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A a

að Ég er að drekka I am drinking
að Hann gekk að húsinu He went up to the house
að Hvað er að honum? What is the matter with him?
að ég vissi ekki að … I didn’t know that …
að til þess að … in order that …
aðeins kostar aðeins 1.000 kr. costs only 1,000 kr.
aðeins því aðeins only if
aðeins rétt aðeins just a little, marginally
af af hverju …? why …?
af af því að … because …
afmæli Til hamingju með afmælið Happy Birthday
afmæli Hvenær áttu afmæli? When is your birthday?
aftur Hvenær komið þið svo aftur til

Reykjavíkur?
When are you returning to
Reykjavik?

aftur aftur á móti on the other hand
aftur hvað heitir hann aftur? what is his name again?
aldeilis það er aldeilis! that´s really something!
aldrei aldrei (…) áður never (…) before
aldrei aldrei fór ég suður I never went south
aldur undir aldri under-age
aldur á aldrinum in that age
alltaf ég er alltaf til I am always ready
allur allir eru heima everyone is at home
allur allt verður að lukum everything comes to an end
allur allt í lagi everything is fine, okay
allur alls staðar everywhere
alveg mér er alveg sama it is all the same to me
alveg þetta passar alveg this will do very well
alvarlegur í alvöru seriously
annar eitthvað annað something else
annar aðra leið one-way ticket
annar á annarri hæðinni on the second floor
athuga ath. (athuga) N.B. (nota bene)
auglýsa að auglýsa eftir e-ju to advertise for something

Á á

á ég fer á mánudaginn/morgun I am going on Monday/tomorrow
á á veturna in winter
á bíddu á meðan wait a while
á á eftir later
á diskarnir eru á borðinu the plates are on the table
á ég bý á Akureyri, á Vesturgata I live in Akureyri, on West Street
á á einni viku in one week
áður en áður en við kveðjum … before we say goodbye …
ágætur allt ágætt I am fine
áhugi hefurðu áhuga? are you interested?
áhugi hafa áhuga á e-ju be interested in something
ár Gleðilegt ár! Happy New Year!
ár Hann er eins árs. He is one year old.
ár Hann er tveggja ára. He is two years old.

B b

batna láttu þér batnar I hope you recover soon
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báðir bæði … og … both … and …
bestur góð-ur – betr-i – best-ur good – better – best
bestur ég geri mitt besta I am doing my best
betur vel – betur – best well – better – best
biðja biðja að heilsa give one’s regards
bíða Ég bíð manns (eftir manni) I am waiting for a man
bíða Bíddu aðeins Wait a moment
bjarga ég bjarga mér I can manage (by myself)
bjóða Get ég boðið þig eitthvað? Can I offer you something?
bless Bless á meðan Bye for now
blessaður (komdu) blessaður hi, how are you?
blessaður (komdu) sæl(l) og blessaður how are you?
blessaður (vertu) blessaður bye
borða fara út að borða eat out
brosa brosandi andlit smiling face
bursta bursta (í sér) tennurnar brush one’s teeth
búa búa til e-ð prepare for sthg
búa búast við e-ju expect sthg
búinn vera búinn að be finished/done
búinn barnið er búið að borða the child has finished eating
búinn ekki er allt búið that is not all
byrja eru að byrja they are about to begin
bær niðri í bæ downtown
bær Gakktu í bæinn! Come in!

D d

dagur til hamingju með daginn congratulations
dagur góðan daginn good morning (casual)
dagur góðan dag good morning (formal)
dagur í dag today
dagur á daginn during the day
dagur einhvern daginn some day
dagur í tvo daga for two days
dagur næsta dag next day
drasl það er allt í drasli everything is in a mess
drífa drífa sig hurry up, get going
dropi bara tíu dropa just a little (coffee)
dæmi til dæmis (t.d.) for example (e.g.)

E e

eða annaðhvort … eða … either … or …
eftir ég kem eftir viku I will come after a week
eftir á eftir afterwards
eftir bíða eftir einhverjum wait for someone
eiga þú/hann/við átt/á/eigum e-ð you/he/we possess sthg
eiga eiga til e-ð have something available, in one’s

possession
eiga eiga von á e-ju expect something
eiga þú átt að gera þetta you are to do this
eiga Eigum við? Should we?
eiga þetta ætti að nægja that should suffice
eiginlega hver ertu eiginlega? who are you really?
einhver eitthvað annað something else
eins eins og like, such as
eins eins … og … as … as …
ekkert það var ekkert don’t mention it
ekkert ekkert mál no worries
ekki er það ekki? isn’t it?, don’t you?
ekki ekki en not yet
elska elskan mín my dear (to m. or f.)
elska Elsku Anna, … Dear Anna, …
elska heyrðu elskan, … Listen dear, … (to m. or f.)
elstur gamall – eldri – elstur old – older – oldest
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en En þú? How about you?
en hún er öðruvísi en ég she is different from me
endilega förum endilega þangað let’s indeed go there
endilega Sjámst. Já, endilega See you. Yes, for sure.
enginn það var ekkert don’t mention it
enginn tökum enga áhættu let’t take no risk
England frá Englandi from England
enn Hann er enn upptekinn. He is still busy.
enn enn minna even less

É é

éta fáum okkur að éta let’s get something to eat

F f

fara ferðu núna? are you going now?
fara fara á safn go to a museum
fara fara í bíó go to a cinema
fara fara út go outside, go away, go abroad
fara förum let’s go
fara fara eftir (e-jum) depend on (someone)
fara fara í peysuna put on a sweater
fara fara úr peysunni take off a sweater
fara hann er farinn að keyra bíl he has started driving
farinn ertu farinn að vinna? have you commenced work?
fá Hvað ætlar þú að fá? May I help you?
fá fá sér e-ð have something
fá að fást to be available, to be for sale
fá ég fæ höfuðverk I have a headache
fá ég fékk hugmynd I had an idea
fá gæti ég fengið gistingu hjá þér í nótt? could I get accommodation here

tonight?
ferð góða ferð have a nice trip
ferðast að ferðast með rútu to travel by coach
fimm hann er fimm ára he is five years old
fimmtudagur á fimmtudaginn next/last Thursday
fimmtudagur á fimmtudögum on Thursdays
finna finna að e-ju criticize sthg
finnast mér finnst ís góður I like icecream
finnast mér finnast hestar góðir I like horses
finnast mér finnst gaman að lesa I like reading
finnast finnst þér það? do you think so?
Finnland frá Finnlandi from Finland
fínn allt fínt just fine
fleiri (eitthvað) fleira? anything else?
fleiri marg-ur – fleir-i – flest-ur (t.d. áhugi) much – more – most (e.g. interest)
fleiri marg-ir – fleir-i – flest-ir (t.d. menn) many – more – most (e.g. men)
flestur marg-ur – fleir-i – flest-ur (t.d. áhugi) much – more – most (e.g. interest)
flestur marg-ir – fleir-i – flest-ir (t.d. menn) many – more – most (e.g. men)
fljúga það er flogið á hverjum degi there are flights every day
flottur En flott! How smart!, That is great!
fótur fara á fætur get up (out of bed)
Frakkland frá Frakklandi from France
framtíð í framtíðinni in the future
franskur franskar (kartöflur) chips, French fries
frábær frábært! great!
frekar frekar stór rather big
frétta það er allt gott að frétta af mér everything is fine with me
fræði Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum

fræðum
Árni Magnússon Institute for
Icelandic Studies

fullt fullt af a lot of
fullur fyrir fullt og allt once and for all
fyrir takk fyrir mig thanks for the meal
fyrir fyrir helgina before the weekend
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fyrir fyrir fullt og allt once and for all
fyrir þú ert fyrir mér you are in my way
fyrir fyrir ári a year ago
fyrirgefa fyfirgefðu excuse me
fyrr fyrr eða síðar sooner or later
fyrr snemma – fyrr – fyrst early – earlier – first
fyrri × – fyrri – fyrstur × – earlier – first
fyrri í fyrra last year
fyrri í fyrradag the day before yesterday
fyrri í fyrramálið tomorrow morning (i.e. `earliest

time`)
fyrst fyrst þú ert kominn, af hverju að fara? since you are here, why go?
fyrst Ég fór, fyrst það var of seint I left, since it was very late
fyrst snemma – fyrr – fyrst early – earlier – first
fyrstur × – fyrri – fyrstur early – earlier – first
föstudagur á föstudaginn last/next Friday
föstudagur á föstudögum on Fridays

G g

gagn gera gagn be useful
gagn það er gagn að þessu this is useful
gagn verða e-jum að gagni be of use to someone
gamall hvað er hann gamall? how old is he?
gaman gaman að sjá þig nice to see you
gaman en gaman how nice
gaman mér finnst það gaman I like it
ganga hvernig gengur? how is it going?
ganga gangi þér vel good luck
ganga gakktu í bæinn come in
gera hvað gerir hann? what is his profession?
gera gerum það let’s do that
gera gera við eitthvað fix something
gera gera að einhverju turn into something
gera gjörðu (gerðu) svo vel please, you are welcome, here you

are
gera hvort ég geri! yes indeed!
gera hvað getum við gert? what can be do?
geta ég get það ekki I cannot
geta getur þú sagt mér? can you tell me?
geta hvað getum við gert? what can we do?
geta gæti ég fengið gistingu hjá þér í nótt? could I get accommodation here

tonight?
gjöf Ég er með gjöf handa þér I have a gift for you
gjöf Á ég að koma með gjafir? Should I bring presents?
gleðilegur gleðileg jól Merry Christmas
gleðilegur gleðilegt ár Happy New Year
gleðilegur gleðilega páska Happy Easter
gleðilegur gleðilega hátíð Happy Holiday
gleðilegur gleðilegt sumar Happy first-day-of-summer
góður Hafðu það gott Have a nice day/time
góður Hvað segir þú gott? How are you?
góður Ég segi allt gott I am fine
góður Góðan dag(inn) Good morning / afternoon
góður Góða ferð Bon voyage
gólf á gólfinu on the floor

H h

hafa hafa samband við e-n contact someone
hafa hafa það gott have a good time
hafa ég hafði talað I have spoken
halda ég held ekki I don’t think so
halda ég hélt það I thought so
halda halda sig við e-ð stick to something
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halda halda upp á e-ð celebrate something
halda halda áfram e-ju carry on (continue) something
halda halda áfram að gera e-ð continue to do something
halda halda á e-ju hold/carry something
hamingja til hamingju congratulations
hamingja til hamingju með afmælið Happy Birthday
handa kaupa e-ð handa e-jum buy something for someone
haust á haustin in the autumn
hádegi eftir hádegi afternoon
hár hárið á mér my hair
hátíð gleðilega hátíð Happy Holiday
heilsa biðja að heilsa give one’s regards
heim ég kem heim I will come home
heima ég er heima I am at home
heimsókn ég er hérna í heimsókn I am here on a visit
heimur víða um heim all around the world
heimur heimurinn er litill it is a small world
heita ég heiti Inga my name is Inga
heldur hvort viltu heldur? which would you prefer?
heldur × – heldur – helst × – preferably – ideally
helgi um helgar at weekends
helst hvað er helst að sjá? what is the main thing to see?
helst × – heldur – helst × – preferably – ideally
henta það hentar mér vel it suits me fine
hestbak vera á hestbaki be on horseback
hestbak fara á hestbak go horseback riding
héðan hingað – hér(na) – héðan to here – here – from here
hér | hérna hér um bil about, approximately
hér | hérna hingað – hér(na) – héðan to here – here – from here
hingað hingað – hér(na) – héðan to here – here – from here
hita hita kaffi make coffee
hiti 20 stiga hiti +20 degrees
hjá rétt hjá nearby
hjálpa get ég hjálpað? can I help?
hlakka ég hlakka til e-s I am looking forward to something
hlusta hlusta á e-ð to listen to something
horfa Mig langar að horfa á sjónvarpið I want to watch television
horn í horninu in the corner
hrifinn ég er hrifinn af … I am keen on …
hringja hringja í e-n ring someone
hringur að fara hringinn to travel the ring road
huga huga að e-ju consider something
hugi hafa e-ð í huga have something in mind
hugmynd ég hef ekki hugmynd um það I have no idea
hugsa hann er að hugsa um það he is thinking about it
hugsa ég er að hugsa um að fljúga I am thinking about going by plane
hvað hvað er klukkan? what is the time?
hvað hvað með það? so what?
hvað hvað erum við mörg? how many are we?
hvað hvað eftir annað time and time again
hvað hvað sem hún gerir regardless of what she does
hvaða hvaða vitleysa! what nonsense!
hvaða hvaða hvaða! come on (don’t exaggerate)!
hvaðan hvaðan ertu? where are you from?
hvaðan hvert? – hvar? – hvaðan? where to? – where? – from where?
hvar hvar ertu? where are you?
hvar hvert? – hvar? – hvaðan? where to? – where? – from where?
hver í hverju á ég að fara? what shall I wear?
hvernig hvernig lítur hún út? what does she look like?
hvernig hvernig sem ég reyni tekst mér ekki … whatever I try, I don’t manage …
hvert hvert? – hvar? – hvaðan? where to? – where? – from where?
hvert hvert ferðu? where are you going?
hvort ég ætlaði að athuga hvort ég má … I wanted to enquire if I may …
hæð fyrsta hæðin the ground floor
hæð á annarri hæðinni on the second floor
hægur væri hægt að …? would it be possible to …?
hönd upp með hendur hands up
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hönd fara í hönd approach

I i

inn fara inn go inside
inn fara inn í húsið go into the house
inni vera inni be inside
inni vera inni í húsinu be inside the house

Í í

í fara í búðir go to the shops
í í sumar this summer
í í senn at once, at the same time
í brjóta í sundur break apart, into two pieces
í hún er í peysu she is wearing a jumper
í Ég bý í Kópavogur, í Aðalstræti I live in Kópavogur, on Aðalstræti
í í góðu veðri in good weather
Ísland frá Íslandi from Iceland
Ítalía frá Ítalíu from Italy

J j

jól Gleðileg jól! Merry Christmas!

K k

kalla kalla á einhvern call for (summon) someone
kaupa kaupa í mat buy groceries
kenna kenna e-jum e-ð teach someone something
kíkja kíkjum á þetta let’s look at this
kíló hvað kostar kílóið? how much does a kilo cost?
klukka hvað er klukkan? what it the time?
klukka klukkan (hún) er eitt it is one o’clock
klukka klukkan hvað? at what time?
klukka er klukkan orðin níu? is it nine already?
klukka klukkan er korter í it is a quarter to
klæða klæða sig get dressed
koma kemurðu? will you come?
koma koma aftur come back, return
koma koma (e-jum) á óvart surprise (someone)
koma koma með mér join me
koma koma sér af stað get going
koma koma til baka come back
koma koma við e-n touch, visit someone
koma koma við í/á e-ð stop at some place
koma kominn með e-n came with someone
koma kominn með e-ð caught something
koma hvað kom fyrir? what happened?
koma þá er það komið that is all
komast komast alla leið get all the way
komast komast út escape
kona konan mín my wife
korter klukkan er korter í/yfir it is a quarter to/past
kosta hvað kostar þetta? how much does it cost?
kveðja kær kveðja best wishes
kveikja kveikja ljósið turn on the light
kveikja kveikja í einhverju ignite something
kvöld gott kvöld good evening (formal)
kvöld góða kvöldið good evening (less formal)
kvöld í kvöld tonight
kvöld á kvöldin in the evening
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kvöld annað kvöld tomorrow evening
kynna má ég kynna …? may I introduce …?
kynnast gaman að kynnast þér nice to meet you
kær Kæri Gunnur Dear Gunnur
kær Kæra Maja Dear Maja
kær kær kveðja best wishes

L l

lag allt í lagi all right, okay
langa mig langar til þess I would like that, I want that
langa mig langar í kaffi I want coffee
langur langur – langri – lengstur long – longer – longest
laugardagur á laugardaginn next/last Saturday
laugardagur á laugardögum on Saturdays
láta láttum okkur sjá let’s see
láta láttu ekki svona! don’t be like that!
láta látast die
leggja leggja á sig take pains
leggja leggja af lose weight
leggja leggja af stað depart on a journey
leggja leggja fyrir e-ð put something aside
leggja leggja til e-n put to (propose to) someone
leið aðra leið single (ticket)
leið báðar leiðir return (ticket)
leið á leiðinni on the way
leið í leiðinni at the same time
leiga til leigu for rent
leika leika sér play by oneself
leika leika við e-n play with someone
leita leita e-s search for someone
leita leita að e-jum search for someone
lengi ég beið lengi, þú beiðst lengur, hún beið

lengst
I waited long, you waited longer, she
waited longest

lesa lesa undir e-ð study for something
liggja hann lá á rúminu he lay on the bed
liggja þessi vegur liggur til … this road leads to …
líka hvernig líkar þér? how do like it?
líka mér líkar það ekki I don’t like it
líka líka vel við einhvern get on well with someone
líta líta á e-ð look at something
líta líta út e-ð look like something
líta þegar á allt er litið all things considered
líta hvernig lítur hún út? what does she look like?
líta sá rauði lítur bragðgóður the red one looks tasty
lítast mér líst vel á þetta I like the look of this
ljós koma í ljós come to light, appear
ljós hann er með ljóst hár he is blond
ljóshærður hann er ljóshærður he is blond

M m

maður maðurinn minn my husband
maður hvernig segir maður … í íslensku? how does one say … in Icelandic?
margur marg-ur – fleir-i – flest-ur (t.d. ys og þys) a lot – more – most (e.g. confusion)
margur marg-ir – fleir-i – flest-ir (t.d. menn) many – more – most (e.g. men)
margur margt fólk hefur sagt … a lot of people have said …
margur hvað eru margar konur? how many women are there?
margur hvað eru mörg glös? how many glasses are there?
margur hvað átt þu mörg glös? how many glasses do have you?
margur hversu marga bíla áttu? how many cars do have you?
matur hvað er í matinn? what is for dinner?
matur maturinn er til dinner is served
mál mál og menning language and culture
mál ekkert mál no problem
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mála mála sig put on make-up
mánudagur á mánudaginn next/last Monday
mánudagur á mánudögum on Mondays
mánuður í hálfan mánuð in two weeks
með kaffi með mjólk coffee with milk
með vertu með mína have mine
meðan meðan þú bíður while you wait
mega þú mátt þetta ekki you mustn’t do that
meira mjög/mikið – meira – mest very/a lot – more – most
miður því miður unfortunately
miður lítt – miður – minnst little – less – least
miðvikudagur á miðvikudaginn next/last Wednesday
miðvikudagur á miðvikudögum on Wednesdays
mikill mik-ill – meir-i – mest-ur much – more – most
mikill í miklu uppáhaldi hjá mér a great favorite of mine
milli fljúga milli landa fly between countries
milli á milli mála between meals
mjög mjög/mikið – meira – mest very/a lot – more – most
morgunn á morgun tomorrow
morgunn í morgun this morning
morgunn á morgnana in the mornings
muna manstu eftir honum? do you remember him?
mæta hvenær áttu að mæta when are you supposed to be there?

N n

nákvæmlega hún er nákvæmlega tvö it is two o’clock sharp
nei nei annars probably not
neinn ekki neinn no one
neinn ég sá ekki neinn I didn’t see anyone
nema öllum var boðið nema mér everyone was invited except me
nenna ég nenni því ekki I don’t feel like it
nenna hún nennir að vinna she wants to work
nesti í nesti for lunch
net Netið the Internet
niðri niðri – niðar – neðst down – more down – most down
niður að falla niður to fall downstairs
nokkuð þetta er nokkuð gott this is rather good
nokkuð geturðu nokkuð rétt mér salt? would you please pass me the salt?
nokkur maður nokkur a certain man
nokkur nokkrir menn a few people
nokkur er nokkur hér? is anyone here?
nokkur ekki nokkur no one
norður veðrið í norðri the weather in the north
Noregur frá Noregi from Norway
nógur það er nóg að gera I am very busy
nú ég held nú ekki! I really don’t think so!
nýbúinn barnið er nýbúið að borða the child has just finished eating
næstur × – × – næstur × – × – next

O o

oft oft – oftar – oftast often – more often – most often
og og svo framvegis (o.s.frv.) et cetera

Ó ó

óska óska (e-jum) e-s wish (for someone) something
óska óska eftir e-jum look for someone

P p
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panta panta sæti make a booking
passa þetta passar alveg this will do very well
páskar Gleðilega páska Happy Easter

R r

ráða þú ræður því it is up to you
ráða hvað er nú til ráða? what do we do now?
reyna reyna við e-n flirt with someone
rétta réttu mér e-ð pass me sthg
réttur það er rétt that is correct
réttur rétt eða rangt? right or wrong?
ristaður ristað brauð toast
rúmur rúm vika at least a week
Rússland frá Rússlandi from Russia
rúta að ferðast með rútu to travel by coach
ræða ræða eitthvað við e-jum discuss something with someone

S s

sama mér er sama it’s all the same to me
saman vera saman be together
samband ég gef þér samband I am putting you through, (I am

giving you a connection)
samband ég hef samband I will be in touch, (I have a

connection)
samband höfum samband let’s keep in touch, (we have a

connection)
sameiginlegur eiga e-ð sameiginlegt have sthg in common
samhryggjast ég samhryggist þér my condolences (to you)
samþykkur samþykkt! agreed!
sannur ég veit að þetta er satt I know that this is true
sá sá rauði lítur bragðgóður the red one looks tasty
segja hvað segir þú! really!
segja hvað segir þú? excuse me, what did you say?
segja hvað segir þú (gott)? how are you?
segja ég segi allt gott I am fine
seinn seinn – seinni – seinastur late – later – most late
seinn hann var seinn he was late
seinn það er aldrei of seint að læra it is never too late to learn
seint seint – seinna – seinast late – later – most late
seint hann kom seint he arrived late
seint hann kom of seint he arrived too late
sem bíllinn er sem nýr the car is as new
sem ég tala ensku sem móðurmál I am a native speaker of English
sem sá sem kom the one who came
sem sem betur fer fortunately
setja setja á sig put on (clothing)
setja setjast sit down
sex hann er sex ára he is six years old
sig hann verður að drífa sig he must hurry (himself) up
sigling fara í siglingu go sailing
sinn hann er að lesa bók sína he is reading his (own) book
síðan langt síðan a long time after
síðan síðan fór hann burt he then went away
síðar × – síðar – síðast × – subsequently – lastly
síðar hann kom síðast he arrived last
síðar takk fyrir síðast thanks for last night
síðari × – síðari – síðastur × – latter – last
síðari hann var síðastur he was last of all
síður sítt hár long hair
sími hvað er síminn hjá þér? what is your phone number?
sími upplýsingar í síma for information, call
sjaldan hann er sjaldan seinn he is seldom late
sjá gaman að sjá þig nice to see you
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sjá sjámst see you later
sjá sjá um e-n look after someone
sjá sjá eftir e-ju regret something
sjónvarp í sjónvarpinu on television
sjö um sjöleyið at about seven
skap vera í góðu/vondu skapi be in a good/bad mood
skella skella sér hurry
skemmtun góða skemmtun have a good time
skila skila kveðju til hans give him my regards
skíði fara á skíði go skiing
sko sko, slappaðu af look, take it easy!
skola skola e-ð af sér wash something off
skulu við skulum … let’s …
slökkva slökkva ljósið turn off the light
slökkva slökkva á perunni turn off the light (the pear)
snemma snemma – fyrr – fyrst early – earlier – first
sniðugur þetta er ekkert sniðugt this is not a good idea
sofa fara að sofa go to bed, go to sleep
sólarhringur allan sólarhringinn all around the clock
sósa brún sósa gravy
Spánn frá Spáni from Spain
springa það springur á bílnum the car has a flat tyre
spurning spurning dagsins today’s question
spyrja spyrja e-n um e-ð ask someone about something
staður fara af stað set off
staður í staðinn instead
staður eiga sér stað take place
staður komum okkur af stað let’s get going
standa standa upp stand up
standa sem stendur as it is
standa það stendur … it says …
standa það stendur til that is the plan
stig hér er 15 stiga hiti here it is +15 degrees
sturta fara í sturtu have/take a shower
sumar í sumar last/this summer
sumar í allt sumar the whole summer
sumar á sumrin in the summertime
sumar sumar – haust – vetur – vor summer – autumn – winter – spring
sund fara í sund go swimming
sunnudagur á sunnudaginn next/last Sunday
sunnudagur á sunnudögum on Sundays
svangur ég er rosalega svangur I am really hungry
Svíþjóð frá Svíþjóð from Sweden
svo er ekki svo? isn’t that so?
svo svo skal vera let it be so
svo hann er svo stór he is so big
svo að … svo að ég get … … so that I can …
sæll komdu sæl(l) hello
sæll vertu sæl(l) goodbye

T t

taka viltu taka það? won’t you take it?
taka taka til tidy up (a room)
taka taka við e-ju receive something
takast takast á við e-ð contend with something
takk takk kærlega thanks very much
takk takk fyrir mig thanks for the meal
tala tala við e-n talk to someone
tala tala saman talk together, chat
til mig langar til þess I would like to do it, I want that
til til dæmis (t.d.) for example (e.g.)
til til klukkan sjö until 7 o’clock
tími um tíma for a time
tjörn Tjörnin The Pond
trúa trúa e-jum fyrir e-ju confide something to someone
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trúa trúa á e-ð believe in something

U u

um við töluðum um margt we talked about many things
um mer þykir vænt um e-n I am fond of someone
um labba um herbigið walk around the room
um fara út um gluggann go out through the window
um um nóttina during the night
um um áramót at New Year
undir hann fór undir borðið he went under the table
undir vera undir borðinu be under the table
ungur ungur – yngri – yngst young – younger – youngest
upp fara upp go upstairs
uppi vera uppi be upstairs
upptekinn Hann er enn upptekinn He is still busy
utan vinna utan heimis work outside / away from home

Ú ú

úr taka e-ð úr skúffunni take something out of the drawer
úr maður úr Reykjavík a man from Reykjavík
út fara út go out
út út af e-ju because of something
úti vera úti be outside
úti það er úti hans he is lost
útlönd fara til útlanda go abroad

V v

vanta mig vantar aðstoð I need help
vanur vera vanur e-ju be used to something
varlega farðu varlega take care
vaska vaska upp do the dishes
veður veðrið er vont the weather is bad
vegna og þess vegna … and that is why …
vegna mín vegna on my account, OK with me
vegna hvers vegna? why?
vel mér líður vel I am fine
vel vel – betur – best well – better – best
velkominn vertu velkominn welcome
vera vera í gallabuxum wear jeans
vera vera heima stay home
vera vera eftir be left
vera vera með e-ð carry, have on, wear something
vera vera að be the matter
vera vera til exist
vera vera til í að gera e-ð be willing to do something
vera vona að við séum ekki of seinir I hope that we are not too late
vera ég er að hlusta I am listening
verða verða veikur fall ill
verða ég verð þar kl. 2 I will be there at 2 o’clock
verða verði þér að góðu you are welcome, (I hope that) it will

be good for you
verða ég verð allt sumar I will stay all summer
verða ég verð að vinna I have to work
vesen en það vesen what a mess
vetur á veturna in the winter (acc. pl.)
við vera góður við e-n be good to someone
við semja við e-n negotiate with someone
við við hliðina á e-ju beside something
við við ströndina by the shore
við vinna við auglýsingar work in advertising
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við vera við nám study
við meðal við höfuðverk medicine for a headache
viðskipti eiga viðskipti við e-n do business with someone
vilja viltu e-ð? do you want something?
vilja hvað vildi hún þér? what did she want to see you about?
vilja viltu gera það fyrir mig? will you do this for me?
vina vina mín my dear
vinkona þær eru vinkonur they are friends
vinna í vinnunni at work
vinur vinur minn my dear
viss ertu viss? are you sure?
vita ég veit það ekki I don’t know
vita veistu? do you know?
vita ég veit svarið I know the answer
vita ég veit að þetta er satt I know that this is true
víða víða um heim all around the world
víst hann er víst kominn I think he has arrived
víst vita e-ð fyrir víst know sthg for sure
vona vona að við séum ekki of seinir I hope that we are not too late
vondur vera vondur við e-n treat somebody badly
vondur veðrið er vont the weather is bad
vænn vera vænn við e-n treat somebody kindly

Y y

yfir fljúga yfir sjóinn fly over the sea
yfir korter yfir eitt quarter past one
yfir vera yfir sjónum be over the sea
yfir klukkan er korter yfir eitt/fimm it is a quarter past one/five
ys ys og þys noise and confusion, turmoil

Þ þ

það þ.e. (það er) i.e. (that is)
það (af) því að because
það því miður unfortunately
þaðan þangað – þar – þaðan to there – there – from there
þakka þakka e-jum (fyrir) e-ð thank someone for something
þakka ekkert að þakka no thanks necessary
þangað þangað – þar – þaðan to there – there – from there
þar ég bý í borg: þar er skemmtilegt I live in a city: it is fun there
þar hér og þar here and there
þar húsið þar sem ég bý the house where I live
þarna þarna kemur hann there he goes
þarna þessi þarna that one
þarna þangað – þarna – þaðan to there – there – from there
þá þá og þegar very soon, any minute
þó hann má þó eiga það he still has it
þó þó ekki! not again!
þreyttur ég er svo þreyttur I am so tired
þriðjudagur á þriðjudaginn next/last Tuesday
þriðjudagur á þriðjudögum on Tuesdays
þrisvar þrisvar í viku three times a week
þrisvar einu sinni – tvisvar – þrisvar once – twice – three times
þurfa þurfa e-ð/e-s need something
þurfa þú þarft þess ekki you don’t need this
þurfa þú þarft þess að gera you need to do it
þurfa þurfa á e-ju að halda be in need of something
þurfa þurfa – verda – hljóta – eiga (að + infin.) need to (preferably) – have to

(unavoidable) – must (inevitable) –
compelled to (by authority)

þurrka þurrka upp dry up
því því læturðu svona? why do you behave like this?
því því ekki það? why not?
því því þá það? why so?
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þvo þvo upp do the dishes
þvo þvo sér wash oneself
þvo þvo þvott do the laundry
þykja mer þykir þetta gott I like this
þykja mer þykja þessi góð I like these
þykja mer þykir vænt um e-n I am fond of someone
þys ys og þys noise and confusion, turmoil
þýða þýða á ensku put into English
þýða hvað þýðir þetta? what does this mean?

Æ æ

æfa æfa sig í e-ju practice at something
ætla ég ætla heim I am going home
ætla ég ætla að gera þetta I am going to do this
ætla ætla e-jum e-ð believe something of someone

Ö ö

öðruvísi hún er öðruvísi en ég she is different from me
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