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Engelsk   

 

bobs 

kroner 

OPRINDELSE: fra engelsk bob 

(slang) 'shilling'. 

 

bøf 

ordkrig mellem to rappere 

OPRINDELSE: af engelsk beef 

'diskussion', 'protest'. 

 

cap 

kasket 

OPRINDELSE: engelsk. 

 

crap 

skidt 

OPRINDELSE: engelsk crap 

'skidt', 'vrøvl'. 

 

crew 

gruppe, hold, team 

OPRINDELSE: engelsk crew 

'mandskab', 'hold'. 

 

crewcut 

karsehår, frisure med meget 

korte hår 

OPRINDELSE: af engelsk 

crew-cut 'karsehår'. 

 

disse 

vise mangel på respekt, tale 

grimt om, svine til, nedgøre, 

fornærme 

OPRINDELSE: fra engelsk 

disrespect 'blæse på'. 

 

distrack 

(hiphop) nummer, der 

fornærmer nogen 

OPRINDELSE: engelsk, af dis 

'fornærmelse' (af disrespect 

'blæse på') + track 'nummer' 

(fx på cd). 

 

fixe 

tage et fix 

OPRINDELSE: dannet til fix, 

der kommer fra engelsk.

gatecrashing 

det at komme til en fest 

uden at være indbudt og evt. 

lave uro 

OPRINDELSE: af engelsk 

gatecrash, af gate 'port', 

'låge' og crash 'smadre'. 

 

junkfood 

usund mad uden særlig 

megen næring 

OPRINDELSE: engelsk junk 

food, af junk 'ragelse' + food 

'mad'. 

 

junkie 

1. narkoman 

2. stiknarkoman 

OPRINDELSE: engelsk junkie, 

af junk 'ragelse', 'narkotika'. 

 

kickflip 

et hop på et skateboard (en 

'ollie'), hvor skateboardet 

roterer en hel omgang 

omkring sin egen akse 

OPRINDELSE: af engelsk kick 

'spark' + flip, der henviser til 

en drejning af skateboardet. 

 

misse 

1. gå glip af 

2. misbruge (fx en chance) 

3. overse 

OPRINDELSE: af engelsk miss 

'ramme ved siden af', 'gå 

glip af', 'komme for sent til'. 

 

nurse 

OPRINDELSE: fra engelsk 

nurse 'passe (en syg)'. 

 

pikkenik 

forvanskning af picnic 

OPRINDELSE: ordet picnic 

kommer fra engelsk, der har 

fået det fra fransk 

piquenique; man ved ikke, 

hvad det franske ord 

kommer af.

stenet 

1. træt 

2. påvirket af et 

euforiserende stof 

OPRINDELSE: efter engelsk 

stoned 'skæv', 'høj'. 

 

the King 

den amerikanske 

rocksanger, guitarist og 

skuespiller Elvis Aron 

Presley (1935-1977) 

OPRINDELSE: engelsk the 

King 'kongen'. 

 

tilte 

1. tippe (til skrå stilling) 

2. falde, vælte 

OPRINDELSE: af engelsk tilt 

'hælde', 'tippe'. 

 

United Bluff 

USA 

OPRINDELSE: United Bluff 

betyder på engelsk 'forenet 

bluff', 'forenet fup'. 

 

wack 

dårlig 

OPRINDELSE: engelsk. 

 

wtf 

en ed 

OPRINDELSE: engelsk, 

forkortelse af what the fuck. 

 

yuppiebamse 

mobiltelefon 

OPRINDELSE: engelsk yuppie 

er dannet af young urban 

professional, der bruges om 

yngre personer, der går op i 

karriere og mode. 
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Tysk  
 

and 

en usandhed, løgnehistorie 

OPRINDELSE: fra tysk Ente, 

vistnok af ældre tysk blaue 

Ente 'løgn'. 

 

besoffen 

beruset 

OPRINDELSE: tysk besoffen 

'fuld', 'plørefuld'. 

 

das 

simpelt toilet, der ikke er 

tilsluttet kloak 

OPRINDELSE: oprindelig vel 

en formildende omskrivning 

dannet ud fra tysk das 

Häuschen 'det lille hus'. 

 

dumrian 

ubegavet person 

OPRINDELSE: af nedertysk 

dummerjan, tysk dumrian, 

egentlig 'dumme Jan'. 

 

filejs 

en piges el. kvindes 

mandlige kæreste 

OPRINDELSE: måske af tysk 

Felleisen 'ransel', 'tornyster'; 

hentyder til vagabonder. 

 

gebis 

tandsæt 

OPRINDELSE: fra tysk Gebiss 

'tænder', 'tandsæt', af 

beissen 'bide'. 

 

gesjæft 

forretning, evt. ulovlig 

OPRINDELSE: tysk Geschäft 

'forretning', 'bestilling'. 

 

gespenst 

1. spøgelse 

2. utyske, bæst 

OPRINDELSE: tysk. 

gewesen 

lille glas med spiritus, især 

snaps 

OPRINDELSE: af tysk 

gewesen 'været', præteritum 

participium af sein 'være'; 

måske hentyder det til, at en 

snaps e.l. kan drikkes 

hurtigt. 

 

kartoffel 

indfødt dansker med 

traditionelt dansk udseende 

OPRINDELSE: gennem tysk 

Kartoffel 'kartoffel', fra 

italiensk tartufo 'trøffel'. 

 

ossi 

østtysker, fra det tidligere 

DDR 

OPRINDELSE: af tysk Ossi, af 

Ost 'vest'. 

 

tysk 

UDTRYK 

sprække tysk 

tale tysk 

OPRINDELSE: sprække tysk 

er en omdannelse af tysk 

sprechen 'tale'. 

 

VW-boble 

ældre Folkevognsmodel 

med buet facon 

OPRINDELSE: VW står for 

tysk Volkswagen 'folkevogn'; 

Hitler lod Ferdinand Porsche 

konstruere den første 

Folkevogn, der kom i 

produktion i 1938. 

 

wessi 

vesttysker, fra det tidligere 

Vesttyskland 

OPRINDELSE: af tysk Wessi, 

af West 'vest'. 

über- 

forstærkende førsteled, fx 

überkikset, überrig 

OPRINDELSE: af tysk über- 

'over-'. 

 

über- 

over-, fx übersmagsdommer 

OPRINDELSE: af tysk über- 

'over-'. 
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Fransk  
 

avec 

likør, cognac e.l. (til kaffen) 

OPRINDELSE: af fransk avec 

'med', dvs. en drik, som man 

får sammen med kaffe. 

 

burgøjser 

person fra det velstillede 

borgerskab, bedsteborger 

OPRINDELSE: omdannelse af 

fransk bourgeois 'borger'. 

 

chateau 

bolig 

OPRINDELSE: fransk château 

'slot', af latin castellum 

'fæstning', sammenlign 

engelsk castle 'slot', 'borg'. 

 

cremeknast 

lys bums 

OPRINDELSE: creme fra 

fransk crème 'fløde'. 

 

domicil 

bolig 

OPRINDELSE: af fransk 

domicile 'bopæl', af latin 

domus 'hus'. 

 

gaga 

tosset 

OPRINDELSE: fra fransk gaga 

et lydefterlignende ord. 

 

gak 

tosset 

OPRINDELSE: fra fransk gaga 

et lydefterlignende ord. 

 

garçon du moppe 

tyk bog 

OPRINDELSE: omdannelse af 

moppedreng, så det lyder 

som fransk (fransk garçon 

'dreng', men moppe er ikke 

fransk).

guillotine 

skæremaskine, der kan 

renskære et stort antal 

papirark 

OPRINDELSE: efter den 

franske læge J.-I. Guillotin, 

som i 1789 foreslog den 

brugt til henrettelser. 

 

kontorius 

1. medarbejder på et kontor, 

især inden for det offentlige, 

der nidkært holder strengt 

på reglerne 

2. person, der arbejder på 

kontor 

OPRINDELSE: dannet af 

kontor (af fransk comptoir, 

der kommer af latin 

computare 'tælle') + den 

latinske endelse -ius. 

 

massakre 

forvanskning af mascara 

OPRINDELSE: fra fransk 

massacre 'massakre', 

'myrderi'. 

 

menageri 

redelighed 

OPRINDELSE: af fransk 

ménagerie 'samling af dyr'. 

 

michelindæk 

tyk mave 

OPRINDELSE: Michelin er 

navnet på dæk fremstillet af 

en fransk industrikoncern, 

der også udgiver 

Michelinguider. 

 

mundering 

antræk, påklædning 

OPRINDELSE: mundering er 

beslægtet med montere (og 

montering), der kommer af 

fransk monter.

pønse 

UDTRYK 

pønse på 

påtænke, overveje 

OPRINDELSE: af fransk 

penser 'tænke'. 

revy 

UDTRYK 

op i revyen 

bruges som udtryk for 

afvisning, bruges som udtryk 

for, at man er ligeglad med 

noget 

OPRINDELSE: op i revyen er 

en formildende omskrivning 

af op i røven; revy kommer 

fra fransk revue 

'gennemsyn', 'mønstring'. 

 

-trice 

bruges til at danne 

afledninger, der betegner en 

kvindelig erhvervsudøver, fx 

restauratrice 

OPRINDELSE: endelsen -trice 

stammer fra fransk, hvor 

den kommer fra latin -trix 

(genitiv -tricis). 

 

viola 

forvanskning af voila 

OPRINDELSE: det franske ord 

voila [vwA
ı
lA] betyder 'se 

der', 'værsgo'. 
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Italiensk  
 

alfa 

UDTRYK 

alfa og Romeo 

forvanskning af alfa og 

omega, dvs. altafgørende 

OPRINDELSE: alfa og Romeo 

kan være et ordspil på det 

italienske bilmærke Alfa 

Romeo, der blev stiftet i 

1910 som ALFA (Anonima 

Lombarda Fabbrica 

Automobili) og i 1915 købt af 

ingeniøren Nicola Romeo 

(anonima betyder 

aktieselskab). 

 

Fido 

bruges om hund, uanset 

dens navn 

OPRINDELSE: af italiensk fido 

'trofast'. 

 

Ghetto 

forvanskning af Netto 

(supermarked) 

OPRINDELSE: ghetto stammer 

fra bydelen Ghetto i 

Venedig; netto betyder 

'fratrukket udgifter til skat, 

afgifter' osv. (modsat brutto), 

af italiensk netto 'ren'. 

 

klarinet 

UDTRYK 

hænge med klarinetten 

være nedtrykt 

OPRINDELSE: klarinetten er et 

træblæseinstrument; det 

tilgrundliggende ord er 

italiensk clarino, af latin 

clarus 'klartlydende'. 

 

kostume 

antræk, påklædning 

OPRINDELSE: fra italiensk 

costume; samme ord som 

kutyme 'skik og brug', 

'sædvane'.

millionøse 

kvindelig millionær 

OPRINDELSE: dannet af 

million, fra italiensk milione 

'million', dannet ud fra latin 

mille 'tusind'. 

 

postmand 

postbud 

OPRINDELSE: post fra 

italiensk posta 'fastlagt sted', 

'poststation', hvor der var 

skifteheste; posta kommer 

af latin ponere 'sætte'. 

 

stakater 

penge 

OPRINDELSE: måske 

omdannelse af dukat, en 

italiensk guldmønt (af latin 

ducatus 'hertugdømme'). 

 

Sukkenes Bro 

en bro, der forbinder 

Arresthuset og Domhuset 

ved Nytorv i København 

OPRINDELSE: efter italiensk 

Ponte dei Sospiri 'Sukkenes 

Bro' i Firenze. 

 

tivoli 

1. uorden 

2. sted med uorden 

OPRINDELSE: Tivoli i 

København har navn efter 

en forlystelsespark i Paris, 

der er navngivet efter den 

italienske by Tivoli med 

haveanlæg. 
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Spansk  
 

Costa del Baghave 

bruges i udtryk for at holde 

ferie hjemme 

OPRINDELSE: dannet efter 

navne på spanske 

feriesteder som Costa del 

Sol 'Solkysten'. 

 

fandango 

UDTRYK 

spille fandango 

opføre sig uhæmmet 

OPRINDELSE: af spansk 

fandango, som er en spansk 

folkedans. 

 

gar 

kortform af cigar 

OPRINDELSE: cigar kommer 

af spansk cigarro (fra et 

indianersprog). 

 

kammerat 

1. ofte udtalt [
ı
kammerat] 

god ven el. kammerat 

2. bruges som tiltale til en 

dreng el. mand 

3. partikammerat, politisk 

meningsfælle 

OPRINDELSE: af spansk 

camarada 'kammerat' (som 

man har stuefællesskab 

med), der kommer af latin 

camera 'kammer'. 

 

latino 

1. person af latinamerikansk 

afstamning, der bor i fx 

Latinamerika el. USA 

2. mand fra Sydeuropa el. 

med sydeuropæisk 

udseende 

OPRINDELSE: af engelsk 

Latino, der vel er en 

kortform af spansk 

latinoamericano 

'latinamerikaner'; navnet 

Latinamerika bruges om 

Mellem- og Sydamerika, 

fordi der overvejende tales 

spansk, portugisisk og 

fransk, der alle er romanske 

sprog, der er udviklet fra 

latin ─ modsat Nordamerika, 

hvor der tales engelsk, der 

er et germansk sprog. 

 

Mercedes 

UDTRYK 

køre stor Mercedes 

brække sig i en håndvask el. 

en toiletkumme 

OPRINDELSE: Mercedes er 

oprindelig et spansk 

pigenavn (af det spanske 

ord for 'barmhjertighed'); det 

blev valgt som navn på store 

biler fra Daimler-fabrikken, 

da Daimler fik en bestilling 

på nogle biler fra den 

østrigske bilforhandler Emil 

Jellinek (1853-1918), hvis 

datter hed Mercedes.. 

 

nada 

intet 

OPRINDELSE: spansk. 

 

poppedreng 

papegøje 

OPRINDELSE: poppe- er 

kæleform af papegøje, der 

kommer fra spansk 

papagayo, fra arabisk 

babagha et lydefterlignende 

ord. 

 

rumpettos 

bagdel, ende 

OPRINDELSE: dannet af 

rumpet + endelsen -os fra 

spansk. 

 

stinkadores 

1. cigar, evt. af dårlig kvalitet 

2. noget, der lugter dårligt 

3. sag, som ikke er helt fin i 

kanten, og som kan give 

problemer 

OPRINDELSE: af stinke + 

endelse, der efterligner 

spansk. 
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Græsk  
 

blamsefi 

forvanskning af blasfemi 

OPRINDELSE: blasfemi 

kommer af græsk blasf mia 

'bagtalelse', 

'gudsbespottelse'. 

 

dadler 

1. testikler, sten 

2. kroner 

OPRINDELSE: daddel 

stammer fra græsk daktylos 

'finger'. 

 

elefantører 

udstående ører, stritører 

OPRINDELSE: elefant fra 

græsk elefas 'elefant'. 

 

Fjern og Metal 

forvanskning af Jern og 

Metal (uddannelsesafdeling) 

OPRINDELSE: metal fra græsk 

metallon 'mine'. 

 

galar 

hash 

OPRINDELSE: af græsk galar 

'vandpibe' (kilde: Den 

Danske Ordbog). 

 

giga- 

bruges som udtryk for noget 

stort, fx gigacenter 

OPRINDELSE: af græsk gigas 

'kæmpe'. 

 

giga- 

forstærkende førsteled, fx 

gigastor 

OPRINDELSE: af græsk gigas 

'kæmpe'. 

 

gorilla 

kraftigt bygget bodyguard 

e.l. 

OPRINDELSE: gorilla er den 

største af menneskeaberne; 

ordet kommer fra græsk.

kopter 

kortform af helikopter 

OPRINDELSE: helikopter er 

sammensat af græsk heliks 

'snoning' + pteron 'vinge'. 

 

kulturpave 

kulturperson, der mener at 

have patent på, hvad kultur 

er 

OPRINDELSE: pave kommer 

fra græsk pappas 'fader'. 

 

kykel 

forvanskning af cykel 

OPRINDELSE: cykel kommer 

af græsk kyklos 'hjul'. 

 

maggedulle 

margarine 

OPRINDELSE: margarine 

stammer fra græsk 

margaron 'perle'. 

 

mandagitis 

pjækkesyge om mandagen 

OPRINDELSE: endelsen -itis 

(fra græsk) betegner 

'betændelse' el. 

'betændelsessygdom'. 

 

mega- 

forstærkende førsteled, fx 

megadyr 

OPRINDELSE: af græsk 

megas 'stor'. 

 

mega- 

bruges som udtryk for noget 

stort, fx megafilm 

OPRINDELSE: af græsk 

megas 'stor'. 

metrolyver 

forvanskning af 

meteorologer 

OPRINDELSE: meteorologi er 

sammensat af græsk 

mete ros 'hævet i vejret' + -

logi '-lære'. 

 

mystifistisk 

gådefuld, mystisk 

OPRINDELSE: dannet af 

mystisk med endelse fra 

mystificere; mystisk 

stammer fra græsk mystikos 

'hørende til mysterierne', 

dvs. hemmelighedsfulde 

religiøse el. kultiske 

handlinger. 

 

nymfe 

smuk ung kvinde 

OPRINDELSE: af græsk nymf  

'brud', 'nymfe' (kvindelig 

guddom). 

 

skrankepave 

medarbejder på et kontor, 

især inden for det offentlige, 

der nidkært holder strengt 

på reglerne og er uvillig til at 

hjælpe personer, der 

henvender sig, og behandler 

dem nedladende 

OPRINDELSE: dannet af 

Ekstra Bladet; kendes fra 

1970; pave kommer fra 

græsk pappas 'fader'. 

 

telefonitis 

tale overdrevent meget i 

telefon 

OPRINDELSE: endelsen -itis 

(fra græsk) betegner 

'betændelse' el. 

'betændelsessygdom'. 
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Latin  
 

attributter 

kvindes bryster 

OPRINDELSE: af latin 

attribuere 'tildele'. 

 

avekat 

forvanskning af advokat 

OPRINDELSE: advokat 

kommer af latin advocare 

'tilkalde'. 

 

inseminere 

forvanskning af insinuere 

OPRINDELSE: inseminere 

betyder 'overføre sæd 

kunstigt' (af latin semen 'frø', 

'sæd'), og insinuere betyder 

'beskylde'. 

 

kadaver 

1. krop 

2. lig 

OPRINDELSE: fra latin 

cadaver 'lig', 'ådsel', 

'foragteligt menneske'. 

 

kalas 

fest med overdådigt 

traktement 

OPRINDELSE: af latin collatio 

'penge-sammenskud', 

'bidrag'. 

 

kvali 

kortform af kvalitet 

OPRINDELSE: ordet kvalitet 

stammer fra latin qualis 

'hvorledes' og betegner 

oprindelig 'beskaffenhed'. 

 

lokum 

1. toilet, wc (lokale) 

2. toilet, wc (kumme) 

OPRINDELSE: lokum er 

oprindelig en formildende 

omskrivning, idet det er 

akkusativ af latin locus 

'sted'. 

mønt 

penge 

OPRINDELSE: af latin moneta 

'mønt'. 

 

orientekspressen 

buslinje til et 

indvandrerkvarter 

OPRINDELSE: orient fra latin 

oriri 'stå op'. 

 

podeks 

bagdel, ende 

OPRINDELSE: af latin podex 

'bagdel'. 

 

popo 

bagdel, ende 

OPRINDELSE: dannet af latin 

podex 'bagdel' ved 

fordobling af stavelsen po. 

 

prædike 

tale vedholdende og 

indtrængende, ofte 

belærende, moraliserende, 

overtalende el. bebrejdende 

OPRINDELSE: af latin 

prædicare 'bekendtgøre', 

'forkynde'. 

 

respekt 

(som udråb) bruges som 

udtryk for anerkendelse el. 

beundring 

OPRINDELSE: af latin 

respectus, egentlig 'det at se 

tilbage', 'hensyntagen'. 

 

severinsen 

UDTRYK 

for severinsen 

en mild ed 

OPRINDELSE: formentlig 

dannet efter for sørensen 

(en formildende omdannelse 

af for satan), idet Søren 

stammer fra latin Severinus. 
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Svensk  
 

forbasket 

1. bruges som udtryk for, at 

noget er negativt, fx ved at 

være irriterende 

2. (adverbiel brug) meget 

OPRINDELSE: fra svensk 

förbaska, som er en 

formildende omskrivning af 

förbanna 'forbande'. 

 

Hammerslags Allé 

Bredgade i København 

OPRINDELSE: navnet 

henviser til auktionshuse i 

Bredgade og skyldes nok 

også navne-ligheden med 

den nærliggende Dag 

Hammarskjölds Allé (efter 

Dag Hammarskjöld (1905-

1961), svensk diplomat og 

generalsekretær for FN). 

 

Hø og Møg 

den svenske tøjkæde 

Hennes & Mauritz (forkortet 

H&M) 

OPRINDELSE: svensk hennes 

'hendes' (Hennes åbnede i 

1947) + Mauritz efter jagt- 

og herretøjsforretningen 

Mauritz Widforss, der blev 

købt i 1968. 

 

linselus 

person, der meget gerne vil 

fotograferes til blade, aviser, 

tv eller bare komme med på 

et foto 

OPRINDELSE: efter svensk 

linslus; lus er snyltende 

insekter; på teateret talte 

man tidliger om rampemyg, 

der helst ikke ville forlade 

scenen. 

pamper 

person med tillidspost i fx 

parti el. fagforening, der 

udnytter sine muligheder til 

egen fordel 

OPRINDELSE: af svensk 

pamp 'tyksak', 'pamper', 

'ping', 'stor kanon'. 

 

plakatfuld 

meget beruset 

OPRINDELSE: af svensk 

plakat 'meget beruset'. 

 

påtår 

genopfyldning af kaffe 

OPRINDELSE: fra svensk 

påtår. 

 

strunte 

UDTRYK 

strunte i 

være ligeglad med, bruges 

som udtryk for foragt 

OPRINDELSE: fra svensk 

strunta i 'være ligeglad med'. 
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Norsk  
 

baktusse 

bakterie 

OPRINDELSE: måske efter 

den norske forfatter Torbjørn 

Egners børnebog Karius og 

Baktus (1946, dansk 1958). 

 

gubbe 

gammel mand 

OPRINDELSE: fra svensk el. 

norsk gubbe.

ståpels 

gåsehud 

OPRINDELSE: efter norsk 

ståpels eller svensk ståpäls, 

der begge betyder 

'gåsehud'. 
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Russisk  
 

bolsjevik 

kommunist 

OPRINDELSE: fra russisk; 

bolsjevik betyder egentlig 

medlem af flertallet, nemlig 

den leninistiske del af Det 

Russiske 

Socialdemokratiske 

Arbejderparti i begyndelsen 

af 1900-tallet. 

 

njet 

nej 

OPRINDELSE: gengivelse af 

russisk net 'nej'.

sovjet 

forvanskning af serviet 

OPRINDELSE: serviet kommer 

fra fransk serviette, 

beslægtet med servere; 

sovjet er fra russisk og 

betyder 'råd'. 

 

steppe 

UDTRYK 

ud over stepperne 

bruges som udtryk for stor 

intensitet el. aktivitet 

OPRINDELSE: fra russisk 

step. 
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Arabisk 
 

alifælg 

forvanskning af alufælg 

OPRINDELSE: alifælg 

hentyder til det arabiske 

fornavn Ali, der betyder 

'ædel', 'ophøjet'. 

 

alkoholdet 

en gruppe, fx et hold, der 

bl.a. er kendetegnet ved at 

drikke alkohol 

OPRINDELSE: 

sammentrækning af 

alkoholholdet; ordspil på 

alkohol, der via latin 

alcohol (vini) kommer fra 

arabisk al-kohl. 

 

habibi 

ven 

OPRINDELSE: arabisk. 

 

jalla 

kom (imperativ) 

OPRINDELSE: arabisk. 

 

lut 

UDTRYK 

lut og lagkage 

forvanskning af lutter 

lagkage 

OPRINDELSE: en lut er et 

gammelt 

strengeinstrument; ordet 

lut stammer fra arabisk. 

 

parras 

penge 

OPRINDELSE: fra arabisk. 

 

ramasjang 

fest og ballade 

OPRINDELSE: ramasjang 

kommer måske af arabisk 

ramadan (tyrkisk/persisk 

ramazan), fastemåneden 

hvor muslimer faster indtil 

solnedgang, hvorefter det 

sociale liv folder sig ud.

sheik 

1. en piges el. kvindes 

mandlige kæreste 

2. flot mand 

OPRINDELSE: fra arabisk 

shaikh, oprindelig 'gammel 

mand'. 

 

wallah 

bruges som udtryk for 

understregning, svarende til 

»ved Gud; kan også bruges 

i samtale som udtryk for 

forsikring, intensivering, 

spørgsmål el. bekræftelse 

OPRINDELSE: arabisk, hvor 

det betyder '(jeg sværger) 

ved Gud'. 
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Tyrkisk  
 

kioller 

forvanskning af kiosk 

OPRINDELSE: kiosk fra tyrkisk 

kösk 'pavillon', 'lysthus'. 

 

Shawarma Street 

Nørrebrogade i København 

OPRINDELSE: shawarma 

kommer af et tyrkisk ord, der 

betyder 'dreje'; engelsk 

street 'gade'
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Persisk  
 

Absurdistan 

bruges om et land med 

absurde forhold 

OPRINDELSE: endelsen -stan 

'land' stammer fra persisk. 

 

Langtbortistan 

bruges om et fjerntliggende 

land 

OPRINDELSE: endelsen -stan 

'land' stammer fra persisk.

py 

kortform af pyjamas 

OPRINDELSE: pyjamas 

stammer fra persisk. 

 

-stan 

-område, -land, fx i 

Langtbortistan 

OPRINDELSE: endelsen -stan 

'land' stammer fra persisk. 

 


