idet det vigtigste 

kriterium for, om et ord er en anglicisme er, hvorvidt det består af noget engelsk 

ordmateriale, fordi udtryk og betydning hænger sammen. Derfor vil et ord uden en 

engelsk pendant stadig indeholde noget engelsk, fordi det er dannet med et engelsk ord. 

 

2.4.1.3 Pseudoanglicisme 

En pseudoanglicisme er et ord, der består udelukkende af engelsk ordmateriale, men som 

ikke findes på engelsk (Sørensen, 1995, 21 ; Jarvad, 1995, 61). På tysk kaldes en 

pseudoanglicisme også Scheinentlehnung (Yang, 1990, 12 ; Glahn, 2002, 36). Eksempler 

fra dansk er ifølge Jarvad babylift, bigshopper og slowfood (1995, 82). 

 

Nogle forskere underinddeler pseudoanglicismer. Yang (1990, 12-14) og Glahn (2002, 

36-38) inddeler eksempelvis i leksikalske, semantiske eller efter om der er sket 

Lehnveränderung. De leksikalske er ord, som består af engelsk ordmateriale, men som 

ikke findes på engelsk, fx Twen ‟en person i alderen 20-29‟. De semantiske beskrives 

som ord, der får en ny betydning, som de ikke har på engelsk, fx Handy der på tysk 

betyder ‟mobiltelefon‟, men på engelsk betyder ‟bekvem‟, ‟praktisk‟. En 

Lehnveränderung beskrives som ord, der er morfologisk ændrede former af engelske ord, 

som ikke findes på engelsk, fx Pulli for pullover og Discounter eller Discount for 

discount store (Glahn, 2000, 36-38).  

Onysko mener, at denne opdeling af pseudoanglicismer forvirrer og 

argumenterer for, at de morfologiske (Lehnveränderung) og semantiske 

pseudoanglicismer passer ind i andre kategorier, idet de har engelsk forbillede og blot har 

undergået en morfologisk og semantisk tilpasning. De leksikalske pseudoanglicismer er 

ifølge ham de eneste ægte pseudoanglicismer, fordi de er dannet med engelsk 

ordmateriale og uden engelsk forbillede (2007, 53-54). På den anden side skriver han 
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senere, at Handy skal betragtes som en pseudoanglicisme, fordi det ikke er klart, hvordan 

ordet er kommet ind i det tyske sprog og fordi dets betydning ligger meget langt fra den 

engelske (2007, 54). 

Efter min opfattelse er både Twen, Handy, Pulli, Discounter og Discount 

pseudoanglicismer og spørgsmålet er ikke, hvorvidt de har engelsk forbillede eller ej, 

men nærmere hvor skillelinjen går mellem et direkte lån og en pseudoanglicisme. Som 

Glahn skriver, så er Twen en analog dannelse over det engelske twenty ‟tyve‟ (2002, 37) 

og det samme er tilfældet med det danske eksempel slowfood, som er dannet analogt til 

fast food. Dermed sagt, har alle tre underkategorier engelsk forbillede i en eller anden 

forstand. Det, der derfor kan diskuteres, er, hvorvidt de kunne passe ind i kategorien 

direkte lån.  

De direkte lån tilpasses som nævnt mere eller mindre fonetisk, ortografisk 

og morfologisk til det sprog, de optages i, og det samme kan siges at være sket for ordene 

Handy, Pulli, Discounter og Discount. Forskellen fra de direkte lån består i, at de nævnte 

ord, betydningsmæssigt ligger langt fra deres engelske oprindelse. Kriteriet for, om en 

anglicisme er at betragte som en pseudoanglicisme kunne derfor være, at det kan forstås 

af andre end dem, der taler det sprog, hvorpå ordet bruges. Eksempelvis vil en englænder 

ikke forstå, at der er tale om en mobiltelefon, hvis en tysker på engelsk anvender handy i 

betydningen ‟mobiltelefon‟.  

Afgørelsen om, om et simpelt ord er en pseudoanglicisme eller et direkte 

lån, træffes dermed ikke alene ud fra udtryk. Det er dog kun ved simple ord betydning 

spiller en afgørende rolle ved klassificeringen. Ved komplekse ord som babylift og 

bigshopper vil ordet ikke være at finde på engelsk. 

 

En pseudoanglicisme betegner i denne afhandling ord, der består udelukkende af engelsk 

ordmateriale og som er uforståelige for alle andre end dem, der taler det sprog, hvorpå 

ordet bruges. 

2.4.2 Ikke-synlige lån 

De ikke-synlige lån, dvs. ord som ikke ser engelske ud, inddeles i de fleste modeller i to 

kategorier. Hos Haugen forholder det sig dog lidt anderledes. Han opererer med 
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kategorien fuldstændig substitution (loanshifts), som han på den anden side skriver, 

omfatter de lån, som normalt kendes under betegnelserne loan translations og semantic 

loans, som svarer til Betz‟ kategorier Lehnbildung og Lehnbedeutung (1950, 215). 

2.4.2.1 Oversættelseslån 

Lehnbildung eller loan translation kaldes på dansk oversættelseslån (Sørensen, 1995, 19 ; 

Jarvad, 1995, 60). Jarvad definerer oversættelseslån som ”ord og udtryk, der er en mere 

eller mindre tæt oversættelse af et fremmed ord” (1995, 60). Eksempler fra dansk er 

ifølge Jarvad posedame oversat fra bag lady eller bombeskjold oversat fra bomb shield 

(1995, 60). 

 

Det kan ud fra et ords udtryk ikke afgøres, om det er et oversættelseslån, fordi disse lån 

udelukkende består af hjemligt ordmateriale. Det kan derfor kun afgøres, om et ord er et 

oversættelseslån ved at se på den betydningsmæssige oprindelse. Derfor går kriterierne 

ved klassificeringen af denne type anglicismer ud over det rent udtryksmæssige og de 

medtages derfor ikke i denne afhandling. 

 

2.4.2.2 Betydningslån 

Lehnbedeutung eller semantic loan kaldes på dansk betydningslån (Sørensen, 1995, 20 ; 

Jarvad, 1995, 60) og defineres af Jarvad (1995, 60) som: 

 

et dansk ord eller udtryk som får ny betydning under indflydelse af det 

tilsvarende engelske ord, dvs. man overtager en fremmed ordbetydning på 

et hjemligt ord, fx virus ‟edb-program som ændrer eller ødelægger data i 

edb-anlæg‟ (efter samme brug af virus i engelsk). 

 

Flere forskere har kritiseret kategorien betydningslån. Ifølge Haugen forvirrer udtrykket, 

idet alle lån er betydningslån, fordi semantisk indhold altid lånes med (1950, 214). 

Onysko har samme argument og bruger desuden Saussures argument med, at et ord er en 

enhed af udtryk og betydning (2007, 15). Dette beviser endnu engang, at det blandt 

anglicismeforskere er almindelig opfattelse, at det vigtigste kriterium for, om et ord er en 

anglicisme, er dets betydning. 
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Taget i betragtning, at denne afhandling har som udgangspunkt, at en 

anglicisme er en enhed af udtryk og betydning, så kan det ikke lade sig gøre kun at låne 

en betydning. Derfor vil jeg også afvise eksistensen af betydningslån. 

 

2.5 Hvordan indlånes betydning? 

Med Hjelmslevs teori i baghovedet om, at forskellige sprog strukturerer verden 

forskelligt, er det også nødvendigt at se på, om betydning indlånes på forskellig måde. 

Det er kun få forskere, der har beskæftiget sig med indlån af betydning. Blandt dem, der 

omtales i denne afhandling, har Yang (1990), Jarvad (1995), Sørensen (1995) og Glahn 

(2002) beskrevet, hvordan betydning indlånes. 

 

Yang inddeler i tre kategorier, hvor de fleste går igen hos Jarvad, Sørensen og Glahn. 

Yang inddeler efter, om der forekommer Bedeutungserweiterung, Bedeutungsverengung 

eller Bedeutungsverschiebung (1990, 94). 

Bedeutungserweiterung sker ”entweder durch eine Vermehrung der 

Teilbedeutungen, die die Anglizismen in Ihrer Herkunftssprache nicht kennen, oder durch 

die Veränderung einer Teilbedeutung im Sinne einer Erweiterung“ (1990, 94). Han 

eksemplificerer dette med bl.a. anglicismerne Gangway og Dancing. Gangway er ifølge 

Yang et eksempel på ”eine Vermehrung der Teilbedeutungen”, idet ordet, som betyder 

‟landgangsbro‟, kun bruges om skibe på engelsk, men på tysk er betydningen udvidet til 

også at omfatte fly. På engelsk ville man i forbindelse med fly bruge boarding ramp 

(1990, 95). Dancing er et eksempel på ”die Veränderung einer Teilbedeutung im Sinne 

einer Erweiterung“, idet ordet på tysk kan betyde ‟dansearrangement‟, hvilket svarer til 

den engelske betydning, men det kan også betyde ‟danselokale‟ eller ‟dansebar‟, hvilket 

udtrykkes dance hall eller dance palais på engelsk (1990, 95-96). Glahn skelner også 

mellem to typer af Bedeutungserweiterung, hvor den første kan sidestilles med Yangs, 

mens den sidste ifølge Glahn er det samme som et betydningslån (2002, 44). Jarvad taler 

om, at en anglicisme kan få en ”bredere betydning” end ordet har på engelsk og definerer 

denne type på lige fod med Yang (1995, 76-78). Sørensens udtryk er ”uengelsk 

betydningsudvikling”, eksemplificeret med bl.a. filme, der på engelsk betyder ‟at optage 

på film‟, men på dansk har fået ekstra betydningen ‟at bluffe‟ (1995, 64). 
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 Bedeutungsverengung betegner ifølge Yang anglicismer, hvor det kun er en 

del af den engelske betydning, der er lånt (1990, 102). Glahn har samme definition (2002, 

43). Jarvad betegner også denne type anglicismer som ord, der får en ”snævrere 

betydning”. Ifølge Jarvad sker dette ofte, når et ord på engelsk har flere betydninger, der 

ligger tæt op ad hinanden. Hun giver et eksempel med city, der på engelsk betyder både 

‟by‟ og ‟den centrale del af en by‟, men hvor ordet på dansk kun bruges i den sidste 

betydning (1995, 77). Sørensen taler om ”selektive lån” og ”specialisering”, hvor den 

første type betegner ord, der har flere betydninger på engelsk, men hvor kun én indlånes 

som i eksemplet med city og den anden betegner ord, der har en bred betydning på 

engelsk, hvor denne indsnævres på dansk. Han eksemplificerer det sidste med ordet 

evergreen, ”der på engelsk kan bruges om hvad som helst der har bevaret sin friskhed, 

men som på dansk bruges om en ældre døgnmelodi, der stadig lever” (1995, 63). 

 Bedeutungsverschiebung betegner ifølge Yang „die Anglizismen, deren 

Bedeutungen im Deutschen mit denen im Englischen im wesentlichen nicht 

übereinstimmen“ (1990, 108). Han eksemplificerer med anglicismen Slip, der på tysk 

betyder ‟trusser‟, mens ordet på engelsk betyder ‟underkjole‟ eller ‟underskørt‟. Glahn 

kalder denne type lån for Bedeutungsübertragung, men giver samme definition som Yang 

(2002, 45). Jarvad taler om, at der kan forekomme ”betydningsglidning” og 

eksemplificerer bl.a. med drag, der på dansk betyder ‟mand i kvindeklæder‟, mens det på 

engelsk betyder ‟kvindeklæder, der bæres af en mand‟ (1995, 77).  

 

Udover de ovenfor nævnte tre måder betydning kan indlånes på, medtager Jarvad 

desuden ”fuldlån”, som er lån af det engelske udtryk med hele den tilhørende betydning. I 

den forbindelse drejer det sig ofte om ord, der også er nye på långiversproget, fx 

foodprocessor og computer (1995, 76). 

Glahn har udover de ovenfor nævnte tre kategorier yderligere fire. Ifølge 

Glahn kan der, hvad angår betydning, også være tale om Mehrfachentlehnung og 

Rückentlehnung. En Mehrfachentlehnung foreligger, når det samme ord indlånes flere 

gange, dvs. først indlånes med en betydning og senere med en ny betydning, fordi dets 

betydning på engelsk udvides (2002, 45). En Rückentlehnung betegner ord fra eget sprog, 

der optages af et fremmed sprog og hvor ordet på dette sprog ændrer betydning og denne 
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nye betydning indlånes senere på det oprindelige sprog (2002, 45-46). De sidste to typer 

er Tautologie og Mißverständnis. En Tautologie gengiver ifølge Glahn den samme 

betydning to gange, dvs. både på engelsk og sproget det er optaget i, fx Testprüfung og 

Service-Dienst (2002, 46). En Mißverständnis betegner anglicismer, der bruges i en 

forkert betydning, dvs. bruges i en anden betydning end den engelske. Denne type kunne 

høre ind under typen Bedeutungserweiterung, men gør det ifølge Glahn ikke, fordi en 

Mißverständnis ubevidst bruges forkert, mens en Bedeutungserweiterung bevidst bruges i 

en anden betydning end den engelske (2002, 46-47). 

 Disse fire kategorier passer efter min mening enten ind under en af de andre 

eller har som sådan ikke noget med betydning at gøre: En Tautologie har ikke en 

dobbeltbetydning, dvs. Service-Dienst betyder ikke dobbelt så meget service i forhold til 

Service eller Dienst. Denne type lån er nærmere en kategori under hybrider, fordi det er 

udtrykket, der er dobbelt. En Mißverständnis passer ind under anglicismer med en 

bredere betydning eller dem, hvor der er sket en betydningsglidning. Ingen kan vide, om 

det Glahn kalder forkert brug senere går hen og bliver den gængse betydning af 

anglicismen. Kategorierne Mehrfachentlehnung og Rückentlehnung har sin berettigelse, 

hvis man tænker låneproces og undersøger anglicismer over tid. Ser man på anglicismer 

her og nu, dvs. laver en synkron analyse, så passer disse lån ind under en af de andre 

kategorier. 

 

Hermed kan jeg konkludere, at der er fire måder en anglicismes betydning kan indlånes 

på. Enten kan hele betydningen af det engelske ord lånes med, hvilket beskrives af Jarvad 

som et fuldlån. Jarvad siger dog i den forbindelse, at betegnelsen dækker over ord, der 

lånes med det fulde udtryk og den fulde betydning, men det må tænkes, at denne måde at 

låne betydning på også kan gælde for hybrider. Den anden mulighed er, at kun en del af 

betydningen indlånes eller der sker en indsnævring i betydningen af ordet på sproget det 

optages i. Tredje mulighed er, at anglicismen får en bredere betydning og fjerde 

mulighed, at der sker en betydningsglidning.  
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2.6 Hvorfor de almindelige modeller ikke kan bruges ved sammenligning af sprog 

I dette afsnit vil jeg diskutere, hvorfor de to modeller præsenteret i afsnit 2.3 ikke kan 

bruges ved sammenligning af sprog. Jeg vil argumentere for, hvorfor det er nødvendigt at 

opstille en model, der tager højde for både udtryk og betydning samt medtager langt flere 

detaljer. 

 

Alle anglicismer brugt i eksemplerne ovenfor til at demonstrere indlån af betydning er 

direkte lån. Dette betyder, at en anglicismes udtryk ingen indflydelse har på, hvordan 

betydning indlånes. Dette medfører, at vil man sammenligne betydning, må en 

klassificering foregå i to skridt og først må være at afgøre hvilke ord, der er anglicismer, 

hvilket gøres ud fra udtrykket, fordi det er her, sprogene synligt adskiller sig. 

Vil man kun se på betydning, er det som sådan ikke nødvendigt at inddele 

anglicismer i forskellige typer efter udtryk, det er nok at afgrænse fra hjemlige ord. Er 

man som jeg interesseret i at sammenligne anglicismer på flere sprog både med hensyn til 

udtryk og betydning, så er en model til klassificering nødt til at tage højde for begge dele. 

Direkte lån, hybrider og pseudoanglicismer kan i teorien alle inddeles efter om de har en 

snævrere, bredere eller helt anden betydning på det sprog, som har lånt dem. Vil man 

afgøre, om en anglicisme bruges ens på dansk og tysk, er man nødt til at kunne 

sammenligne både mellem udtryk og betydning. Desuden er man også nødt til at kunne få 

flere detaljer på både om udtryk og betydning.  

Hvad angår betydning, så har man behov for en oversigt over, hvilke 

betydninger ordet optræder med. Det er jo ikke sikkert, at det er den samme betydning, 

der er indlånt på to sprog, selvom en anglicisme på begge sprog kun er lånt med en del af 

den engelske betydning. 

Hvad angår udtryk, så tilpasser selv de direkte lån sig som beskrevet i afsnit 

2.4.1.1 mere eller mindre fonologisk, ortografisk og morfologisk og for at kunne 

sammenligne to sprog, er man nødt til at have en oversigt over, hvordan et ord har 

tilpasset sig på disse områder. Et eksempel hentet fra Onysko omkring ortografisk 

tilpasning kan illustrere dette nærmere. Onysko (2007, 62-65) viser med en 

sammenligning over tid, hvordan det engelske c ofte er blevet erstattet med k på tysk, 

men at der i nyere tid ses en tendens til, at c nu ikke længere erstattes og at gamle lån, 



 28 

som har været stavet med k nu staves med c. Ifølge Onysko blev eksempelvis det 

engelske ord clan i sin tid indlånt som Klan, men skrives i dag Clan. Desuden viser han, 

at forskellige udtryk kan forekomme samtidigt, fx optræder det engelske club på tysk 

både med udtrykket Klub og Club.  

En anglicisme kan altså optræde med forskellige udtryk, hvor kun et enkelt 

bogstav adskiller de to varianter, men den samme betydning kan også forekomme både 

som direkte lån og oversættelseslån. De forskellige udtryk en anglicisme optræder med 

afhænger af det som Jarvad kalder indlånsstrategien. Jarvad nævner flere faktorer som 

kan spille ind i forbindelse med, at en anglicisme finder vej ind i et sprog. En af dem er 

markedsføringen af ordet, hvis ordet for eksempel eksponeres massivt i reklamer. En 

anden er ordets struktur, hvor der ses en tendens til at lange sammensatte engelske ord 

fortrinsvis oversættes, mens korte ord lånes direkte. Endelig har det også betydning, om 

et ord let kan tilpasses den danske morfologi og fonetik (1995, 84-87). Der er dermed 

forskellige kultur- og sprogspecifikke faktorer, der spiller ind når et ord skal etablere sig.  

 

2.7 En model til sammenligning af anglicismer 

Jeg har valgt at lave min egen klassificeringsmodel, da det ikke er lykkedes at finde en, 

som tager højde for både udtryk og betydning og som går tilstrækkeligt i detaljer. En 

klassificering af anglicismer må som nævnt foregå af to omgange, hvor første skridt er 

klassificering efter udtryk og andet skridt efter betydning. Derfor redegør jeg først for 

kategorierne under udtryk og derefter betydning inden jeg opstiller den endelige model.  

2.7.1 Klassificering efter udtryk 

I henhold til diskussionen om terminologien omkring anglicismers udtryk i afsnit 2.4 

inddeler jeg anglicismer efter udtryk i: 

 

 Direkte lån – ord og forkortelser, der importeres direkte fra engelsk og i større 

eller mindre grad tilpasses et givent sprogs ortografi, morfologi og fonetik, fx 

virtual reality, foodprocessor 

 Hybrider – ord med delvist hjemligt udtryk, fx hårspray 
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 Pseudoanglicismer – ord, dannet af engelsk ordmateriale, som ikke findes på 

engelsk, fx babylift 

2.7.2 Klassificering efter betydning 

Som det fremgår af afsnittet om indlån af betydning, er der fire måder betydning indlånes 

på: Enten lånes hele ordets betydning, en del af ordets betydning, ordet får en bredere 

betydning eller der sker en betydningsglidning. For mig at se, er det kun i det første 

tilfælde, at betydningen lånes direkte fra engelsk. I de andre tre tilfælde sker der en 

tolkning og ved en oversættelse tilbage til engelsk, vil en person med engelsk som 

modersmål ikke forstå ordet på samme måde. Man kan sige, at anglicismen har en 

grundbetydning med fra engelsk, men får sit eget liv på det sprog, den optages i.  

Her kan man igen differentiere efter, hvor langt væk betydningen flytter sig 

fra den oprindelige. Når ordet indlånes med en del af dets betydning, så ligger det tættere 

op ad sit engelske udgangspunkt end når det får en bredere betydning, hvor dets 

betydning udvides, på det sprog det optages i, som i tilfældet med de tyske anglicismer 

Gangway og Dancing, jf. afsnit 2.5. Ved en betydningsglidning har betydningen flyttet 

sig længst væk fra den engelske oprindelse, fordi betydningen er blevet ændret. Med 

andre ord er det i de sidste to tilfælde sværere at oversætte tilbage, fordi ordet ikke 

eksisterer på engelsk med den betydning, hvor det ved indlåning af en del af betydningen 

gør. 

 

Ud fra, at betydningen af en anglicisme kan ligge langt eller kort fra sit engelske 

udgangspunkt, inddeler jeg anglicismer efter betydning som følger: 

 

 Fuldlån – lån af hele den engelske betydning, fx foodprocessor 

 Delbetydning – kun noget af den engelske betydning indlånes, fx city 

 Ekstra betydning – ordet får en bredere betydning, fx filme 

 Betydningsglidning – betydningen ændres, fx drag 

 

I figur 4 nedenfor er illustreret, hvordan klassificeringen af anglicismer efter udtryk og 

derefter efter betydning foregår. Som det fremgår af figuren, kan pseudoanglicismer kun 
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være indlånt med to af de fire måder betydning kan indlånes på. Dette skyldes, at et af 

kriterierne for en pseudoanglicisme er, at ordet ikke kan forstås af en med engelsk som 

modersmål, jf. afsnit 2.4.1.3.  

 

Figur 4: Klassificering af anglicismer efter udtryk og betydning 

2.7.3 Klassificeringsmodel til brug ved sammenligning af sprog 

Som det fremgår af afsnit 2.6 om, hvorfor de almindelige modeller ikke kan bruges til at 

sammenligne anglicismer på flere sprog, så tilpasser alle lån sig fonologisk, ortografisk 

og morfologisk det sprog, det optages i. Desuden kan en anglicisme optræde med 

forskellige varianter, jf. eksemplet med Club og Klub i afsnit 2.6. Endelig kan det ved 

indlån af betydning være forskellige betydninger, der er lånt på forskellige sprog, hvis det 

ikke er et fuldlån, det drejer sig om. Dette betyder, at det ikke er nok at klassificere efter 

udtryk og betydning, hvis en anglicisme skal sammenlignes på flere sprog. 

Ved en sammenligning af sprog med henblik på at undersøge anglicismer 

for forskelle og ligheder i udtryk og betydning, skal en model indeholde informationer 

om, hvordan ordet ortografisk fremstilles og om det optræder med varianter. Med hensyn 

til betydning skal den i tilfælde af, at ordet ikke er et fuldlån indeholde informationer om, 

hvilke(n) betydning(er) ordet har. Nedenfor er opstillet en model, der tager højde for 

disse parametre.  
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Figur 5: Klassificeringsmodel til brug ved sammenligning af sprog 

 

Ud for Udtryk angives om ordet er et direkte lån, en hybrid eller en pseudoanglicisme. 

Ved Ord angives anglicismen med den ortografi, hvormed den hyppigst forekommer. 

Ved Varianter angives de forskellige varianter ordet kan forekomme i med angivelse af, 

hvor hyppigt denne variant forekommer. Ved Betydning angives om ordet er et fuldlån, 

lånt med delbetydning, ekstra betydning eller der er sket betydningsglidning, og derefter 

følger angivelse af anglicismens betydning(er). 

Udtryk og Betydning er markeret med fed for at indikere, at der er tale om 

to sider af anglicismen i henhold til ordet som et tegn, der består af en udtryks- og en 

betydningsside. Det angives ikke, hvilken betydning anglicismen hyppigst bruges i, da 

dette ikke er relevant ved en sammenligning af, om en anglicisme betyder det samme på 

forskellige sprog. Her er det nok at anføre betydningerne, for at se om de forekommer. 

Det angives, hvor hyppigt en variant forekommer, fordi det kan være relevant i forhold til 

sprogvariation. Skal man eksempelvis oversætte en dansk tekst til tysk, hvor anglicismen 

e-mail forekommer udelukkende i varianten mail, kan det være relevant at vide, om 

varianten mail bruges på tysk og i så fald hvor hyppigt. Bruges den sjældent, vil det være 

mere hensigtsmæssigt at oversætte med E-Mail end med Mail. 

 

2.8 Delkonklusion 

Jeg kan nu konkludere, at den typiske definition på en anglicisme er enhver leksikalsk, 

fonologisk, ortografisk, morfologisk, semantisk eller syntaktisk påvirkning af et givent 

sprog, som kommer fra engelsk. Desuden kan til definitionen tilføjes, at den 

betydningsmæssige oprindelse er det vigtigste kriterium ved afgørelsen af, om et ord er 

en anglicisme. 
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 Anglicismer kan efter udtryk inddeles i direkte lån, hybrider, 

pseudoanglicismer og oversættelseslån. Hvad angår betydning, kan de inddeles i fuldlån, 

lån med delbetydning, lån med ekstra betydning eller efter om der er sket 

betydningsglidning. 

 

Betz og Haugen, hvis modeller er de hyppigst anvendte til klassificering af anglicismer, 

er ikke konsekvente i deres inddeling. De inddeler dels efter udtryk og dels efter 

betydning. Disse modeller kan derfor ikke bruges ved sammenligning af betydning, hvor 

en klassificering må foregå først efter udtryk og dernæst efter betydning.  

Ved sammenligning af anglicismer på flere sprog er det nødvendigt med 

flere detaljer. Dette skyldes, at anglicismer kan optræde med forskellige varianter på det 

samme sprog og at det ikke nødvendigvis er den samme betydning, der er lånt på 

forskellige sprog. 

En model til sammenligning af dansk og tysk med henblik på at undersøge 

forskelle og ligheder i udtryk og betydning må først og fremmest omfatte klassificering 

efter udtryk og betydning. Hvad angår udtryk, skal en sådan model endvidere indeholde 

informationer om, hvordan ordet ortografisk fremstilles og om det optræder med 

varianter. Med hensyn til betydning skal den i tilfælde af, at ordet ikke er et fuldlån 

indeholde informationer om, hvilke(n) betydning(er) ordet har. 
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3 Betydning og ækvivalens 

I dette kapitel vil jeg give en kort introduktion til begreberne betydning og ækvivalens og 

redegøre for metoder til, hvordan en anglicismes betydning samt ækvivalenter fastlægges.  

 

3.1 Hvordan afgør man, hvad en anglicisme betyder? 

I det foregående kapitel er beskrevet, hvordan anglicismer enten kan være indlånt som 

fuldlån eller med en del af den engelske betydning, have fået en ekstra betydning eller der 

kan være sket en betydningsglidning. I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan det afgøres, 

hvilken betydning en anglicisme har på et givent sprog. Dette vil jeg gøre med 

udgangspunkt i den metode som Yang og Glahn har brugt til at fastlægge betydning. Jeg 

vil også komme med et forslag til en alternativ metode. Først vil jeg dog kort definere, 

hvad betydning er. 

3.1.1 Hvad betyder betydning? 

I modsætning til udtrykket, så er betydning en noget mere uhåndterlig størrelse. Det er 

nogenlunde ligetil at blive enige om, hvornår et ord ud fra dets udtryk er en anglicisme, 

fordi udtrykket er noget man så at sige kan tage og føle på. Det er i hvert fald noget, man 

kan se med det blotte øje. Anderledes forholder det sig med betydning, der, som det blev 

beskrevet i afsnit 2.1.1, er en forestilling, vi gør os inde i vores hoveder. Desuden kan et 

ord, som det fremgik af afsnit 2.5 om indlån af betydning, have mere end én betydning. 

 

Inden for sprogvidenskaben udgør semantik læren om sproglig betydning og beskæftiger 

sig bl.a. med, hvordan man kan klarlægge og beskrive, hvad et ord betyder. Semantikken 

følger så at sige op på Saussures teorier, idet den søger at definere vores forestillinger. 

Inden for semantikken arbejder man med den semiotiske trekant, som skal demonstrere 

forbindelsen mellem udtryk, betydning og genstand: 
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Figur 6: Den semiotiske trekant (Ogden & Richards, 1923, 11) 

 

Udtryk og betydning skal forstås som i Saussures terminologi, mens genstanden skal 

forstås som en klasse af ting eller fænomener. Eksempelvis er genstanden ved udtrykket 

stol og betydningen ‟stol‟ ikke en enkelt stol, men alle genstande som vi opfatter som 

stole. Det der gør, at vi indordner noget i klassen stol, beskrives i semantikken som træk. 

Disse træk er forskellige kriterier, som vi har lagret mentalt, og de er sprogspecifikke, 

eftersom at hvert sprog strukturerer verden forskelligt ligesom Hjelmslev beskriver det 

(Herslund & Smith, 2003, 84-86). 

Et ords betydning kan altså klarlægges ved en undersøgelse af hvilke træk, 

der gør, at det opfattes som hørende til en bestemt klasse. Der er flere forskellige teorier 

om, hvordan man bedst klarlægger disse træk, bl.a. den leksikografisk orienterede, den 

fag- og videnskabsteoretisk orienterede, den strukturalistiske og den kognitive (Herslund 

& Smith, 2003, 93-109).  

Trækkene beskriver ordets objektive mening, det der også kaldes ordets 

denotation. Nu er det ovenfor flere gange fremgået, at et ord kan have mere end én 

betydning. Dette forklares i semantikken med polysemi, som betyder ‟flertydighed‟ 

(Leech, 1976, 97). Ordet træ er et eksempel på et polysemt ord, idet træ både betyder 

‟gevækst‟ og ‟materiale‟. 

Polysemi henviser til, at et ord kan have forskellige denotative betydninger, 

men ord kan også have afledte betydninger. Denne afhandling levner ikke plads til at gå i 

detaljer med disse typer af betydning. Det skal blot med sprogforskeren Geoffrey Leech‟ 

Seven Types of Meaning demonstreres, at der opereres med adskillige typer betydning: 
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Figur 7: Leech‟ Seven Types of Meaning (1976, 26) 

3.1.2 ”Anglicismemetoden” 

Med det i baghovedet, at der er forskellige teorier om, hvordan betydning klarlægges og 

at der er flere former for betydning, så er det lidt overraskende, hvor lidt jeg har kunnet 

finde om analyse af betydning i forbindelse med anglicismer. Yang (1990, 45-112) og 

Glahn (2002, 156-161) beskæftiger sig begge med betydning, men hvad angår 

analysemetode, er de meget sparsomme med informationer. De benytter begge engelske 

og amerikanske ordbøger og encyklopædier til at fastslå, hvad et ord betyder på engelsk. 

Derefter ser de på de kontekster ordet indgår i på tysk og sammenholder disse med den 

engelske definition. Derudfra slutter de, hvad ordet betyder på tysk og dermed, hvordan 

betydningen af ordet er indlånt. Hverken Yang eller Glahn beskriver eller forholder sig 

kritisk til de ordbøger og opslagsværker de bruger, hvilket der efter min mening er flere 

problemer forbundet med. 
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Et af problemerne er, at ordbøger er bygget forskelligt op og at de definitioner, de giver, 

er lavet efter forskellige principper. Ofte er definitionerne i den samme ordbog også lavet 

forskelligt fra ord til ord. Det kan også være meget forskelligt hvor mange betydninger, 

der anføres for det samme ord fra ordbog til ordbog (Herbst, 2006, 37).  

Et andet problem er, at ordbøger ofte kun omfatter den denotative betydning 

af et ord. Desuden er det en langsommelig proces at udforme en ordbog og derfor kan der 

være kommet flere nye ord til, som ikke er omfattet af ordbogen, når den er færdig. Der 

kan også være ord, der ikke er optaget i ordbøgerne, fordi de er afledninger eller 

komposita dannet af andre ord, der er optaget (Jarvad, 1995, 168). Sammenligner man 

derfor definitioner i en ordbog med forekomster i et korpus som Yang og Glahn gør, så 

kan man meget nemt komme ud for at finde ordet brugt i en anden betydning end den, det 

er opført med i en ordbog, hvilket ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at ordet ikke 

bruges i denne betydning på engelsk.  

 Desuden er der det problem ved at sammenligne med ordbøger, at 

definitionerne kan befinde sig langt fra, hvordan ordet bruges, fx lyder definitionen på 

computer i The Oxford Dictionary of English (revised edition) (2005): 

 

an electronic device which is capable of receiving information (data) in a 

particular form and of performing a sequence of operations in accordance 

with a predetermined but variable set of procedural instructions (program) 

to produce a result in the form of information or signals. 

 

Det er svært ud fra denne definition at afgøre om computer betyder det samme på 

eksempelvis dansk som på engelsk, når man skal finde ud af dette ved at sammenligne 

med forekomster i et korpus. Der mangler nogle eksempler på, hvad det er for 

programmer computeren kan udføre, hvad det er for en form data kommer i og hvordan 

computeren ser ud. 

 

Det synes oplagt at sammenligne anglicismers betydning med den engelske betydning 

defineret i engelske ordbøger, fordi ordbøger burde være udtømmende, hvad betydning 

angår. Bruges denne metode, kræver det dog efter min mening, at man redegør for hvilke 
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ordbøger, man bruger, og hvordan disse er bygget op. Desuden må man definere, hvordan 

man forstår betydning. Dermed menes, om andre typer end den denotative tages med. 

 Desuden mener jeg, det er nødvendigt at have supplerende metoder, som 

kan bruges i de tilfælde, hvor definitioner i ordbøger ikke giver tilstrækkeligt med 

information til at kunne afgøre, om en anglicisme betyder det samme på det sprog, den er 

optaget i som på engelsk. I disse situationer kunne man eventuelt benytte encyklopædier 

og andre opslagsværker, og hvis der er tale om håndgribelige ting, kunne man benytte 

billeder. I de tilfælde, hvor en anglicisme enten slet ikke findes i engelske ordbøger eller 

ikke findes med en bestemt betydning, kunne man gøre brug af et engelsk korpus. Dette 

kunne enten være et offentligt tilgængeligt korpus indsamlet til det formål at undersøge 

sprog som British National Corpus (http://www.natcorp.ox.ac.uk) eller internettet i form 

af Google (for beskrivelse af Google som korpus, se afsnit 4.1.2.3). 

3.1.3 Alternativ metode til sammenligning af betydning 

En metode, hvormed man kunne undgå at sammenligne med definitioner i ordbøger, ville 

være at lave et engelsk korpus efter de samme kriterier brugt til at lave det eller de 

korpora, hvor man leder efter anglicismer, eller lave mindre engelske korpora med de 

anglicismer, man vil undersøge. Denne metode ville kunne bruges, fordi det ofte er 

muligt ud fra kontekst at fastlægge et ords betydning (Bowker & Pearson, 2002, 154). 

Man kunne derfor fastlægge et ords engelske betydning(er) ud fra kontekst i de engelske 

korpora og derefter sammenholde med den eller de betydninger, man finder i de andre 

korpora. 

Problemet med denne metode er bl.a., at det ikke er sikkert, at alle ordets 

betydninger, hvis der er flere, ville komme med. Det ville desuden tage tid at finde 

egnede tekster og blive helt sikker på, at disse var skrevet af en med engelsk som 

modersmål, hvilket måtte være det altovervejende kriterium. Desuden ville det også 

kræve et godt kendskab til engelsk at forstå og definere ordene korrekt.  

 

Jeg mener, at det ville være mest hensigtsmæssigt at bruge den alternative metode og selv 

fastlægge definitioner på de engelske ord, der er optaget som anglicismer. På den måde 

bestemmer man selv de kriterier, der defineres efter og man undgår fra ord til ord at 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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skulle overveje, hvad tanken bag har været, hvis definitionerne afviger fra hinanden i 

opbygning. 

I denne afhandling vil jeg dog sammenligne med definitioner i engelske 

ordbøger. Dette skyldes, dels at jeg ikke har tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at lave 

et udtømmende leksikografiarbejde. Desuden skyldes det, at afhandlingens fokus er 

sammenligning af forskelle og ligheder i anglicismer på dansk og tysk. Definering af de 

engelske ord ville kræve for meget tid og plads i forhold til, hvad afhandlingen er 

berammet til.  

 

3.2 Hvordan finder man den samme betydning med et andet udtryk? 

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan man finder ækvivalenter samt introducere en 

metode, som kan være et relevant supplement. Først vil jeg komme med en kort 

introduktion til begrebet ækvivalens. 

3.2.1 Hvad er ækvivalens? 

Ækvivalens er et begreb, der benyttes på forskellige områder inden for sprogvidenskaben 

og defineres forskelligt alt efter hvilken disciplin, der er tale om. Ved sammenligning af 

sprog er ækvivalens inden for disciplinerne oversættelse og leksikografi interessante. 

Meget forenklet omhandler ækvivalens inden for oversættelsesteori hele tekster, mens det 

inden for leksikografien handler om ord. Da denne afhandling behandler anglicismer på 

ordniveau, vil jeg her kun gå nærmere ind på ækvivalens som det defineres inden for 

leksikografien. 

 

I håndbogen Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. defineres ækvivalens således 

(1991, 2745): 

 

[Äquivalente] sind diejenigen Einheiten, die im System einer bestimmten 

Sprache in einer bestimmten Einzelbedeutung dem funktionalen 

(semantischen, pragmatischen, eventuell syntagmatischen) Stellenwert am 

nächsten kommen, den eine bestimmte Einheit im System einer bestimmten 

anderen Sprache einnimmt. 
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Det er her vigtigt at bemærke udtrykket „am nächsten kommen”. Det er meget sjældent, 

at der er absolut ækvivalens mellem to ord på to sprog. Det er oftest sådan, at der kun er 

delvis ækvivalens (Zgusta, 1971, 312). Det er her igen et spørgsmål om, at forskellige 

sprog strukturerer verden forskelligt. Eksempelvis er Baum kun delvis ækvivalent til 

træ, fordi Baum kun dækker træ i betydningen ‟gevækst‟, men træ betyder som bekendt 

også ‟materiale‟. 

3.2.2 Metode til at finde ækvivalenter 

Inden for anglicismeforskningen findes der mig bekendt ingen decideret metode til at 

finde ækvivalenter. Efter min overbevisning vil en fornuftig fremgangsmåde være først at 

undersøge, om anglicismen man søger efter ækvivalenter til, forekommer bare i et enkelt 

tilfælde på det andet sprog. Er dette tilfældet, kan man ofte bruge markørmetoden, som 

normalt bruges til at finde definitioner med ved terminologiarbejde (Christensen, 2002, 

77-92). Ved at holde øje med bestemte markører, mens man læser den eller de tekster på 

det sprog, hvor anglicismen kun forekommer i få tilfælde, kan man måske finde 

definitioner i form af hjemlige udtryk, der fungerer som ækvivalenter til anglicismen.  

Det gælder i den forbindelse om at lægge mærke til indikatorer på, at der 

kommer en forklaring. Eksempelvis kan bestemte verber markere en forklaring, fx 

adskille, definere, indgå og skelne (Christensen, 2002, 88). Andre markører kan ifølge 

Bowker og Pearson være et såkaldt foran termen, citationstegn omkring termen, 

kursivering eller anden grafisk markering (2002, 153-155).  

Metoden kan illustreres med ordet privacy, der som det fremgår af tabel 1 

side 54 er en anglicisme, der kun forekommer i det danske korpus og som forekommer i 

kombination med enten politik eller policy. Ved at søge med privacy i det tyske korpus, 

får jeg et enkelt resultat:  

 

(1) Der Verweis heißt bei Google.com „Privacy“ und auf Google.de „Datenschutz“. 

(Tekst 655) 

 

Som det ses af citatet, anvendes på tysk ordet Datenschutz for privacy og ved at læse hele 

teksten, hvor ordet indgår, når jeg frem til, at privacy policy på tysk gengives med 
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Datenschutzbestimmungen. Det skal selvfølgelig efterfølgende undersøges, om 

Datenschutzbestimmungen er den gængse term på tysk og om de to ord betyder det 

samme. Dette gøres ved metoderne gennemgået i afsnit 3.1. 

 

Forekommer anglicismen slet ikke på det andet sprog, så er en mulighed at slå op i en 

ordbog over engelsk og det sprog, hvor man leder efter en ækvivalent på. Hvis ordet er at 

finde med en ækvivalent, må man efterfølgende undersøge, om betydningen stemmer 

overens mellem anglicismen og den fundne ækvivalent. Dette kan man eksempelvis gøre 

ved at lave en søgning i sit korpus med ækvivalenten og se hvilke kontekster, den 

optræder i, eller man kan bruge metoden beskrevet i afsnit 3.2.3 (for eksempler på 

anvendelsen af denne metode, se analyserne afsnit 5.4.4 og 5.4.5). 

Giver ovenstående metode heller intet resultat, kan man via anglicismens 

betydning forsøge at finde en ækvivalent, idet man eksempelvis forklarer fagfolk, hvad 

det er for et fænomen, man leder efter et udtryk for. Det kan også være, at man i kraft af 

sin viden om det andet sprog, selv kan komme op med ækvivalenten. 

3.2.3 Supplerende metode 

I forbindelse med terminologiarbejde anbefales det at bruge et korpus (Bowker & 

Pearson, 2002, 143). Derfor har jeg overvejet, om det var en mulig måde at afdække 

anglicismers betydning(er). Det viste det sig dog ikke at være, idet terminologer arbejder 

med begrebssystemer, hvilket vil sige, at de sætter de ord, de undersøger i relation til 

hinanden. Dette er ikke muligt, når man undersøger anglicismer, fordi selvom man 

undersøger anglicismer inden for et bestemt domæne, står de ikke altid i direkte relation 

til hinanden. Det ville derfor blive et meget omfattende begrebssystem, hvor man ville 

skulle indsætte termer, som ikke var anglicismer for at komme ud til anglicismerne.  

Metoden kan dog være nyttig at anvende som supplement, når man 

undersøger ækvivalenter. Har man eksempelvis to anglicismer eller en anglicisme og et 

hjemligt ord, der ser ud til at dække over samme betydning, så kan man ved at opstille et 

begrebssystem danne sig et billede af, om disse bruges i samme betydning ved bl.a. at se 

på, hvilke komposita de danner. Danner to ord, man formoder betyder det samme, 

komposita med ækvivalente ord, så er der en god chance for, at de bruges i samme 
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betydning. Eksempelvis forekommer anglicismen computer hyppigt i det danske korpus 

mens pc er hyppig i det tyske, jf. tabel 1 og 2 side 54 og 55. Jeg har en formodning om, at 

disse ord bruges i samme betydning og har derfor set nærmere på, hvilke komposita de 

danner. For at nævne et par eksempler forekommer i det danske korpus desktop-computer 

(Tekst 147) og lommecomputer (Tekst 157), som svarer til henholdsvis desktop-PC 

(Tekst 769) og Pocket-PC (Tekst 652) i det tyske. Dette kunne tyde på, at ordene bruges i 

samme betydning. 

 

Denne supplerende metode anvendes ikke i afhandlingen. Dette skyldes dels manglende 

plads, men også at mine korpora er for små til, at der er nok komposita til at lave et 

ordentligt begrebssystem. 
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4 Korpus og metode 

I dette kapitel vil jeg redegøre for principperne brugt ved registrering og identifikation af 

anglicismerne. I den forbindelse beskrives og argumenteres for opslagsværker brugt til 

identifikation af udtryk og fastlæggelse af betydning. Endvidere vil jeg redegøre for valg 

af domænet it og elektronik. Desuden vil jeg beskrive mediet, som teksterne til de to 

korpora er hentet fra og redegøre for principperne brugt ved indsamling af korpora.   

 

4.1 Registrering og identifikation af anglicismer 

Som hjælpemiddel til at registrere og identificere anglicismer har jeg benyttet det 

korpuslingvistiske software WordSmith Tools 3 (efterfølgende WST). Dette software 

giver forskellige muligheder for at undersøge, hvor hyppigt et ord forekommer og hvilke 

ord det hyppigt optræder sammen med.  

4.1.1 Registrering 

WST stiller to værktøjer til rådighed, hvormed ord kan udledes. Det ene er WordList, 

som gør det muligt at generere frekvenslister, som er lister over de hyppigst 

forekommende ord i et korpus. Det andet er KeyWords, hvor en fagsproglig frekvensliste 

sammenlignes med en frekvensliste fra et almensprogligt korpus, så de almindeligt brugte 

ord som fx en, et, er, har sorteres fra. Jeg prøvede begge metoder og endte med at 

beslutte mig for den første, fordi det viste sig, at nogle anglicismer er så almindelige, at 

de sorteres fra, når mine frekvenslister sammenlignes med almensproglige. 

 

Registreringen af anglicismerne forløb således, at der i WST for hvert korpora blev 

genereret en frekvensliste. Indstillingerne sattes, så komposita med bindestreg talte som 

ét ord. Normalt tæller WST ord delt med bindestreg for så mange ord, som er forbundet 

med bindestreger, fx tæller software-as-a-service som fire ord. Ved at lade ord delt med 

bindestreger tælle for ét ord, burde frekvenslisterne vise et korrekt billede af de hyppigste 

anglicismer i korpora. 
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Følgende ord medtages ikke ved registrering af anglicismerne: 

  

 Egennavne 

 Navne på virksomheder, kommissioner, udvalg, styrelser, rapporter, 

undersøgelser m.m. 

 Ord, der er del af et engelsk citat 

 Ord, der er del af en url-adresse 

 

Ovenstående ord tæller ikke som anglicismer, idet de ikke er udsat for indlånsprocessen. 

Disse ord er ikke optaget i det givne sprog, men fungerer nærmere som citater. Ved 

tvivlstilfælde har jeg set på ordet i dets kontekst. 

4.1.2 Identifikation 

I dette afsnit beskrives og argumenteres for opslagsværker brugt til identifikation af 

udtryk og fastlæggelse af betydning. 

 

4.1.2.1 Identifikation af udtryk 

I denne afhandling er det kun anglicismer, der dels via ortografi kan identificeres som 

stammende fra engelsk og dels falder inden for domænet it og elektronik, der medtages. 

Disse to kriterier gav nogle vanskeligheder ved identifikationen af anglicismerne til den 

videre analyse, idet mange af de ord, der bruges inden for it og elektronik, kommer fra 

engelsk samtidig med, at de findes på dansk og tysk i forvejen. Eksempelvis forekom ord 

som data og platform samt ord som manager, management, design, service m.fl. højt 

oppe på frekvenslisterne. De første anvendes ofte inden for it og elektronik og har der en 

bestemt betydning, hvilket kunne få en til at mene, at de her skulle medtages som 

anglicismer. Ved hjælp af de nedenfor anførte opslagsværker, kunne det dog fastslås, at 

disse ord for det første ikke er nye og for det andet er de første gang, de blev lånt ind i det 

danske og tyske sprog ikke kommet fra engelsk (data er kommet ind via latin og platform 

via fransk). Ordene har fået en ekstra betydning, som måske er kommet fra engelsk, men 

det er meget svært at sige. Den anden gruppe ord kan via deres ortografi og også via 
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opslagsværker identificeres som anglicismer, men bruges ikke specifikt inden for it og 

elektronik. 

 

Ved identifikationen af de anglicismer, der er genstand for analysen, har jeg benyttet 

følgende ordbøger over det danske sprog: Nye ord (Jarvad, 1995), A Dictonary of 

Anglicisms in Danish (Sørensen, 1997) og Politikens Etymologiske Ordbog (Katlev, 

2000). Af tyske ordbøger har jeg brugt: Etymologisches Wörterbuch der deutschen 

Sprache (Kluge, 1989) og Duden, Das grosse Fremdwörterbuch: Herkunft und 

Bedeutung der Fremdwörter (Drosdowski, 1994). Disse ordbøger er som det ses ikke helt 

nye og da der produceres nye ord hver dag og it og elektronik er et område, hvor 

udviklingen går særlig stærkt, var der ord, der ikke var opført i ordbøgerne. I sådanne 

tilfælde har jeg brugt Oxford Reference Online (efterfølgende ORO) til at undersøge, om 

ordet findes på engelsk og derfor ville kunne regnes for en anglicisme. ORO er en 

engelsk søgemaskine, som indeholder over 175 ordbøger, håndbøger og leksika og 

opdateres mindst tre gange årligt (Oxford University Press, 2009a). Hvis ordet heller ikke 

har været at finde der, har jeg benyttet Google for på den måde at se, om ordet bruges på 

engelsk (for diskussion af Google som korpus, se afsnit 4.1.2.3).  

 

4.1.2.2 Identifikation af betydning 

I denne afhandling analyseres kun denotative betydninger. For at undersøge om de 

anglicismer, der er genstand for analysen, er henholdsvis fuldlån, har delbetydning, en 

ekstra betydning eller der er sket en betydningsglidning, fastlægger jeg først et ords 

engelske betydning(er) ved hjælp af ORO. ORO er valgt til formålet, fordi denne 

søgemaskine som nævnt ovenfor søger i over 175 opslagsværker på en gang og samtidig 

opdateres mindst tre gange årligt. For det andet indeholder den it-ordbogen A Dictionary 

of Computing (2008), som omfatter over 6.500 opslagsord inden for domænet it og 

elektronik, og er revideret af en gruppe it-specialister (Oxford University Press, 2009b). 

Af de cirka 175 opslagsværker, viste det sig, at til afhandlingens formål, var 

definitionerne i den almene ordbog over det engelske sprog The Oxford Dictionary of 

English (revised edition) (2005) (efterfølgende ODE) samt den før omtalte A Dictionary 

of Computing (2008) (efterfølgende DC) de mest relevante.  
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ODE (Oxford University Press, 2009c) giver et overblik over, hvordan det 

engelske sprog har udviklet sig over tid og omfatter ord fra hele den engelsksprogede del 

af verden. Ordbogen er struktureret sådan, at betydninger er opført i kronologisk 

rækkefølge og forskellige betydninger angives med tal. Ordbogen er korpusbaseret, 

hvilket betyder, at definitionerne udformes med udgangspunkt i de kontekster et ord 

indgår i, men med inddragelse af tidligere ordbøger og andre opslagsværker. 

Definitionerne er enten en betydningsforklaring, en grammatisk forklaring eller består i 

en krydshenvisning til et relateret ord. Det er angivet i en parentes, hvis betydningen 

falder inden for et særligt område, fx it. Jeg har brugt ODE til at få et indblik i, om det 

givne ord bruges i almensproget og om det har andre betydninger end den/de, der falder 

inden for domænet it og elektronik. 

DC omfatter som nævnt over 6.500 opslagsord inden for domænet it og 

elektronik og er revideret af en gruppe it-specialister. Jeg har ikke kunnet finde nærmere 

beskrivelse af, hvordan ordbogen er udformet og struktureret, men umiddelbart er 

definitionerne udformet mere i retning af, hvordan begreber forklares i leksika end i 

ordbøger. Det er den metode som ifølge Herslund og Smith er den ”fag- og 

videnskabsteoretisk orienterede tilgang”, hvor definitionen går ud over kun at omfatte 

træk (2003, 95). Jeg har brugt DC til at fastlægge betydning(er) specielt inden for it og 

elektronik.  

 

Efter at have fastlagt et ords engelske betydning(er) sammenholder jeg denne/disse med 

de betydninger, ordet forekommer med i de to korpora. Disse betydninger fastlægges ud 

fra de kontekster, ordene indgår i. I nogle tilfælde har det været nødvendigt at inddrage 

flere opslagsværker for at klarlægge, om den kontekst ordet indgår i også er en kontekst, 

det ville indgå i på engelsk. Det har eksempelvis været i tilfælde, hvor definitionerne i 

ODE og DC har været vage og meget overordnede. I sådanne tilfælde har jeg brugt 

Google som korpus til at verificere, om ordet ville indgå i samme kontekst på engelsk 

som det gør på henholdsvis dansk og tysk (for diskussion af Google som korpus samt 

overvejelser til fravalg af andre større korpora, se afsnit 4.1.2.3). I andre tilfælde optræder 

et ord på dansk eller tysk med en betydning, det ikke optræder med på det andet sprog. I 

disse tilfælde har jeg også brugt Google for at undersøge, om ordet i et større korpus 
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findes i denne betydning og derfor er gængs på dette sprog, selvom det ikke optræder i 

mit korpus. 

 

Endelig bruger jeg Duden – Deutsches Universalwörterbuch (2003) (efterfølgende 

Duden) og sproget.dk, der er en samlet indgang til forskellige opslagsværker om det 

danske sprog administreret og redigeret af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab (2009). 

 

4.1.2.3 Diskussion af Google som korpus 

Inden for korpuslingvistikken er søgemaskiner på nettet og især søgemaskinen Google et 

omdiskuteret emne i forbindelse med behovet for større korpora. I Corpus Linguistics 

and the Web (2007) diskuterer en række sprogforskere for og imod nettet og specielt 

Google som korpus. De konkluderer at internettet er et godt supplement til 

videnskabelige korpora (s. 4). 

 

Argumenterne imod Google er bl.a., at ingen kender det samlede antal tokens, dvs. det 

samlede antal af ord der søges i. Der mangler informationer om forfattere og deres 

baggrund i form af bl.a. modersmål og resultater kan ikke efterprøves, fordi data ændres 

konstant (Lüdeling, Evert & Baroni, 2007, 12-15). Især den manglende information om 

forfattere er et problem, når man undersøger anglicismer, fordi det er vigtigt, at 

forfatteren til teksten har engelsk som modersmål. Google giver mulighed for at søge 

efter resultater på et bestemt sprog og kun at søge efter resultater med et nationalt 

domænenavn. Det vil sige, at søger man på google.co.uk efter sider på engelsk, burde 

man kun få resultater fra engelske hjemmesider. Dette siger dog ikke noget om, om 

teksten er skrevet af en englænder, for disse domænenavne kan købes af alle. 

Søgemulighederne på Google har også andre ulemper, idet Google ikke 

skelner mellem små og store bogstaver samt medtager varianter af søgeordet. Det er 

derfor ikke muligt at lave præcise søgninger, dvs. søge efter en bestemt variant af et ord. 

Søger man eksempelvis med verbet e-maile, får man også resultater med e-mail, e-mails 

m.v. (Fletcher, 2007, 37).  
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Fordelene ved Google er på den anden side, at det er et opdateret korpus og det er stort. 

Desuden har Google den fordel i forbindelse med et komparativt studie som denne 

afhandling, at indsamlingen af teksterne og søgemulighederne er ens for både engelsk, 

dansk og tysk. For engelsk, dansk og tysk findes der offentligt tilgængelige almene 

korpora, men bl.a. er det påvist, at det engelske British National Corpus 

(http://www.natcorp.ox.ac.uk) og det tyske DWDS-Corpus (http://www.dwdes-corpus.de) 

ikke er komparative, da de er indsamlet efter forskellige principper (Lüdeling, Evert & 

Baroni, 2007, 8). Ved en søgning med green it, som er et udtryk, der forekommer i det 

tyske korpus, viste det sig desuden, at disse korpora ikke er opdaterede. Hverken i det 

danske KorpusDK (http://ordnet.dk/korpusdk) eller i British National Corpus fik jeg 

nogen resultater med denne søgning. I KorpusDK prøvede jeg også at søge med grøn it 

for det tilfælde, at udtrykket var blevet oversat, men det gav heller intet resultat. Dette 

kunne selvfølgelig være et tegn på, at udtrykket ikke bruges på engelsk og dansk. Ved en 

søgning på Google fik jeg imidlertid over 3 mio. hits på engelsk og 1.160 hits på dansk 

for green it og 116.000 for grøn it (9.3.2009). Det er for mig at se et tydeligt tegn på, at 

udtrykket er gængs på engelsk og dansk. 

 

Selvom der er meget, der taler imod at bruge Google som korpus, så har jeg valgt at 

bruge det, fordi det er det mest opdaterede korpus og det er komparativt. Desuden bruger 

jeg det som supplement og baserer ikke mine konklusioner på de resultater, jeg får med 

Google. Jeg bruger det med en vis forsigtighed, hvilket vil sige at der skal være mange 

hits og hits fra pålidelige kilder som eksempelvis aviser eller offentlige institutioner før, 

jeg accepterer et udtryk som gængs. Jeg søger på google.co.uk med sprogindstillingerne 

sat til engelsk, når jeg søger efter engelske ord. Jeg søger på google.dk med 

sprogindstillingerne sat til dansk, når jeg søger efter danske ord. Jeg søger på google.de 

med sprogindstillingerne sat til tysk, når jeg søger efter tyske ord. På den måde 

minimeres antallet af resultater fra ikke modersmålstalende. 

 

4.2 Valg af domæne 

Set i forhold til, at et af formålene med denne afhandling er at undersøge, om anglicismer 

med ens udtryk på dansk og tysk har samme betydning, var det væsentligste kriterium 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.dwdes-corpus.de/
http://ordnet.dk/korpusdk
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ved valg af korpus at finde et domæne, hvor der forekommer et vist antal anglicismer 

med ens udtryk på begge sprog. I et komparativt studie er det vigtigt at kunne 

sammenligne data, derfor var det også vigtigt at finde kilder, som svarer nogenlunde til 

hinanden på dansk og tysk.  

 

Valget af domæne endte efter flere pilotstudier med at falde på it og elektronik. Dette 

skyldtes for det første, at der forekommer mange anglicismer og for det andet er flere af 

dem ens i udtryk på dansk og tysk. Endelig viste det sig, at det var inden for domænet it 

og elektronik, at det kunne lade sig gøre at finde kilder på dansk og tysk, som svarer 

nogenlunde til hinanden og som var let tilgængelige.  

Det er berettiget at stille spørgsmålstegn ved, om it og elektronik er et 

domæne, hvor der er brug for at undersøge, om anglicismer med ens udtryk betyder det 

samme på dansk og tysk. Man kan have en formodning om, at der ikke vil være den store 

forskel i betydning for disse anglicismer, fordi de er nye og derfor formodentlig vil være 

fuldlån. Jeg mener nu, at det er interessant at undersøge anglicismer inden for domænet it 

og elektronik, netop fordi alle ord er relativt nye. Det er et domæne, hvor der hele tiden 

sker en udvikling og hele tiden kommer nye ord til. Det er derfor relevant at finde ud af, 

om der er hold i formodningerne om, at disse ord betyder det samme.  

 

4.3 Beskrivelse af korpuskilde 

Mediet, hvor teksterne til de to korpora er taget fra, er avisen Computerworld. 

Computerworld viste sig at være egnet til at sammenligne dansk og tysk med henblik på 

at finde anglicismer inden for it og elektronik, fordi avisen hører under den internationale 

koncern IDG (International Data Group) og udgives både i Danmark og Tyskland. IDG 

er ifølge deres hjemmeside førende i verden inden for teknologiske medier, og udgiver 

flere forskellige magasiner og aviser både på papir og elektronisk. De når ud til 200 mio. 

mennesker i 92 forskellige lande (International Data Group, 2009). Nogle af de mange 

magasiner og aviser udgives på verdensplan således, at emne og målgruppe ligger fast, 

men teksterne skrives af lokale journalister og form og indhold tilpasses det enkelte land. 

Computerworld er en af de aviser, som udgives på verdensplan, men skrives af lokale 
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journalister. Avisen har i Danmark beholdt navnet Computerworld, men bærer i Tyskland 

navnet COMPUTERWOCHE.  

 

Den danske og den tyske udgave af Computerworld er som det fremgår af nedenstående 

citater henholdsvis den danske og den tyske it-branches avis og avisens målgruppe er 

dermed folk, der arbejder med it professionelt. 

 

Computerworld dækker både den strategiske og forretningsmæssige 

anvendelse af it i danske virksomheder og offentlige institutioner. Men også 

udviklingen i både den lokale danske og globale it-branche er et kerneemne 

for redaktionens journalister. 

Endelig er det kritiske lys rettet mod digitaliseringen af det danske samfund 

og de politiske samt kulturelle konsekvenser af it-anvendelsen. (IDG 

Danmark, 2008) 

 

Die COMPUTERWOCHE berichtet schnell und detailliert über alle 

Belange der Informations- und Kommunikationstechnik in Unternehmen - 

über Trends, neue Technologien, Produkte und Märkte. IT-Manager und -

Profis versorgt sie mit technischen und strategischen Informationen, die sie 

benötigen, um die IT optimal auf die Bedürfnisse ihrer Unternehmen und 

deren Kunden auszurichten. (IDG BUSINESS MEDIA, 2008) 

 

Computerworld udgives i Danmark og Tyskland i papirform hver fredag og findes også i 

elektronisk form. Computerworld har eksisteret i Danmark siden 1981. Den trykte 

udgave af Computerworld udkommer hver fredag med et distribueret oplag på 11.079 

eksemplarer og har 120.000 læsere (IDG Danmark, 2009). Den elektroniske udgave, 

Computerworld.dk (efterfølgende cw.dk), opdateres løbende på alle hverdage og bringer i 

tidsrummet 7-16 en ny artikel cirka hvert 30. min. 

COMPUTERWOCHE har eksisteret i Tyskland siden 1974. Den trykte 

udgave udkommer hver fredag med et distribueret oplag på 45.264 eksemplarer og har et 

sted mellem 360.000 og 476.000 læsere alt efter hvilken læserundersøgelse, der lægges til 

grund (IDG Communications Media, 2008). Den elektroniske udgave af avisen, 

COMPUTERWOCHE.de (efterfølgende cw.de), opdateres som den danske løbende på 

alle hverdage og bringer i gennemsnit cirka 30 artikler om dagen. 
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Det kan altså konkluderes, at den danske og den tyske udgave af Computerworld lader 

sig sammenligne, hvad angår emne, målgruppe og indhold. Desuden læses både den 

trykte udgave og online udgaven af Computerworld af et forholdsvist stort antal 

mennesker.  

I afhandlingen bruger jeg tekster fra online udgaverne, fordi jeg skulle 

bruge tekster i elektronisk form for at kunne bruge WST. 

 

4.4 Indsamling af korpus 

Teksterne til de to korpora omfatter alle artikler bragt på cw.dk og cw.de i perioden 1.-15. 

juli 2008 med undtagelse af videoer og for de danske teksters vedkommende, er artikler 

med titlen: De mest læste artikler i denne uge udeladt, fordi de ville være dubletter. 

 

Som udgangspunkt besluttede jeg at indsamle tekster fra tre måneder. Dette var ud fra, at 

jeg med mine pilotstudier og ved læsning af andres undersøgelser kunne konstatere, at 

der skal et relativt stort korpus til før, antallet af anglicismer er så stort, at tendenser med 

en vis sikkerhed kan udledes. Det viste sig dog hurtigt, at tekster fra tre måneder ville 

blive for tidskrævende at kategorisere og sætte kilder på. Havde jeg samlet tekster fra tre 

måneder, var jeg nået op på over 3.000 dokumenter, da cw.dk bringer 15-20 artikler om 

dagen, mens cw.de bringer cirka det dobbelte. For at finde en balance mellem at have nok 

ord uden at have for mange dokumenter at skulle kategorisere og sætte kilder på, 

indsamlede jeg artikler fra en halv måned.  

 

Alle korpustekster er nummereret. Det var for mig at se, den mest enkle måde at holde 

styr på de mange tekster. Dette medfører, at kildeangivelser på eksempler i analysen er et 

nummer og at nærmere detaljer om den enkelte tekst fremgår af korpusoversigterne, bilag 

1 og 2. Her skal dog kort gives en samlet beskrivelse af teksterne. 

Det danske korpus består af 191 artikler (bilag 1) som journalisterne på 

cw.dk primært selv er forfattere på. 33 af artiklerne er oversættelser, hvoraf 28 af disse er 

markeret som værende oversat fra Computerworld News Service, der er koncernens 

amerikanske nyhedsbureau (Jensen, 2007, 20. juni). Journalisterne på cw.dk oversætter 
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selv disse artikler fra engelsk til dansk. Med meget få undtagelser er der forfatternavn 

og ved oversættelser navn på både forfatter og oversætter på alle artiklerne. 

Det tyske korpus består af 349 artikler (bilag 2), der ligeledes primært er 

skrevet af journalister tilknyttet cw.de. cw.de bringer dog også artikler fra 

søsterorganisationer samt fra AreaMobile, Deutsche Presse-Agentur (dpa) og fra 

pressetext.de (pte pte). 21 af artiklerne stammer fra AreaMobile.de, som udelukkende 

beskæftiger sig med nyt inden for mobiltelefoni (AreaDigital, 2008). 56 af artiklerne er 

fra dpa, som er et tysk nyhedsbureau og et af verdens største nyhedsbureauer, der 

leverer nyheder inden for alle områder (dpa, 2009). Andre 56 artikler stammer fra pte 

pte, der også er et nyhedsbureau. Disse artikler kan eventuelt være oversættelser fra 

engelsk. Generelt er det svært at se, om en artikel er en oversættelse eller om den er 

skrevet på tysk, for det er ikke som ved de danske tekster tydeligt angivet. 

 

Det danske korpus omfatter 74.059 tokens (samlet antal ord) og 11.088 types (antallet 

af ordformer), mens det tyske indeholder 170.560 tokens og 24.421 types. Forskellen i 

antallet af tokens betyder, at det tyske korpus er mere end dobbelt så stort som det 

danske, hvilket højst sandsynligt skyldes, at cw.de bringer dobbelt så mange artikler 

som cw.dk. Det er naturligvis vigtigt ved en sammenligning af data, at mængden af data 

er lige store. Dette er dog knapt så væsentligt, hvis sammenligningen foregår i procent, 

hvilket den gør i denne afhandling. Jeg overvejede kun at medtage hver anden artikel 

fra cw.de for at udligne forskellen, men da mange af emnerne er internationale, 

vurderede jeg, at risikoen for en skævvridning i emnedækningen i så fald ville være for 

stor. 

 Forskellen i antallet af types kræver en uddybende kommentar. Eftersom 

emnet er det samme, så burde der være cirka lige mange types i de to korpora. Som det 

fremgår af tallene ovenfor, så er der cirka dobbelt så mange types i det tyske korpus som i 

det danske. Denne forskel kan bl.a. bunde i, at der er flere tekster med i det tyske korpus 

og derfor dækkes flere emner end i det danske, og dermed forekommer der andre og flere 

ord. Det kan også skyldes, at der på tysk bruges mere morfologi end på dansk. 

Eksempelvis har den ubestemte artikel på dansk ordformerne en og et, mens den på tysk 

har ein, eine, einen, eines, einer og einem. Ser man på formerne et adjektiv kan have, 
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eksemplificeret ved smuk og schön, så har dansk formerne smuk, smukt og smukke, mens 

tysk har schön, schöne, schönen, schönes, schöner og schönem. Tysk har dermed typisk 

dobbelt så mange ordformer af et ord som dansk og derfor må det være normalt med 

dobbelt så mange types.  

Forskellen i antallet af types kunne formentlig være blevet udjævnet, hvis 

jeg havde lemmatiseret de to korpora. Dette gøres ved, at alle ordformer af et ord 

grupperes under dets grundform. Eksempelvis grupperes smuk, smukt og smukke under 

grundformen smuk og alle former af smuk tæller dermed som én type. Det er dog en 

meget tidskrævende proces og derfor valgte jeg ikke at lemmatisere. 
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5 Analysen 

Dette kapitel har til formål at besvare afhandlingens problemformulering, dvs. besvare 

spørgsmålet om, hvilke forskelle og ligheder der kan observeres ved de på dansk og tysk 

hyppigst forekommende anglicismer inden for it og elektronik. I første afsnit vil jeg 

præsentere de anglicismer, der er genstand for analysen og dermed er de hyppigst 

forekommende inden for it og elektronik. Dernæst vil jeg behandle de anglicismer, der 

optræder i begge korpora og undersøge dem for forskelle og ligheder i betydning samt 

om de optræder med varianter. Derefter vil jeg undersøge nogle udvalgte anglicismer, der 

ikke optræder i begge korpora. 

 

Det skal indledningsvis bemærkes, at alle anglicismer, der forekommer i både det danske 

og det tyske korpus, gengives i deres danske form i den løbende tekst.  

 

5.1 Anglicismer, som er genstand for analysen 

Ved den endelige udvælgelse af hvilke anglicismer, der skulle være genstand for en 

undersøgelse, valgte jeg at se på de anglicismer, der optræder blandt de 1000 hyppigst 

forekommende ord. Jeg overvejede først at undersøge de 30 hyppigst forekommende 

anglicismer i korpora, men ved identifikationen af anglicismerne viste det sig, at der i det 

danske korpus ikke var 30. Eller rettere havde de sidste 5-10 anglicismer en frekvens 

under 10, hvilket efter min mening er for få forekomster til at kunne klarlægge betydning. 

 

Tabel 1 og 2 nedenfor viser de anglicismer, der optræder blandt de 1000 hyppigst 

forekommende ord i korpora og dermed er de hyppigst forekommende anglicismer inden 

for it og elektronik på dansk og tysk. 
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Anglicismer blandt de 1000 hyppigst forekommende ord i det danske korpus: 

 

Tabel 1: Anglicismer blandt de 1000 hyppigst forekommende ord i det danske korpus
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Ordet privacy er medtaget, fordi det er del af termen privacy policy/politik 
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Anglicismer blandt de 1000 hyppigst forekommende ord i det tyske korpus: 

 

Tabel 2: Anglicismer blandt de 1000 hyppigst forekommende ord i det tyske korpus
*
 

                                                 
*
 Social er medtaget, fordi ordet er del af termen Social Network/Networking, Cloud er kortform for Cloud-

Computing, Unified er del af Unified Communications og Corporate indgår i termer som Corporate 

Identity og Corporate Blog. 
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I første spalte er ordene opført i den form, de forekommer i korpus, mens de i anden 

spalte er opført i deres grundform. Spalten Frekvens angiver antallet af Ord i korpus, 

dvs. antallet af forekomster i den eksakte form ordet er opført med i første spalte og før 

registrering. I spalten Frekvens efter registrering er antallet af anglicismen angivet efter 

registrering og i alle de ordformer, den forekommer i. Med andre ord er alle 

bøjningsformer talt med og hvis anglicismen forekommer som eksempelvis verbum, er 

denne form også talt med inklusiv dens ordformer. Som det fremgår af tabellen, er tallet 

nogle gange højere og nogle gange lavere efter registrering. Dette skyldes, at nogle ord 

ofte er del af eksempelvis firma- eller produktnavn og ingen bøjningsformer har, mens 

andre har flere forskellige bøjningsformer. Ordene markeret med fed optræder i begge 

korpora blandt de 1000 hyppigste ord.  

 

Som det fremgår af tabel 1 og 2 forekommer der i det tyske korpus cirka dobbelt så 

mange anglicismer som i det danske. Dette kan udlægges som, at tysk inden for domænet 

it og elektronik har flere anglicismer end dansk. Der skal dog tages forbehold for, at 

cw.de i kraft af, at de dagligt bringer dobbelt så mange artikler som cw.dk, kan have 

behandlet flere emner end cw.dk i den valgte periode. 

54,5 % af alle anglicismer blandt de 1000 hyppigste ord i det danske korpus 

forekommer i det tyske. I det tyske korpus forekommer kun 30,8 % af samtlige 

anglicismer blandt de 1000 hyppigst ord også i det danske korpus. Dermed er cirka en 1/3 

af de tyske anglicismer og over 1/2 af de danske anglicismer ens i udtryk. Yderligere er 

de tre hyppigst forekommende anglicismer (it, software og internet) de samme, de 

forekommer bare i forskellig rækkefølge. 

 

Som nævnt, vil jeg i første del af analysen koncentrere mig om de anglicismer, der 

optræder i begge korpora og undersøge deres betydning. Som det fremgår af tabellerne 

ovenfor, drejer det sig om 12 anglicismer: it, software, internet, server, applikation, 

online, MB, chip, e-mail, hardware, video og blog. 

Blandt de anglicismer, der ikke optræder i begge korpora blandt de 1000 

hyppigste ord, undersøger jeg ikke alle. Jeg har her for det første valgt at undersøge dem, 

der umiddelbart har samme betydning på de to sprog og dermed ser ud til at være 
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ækvivalenter. Desuden har jeg valgt tre anglicismer ud, som kun bruges på tysk og 

dermed kan bruges til at illustrere metoden præsenteret i afsnit 3.2.2 til, hvordan 

ækvivalenter kan findes. Dette medfører, at anglicismerne digital, RFID, browser, GPS 

og cross-site fra det danske korpus ikke undersøges nærmere, og at anglicismerne SLA, 

SOA, GB, UMTS, Prozessor, CIO, Social, Cloud, WLAN, Notebook, Unified, Update, 

Display, Website, Kamera, Link, Corporate, IT-Service, GHz, Mbit, Smartphone fra det 

tyske lades ude af betragtning. 

 

5.2 Anglicismer med ens udtryk 

5.2.1 Klassificering efter udtryk 

De 12 ens anglicismer er som det fremgår af tabel 3 nedenfor alle direkte lån, hvilket ikke 

er så underligt, idet jeg sammenligner anglicismer med ens udtryk. Der er dog ortografisk 

små forskelle på, hvordan ordene er indlånt. Eksempelvis tilpasses alle substantiver på 

tysk den tyske retskrivning, så de skrives med stort begyndelsesbogstav. På dansk skrives 

forkortelsen it med småt og internet med lille begyndelsesbogstav, hvilket afspejler en 

tilpasning til danske normer. Det engelske ord application skrives både på dansk og tysk 

applikation, dvs. med k, hvor det på engelsk skrives med c. 

 

 

Tabel 3: De 12 ens anglicismer klassificeret efter udtryk 
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5.2.2 Klassificering efter betydning 

I det følgende er anglicismerne opstillet efter, hvor hyppigt de forekommer i det danske 

korpus, begyndende med den der forekommer hyppigst. For hver anglicisme angives 

først den engelske betydning af ordet og derefter sammenlignes med forekomsterne i de 

to korpora. På baggrund heraf afgøres om anglicismen på dansk og tysk er et fuldlån, er 

lånt med delbetydning, har fået en ekstra betydning eller der er sket betydningsglidning.  

 

Alle engelske betydninger fra ODE og DC er vedlagt som bilag 3. Efter hver 

gennemgang er skemaet fra afsnit 2.7.3 indsat, for at give et samlet overblik over 

betydning(er) og eventuelle varianter. 

 

5.2.2.1 Ordet it 

Som det fremgår af bilag 3 er it på engelsk en forkortelse for information technology, 

som defineres som ‟enhver form for teknologi, der har med håndtering af informationer at 

gøre‟. Endvidere står der i DC:  

 

It [IT] incorporates the whole of computing and telecommunication 

technology, together with major parts of consumer electronics and 

broadcasting. Its applications are industrial, commercial, administrative, 

educational, medical, scientific, professional, and domestic. 

 

Ordet finder udbredelse inden for et utal af områder, hvilket gør det svært at undersøge, 

om ordet på dansk og tysk bruges i andre betydninger end det gør på engelsk og om det 

bruges i alle engelske betydninger, dvs. om det er et fuldlån. 

 

I det danske korpus forekommer it primært brugt i betydningen ‟teknologi‟, dvs. 

omfattende alt hvad der har med elektronisk håndtering af informationer at gøre (2). 

Derudover forekommer ordet i betydningerne ‟erhverv/fag‟ (3), ‟industri‟ (4) og 

‟værktøj‟ (5). 

 

(2) ”Ny Alliance er det eneste parti i Folketinget, som giver it topprioritet,” (Tekst 226) 

(3) …, it kan de fleste lære at anvende. (Tekst 128) 

(4) Skatter truer dansk it's førerposition. (Tekst 162) 
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(5) … i produktionen gør det umuligt at skille it og bankforretning. (Tekst 165) 

 

I det tyske korpus forekommer it primært i betydningerne ‟teknologi‟ (6) og ‟værktøj‟ 

(7), men også i mange tilfælde i betydningen ‟afdeling‟ (8). Desuden ses it i 

betydningerne ‟erhverv/fag‟ (9) og ‟industri‟ (10). 

 

(6) Cloud Computing sei zweifellos das "Next Big Thing" in der IT, … (Tekst 586) 

(7) ..., dass ihre IT zu diesem Ziel effektiv beitrage. (Tekst 563) 

(8) Bewertung der Ergebnisse und Vereinbarung von Maßnahmen zwischen IT und 

Fachbereich sorgt für eine kontinuierlich ... (Tekst 696) 

(9) ... hat heute fast jeder mit Bezug zur IT vor und/oder während des Studiums gemacht. 

(Tekst 563) 

(10) In fast jeder anderen Industrie unterhalten Kunden und Lieferanten gemeinsame 

Portale, um den Einkauf zu erleichtern, nur in der IT gibt es so etwas nicht. (Tekst 842) 

 

Som det fremgår af eksemplerne forekommer it på både dansk og tysk i betydningerne 

‟teknologi‟, ‟værktøj‟, ‟erhverv/fag‟ og ‟industri‟. Disse betydninger er også omfattet af 

den engelske definition. Kun i det tyske korpus forekommer it i betydningen ‟afdeling‟. 

På sin vis er denne betydning også omfattet af den engelske definition, men jeg har en 

formodning om, at man på engelsk ikke bruger udtrykket it for ‟afdeling‟. Jeg tror, at man 

på engelsk altid er nødt til at medtage department (afdeling). Jeg formoder dermed, at der 

her er tale om et engelsk kompositum, hvor sidste del udelades på tysk. 

Det er svært via et korpus at undersøge om it på engelsk kan betyde 

afdeling, dels fordi it har så mange betydninger, men mest fordi det generelt er svært at 

lede efter noget, hvor der mangler en del af ordet. En måde at undersøge om it kan betyde 

afdeling på engelsk, ville være at sende den tyske sætning til oversættelse og se, hvordan 

den blev oversat. Dette rækker dog ud over de metoder, jeg her søger at benytte. Derfor 

har jeg ikke undersøgt forekomsten it i betydningen ‟afdeling‟ nærmere. 

 

Jeg vil ud fra ovenstående konkludere, at it på dansk er et fuldlån. Desuden formoder jeg, 

at it på tysk optræder i en anden betydning, som ikke eksisterer på engelsk og dansk, 
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nemlig i betydningen ‟afdeling‟, og derfor konkluderer jeg, at it på tysk har fået en ekstra 

betydning.  

 

 

Tabel 4: Oversigt over udtryk og betydning af ordet it på dansk og tysk 

 

5.2.2.2 Ordet software 

Ifølge definitionerne i bilag 3 er software på engelsk en fællesbetegnelse for de dele af en 

computer, som ikke kan ses med det blotte øje, dvs. det er programmer, der udføres på 

computeren. Software kan opdeles i systemsoftware og applikationssoftware, hvor det 

første er programmer, der er nødvendige for, at computeren virker, mens det andet er 

programmer udviklet til et bestemt formål, som brugeren ønsker at bruge computeren til. 

 

Både i det danske og tyske korpus optræder ordet software udelukkende i betydningen 

‟computerprogram‟, og kan i de fleste tilfælde inddeles efter om ordet betyder 

‟systemsoftware‟ (11) og (12) eller ‟applikationssoftware‟ (13) og (14): 

 

(11) Microsoft klar med ny software til servere (Tekst 215) 

(12) Bislang wird Wii von Nintendos eigener Software dominiert, ... (Tekst 811) 

(13) Milestone Systems, der producerer software til styring af digital videoovervågning, 

… (Tekst 242) 

(14) … wächst in vielen Unternehmen der Bedarf nach Software für die 

Personaleinsatzplanung. (Tekst 592) 

 

I nogle tilfælde er det dog ikke muligt at afgøre, om det drejer sig om den ene eller den 

anden slags software: 
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(15) … på vindenergimarkedet skal vindes med teknologi, herunder software. (Tekst 199) 

(16) … erleichtert es vor allem größeren Unternehmen, ihre Software effektiv und 

transparent zu verwalten, ... (Tekst 548) 

 

Betydningsmæssigt stemmer forekomsterne i korpora overens med den engelske 

definition af software, derfor konkluderer jeg, at software både på dansk og tysk er et 

fuldlån. 

 

 

Tabel 5: Oversigt over udtryk og betydning af ordet software på dansk og tysk 

 

5.2.2.3 Ordet internet 

Ordet internet betyder på engelsk et ‟globalt computernetværk, som ikke i sig selv stiller 

nogle tjenester til rådighed for slutbrugeren, men som forbinder andre netværk, der gør‟, 

jf. bilag 3. 

  

Både i det danske og det tyske korpus forekommer internet udelukkende i den engelske 

betydning ‟computernetværk‟: 

 

(17) … , hemmeligholdt sikkerhedshul i DNS-strukturen under internettet blev i går 

lukket … (Tekst 232) 

(18) …, at virksomheder bruger stadig mere tid på at øge tilstedeværelsen på internettet 

… (Tekst 192) 

(19) Neben der bereits umfangreichen Nutzung des Internets als Informationskanal und 

Transaktionsplattform ... (Tekst 793) 
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(20) ... das Schweizer Fernsehen (SF) wird via Live-Stream zeitsouverän im Internet aus 

Peking berichten. (Tekst 745) 

 

Jeg vil derfor konkludere, at ordet internet er et fuldlån. 

 

 

Tabel 6: Oversigt over udtryk og betydning af ordet internet på dansk og tysk 

 

5.2.2.4 Ordet server 

Af de engelske definitioner i bilag 3 fremgår det, at server på engelsk inden for it og 

elektronik har to betydninger. På den ene side refererer server til et computerprogram, 

der stiller forskellige servicer til rådighed for computere koblet sammen i et netværk. På 

den anden side til den fysiske computer, hvor dette program kører på. 

 

I det danske korpus optræder ordet både i betydningen ‟computer‟ (21) samt i 

betydningen ‟computerprogram‟ (22): 

 

(21) …, og som nu er ude på at udfordre Intel ved at sætte dens chip med deres lave 

strømforbrug i servere. (Tekst 217) 

(22) ”Hvis han har ret, vil både computere og servere være i fare. …” (Tekst 284) 

 

I visse tilfælde kan det dog være svært at afgøre hvilken betydning, der er tale om. I 

nedenstående eksempel kan server både referere til computeren med serverprogrammet 

eller til selve programmet: 

 

(23) …, som vil gøre det lettere for it-administratorer at installere nye blades og 

udskifte servere. (Tekst 141) 
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På tysk gælder det ligesom på dansk, at ordet server optræder i begge betydninger og ofte 

kan det være svært at afgøre hvilken betydning, der er tale om som i eksemplet nedenfor:  

 

(24) Das kostet Server, Netzkapazität, Storage und Admin-Tage und bringt... (Tekst 628) 

 

Jeg vil derfor konkludere, at ordet server både på dansk og tysk inden for domænet it og 

elektronik er et fuldlån. 

 

 

Tabel 7: Oversigt over udtryk og betydning af ordet server på dansk og tysk 

 

5.2.2.5 Ordet applikation 

Ordet applikation har ifølge ODE fem betydninger, men kun den femte falder inden for it 

og elektronik. Denne betydning stemmer overens med definitionen i DC, der beskriver 

applikation som noget på en computer, der kan udføre en bestemt opgave, jf. bilag 3. Det 

er en noget flyvsk definition, men det interessante er, at ODE i en parentes medtager 

application program og at DC henviser til applications program. Det er nemlig også der, 

man lander, hvis man leder efter betydningen på software og følger henvisningen til 

applikationssoftware. Derfor vil jeg mene, at applikation og software er synonymer i de 

tilfælde, hvor software betyder ‟applikationssoftware‟. Dette medfører også, at 

applikation kan defineres som et ‟brugerprogram‟, dvs. et program udviklet til en bestemt 

opgave som brugeren ønsker at udføre med computerens hjælp.  

 

Ordet applikation optræder i det danske korpus alene, dvs. ikke i kombination med 

program.  
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(25) Priserne på de små spil og andre applikationer spænder fra gratis til 50 kroner, …  

(Tekst 244) 

(26) …, for at øge interoperabiliteten mellem de forskellige applikationer, der bliver 

benyttet til at oprette forretningsdokumenter. (Tekst 177) 

 

Dette kunne skyldes, at applikation på dansk kun bruges i betydningen ‟brugerprogram‟ 

og at vi derfor ikke behøver markere hvilken form for applikation, der er tale om. Dette 

kan dog ikke være forklaringen, da applikation på dansk også bruges inden for 

håndarbejde i betydningen ‟påsyning‟. Ved en søgning på google.dk med applikation, 

hvor jeg gennemså resultaterne på de første 10 sider, fik jeg også et par resultater med 

applikation i betydningen ‟påføring‟. Disse resultater var begge fra medicin.dk og 

handlede om brug af salver. De fleste resultater fra søgningen på google.dk handlede dog 

om applikation i betydningen ‟brugerprogram‟. Lige meget hvilken betydning 

applikation optrådte i, var det dog uden nærmere specifikation i form af komposita med 

program eller syning. En søgning med applikationsprogram gav i forhold til søgningen 

med applikation også langt færre resultater. Ved en søgning på google.co.uk med 

application optrådte ordet i de fleste tilfælde i komposita med eksempelvis program eller 

form. Heraf kan jeg konkludere, at engelsk specificerer hvilken form for applikation der 

er tale om, mens dansk ikke gør.  

 

Ordet applikation optræder i det tyske korpus ligeledes alene og udelukkende i 

betydningen program til et bestemt formål:  

 

(27) ..., wenngleich es derzeit nur für die Positionsbestimmung in Google Maps und 

anderen Applikationen genutzt werden kann. (Tekst 840) 

 

Applikation er i Duden opført med syv forskellige betydninger, men med en søgning på 

google.de med Applikation og Applikationsprogramm var resultatet det samme som ved 

søgningen på google.dk. På tysk specificeres det altså heller ikke med komposita, hvilken 

betydning applikation har. 
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Jeg vil konkludere, at ordet applikation både på dansk og tysk inden for domænet it og 

elektronik er et fuldlån. Desuden kan jeg konkludere, at ordet ved en nærmere 

undersøgelse ikke kun bruges inden for it og elektronik på dansk og tysk og at det ikke 

specificeres nærmere via udtrykket på dansk og tysk, hvilken betydning ordet bruges i. 

 

 

Tabel 8: Oversigt over udtryk og betydning af ordet applikation på dansk og tysk 

 

5.2.2.6 Ordet online 

Ordet online fungerer ifølge ODE både som adjektiv og adverbium. For mig at se er 

betydningen den samme lige meget, om ordet bruges som adjektiv eller adverbium. 

Derfor kan online ifølge bilag 3 tilskrives fire betydninger, hvoraf kun de to falder klart 

inden for domænet it og elektronik. Disse to er online i betydningen ‟at være tilkoblet et 

system, hvor de handlinger der foretages registreres med det samme‟ og online i 

betydningen ‟at være tilkoblet et netværk‟, typisk internettet. Den ene definition, der 

falder uden for, er online i betydningen ‟at sætte noget i gang‟, eksemplificeret i ODE 

med idriftsættelse af et kraftværk. Den anden omhandler automation, jf. tredje definition i 

DC i bilag 3.  

 

I begge korpora forekommer online i de to betydninger, der klart falder inden for it og 

elektronik. I det tyske korpus optræder ordet online overvejende i betydningen ‟tilkoblet 

et netværk‟, hvor det enten drejer sig om et mindre netværk eller internettet generelt. I det 

danske fordeler tilfældene sig omtrent ligeligt på de to betydninger.  

 

I betydningen ‟tilkoblet et system, hvor handlinger registreres med det samme‟: 

 

(28) … ikke har stor erfaring med online auktioner. (Tekst 250) 

(29) Wer es gewohnt ist, seine Flüge online zubuchen, ... (Tekst 790) 
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I betydningen ‟tilkoblet et netværk‟: 

 

(30) Virksomheden bag en af verdens største online fællesskaber, … (Tekst 210) 

(31) … könnten Kunden künftig online die lange Liste der Anwendungen ... (Tekst 706) 

 

Det skal her tilføjes, at i betydningen ‟at være tilkoblet et system, hvor de handlinger der 

foretages, registreres med det samme‟, foregår disse handlinger på internettet. Jeg vil 

mene, at de to betydninger dækker over det samme, fordi de begge indeholder kriteriet, at 

man skal være tilkoblet et netværk. Derfor vil jeg slå de to betydninger sammen, så 

online inden for it og elektronik betyder ‟at være tilkoblet et netværk‟. Dette netværk ser 

desuden ud til oftest at være internettet, hvad fremgår af (32) og (33), hvor online 

fungerer som synonym til internet: 

 

(32) …, der får den ny iPhone 3g "skilt ad" og dokumenteret dette online. (Tekst 247) 

(33) Die Zunkunft des Versandhandels ist online.  Die Gesamtausgaben der Deutschen 

im Internet für ... (Tekst 813) 

 

Til sidst skal det nævnes, at online i begge korpora optræder i betydningen at sætte noget 

i gang: 

 

(34) …, når det hele går online. (Tekst 191) 

(35) Bei dem Internet-Videodienst stellen die Nutzer selbst die Videos online, ... (Tekst 

839) 

 

Ovenfor blev betydningen ‟at sætte noget i gang‟ omtalt som faldende uden for 

afhandlingens område, men jeg vælger alligevel at kommentere den, fordi den dels 

optræder i begge korpora og dels ser ud til kun at optræde i betydningen ‟at offentliggøre 

noget på internettet‟. Det er i hvert fald, hvad en hurtig søgning på google.dk og 

google.de viser. Hvis dette er rigtigt, forekommer ordet online i betydningen ‟at sætte 

noget i gang‟ med delbetydning. Men da denne betydning jo falder uden for 
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afhandlingens område, vil jeg konkludere, at online både på dansk og tysk inden for it og 

elektronik er et fuldlån. 

 

 

Tabel 9: Oversigt over udtryk og betydning af ordet online på dansk og tysk 

 

5.2.2.7 Ordet MB 

Som det fremgår af bilag 3, er MB en forkortelse for ordet megabyte, der på engelsk 

angiver en ‟mængde data, som kan behandles som en enhed af en computers hardware‟. 

Af de engelske definitioner i bilaget fremgår det desuden, at megabyte kan ses forkortet 

på flere forskellige måder. Enten som MB, Mb eller Mbyte.  

 

I det danske korpus forekommer forkortelsen MB i 61,5 % af tilfældene i den samme 

tekst. Derfor foretog jeg en søgning på google.dk for at fastslå, om MB er en gængs term 

på dansk. Det gav i dette tilfælde nogle problemer, fordi det var en forkortelse, der var 

søgeord. MB er en forkortelse for andet end megabyte og indgår også i firmanavne, derfor 

skal man nogle sider frem før MB som forkortelse for megabyte begynder at komme, men 

den findes i flere tilfælde i den betydning. Derfor vil jeg konkludere, at MB er et gængs 

ord på dansk. Endelig skal det bemærkes, at MB i begge korpora også forekommer i den 

uforkortede udgave megabyte. 

 

Både i det danske og det tyske korpus angiver MB en enhed og anvendes i forbindelse 

med data. I det danske korpus forekommer MB i sammenhænge omkring priser på data 

(36), mens MB i det tyske korpus primært forekommer i sammenhænge omkring 

kapacitet (37): 

 

(36) Generelt ligger Sonofons data-priser på 45 kroner per MB … (Tekst 160) 
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(37) … kommt mit dem für 2,5-Zoll-Laufwerke gängigen 8 MB großen Pufferspeicher. 

(Tekst 567) 

 

Selvom MB optræder i forskellige kontekster i de to korpora, vil jeg konkludere, at MB 

både på dansk og tysk er et fuldlån, fordi ordet i alle forekomster optræder i betydningen 

enhed og i forbindelse med data. 

 

 

Tabel 10: Oversigt over udtryk og betydning af ordet MB på dansk og tysk 

 

5.2.2.8 Ordet chip 

Ordet chip har på engelsk mange betydninger, men eftersom fokus her er på it og 

elektronik, er det kun den tredje betydning i ODE, der er interessant. Her beskrives chip 

som en kortform af microchip. I DC er chip opført med to betydninger, hvor den første 

svarer til definitionen af microchip i ODE. Derfor konkluderer jeg, at chip inden for it og 

elektronik har to betydninger på engelsk: Enten betyder chip det ‟materiale som er 

grundlaget for at lave et integreret kredsløb‟ eller også er chip et uformelt navn for selve 

dette kredsløb, jf. bilag 3. 

 

Det er i mange tilfælde svært at afgøre, om chip bruges i den ene eller den anden 

betydning i forekomsterne i de to korpora. Umiddelbart forekommer chip i det danske 

korpus kun i betydningen ‟integreret kredsløb‟: 

 

(38) En kendt sikkerheds-ekspert har opdaget en hidtil ukendt brist i chip fra Intel. (Tekst 

284) 

(39) Satsningen om at producere chip på 450 millimeter plader vil hjælpe Intel … (Tekst 

217) 
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I det tyske korpus kan chip i flere tilfælde betyde begge dele:  

 

(40) 2009 werden Chips laut Intel auf 32-nm-Strukturen geschrumpft, ... (Tekst 723) 

 

Ovenstående eksempel kan enten tydes sådan, at der er tale om en færdig chip, dvs. et 

integreret kredsløb, eller det kan tydes sådan, at materialet som et integreret kredsløb 

fremstilles på skrumper til 32 nm. Teksten hvor eksemplet stammer fra handler om, at 

nogle forskere har fundet en teknik til at gøre størrelsen på chip mindre. Derfor er det 

mest nærliggende, at chip her betyder ‟materiale‟, men fordi det i eksemplet handler om 

Intels chip, så kan det ligeså vel betyde ‟integreret kredsløb‟, da Intel producerer 

integrerede kredsløb. 

 

I de fleste tilfælde forekommer chip i det tyske korpus dog klart i betydningen ‟integreret 

kredsløb‟: 

 

(41) Während manche Bugs die Funktionsfähigkeit der Chips beinträchtigen können - 

(Tekst 818) 

 

Det kan som nævnt være svært at afgøre, hvilken betydning chip forekommer i. Ordet 

optræder helt klart i betydningen integreret kredsløb i begge korpora. I betydningen 

materiale forekommer det måske i det tyske. Umiddelbart vil jeg tro, at chip i 

betydningen ‟materiale‟ kun bruges af en snæver kreds af fagfolk, hvilket er grunden til, 

at det ikke ses brugt i den betydning i de to korpora. På baggrund heraf, vil jeg 

konkludere, at chip er et fuldlån. 

 

 

Tabel 11: Oversigt over udtryk og betydning af ordet chip på dansk og tysk 
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5.2.2.9 Ordet e-mail 

Ordet e-mail har, som det fremgår af ordbogscitaterne i bilag 3, forskellige varianter på 

engelsk. Det kan enten skrives electronic mail, e-mail eller email og kan optræde både 

som substantiv og verbum. Substantivet e-mail betyder på engelsk ‟elektronisk overførte 

meddelelser, der sendes via et computernetværk‟. Verbet e-mail defineres som 

handlingen ‟at sende en e-mail til nogen‟ eller ‟sende noget via e-mail‟. 

 

I både det danske og det tyske korpus optræder ordet primært i varianten e-mail, men ses 

også skrevet uden e, dvs. mail og i det danske også på formen email. I det tyske korpus 

forekommer e-mail kun som substantiv, mens det i det danske i et enkelt tilfælde 

forekommer som verbum. Betydningsmæssigt anvendes e-mail både i det dansk og det 

tyske korpus primært i betydningen ‟meddelelse‟: 

 

(42) …, modtog en længere e-mail fra Gates, … (Tekst 120) 

(43) E-Mails verschickt nur jeder Achte mit seinem Mobiltelefon. (Tekst 672) 

 

I det danske korpus forekommer e-mail som nævnt i ét tilfælde som verbum: 

 

(44) Atul Malhotra blev i slutningen af juni tiltalt for at have e-mailet fortrolige IBM-

informationer til to topchefer – (Tekst 271) 

 

Ved en søgning på google.de med mailen fremkommer hits fra eksempelvis forskellige 

tyske medier og universiteter, jf. figur 8 nedenfor. Det er for mig at se en god indikator 

på, at e-mail også anvendes som verbum på tysk. 
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Figur 8: Screenshot af søgning med mailen på google.de (9.3.09) 

 

Ligeledes bruges ordet i begge korpora i betydningen ‟computerprogram‟: 

 

(45) …var det kun håndteringen af et økonomisystem og måske noget mail, som 

partneren varetog. Men nu kommer der også administration af for eksempel IP-telefoni, 

… (Tekst 230) 

(46) … das technische Fundament für E-Mail, Kalender und andere Groupware-

Funktionen bildet. (Tekst 751) 

 

Ved en søgning på google.co.uk fremkom e-mail i flere tilfælde også i betydningen 

‟computerprogram‟. Ordet har altså også denne betydning på engelsk. 

 

I det tyske korpus ses e-mail i et enkelt tilfælde brugt i betydningen ‟filtype‟: 

 

(47) … und unterschiedlichsten Dateitypen vorliegen: HTML, PDF, Ascii, E-Mail oder 

klassische Microsoft-Office-Formate – (Tekst 828) 

 

Ved en søgning på google.dk med e-mail fås over 23 mio. hits og de fleste er umiddelbart 

med e-mail i betydningen ‟meddelelse‟ eller ‟computerprogram‟. Derfor var jeg nødt til 
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at søge med en sætning eller et kompositum for at have en chance for at undersøge, om e-

mail også på dansk bruges i betydningen ‟filtype‟. Ved at søge med e-mail-fil fandt jeg et 

par resultater, hvor betydningen var ‟filtype‟, men ikke nogen, der var pålidelige nok til 

at understøtte, at e-mail på dansk bruges i betydningen ‟filtype‟. Idet e-mail kun 

forekommer i et enkelt tilfælde i det tyske korpus, lavede jeg også en søgning på 

google.de med E-Mail-Datei for at undersøge, om betydningen ‟filtype‟ er gængs på tysk. 

Den søgning gav ligesom den danske kun få pålidelige resultater. 

Betydningen ‟filtype‟ er ikke omfattet af den engelske definition, derfor 

søgte jeg også efter e-mail i denne betydning på engelsk. Ved en søgning på google.co.uk 

med email-file fik jeg flere resultater, hvor betydningen var ‟filtype‟.  

 

Jeg vil konkludere, at e-mail på dansk og tysk er et fuldlån. Selvom resultaterne ved en 

søgning på Google efter e-mail i betydningen ‟filtype‟ er få, så forekommer ordet dog i 

denne betydning på begge sprog.  

 

 

Tabel 12: Oversigt over udtryk og betydning af substantivet e-mail på dansk og tysk 

 

 

Tabel 13: Oversigt over udtryk og betydning af verbet e-mail på dansk og tysk 

 

5.2.2.10 Ordet hardware 

Ifølge definitionerne i bilag 3 har ordet hardware på engelsk to betydninger, men det er 

kun den ene, der falder inden for it og elektronik. Inden for it og elektronik betyder 
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hardware på engelsk de ‟fysiske komponenter af et computersystem eller andre former 

for elektroniske systemer‟. 

 

I såvel det danske som det tyske korpus optræder hardware kun i betydningen ‟fysiske 

komponenter‟: 

 

(48) … vil være blandt de første virksomheder, der kan tilbyde hardware til begge 

styresystemer, oplyser Microsoft. (Tekst 215) 

(49) Schwachstellen in der Hardware bestehender iPhones, ... (Tekst 779) 

 

Jeg konkluderer derfor, at ordet hardware både på dansk og tysk inden for it og 

elektronik er et fuldlån. 

 

 

Tabel 14: Oversigt over udtryk og betydning af ordet hardware på dansk og tysk 

 

5.2.2.11 Ordet video 

Som det fremgår af bilag 3 kan video ifølge ODE på engelsk både optræde som 

substantiv og verbum, og både substantivet og verbet har hver to betydninger. 

Substantivet video betyder enten en ‟teknik, hvormed billeder i bevægelse optages og 

sendes‟ eller et ‟bånd, hvorpå en film eller andet materiale er optaget‟. Verbet video har 

ifølge ODE ligeledes to betydninger. Det refererer enten til handlingen ‟at optage noget 

på et videobånd med en videomaskine‟ eller ‟at filme noget med et videokamera‟. Som 

det også fremgår af bilag 3, er video i DC opført med to betydninger. Anden definition i 

DC svarer til video i betydningen ‟teknik‟. Den første definition i DC refererer til video 

som et ‟medie, der indeholder både billeder og lyd‟. Ordet video har dermed i alt fem 

betydninger på engelsk. 
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Video bruges i begge korpora hyppigst i betydningen ‟medie‟ (50) og (51). I det danske 

korpus ses video i nogle få tilfælde brugt i betydningen ‟teknik‟ (52). Det samme er 

tilfældet i det tyske, dog er forekomsterne i det tyske korpus tvetydige og kan også betyde 

kamera, hvormed man kan producere video (53): 

 

(50) …, der har set en video på YouTube siden 2005. (Tekst 171)  

(51) …, online jede Menge an Information, persönliche Fotos und Videos öffentlich zu 

machen. (Tekst 596) 

(52) Men det var slet ikke var tiltænkt tjenester som tale og video, der kræver høj 

signalkvalitet," siger han. (Tekst 154) 

(53) …, Fotos werden immer noch mit 2 Megapixeln aufgenommen, Video gibt es nicht.  

(Tekst 804) 

 

Substantivet video i betydningen ‟bånd, hvorpå en film eller andet materiale er optaget‟ 

forekommer ikke i de to korpora. Jeg ved dog, at video findes i denne betydning både på 

dansk og tysk. Det er også muligt at finde ordet både i Duden og på sproget.dk i denne 

betydning. 

 

Både på dansk (54) og tysk (55) gengives det engelske verbum video i betydningen ‟at 

filme‟ med substantivet video og et verbum i korpora: 

 

(54) I et interview af Caballero, som Microsoft optog på video under konferencen, … 

(Tekst 107) 

(55) Ob man mit einem Mobiltelefon Videos drehen möchte, ist Geschmackssache. (Tekst 

762) 

 

Ved en søgning på google.dk med forskellige former af video som man kunne forestille 

sig, at det ville bøjes som verbum (videoe, videoet, videoede), fremkom meget få 

brugbare resultater. Google medtager som nævnt i afsnit 4.1.2.3 altid varianter af et 

søgeord, derfor fik jeg flere millioner hits, men de fleste af dem var med video som 
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substantiv. Søgningerne med videoet og videoede gav dog nogle få hits med video som 

verbum, jf. figur 9 nedenfor. 

 

 

Figur 9: Screenshot af søgning med videoet på google.dk (2.5.09) 

 

Det virker ud fra søgningen på google.dk ikke som, at video er gængs som verbum på 

dansk, fordi der er få hits og dem der er, stammer fra privatpersoner. På tysk tegner der 

sig det samme billede, idet en søgning på google.de med videoen, videoet, gevideoet 

ingen pålidelige resultater frembød. Jeg vil derfor konkludere, at det både på dansk og 

tysk kun er substantivet video, der er indlånt. 

Det betyder dog ikke, at video er lånt med delbetydning, for betydningen af 

verbet video forekommer både på dansk og tysk, jf. eksemplerne (54) og (55). 

Betydningen af det engelske verbum video gengives på begge sprog med substantivet 

video og et verbum og kan derfor siges at være en form for oversættelseslån. Verbet video 

er dermed ikke ens i udtryk på dansk og tysk. 
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Tabel 15: Oversigt over udtryk og betydning af substantivet video på dansk og tysk 

 

5.2.2.12 Ordet blog 

Ordet blog er ikke optaget i ODE, men defineres i DC som en ‟frit tilgængelig netdagbog, 

der enten føres af en enkelt person eller en gruppe‟. Desuden kaldes blog på engelsk også 

Web log, jf. bilag 3. 

 

I det danske korpus forekommer blog kun i betydningen ‟netdagbog‟: 

 

(56) Det skriver Niniane Wang, der er udviklingchef hos Google på firmaets blog. (Tekst 

238) 

 

I det tyske korpus forekommer ordet blog hovedsageligt i betydningen ‟netdagbog‟ (57), 

men i et enkelt tilfælde også i betydningen ‟filtype‟ (58). Desuden ses i det tyske korpus 

også udtrykket weblog: 

 

(57) Diese äußern sich in Blogs oder Foren über ihre letzte Urlaubsreise oder erworbene 

Bücher. (Tekst 579) 

(58) Die Dokumente können in verschiedenen Sprachen und unterschiedlichsten 

Dateitypen vorliegen: HTML, PDF, Ascii, E-Mail oder klassische Microsoft-Office-

Formate - aber auch in Form von RSS-Feeds und Blogs. (Tekst 828) 

 

Der gælder ved søgningen efter forekomster af blog i betydningen ‟filtype‟ på Google det 

samme som for e-mail i betydningen ‟filtype‟, at det er nødvendigt at søge med en 

sætning eller et kompositum. Derfor søgte jeg med blog-fil og blogfil på google.dk for at 

undersøge, om ordet bruges i betydningen ‟filtype‟ på dansk. Jeg fik to hits med hvert 
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udtryk. Med søgningen blog file på google.co.uk fik jeg heller ikke mange hits. Ved en 

søgning med Blog-Datei på google.de fik jeg også meget få hits. På den baggrund vil jeg 

slutte, at blog på alle tre sprog sjældent bruges i betydningen ‟filtype‟, men at det dog 

bruges i denne betydning. 

 

I både det danske og det tyske korpus forekommer blog som verbum i betydningen ‟at 

skrive netdagbog‟: 

 

(59) Forfatter, journalist og foredragsholder John de Summer-Brason blogger om 

bestræbelserne på … (Tekst 221) 

(60) Seit zwei Sepago-Architekten auf der Firmen-Website bloggen, ... (Tekst 822) 

 

Ved en søgning på google.co.uk med to blog viser det sig, at blog også bruges som 

verbum på engelsk.  

 

I det danske korpus forekommer blog også i et enkelt tilfælde i afledningen blogger: 

 

(61) ”Nogle brugere, bloggere og myndigheder har spurgt, … (Tekst 211) 

 

Ved en søgning med blogger på google.de og google.co.uk viste det sig, at denne 

afledning af blog også er gængs på tysk og engelsk. 

 

Jeg vil derfor konkludere, at ordet blog både på dansk og tysk er et fuldlån. 

 

 

Tabel 16: Oversigt over udtryk og betydning af substantivet blog på dansk og tysk 
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Tabel 17: Oversigt over udtryk og betydning af verbet blog på dansk og tysk 

5.2.3 Konklusion på de anglicismer, der er ens på de to sprog 

Efter at have undersøgt betydningen af de 12 ens anglicismer kan jeg konstatere, at de 

inden for domænet it og elektronik med en enkelt undtagelse alle er fuldlån. Nærmere 

bestemt optræder anglicismerne: software, internet, server, applikation, online, MB, chip, 

e-mail, hardware, video og blog fuldlån på begge sprog. 

 

Ser man nærmere på de varianter anglicismerne optræder med, er der også mange 

ligheder at spore. For begge sprog gælder eksempelvis, at applikation staves med k, hvor 

det på engelsk staves med c. Desuden gælder for applikation, at ordet både på dansk og 

tysk ligesom på engelsk har betydninger, der falder uden for it og elektronik. Hvor dette 

på engelsk fører til, at ordet ofte optræder i kompositum, så forekommer applikation på 

dansk og tysk primært alene lige meget i hvilken betydning, det bruges. Anglicismen e-

mail optræder med forskellige varianter, men på begge sprog er det e-mail, der er 

dominerende, jf. tabel 12. Varianten mail bruges på begge sprog i 25 % af tilfældene, så 

her ligner sprogene også hinanden meget.  

På begge sprog er video et fuldlån, men verbet to video udtrykkes med 

video som substantiv og et verbum. På dette punkt opfører de to sprog sig også ens, men 

udtrykkene til betydningerne ‟at optage noget på et videobånd med en videomaskine‟ 

eller ‟at filme noget med et videokamera‟ er ikke længere ens på de to sprog og udgøres 

ikke af ét ord. 

Jeg vil vurdere, at der umiddelbart ikke vil være nogle problemer forbundet 

med at lade disse 11 anglicismer stå ved en oversættelse mellem de to sprog. Disse ord 

dækker på dansk og tysk i Hjelmslevs terminologi samme område af en ”meningszone”, 

jf. afsnit 2.1.2. Det eneste der skal tilpasses ved en oversættelse er ortografi og morfologi, 

fordi ordene indordner sig under de to sprogs regler.  
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Anglicismen it er den eneste, der opfører sig forskelligt på de to sprog. På dansk er it et 

fuldlån, mens det på tysk har fået en ekstra betydning, nemlig ‟afdeling‟. Ved en 

oversættelse af it fra tysk til dansk, når it betyder ‟afdeling‟, vil det derfor efter min 

mening være hensigtsmæssigt at oversætte med it-afdeling. Omvendt kan man droppe 

afdeling, når man oversætter fra dansk til tysk. 

 

5.4 Anglicismer med forskelligt udtryk 

I dette afsnit vil jeg først undersøge, hvorvidt computer og PC samt mobiltelefon og 

Handy er udtryk for samme betydning. Desuden vil jeg præsentere andre ækvivalenter til 

disse anglicismer. Endelig vil jeg finde de danske ækvivalenter til anglicismerne Web, 

User og Tool, der kun i det tyske korpus optræder blandt de 1000 hyppigste ord.  

5.4.1 Ordene computer og PC 

Indledningsvis kan om de to anglicismers udtryk siges, at de begge er direkte lån. 

 

5.4.1.1 Ordet computer 

Ordet computer defineres i ODE således: 

 

an electronic device which is capable of receiving information (data) in a 

particular form and of performing a sequence of operations in accordance 

with a predetermined but variable set of procedural instructions (program) 

to produce a result in the form of information or signals. 

 

Definitionen i DC svarer til den i ODE, jf. bilag 3. Ordet computer betyder derfor på 

engelsk et ‟apparat, der er i stand til at indlæse og behandle data på baggrund af nogle 

forudbestemte kriterier‟. Den engelske definition er meget teknisk, men som det fremgår 

af citatet, behandles data af et program. Derfor må det være muligt at slutte, at optræder 

computer i korpora i kontekster med data og program samt software og applikation, som 

ovenfor er påvist at betyde program, så er computer lånt med den engelske betydning. 

 

Ordet computer optræder kun i det danske korpus blandt de 1000 hyppigst 

forekommende ord, men forekommer dog også i det tyske. Både på dansk og tysk 



 80 

optræder ordet computer i betydningen ‟apparat‟ og i forbindelse med data og program 

(62) og (63): 

 

(62) … at bruge programmet på en computer der bruger Windows som styresystem.  

(Tekst 238) 

(63) … rund 12.000 Computer mit der dazugehörigen Software. (Tekst 767) 

 

I mange tilfælde optræder computer på begge sprog i kontekster, hvor det ikke lige 

fremgår, at computeren er et apparat, der behandler data. I flere tilfælde går 

forekomsterne i korpora på computerens form (64) og (65), eller hvad den kan bruges 

til (66) og (67): 

 

(64) PDA'er gør ældreplejen mere effektiv Med håndholdte computere er ældreplejen 

blevet optimeret, … (Tekst 116) 

(65) …, den Computer zuzuklappen und jemandem zuzuhören.“ (Tekst 822) 

(66) …, hvor computere slår ip-nummeret op på den side brugeren vil besøge. (Tekst 

232) 

(67) …, der Entwicklung von Fahrzeugen und Maschinen am Computer, ... (Tekst 500) 

 

I den engelske definition af computer mangler beskrivelse af, hvordan en computer ser ud 

og hvad den kan bruges til. Derfor er det ikke muligt ud fra definitionerne i ordbøgerne at 

afgøre om computer på dansk og tysk er et fuldlån eller er lånt med delbetydning eller har 

fået andre betydninger. I det danske korpus forekommer eksempelvis udtrykkene 

bærbare computere og håndholdte computere. Ved en søgning på google.co.uk med 

handheld computer fremkommer godt en million hits (12.3.09). I mange tilfælde står 

handheld computer sammen med PDA, ligesom ordet gør i eksempel (64). Det er for mig 

at se et tegn på, at ordet findes på engelsk og at betydningen er den samme på dansk og 

engelsk. Når det nu er form, der undersøges, så er der på Google også den mulighed at 

klikke på ”billeder” i bjælken øverst. Sammenlignes billederne på google.dk og 

google.co.uk, ses det, at en handheld computer er identisk med en håndholdt computer. 

Gennemføres den samme søgning med portable computer og bærbar computer fås også 
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godt en million hits for portable computer og billeder, der viser samme udformning. Det 

kan altså lade sig gøre at undersøge, om formen på en computer er ens. Det er til gengæld 

noget mere omfattende og nærmest umuligt at undersøge om alle funktioner en computer 

kan have på dansk og tysk, går igen på engelsk. Her vil jeg blot gå ud fra, at computeren i 

kraft af sin egenskab som et apparat, der behandler data på baggrund af nogle 

forudbestemte kriterier, kan fungere som værktøj i et utal af situationer. 

 

Jeg konkluderer på baggrund af den engelske definition og undersøgelsen af, om en 

computer på engelsk også kan være håndholdt og bærbar, at computer både på dansk og 

tysk er et fuldlån. 

 

5.4.1.2 Ordet pc 

Som det fremgår af bilag 3 er PC en forkortelse for personal computer. Pc defineres som 

en computer, som kun kan bruges af én person ad gangen. Desuden fremgår det af DC, at 

pc oftest bruges om IBM-kompatible computere, hvilket betyder en ‟computer, der kan 

fungere med samme hardware og software som computere fra firmaet IBM‟. Det fremgår 

dog også, at forkortelsen pc også bruges for enhver anden personlig computer, men at 

udtrykket personal computer i sådanne tilfælde er mere almindeligt. Pc kan dermed enten 

betyde ‟IBM-kompatibel computer‟ eller ‟personlig computer‟. 

 

Af definitionen på pc kan udledes, at pc er en bestemt slags computer. Dette medfører, at 

pc betyder det samme som computer, men med den forskel, at en pc kun kan bruges af én 

person. Dette medfører, at der er de samme problemer forbundet med at undersøge om pc 

er et fuldlån, er lånt med delbetydning, har fået ekstra betydning eller om der er sket 

betydningsglidning, som der var med computer. Der mangler informationer om form og 

funktion. 

 

Ordet pc optræder kun i det tyske korpus blandt de 1000 hyppigst forekommende ord, 

men forekommer dog også i det danske. Både på dansk og tysk optræder ordet pc 

overvejende i betydningen ‟personlig computer‟ (68) og (69): 
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(68) … mobile hjemmesider lige så seriøst som de, der er tilgængelige via en pc. (Tekst 

173) 

(69) …, müssen mindestens 250 PCs mit Microsoft-Programmen bestückt haben. (Tekst 

677) 

 

Det er vanskeligt ud fra forekomsterne i korpora at afgøre, hvorvidt pc skal forstås som, 

at det er en computer, der kun kan bruges af én person ad gangen. Umiddelbart svarer 

forekomsterne med pc til forekomsterne med computer. Der er en enkelt forekomst i det 

tyske korpus, som kan give et hint til, hvad en pc ikke er (70): 

 

(70) ...; auf Mac und PC ist er über iTunes ... (Tekst 817) 

 

Som det fremgår af eksemplet, er en pc ikke en Mac, der er en computer fra firmaet 

Apple. 

 

Pc forekommer i begge korpora også i betydningen ‟IBM-kompatibel computer‟ (71) og 

(72): 

 

(71) … IBM PC's maksimale hukommelse på 640 kilobyte: (Tekst 120) 

(72) … seinen ersten "IBM-kompatiblen" PC mit Intels 80386er heraus. (Tekst 829) 

 

Alle tilfælde af pc i betydningen ‟IBM-kompatibel computer‟ forekommer i tekster, som 

fortæller et firmas eller en persons historie. Pc optræder altså kun i betydningen ‟IBM-

kompatibel computer‟, når der berettes om fortiden. Dette kunne sammen med det 

faktum, at pc i begge korpora, når det refererer til IBM-kompatible computere eksplicit er 

markeret i form af ”IBM PC” som i eksempel (71) eller med ”IBM-kompatiblen” som i 

eksempel (72) være et tegn på, at ‟personlig computer‟ er den dominerende betydning. 

 

Ordet pc optræder både på dansk og tysk i begge engelske betydninger og jeg 

konkluderer derfor, at ordet er et fuldlån. 
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5.4.1.3 Computer på dansk og PC på tysk – eller måske Rechner? 

Efter at have undersøgt betydningerne af ordene computer og pc, kan jeg konkludere, at 

de to ord bruges synonymt både på dansk og tysk og at de dermed kan siges at være 

ækvivalenter. Set ud fra antallet af forekomster i de to korpora, vil jeg konkludere, at ved 

oversættelse mellem de to sprog, vil det ofte være fornuftigt at oversætte computer med 

PC, når man oversætter fra dansk til tysk og omvendt, når man oversætter fra tysk til 

dansk. 

 

I min gennemgang af de tyske konkordanslister med computer og pc kunne jeg 

konstatere, at der på tysk også bruges et tredje udtryk som synonym til de to andre. Dette 

er udtrykket Rechner. Dette betyder, at der umiddelbart er tre hyppigt brugte udtryk på 

tysk, men kun to på dansk for betydningen ‟apparat, der er i stand til at indlæse og 

behandle data på baggrund af nogle forudbestemte kriterier‟.  

Som det fremgår af tabel 18 bruges Rechner i korpus hyppigere end 

computer, men det er stadig pc, der er mest brugt.  

 

 

Tabel 18: Procent af det samlede antal forekomster af computer, pc og Rechner i korpora 

5.4.2 Ordene mobiltelefon og Handy 

Den danske anglicisme mobiltelefon og den tyske Handy kan ikke slås op i ORO, da det 

er henholdsvis en hybrid og en pseudoanglicisme. Ifølge de i denne afhandling benyttede 

opslagsværker, gengiver begge anglicismer det engelske udtryk mobile phone, der ifølge 

ODE betyder en ‟telefon, som er forbundet til et telefonsystem på cellebasis, hvorfor den 

kan bruges inden for et stort areal uden at være tilsluttet et netværk‟, jf. bilag 3. Med 

andre ord betyder mobile phone en ‟trådløs telefon med en stor rækkevidde‟.  

 

Definitionen på mobile phone er, at det er en bestemt type telefon, men i mange tilfælde 

optræder ordene mobiltelefon og Handy i kontekster, hvor betydningen nærmest ligner 

den, der fremkommer ved analysen af computer og pc. Som det ses af eksemplerne 
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nedenfor, så findes der software til mobiltelefoner (73) og (74), og det er muligt at gå 

på nettet via en mobiltelefon (75) samt downloade musik (76): 

 

(73) … meget besværligt at installere applikationer på almindelige mobiltelefoner.  

(Tekst 244) 

(74) Google hat seine Kartensoftware Maps für Handys um eine Suchfunktion per 

Spracheingabe erweitert. (Tekst 604) 

(75) …, når mobiltelefonen er på nettet. (Tekst 173) 

(76) … sollen die Musikstücke zudem direkt aufs Handy geladen werden können.  (Tekst 

505) 

 

Ud fra den engelske definition af mobile phone i ODE ville mobiltelefon og Handy være 

lånt med en ekstra betydning. For at være sikker på, at dette ikke er tilfældet, har jeg lavet 

en søgning på google.co.uk med mobile phone. Ved at læse nogle af de fremkomne 

reklametekster, nåede jeg frem til, at mobiltelefon og Handy er at betragte som fuldlån og 

dermed også er ækvivalenter, idet de på dansk og tysk bruges i samme kontekster. 

 

I min gennemgang af konkordanslisterne med mobiltelefon og Handy kunne jeg 

konstatere, at der bruges flere forskellige udtryk på dansk og tysk for mobile phone. Som 

det fremgår af tabel 19 nedenfor, så bruges eksempelvis også på tysk mobiltelefon. 

Desuden ses på tysk også Mobilfunk, men det er klart udtrykket Handy, der dominerer. På 

dansk ses også udtrykket mobil, men det er mobiltelefon, der er det dominerende. 

 

 

Tabel 19: Danske og tyske ækvivalenter til mobile phone i procent 

 

5.4.3 Ordet Web 

Web er et direkte lån, og som det fremgår af bilag 3, har Web ifølge ODE fem 

betydninger, men det er kun den ene, der falder inden for it og elektronik. Ifølge ODE 
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betyder “the Web the World Wide Web or the Internet”. Ifølge DC er the World Wide 

Web en informationsservice, som er forbundet til et netværk, typisk internettet. Derfor 

betyder Web og Internet ifølge fagordbogen ikke det samme, men ifølge den 

almensproglige ordbog ODE bruges de synonymt. 

 

Ordet Web forekommer kun i det tyske korpus blandt de 1000 hyppigste ord. Det 

forekommer også i det danske, men kun i et enkelt tilfælde. I det tyske korpus 

forekommer Web udelukkende i betydningen ‟internet‟ (77) og (78): 

 

(77) … müssen sich die Internetnutzer bewusst darüber sein, dass auch das Web ein 

öffentlicher Ort ist. (Tekst 596) 

(78) ..., das Surfen im Web sicherer zu gestalten. (Tekst 610) 

 

Jeg kan ud fra forekomsterne i det tyske korpus konkludere, at Web på tysk bruges som 

synonym for internet. Ordet Web forekommer i et enkelt tilfælde i det danske korpus og 

for at sikre mig, at det ikke skyldes størrelse og sammensætning af mit korpus, at ordet 

ikke forekommer hyppigere, lavede jeg en søgning på google.dk med web. Dette gav 

resultater med firmanavne og komposita og derfor vil jeg konkludere, at Web ikke synes 

at bruges på dansk. Derfor er den danske ækvivalent til det tyske Web internet. I nogle 

tilfælde vil man måske også kunne bruge online ved en oversættelse, da det ved analysen 

af betydningen af online i afsnit 5.2.2.6 blev påvist, at online også bruges som synonym 

til internet. 

5.4.4 Ordet User 

User er et direkte lån, der ifølge ODE ikke som sådan hører ind under it og elektronik. 

Ordet har ifølge ODE tre betydninger: 

 

1. a person who uses or operates something. 

2. a person who exploits others: he was a gifted user of other people.  

3. [mass noun] (Law) the continued use or enjoyment of a right. 

 

User bruges almensprogligt i betydningen „bruger‟ eller ‟udnytter af andre‟ eller det 

bruges inden for jura i betydningen ‟brugsret‟. User er ikke med i DC, men ordbogen har 
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16 forskellige komposita med, hvori User indgår. Det er dermed et ord, der ikke er 

fremmed inden for it og elektronik på engelsk. Grunden til ordet er medtaget her, er, at 

det forekommer blandt de 1000 hyppigst forekommende ord i det tyske korpus og at det 

ser ud til at udtrykket kun forekommer inden for it og elektronik på tysk, hvor det betyder 

‟bruger‟ (79) og (80). 

 

(79) … und in der Schweiz surfen 279.000 User bereits mit Firefox 3. (Tekst 570) 

(80) Hat beispielsweise ein User eine Sitzungen auf einem anderen Computern irrtümlich 

nicht ... (Tekst 691) 

 

Ordet User forekommer ikke i det danske korpus og ved en søgning på google.dk og en 

gennemgang af resultaterne på de første 10 sider fremkom User kun i firmanavne, 

engelske citater eller i komposita som eksempelvis User Experience eller User Interface. 

Dermed kan jeg konkludere, at User ikke er en anglicisme, der findes på dansk. Ved at 

bruge metoden beskrevet i afsnit 3.2.2, hvor man først slår det engelske udtryk op i en 

engelsk-dansk ordbog og derefter undersøger, om det opførte danske udtryk også bruges i 

samme betydning som det engelske, når jeg frem til, at vi på dansk har udtrykket bruger 

for betydningen ‟bruger‟ inden for it og elektronik. Derfor er ækvivalenten til den tyske 

anglicisme User det hjemlige danske udtryk bruger. 

 Det skal desuden nævnes, at der findes flere synonymer til User på tysk. 

Under gennemgangen af konkordanslisten med User stødte jeg på udtrykkene Nutzer, 

Benutzer og Anwender. 

5.4.5 Ordet Tool 

Tool er også et direkte lån. Ordet Tool har som det fremgår af bilag 3 ifølge ODE flere 

betydninger, men betyder inden for it ”a piece of software that carries out a particular 

function, typically creating or modifying another program”. I DC beskrives Tool med lidt 

andre ord på samme måde. Ordet Tool betyder derfor på engelsk ‟computerprogram med 

en bestemt funktion‟. 

 

Tool forekommer kun i det tyske korpus blandt de 1000 hyppigste ord, hvor det 

forekommer udelukkende i den engelske betydning: 
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(84) Der "Terminal Services Application Analyzer" ist ein kostenloses Tool, das unter 

Windows XP und Vista feststellen kann, ... (Tekst 554) 

 

Tool forekommer ikke i det danske korpus og ved en søgning på google.dk og en 

gennemgang af resultaterne på de første 10 sider fremkom Tool kun i få tilfælde i 

betydningen ‟computerprogram med en bestemt funktion‟. I de fleste tilfælde indgik Tool 

i firmanavne eller engelske citater. Den gængse danske ækvivalent til Tool er det 

hjemlige udtryk værktøj. Dette kan man finde ud af ved at bruge metoden beskrevet i 

afsnit 3.2.2, hvor man først slår Tool op i en engelsk-dansk ordbog, hvor man finder ordet 

værktøj, og derefter undersøger, om dette udtryk bruges i betydningen ‟computerprogram 

med en bestemt funktion‟. 

 

5.5 Konklusion på analysen 

Efter analysen kan jeg konstatere, at der blandt de 1000 hyppigst forekommende ord i de 

to korpora forekommer omkring dobbelt så mange anglicismer i det tyske korpus som i 

det danske. Dette kan med det forbehold, at det tyske korpus er så meget større end det 

danske udlægges som, at tysk inden for it og elektronik har dobbelt så mange anglicismer 

som dansk. 

12 anglicismer er ens i udtryk på de to sprog og af disse 12 er de tre 

hyppigst brugte, som er it, software og internet, de samme. De 12 ens anglicismer er, 

hvad udtryk angår, alle direkte lån og hvad betydning angår, så er de 11 af dem fuldlån. I 

de tilfælde hvor udtrykket adskiller sig fra det engelske, så gør det det på dansk og tysk 

på samme måde. Eksempelvis skrives applikation på begge sprog med k og video findes 

ikke som verbum. Dermed kan jeg konkludere, at de her undersøgte ens anglicismer ikke 

fremviser nævneværdige forskelle. Dansk og tysk strukturerer her verden på samme måde 

og derfor bør disse ens anglicismer ikke volde problemer ved en oversættelse. 

 

Med hensyn til anglicismer med forskelligt udtryk, så var det muligt at påvise, at de 

direkte anglicismer computer og pc betyder det samme, men at computer er det hyppigst 

brugte udtryk på dansk, mens pc er hyppigst på tysk. Desuden findes der også et hjemligt 



 88 

udtryk på tysk, der bruges synonymt til computer og pc, nemlig ordet Rechner. En anden 

betydning, der er udtrykt ved forskellige anglicismer på dansk og tysk er betydningen 

‟trådløs telefon med en stor rækkevidde‟, som oftest udtrykkes med mobiltelefon på 

dansk og Handy på tysk. Desuden forekommer yderligere udtrykket mobil på dansk og 

udtrykkene Mobiltelefon og Mobilfunk på tysk for samme betydning.  

 Hvad disse anglicismer angår, så bruges udtrykkene computer, pc og også 

mobiltelefon som det ses på begge sprog, men der er stor forskel på, hvor hyppigt de 

bruges. De nævnte anglicismer ligner hinanden, hvad betydning angår og vil derfor på 

betydningssiden ikke volde problemer ved oversættelse. Men i det at udtrykkene bruges 

på begge sprog, kunne det formodes, at ordene får lov at stå ved en oversættelse. Dette er 

eksempelvis ikke hensigtsmæssigt med computer og pc, da computer som sagt er mest 

gængs på dansk og pc på tysk. I disse tilfælde vil en oversættelse derfor blive knap så 

vellykket. 

 

De tyske anglicismer Web, User og Tool bruges ikke på dansk. Det er måske ikke de mest 

interessante ord at undersøge, men de kan bruges til at illustrere metoden præsenteret i 

afsnit 3.2.2. Desuden kan de bruges som indikatorer for, at det formentlig ikke skyldes 

forskellen i korpusstørrelse, at der er flere anglicismer i det tyske korpus end i det danske 

blandt de 1000 hyppigste ord. Det blev påvist, at Web bruges synonymt til internet, 

hvilket betyder, at den danske ækvivalent er en anglicisme. Til User og Tool er de danske 

ækvivalenter hjemlige udtryk. Dette kan være et tegn på, at tysk har flere anglicismer end 

dansk inden for it og elektronik 
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6 Konklusion 

En anglicisme defineres som enhver leksikalsk, fonologisk, ortografisk, morfologisk, 

semantisk eller syntaktisk påvirkning af et givent sprog, som kommer fra engelsk. 

Desuden kan jeg konkludere, at det vigtigste kriterium ved afgørelsen af, om et ord er en 

anglicisme, er den betydningsmæssige oprindelse, dvs. den semantiske påvirkning. 

 Anglicismer kan efter udtryk inddeles i direkte lån, hybrider, 

pseudoanglicismer og oversættelseslån. Hvad angår betydning, kan de inddeles i fuldlån, 

lån med delbetydning, lån med ekstra betydning eller efter om der er sket 

betydningsglidning. 

 

De oftest benyttede modeller til inddeling af anglicismer, kan ikke bruges ved 

sammenligning af betydning, fordi de ikke er konsekvente. De inddeler efter udtryk og 

betydning på samme niveau, hvor en klassificering til brug ved sammenligning af 

betydning må foregå først efter udtryk og dernæst efter betydning.  

Er formålet med en undersøgelse at sammenligne sprog med henblik på at 

fastlægge forskelle og ligheder i udtryk og betydning, skal en model omfatte 

klassificering først efter udtryk og dernæst efter betydning. Desuden skal den, hvad 

udtryk angår, indeholde informationer om, hvordan ordet ortografisk fremstilles og om 

det optræder med varianter. Med hensyn til betydning skal den i tilfælde af, at ordet ikke 

er et fuldlån indeholde informationer om, hvilke(n) betydning(er) ordet har. 

 

Ved en undersøgelse af anglicismers betydning skal man holde sig for øje, at der findes 

forskellige former for betydning. Derfor bør det ved en analyse af anglicismers betydning 

fremgå, hvilke(n) form(er) for betydning, der undersøges.  

Anglicismers betydning kan enten undersøges ved at sammenligne med 

betydning(er) opført i engelske ordbøger eller ved at danne et engelsk korpus ud fra 

samme kriterier som det korpus er dannet, hvori de anglicismer findes, som er genstand 

for en analyse. Vælger man at sammenligne med ordbogsbetydninger, bør ordbøgerne 

beskrives nærmere. 
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Til at finde ækvivalenter til anglicismer, der kun optræder på et sprog, kan 

man ved korpusarbejde efter min mening bruge markørmetoden og som supplement, kan 

opstilles et begrebssystem med komposita. 

 

Jeg kan ud fra afhandlingens analyse konkludere, at inden for it og elektronik er de 

hyppigst forekommende anglicismer, der forekommer på både dansk og tysk alle direkte 

lån, som er lånt som fuldlån. Disse adskiller sig desuden på udtrykssiden på samme måde 

fra det engelske udtryk. Dermed er der en tendens mod, at direkte lån inden for it og 

elektronik på dansk og tysk ligner hinanden i udtryk og betydning.  

Afhandlingen har dog også vist, at nogle anglicismer, som optræder på 

begge sprog ikke bruges lige hyppigt på dansk og tysk. Der bør derfor ved hver enkelt 

anglicisme foretages en undersøgelse af, om anglicismen er gængs på det sprog, der 

oversættes til. Dermed sagt, kan der påvises den systematiske lighed, at direkte lån inden 

for it og elektronik på dansk og tysk typisk er fuldlån og at udtrykket adskiller sig fra det 

engelske på samme måde.  

Det er på den anden side ud fra de her undersøgte anglicismer ikke muligt at 

sige noget systematisk om forskelle. Det er ej heller muligt at sige noget om forskelle og 

ligheder, hvad angår udtrykssiden af hybrider og pseudoanglicismer og om disse er 

fuldlån, lånt med delbetydning, har fået ekstra betydning eller der er sket 

betydningsglidning, idet disse typer viste sig stort set ikke at optræde inden for it og 

elektronik. 

 

Det er begrænset, hvad ud fra denne afhandling kan siges om forskelle og ligheder ved 

anglicismer på dansk og tysk. I afhandlingen har jeg dog udarbejdet metoder, hvormed 

det systematisk vil kunne lade sig gøre at sammenligne anglicismer på flere sprog med 

hensyn til betydning og ækvivalenter. 
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7 Perspektivering 

I denne afhandling har jeg kun behandlet anglicismer inden for it og elektronik. Det ville 

være relevant at undersøge anglicismer inden for andre områder også. Hermed kunne 

man dels finde ud af, om det er en generel tendens, at direkte lån er fuldlån og dels måske 

kunne opstille nogle retningslinjer for, hvordan hybrider og pseudoanglicismer ligner og 

adskiller sig fra hinanden på dansk og tysk. 

 

Denne afhandling behandler primært semantiske forskelle og ligheder ved anglicismer, 

men anglicismer adskiller sig som nævnt også mellem sprog på bl.a. det fonologiske, 

morfologiske og syntaktiske plan. Det kunne derfor også være relevant at undersøge, 

hvordan anglicismer på dansk og tysk ligner og adskiller sig med hensyn til bøjning.  

Det ville også være hensigtsmæssigt at lave en mere systematisk analyse af, 

hvilke synonymer anglicismer optræder med. Som det fremgår af afsnit 5.4, så 

forekommer der ofte synonymer til anglicismerne enten i form af andre anglicismer eller 

i form af hjemlige ord. Det kunne være interessant at undersøge om et hjemligt udtryk 

eventuelt bruges hyppigere end anglicismen.  

En anden mulighed ville være at undersøge hvilke komposita, 

anglicismerne danner og om engelske komposita indlånes på samme måde på dansk og 

tysk. Det kunne jo tænkes, at komposita på det ene sprog ville være primært direkte lån, 

mens det på det andet ville være hybrider. Endelig kunne det også være relevant at 

undersøge hvilke kollokationer anglicismerne optræder med.  

 

De nævnte eksempler på, hvad der også ville være relevant at undersøge, kan alle bidrage 

til at give oversættere bedre mulighed for at behandle anglicismer. 
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Bilag 3: Definitioner fra Oxford Reference Online 

 

ODE - The Oxford Dictionary of English (revised edition) (2005) 

DC - A Dictionary of Computing (2008) 

 

IT 

Ordet IT defineres i ODE som følger: 

 

[mass noun] the study or use of systems (especially computers and 

telecommunications) for storing, retrieving, and sending information. 

 

I DC defineres ordet IT således: 

 

information technology (IT)   Any form of technology, i.e. any 

equipment or technique, used by people to handle information. […] It 

incorporates the whole of computing and telecommunication technology, 

together with major parts of consumer electronics and broadcasting. Its 

applications are industrial, commercial, administrative, educational, 

medical, scientific, professional, and domestic. 

 

 

software 

Ordet software betyder ifølge ODE: 

 

[mass noun] the programs and other operating information used by a 

computer. Compare with hardware. 

 

I DC beskrives software således: 

 

software   A generic term for those components of a computer system that 

are intangible rather than physical. It is most commonly used to refer to the 

programs executed by a computer system as distinct from the physical 

hardware of that computer system, and to encompass both symbolic and 

executable forms for such programs. A distinction can be drawn between 

systems software, which is an essential accompaniment to the hardware in 

order to provide an effective overall computer system (and is therefore 

http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e2557&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&category=&entry=t140.e34115
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e5267&category=
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normally supplied by the manufacturer), and applications software specific 

to the particular role performed by the computer within a given 

organization. 

 

systems software (system software)   The totality of software required to 

produce a system acceptable to end users. See also systems programming. 

 

applications software   Collective term for applications programs. 

 

applications program (application program)   Any program that is 

specific to the particular role that a given computer performs within a given 

organization and makes a direct contribution to performing that role. For 

example, where a computer handles a company's finances a payroll program 

would be an applications program. By contrast, an operating system or a 

software tool may both be essential to the effective use of the computer 

system, but neither makes a direct contribution to meeting the end-user's 

eventual needs. 

 

 

Internet 

Ordet Internet betyder ifølge ODE: 

 

(the Internet) a global computer network providing a variety of information 

and communication facilities, consisting of interconnected networks using 

standardized communication protocols.  

 

I DC defineres ordet således: 

 

Internet (Net) The global informal network that now links a very 

substantial fraction of the world's computer networks. […] In broad terms 

the Internet does not offer services to end-users, but serves primarily to 

interconnect other networks on which end-user services are located. It 

provides basic services for file transfer, electronic mail, and remote login, 

and high-level services including the World Wide Web and the MBONE. 

 

 

server 

Ordet server har ifølge ODE følgende betydninger: 

 

http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e173&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e5266&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e171&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e3642&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e4921&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e1961&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e1672&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e5857&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e3153&category=
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1. a person or thing that serves. 

• (N. Amer.) a waiter or waitress. • (Christian Church) a person assisting the 

celebrant at the celebration of the Eucharist.  

2. a computer or computer program which manages access to a centralized 

resource or service in a network. 

 

DC definerer ordet som følger: 

 

server   A system on a network that provides a service to other systems 

connected to the network. 

 

 

application 

Ordet application har ifølge ODE fem betydninger: 

 

1. a formal request to an authority: an application for leave | [mass noun] 

licences are available on application | [as modifier] an application form.  

2. [mass noun] the action of putting something into operation: the 

application of general rules to particular cases | [count noun] massage has 

far-reaching medical applications. 

• practical use or relevance: this principle has no application to the present 

case.  

3. [mass noun] the action of applying something to a surface: paints 

suitable for application on fabric | [count noun] a fresh application of 

make-up. 

• a medicinal substance applied to the skin.  

4. [mass noun] sustained effort; hard work: the job takes a great deal of 

patience and application.  

5. ( also application program ) (Computing) a program or piece of 

software designed to fulfil a particular purpose: a database application. 

 

I DC defineres ordet således: 

 

application   A particular role or task to which a computer system can be 

applied, or, more usually, the software used for such a purpose. See 

application package, applications program. 

 

applications program (application program)   Any program that is 

specific to the particular role that a given computer performs within a given 

organization and makes a direct contribution to performing that role. For 

http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e168&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e171&category=
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example, where a computer handles a company's finances a payroll program 

would be an applications program. By contrast, an operating system or a 

software tool may both be essential to the effective use of the computer 

system, but neither makes a direct contribution to meeting the end-user's 

eventual needs. 

 

 

online 

Ordet online har ifølge ODE alt efter om det er et adjektiv eller et adverbium følgende 

betydninger: 

 

→ adjective   

controlled by or connected to a computer. 

• (of an activity or service) available on or performed using the Internet or 

other computer network: online banking. 

 

→ adverb   

1. while connected to a computer or under computer control. 

• by means of the Internet or other computer network. • with processing of 

computer data carried out simultaneously with its production.  

2. in or into operation or existence: the new power plant will go online this 

month. 

 

Ifølge DC har online tre betydninger: 

 

online (or on-line)   

1. Connected to the system and usable. See also offline.  

2. Connected to a network, especially the Internet.  

3. In automaton theory, describing an automaton that, having read the first k 

symbols of the input string, has already produced the first k symbols of the 

output string. The concept of being online is analogous to the initial 

subwords-preserving property of gsm-mappings. 

 

 

MB 

MB defineres i ODE som: 

 

(Computing) a unit of information equal to one million or (strictly) 

1,048,576 bytes. 
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I DC defineres MB således: 

 

MB (or Mb)   Symbols for megabyte. See mega-, byte. 

 

byte   A fixed number of bits that can be treated as a unit by the computer 

hardware. It is a subdivision of a word, and almost always comprises 8 bits 

although 6, 7, or 9 bits are occasionally encountered. 

 

The letters B and b are commonly used as symbols for byte, as in MB 

(megabyte), and GB (gigabyte), although the word is often written in full in 

such cases, as in Mbyte. 

 

mega-   (symbol: M) A prefix indicating a multiple of one million (10
6
), as 

in megahertz and megawatt. […] 

 

 

chip 

Ordet chip har ifølge ODE flere forskellige betydninger: 

 

→ noun   

1. a small piece of something removed in the course of chopping, cutting, or 

breaking a hard material such as wood or stone: granite chips. 

• a hole or mark left by the removal of such a piece. • [mass noun] (Brit.) 

wood or woody fibre split into thin strips and used for weaving hats or 

baskets.  

2. (Brit.) a long rectangular piece of deep-fried potato. 

• ( also potato chip ) (N. Amer.) a potato crisp.  

3. short for microchip.  

4. a counter used in certain gambling games to represent money: a poker 

chip.  

5. (in football, golf, and other sports) a short lofted kick or shot. 

 

→ verb  (chips, chipping, chipped) [with obj.]  

1. cut or break (a small piece) from a hard material: we had to chip ice off 

the upper deck. 

• [no obj.] (of a material or object) break at the edge or on the surface: the 

paint had chipped off the gate. • cut pieces off (a hard material) to shape it 

or break it up: craftsmen chipped the blocks of flint to the required shape | 

[no obj.] she chipped away at the ground outside the door. • (Brit.) cut (a 

potato) into strips.  

2. [usu. as adj.] (chipped) (Brit.) cut (a potato) into chips.  

http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e3175&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e555&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e433&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&entry=t11.e5841&category=
http://www.oxfordreference.com.esc-web.lib.cbs.dk/views/?subview=Main&category=&entry=t140.e48208


 158 

3. (in football, golf, and other sports) kick or strike (a ball or shot) to 

produce a short lofted shot or pass: he chipped a superb shot over the 

keeper.  

 

microchip 

 

→ noun   

a tiny wafer of semiconducting material used to make an integrated circuit. 

 

→ verb   

(microchips, microchipping, microchipped) [with obj.] implant a 

microchip under the skin of (a domestic animal) as a means of 

identification. 

 

Ifølge DC har chip to betydninger: 

 

chip   1. A small section of a single crystal of semiconductor, usually 

silicon, that forms the substrate upon which is fabricated a single 

semiconductor device or all the individual devices comprising an 

integrated circuit.  

2. Informal name for integrated circuit. 

 

 

e-mail 

Ordet e-mail defineres i ODE som følger: 

 

→ noun   

[mass noun] messages distributed by electronic means from one computer 

user to one or more recipients via a network: reading email has become the 

first task of the morning | [count noun] we received thousands of emails. 

• the system of sending messages by electronic means: a contract 

communicated by email. 

 

→ verb   

[with obj.] send an email to (someone). 

• send (a message) by email. 

- DERIVATIVES emailer noun .  

 

Ifølge DC betyder e-mail: 

 

e-mail (or email)   Short for electronic mail. 
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electronic mail (e-mail or email)   Messages sent between users of 

computer systems, the computer systems being used to hold and transport 

messages. Sender and receiver(s) need not be online at the same time, or 

even on the same continent, to communicate. Messages can be sent with file 

attachments, providing a way of exchanging files with other users. […] 

 

 

hardware 

Ordet hardware kan ifølge ODE have følgende to betydninger: 

 

→ noun  [mass noun]  

1. tools, machinery, and other durable equipment: high-tech military 

hardware. 

• tools, implements, and other items used in home life and activities such as 

gardening.  

2. the machines, wiring, and other physical components of a computer or 

other electronic system. Compare with software. 

 

I DC defineres hardware således: 

 

hardware   The physical portion of a computer system, including the 

electrical/electronic components (e.g. devices and circuits), 

electromechanical components (e.g. a disk drive), and mechanical (e.g. 

cabinet) components. Compare software. 

 

 

video 

Ordet video har i ODE følgende betydninger: 

 

→ noun  (pl. videos)  

1. [mass noun] the system of recording, reproducing, or broadcasting 

moving visual images on or from videotape.  

2. a film or other piece of material recorded on videotape. 

• a video cassette: a blank video | [mass noun] the film will soon be released 

on video. • a short film made by a pop or rock group to accompany a song 

when broadcast on television. • (Brit.) a video recorder. 

 

→ verb  (videoes, videoing, videoed) [with obj.] (chiefly Brit.)  
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1. make a video recording of (something broadcast on television).  

2. film with a video camera: he videoed our wedding.  

- ORIGIN 1930s: from Latin videre „to see‟, on the pattern of audio. 

 

I DC defineres video ligeledes på to måder: 

 

video   1. Relating to the storage or broadcasting of information that 

contains both pictures and sound. 

2. The process of storing, reproducing, or broadcasting video information. 

 

 

blog 

Ordet blog er ikke optaget i ODE, men defineres i DC som følger: 

 

blog (Web log)   A publicly accessible journal maintained on the Web by 

an individual or group. The topics covered in a blog are dictated by the 

author and so vary widely: some reflect personal interests and concerns, 

whereas others comment on aspects of current affairs or discuss work of 

public interest that their author is engaged in. Some have become respected 

sources of information or opinion, while others are vehicles for corporations 

or other bodies to disseminate information and obtain feedback. Many blogs 

include facilities for readers to post comments and to engage in debate; in 

this function they have tended to replace earlier forms of online discussion, 

such as Usenet and forums run by online service providers. Such 

technologies as RSS allow registered readers of a blog to be informed of a 

new entry. 

 

 

computer 

Ordet computer betyder ifølge ODE: 

 

an electronic device which is capable of receiving information (data) in a 

particular form and of performing a sequence of operations in accordance 

with a predetermined but variable set of procedural instructions (program) 

to produce a result in the form of information or signals. 

• a person who makes calculations, especially with a calculating machine. 

 

I DC defineres computer således: 
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computer   A device or system that is capable of carrying out a sequence 

of operations in a distinctly and explicitly defined manner. The operations 

are frequently numerical computations or data manipulations but also 

include input/output; the operations within the sequence may depend on 

particular data values. The definition of the sequence is called the program. 

A computer can have either a stored program or wired program. A stored 

program may exist in an alterable ( read/write or RAM) memory or in a 

nonalterable ( ROM) memory. Today, the term “computer” without 

qualification is a synonym for “stored-program digital computer.” See also 

digital computer, analog computer, von Neumann machine. 

 

 

PC 

Ordet PC defineres i ODE som følger: 

 

→ noun   

a microcomputer designed for use by one person at a time. 

 

DC har følgende definition: 

 

PC   Abbrev. for personal computer, most often used to mean an IBM-

compatible computer as opposed to other architectures. The abbreviation is 

sometimes used however to refer to any variety of personal computer, 

although the unabbreviated form is more common in this context. 

 

personal computer   A general-purpose single-user microcomputer 

designed to be operated by one person at a time (see also PC). Personal 

computers are now extremely sophisticated machines with powerful 

processors, large-capacity disk storage, high-resolution color-graphics 

systems, high-speed network interfaces, and many other options. In 

scientific, engineering, and business environments the personal computer 

has superseded the terminal connected to a time-sharing system, especially 

since communication ports and network connections allow transfers of data 

between computers as well as client/server computing. The development of 

the personal computer is a consequence of the continually increasing ratio 

of computing power to cost, coupled with decreasing weight, size, and 

power consumption. 
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mobile phone 

Ordet mobile phone defineres i ODE som følger: 

 

→ noun   

(Brit.) a telephone with access to a cellular radio system so it can be used 

over a wide area, without a physical connection to a network. 

 

DC har ingen definition. 

 

 

Web 

Ordet Web har ifølge ODE følgende fem betydninger: 

 

→ noun   

1. a network of fine threads constructed by a spider from fluid secreted by 

its spinnerets, used to catch its prey. 

• a similar filmy network spun by some insect larvae, especially communal 

caterpillars.  

2. a complex system of interconnected elements: he found himself caught up 

in a web of bureaucracy. 

• ( the Web ) the World Wide Web or the Internet: material downloaded 

from the Web | [as modifier] Web publishing.  

3. a membrane between the toes of a swimming bird or other aquatic 

animal. 

• a thin flat part connecting thicker or more solid parts in machinery.  

4. a roll of paper used in a continuous printing process. 

• the endless wire mesh in a papermaking machine on which such paper is 

made.  

5. a piece of woven fabric. 

 

I DC defineres Web som følger: 

 

World Wide Web (Web, WWW, W3, W
3
)   A distributed information 

service that was developed at CERN, the European Laboratory for Particle 

Physics, Geneva, in the early 1990s. The Web is a large-scale distributed 

hypermedia system that is based on cooperating servers attached to a 

network, usually the Internet, and allows access to “documents” containing 

“links”. It is accessed using a workstation that is connected to the network 

and is running a suitable utility program, usually a web browser. 
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user 

Ordet user har ifølge ODE tre betydninger: 

 

→ noun   

1. a person who uses or operates something. 

• a person who takes illegal drugs; an addict.  

2. a person who exploits others: he was a gifted user of other people.  

3. [mass noun] (Law) the continued use or enjoyment of a right. 

 

DC har ingen definition, men der er 16 forskellige komposita med user i ordbogen. 

 

 

tool 

Ordet tool har ifølge ODE følgende tre betydninger: 

 

→ noun   

1. a device or implement, especially one held in the hand, used to carry out 

a particular function: gardening tools. 

• a thing used to help perform a job: computers are an essential tool | the 

ability to write clearly is a tool of the trade. • a person used or exploited by 

another: the beautiful Estella is Miss Havisham's tool. • (Computing) a 

piece of software that carries out a particular function, typically creating or 

modifying another program.  

2. a distinct design in the tooling of a book. 

• a small stamp or roller used to make a tooled design.  

3. (vulgar slang) a man's penis. 

 

→ verb   

1. [with obj.] impress a design on (leather, especially a leather book cover): 

volumes bound in green leather and tooled in gold.  

2. equip or be equipped with tools for industrial production: [with obj.] the 

factory must be tooled to produce the models | [no obj.] they were tooling 

up for production. 

• (tool up or be tooled up) (Brit. informal) be or become armed, especially 

for criminal activity.  

3. [no obj., with adverbial of direction] (informal, chiefly N. Amer.) drive or 

ride in a casual or leisurely manner: tooling around town in a pink Rolls-

Royce.  

4. [with obj.] dress (stone) with a chisel. 

- DERIVATIVES tooler noun .  
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I DC defineres tool som følger: 

 

software tool   A program that is employed in the development, repair, or 

enhancement of other programs or of hardware. Traditionally a set of 

software tools addressed only the essential needs during program 

development: a typical set might consist of a text editor, compiler, link 

loader, and some form of debug tool. Such a set concentrates solely on the 

program production phase and is that normally provided by a program 

development system. 
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