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Ágrip
Afrakstur nýrra verkefna í máltækni eða tungutækni (e. language technology) hefur verið að
líta dagsins ljós á undanförnum misserum. Eitt þeirra verkefna sem nú er að ljúka er íslenskur
talgervill sem gerir tölvum kleift að lesa upp hvers kyns texta á íslensku. Talgervlar þurfa að
vera ýmsum eiginleikum gæddir og einn þessara eiginleika er að geta lesið tölur rétt. Í
mörgum setningum eru tölur notaðar í stað töluorða og í íslensku beygjast fjölmargar tölur í
kynjum og föllum. Þetta eru tölurnar 1-4, allar samsettar tölur sem enda á þeim og allar
raðtölur. Talgervlar geta átt erfitt með að ráða við að lesa rétt úr þessum tölum og er tilgangur
þessa verkefnis að einfalda þeim það verkefni.
Til þess að átta sig á því hvert vandamálið er var byrjað á að safna saman málsgreinum
sem innihalda tölur í texta. Til þess að fá sem fjölbreyttastan texta var ákveðið að safna
málsgreinunum af vefsvæði Morgunblaðsins, www.mbl.is, og fékkst þannig málheild með
yfir 11.000 tölum af ýmsu tagi. Tölunum var skipt niður í flokka eftir efni og umhverfi þeirra
þannig rannsakað til að átta sig á því hvort einhver regla væri á því hvernig beygingu talna
væri háttað eftir umhverfinu.
Þegar málheildin var tilbúin voru búnar til reglur til að gera talgervlum kleift að lesa rétt úr
tölum. Reglurnar tóku mið af nánasta umhverfi tölunnar, næsta orði á undan eða eftir, og
beygðust eftir því hvert orðið var. Þessum reglum var síðan beitt á málheildina og gáfu þær
nokkuð góðar niðurstöður. Misjafnt var þó eftir flokkum hversu góðar niðurstöðurnar voru og
ekki tókst að leysa mörg vandamál sem fyrir urðu. Niðurstaðan varð að lokum sú að með
þessum reglum er hægt að bæta frammistöðu talgervla töluvert frá því sem nú er.
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Abstract
The goal of this project is to analyze and describe how numbers are used in Icelandic and to
develop a method for computers to read and interpret them correctly.
Icelandic has the rare problem of inflected numbers. The numbers 1-4 inflect for four
cases, three genders and, strangely enough, some of them even for number, so it can be quite
difficult to see what form to use. The numbers 0-9 have 86 different permutations for
example. The problem is not only in the inflected numbers 1-4 but also in numbers that end
with 1-4, like 21-24, 101, 1.342 etc. All ordinal numbers also inflect, not only the first four.
Therefore a computer system would have problems in deciding which gender and case to use
in every ordinal number and every number that ends with 1-4.
To analyze the problem for Icelandic, around 8.000 sentences were put into a corpus with
over 11.000 numbers. The sentences were taken from a local newspaper on the Internet,
www.mbl.is, to get a variety of numbers. From that corpus it is easy to see how the numbers
appear in text. The inflection of the numbers usually depends on words around them, if there
is a certain noun following a number, the number is usually in agreement with the noun.
Using this information some rules were made to find the correct gender and case for the
numbers. The rules are context-free and use nouns right before or after a number to find its
correct form.
By developing a method that makes it possible for computers to form the numbers
correctly in a regular way, many problems are solved. Those rules could be used for systems
like speech synthesizers but they are often used in situations where numbers are common,
such as bank and phone services. The one that exists for Icelandic has a problem with
numbers and does not form them correctly.
The rules have to be simple enough to use in these kinds of systems. Of course it would be
possible to use deep syntactic parsing that would give better results but in fact it´s not very
practical. It is a bad idea for the synthesizer to pause for a long time while it is fully parsing
every sentence before it decides what form of the number to use, while the user is anxiously
waiting for a reply. Simple rules and shallow syntactic parsing will have to do and the words
after the number will usually decide what form the number will take.
The results show how far we can go with these rules and shallow syntactic parsing and
were quite good. Even though a lot of problems are unsolved a speech synthesizer gives much
better results using these rules than it does today.
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1. Inngangur
Á undanförnum árum hefur vegur máltækni eða tungutækni (e. language technology) farið
vaxandi hér á landi. Frá árinu 1998 hefur verið unnið markvisst að eflingu greinarinnar
hérlendis með stuðningi menntamálaráðuneytisins. Hefur ráðuneytið, auk ýmissa fyrirtækja,
lagt fé í fjölmörg verkefni, nú síðast gerð íslensks talgervils (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl.
2006).
Nýr íslenskur talgervill var orðinn nauðsynlegur í framhaldi af vel heppnuðum talgreini
sem búinn var til í tungutækniverkefninu Hjali sumarið 2003. Talgreinir þessi er svokallaður
stakorðagreinir sem skilur alla málhafa tungumáls en þó aðeins takmarkaðan orðaforða hverju
sinni (Helga Waage 2004). Með góðum íslenskum talgreini hafa opnast möguleikar fyrir
ýmiss konar þjónustu og má þar nefna sjálfvirka símaþjónustu þar sem tölvukerfi sér um að
taka við fyrirspurnum og svara þeim. Til þess að slík þjónusta verði sem þægilegust þarf
góður talgervill að vera til staðar svo að tölvukerfið geti bæði skilið fólk og svarað því en sá
sem hingað til hefur verið notaður þykir ekki henta til þess þar sem erfitt getur verið að skilja
hann.
Góður talgervill þarf að vera ýmsum eiginleikum gæddur. Í fyrsta lagi þurfa að vera til
upplýsingar um þau málhljóð sem koma við sögu í tungumálinu sem unnið er með. Í öðru lagi
þarf talgervillinn að vita hvernig framburður er út frá stafsetningu og hafa upplýsingar um
lengd hljóða. Í þriðja lagi þarf tónfall að vera eðlilegt og í fjórða lagi þarf að vera til
undantekningasafn fyrir þau tilvik sem ekki eru almenn (Eiríkur Rögnvaldsson 2001). Við
þetta má svo bæta að upplýsingar um erlend nöfn, skammstafanir og tölur þurfa að vera til en
í mörgum tungumálum er það vandamál hvernig á að bera þessi orð fram.
Í íslensku er flokkur töluorða jafnan talinn einn orðflokkanna en merkingarlega eru það orð
sem tákna ákveðinn fjölda, upphæð eða jafnvel röð. Sum orð sem tákna einhvers konar fjölda
eða tölur hafa þó beygingarleg einkenni annarra orðflokka eins og nafnorða (eining, tugur),
lýsingarorða (þrefaldur) eða atviksorða (tvisvar, þrisvar). Töluorð eru því í raun orð sem
tákna tölu en hafa ekki einkenni annarra orðflokka eins og hér að ofan heldur sérstök
beygingarleg og setningarleg einkenni (Höskuldur Þráinsson 1995:162).
Í mörgum setningum eru tölustafir notaðir til að tákna tölur í stað töluorða. Þá þurfum við
oft að vita hvaða form talan tekur þar sem tölurnar 1-4 og allar tölur sem enda á þeim beygjast
í föllum og kynjum. Við vitum til dæmis að setninguna 24 ára maður á að segja tuttugu og
fjögurra ára maður þar sem um er að ræða aldur. Í tungutækni skapar þetta þó ákveðin
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vandamál þar sem tölvur eiga erfitt með að átta sig á hvernig á að beygja orð. Talgervlar geta
„lesið“ orð en þegar kemur að tölum þurfa þeir að setja sig í stellingar og mynda rétt form
þeirra.
Í íslensku hefur vandamálið með að bera fram tölur nokkra sérstöðu þar sem tölur beygjast
í föllum og kynjum líkt og önnur fallorð. Það er því ekki nóg að taka ákvörðun um hvort á að
segja einn eða fyrsti heldur þarf að ákveða í hvaða falli og kyni talan á að vera. Í Lokaskýrslu
verkefnis um tölvutal sem rituð var af Pétri Helgasyni í framhaldi af gerð fyrsta íslenska
talgervilsins segir einmitt að erfitt eða ómögulegt sé að láta tölvuna lesa töluorð rétt sem skráð
séu með tölustöfum og er þá átt við fyrstu fjórar tölurnar og allar tölustafasamsetningar sem
enda á þeim. Þar voru því öll töluorð höfð í karlkyni nema um ártöl væri að ræða (Pétur
Helgason 1990:24). Sá talgervill sem nú er í smíðum er ögn lengra kominn en þetta. Hann
hefur einstaka töluorð sem rituð eru með tölustöfum í réttu kyni en þó er það takmarkað hvað
hann gerir rétt og fallbeyging er fátíð enda lítil sem engin forvinnsla á textanum áður en
talgervillinn vinnur með hann.1
Til þess að reyna að varpa betur ljósi á þetta vandamál hófst þessi rannsókn á því að safnað
var saman texta sem innihélt eingöngu málsgreinar með tölum. Efninu var safnað af vefsvæði
Morgunblaðsins, www.mbl.is, um tveggja mánaða skeið og með því fékkst málheild sem
inniheldur málsgreinar með rúmlega 11.000 tölum af ýmsum toga. Þessum málsgreinum var
síðan skipt í nokkra flokka eftir efni og því næst hófst athugun á því hvort ekki væri hægt að
búa til einhvers konar reglur fyrir talgervla svo að þeir gætu borið tölurnar rétt fram.
Þegar málheildin var skoðuð kom í ljós að nokkuð reglulegt var hvernig tölur komu fram í
texta og því voru búnar til reglur sem sögðu til um fall og kyn tölunnar út frá undanfarandi
eða eftirfarandi orði. Reglurnar tóku mið af algengustu orðum í kringum tölur og gaf þetta
nokkuð góða niðurstöðu.
Í þessu verkefni verður fyrst fjallað almennt um töluorð og tölur í íslensku og helstu
beygingarleg og setningarleg einkenni þeirra skoðuð. Því næst verður farið yfir þau vandamál
sem skapast þegar talgervill þarf að bera fram tölur í nokkrum tungumálum og síðan skoðað
ýtarlega hvers eðlis þau eru í íslensku. Þá verða settar fram reglur til að leysa hluta þessara
vandamála og þær skýrðar út. Í framhaldi af því verða niðurstöður kynntar með tölfræði sem
sýnir hve oft reglurnar virka á texta og hvað það er sem þær ráða ekki við. Að lokum verða
svo lagðar til frekari úrbætur sem geta bætt niðurstöður enn betur.

1

Að sögn Björn Kristinssonar, M.A. í tungutækni, sem unnið hefur að gerð talgervilsins.

-2-

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

2. Töluorð og tölur í íslensku
2.0 Inngangur
Dæmi um töluorð eru einn (1), fimm (5), ellefu (11), tuttugu og þrír (23), fimm hundruð sjötíu
og tveir (572) og sextíu og þrjú þúsund tvö hundruð og þrír (63.203). Þau töluorð sem tákna
tölur nefnast frumtölur eða hrein töluorð en þau sem tákna röð kallast raðtölur. Þó að talað sé
um töluorð sem fallorð eru það aðallega orð yfir fjórar fyrstu frumtölurnar sem beygjast í falli
og kyni. Þetta gera þau bæði þar sem þau standa sjálf og í samsetningum eins og tuttugu og
einn / ein / eitt (21) og hundrað þrjátíu og þrír / þrjár / þrjú (133). Auk þess beygjast orð eins
og hundrað, þúsund og milljón og geta þau verið ýmist í eintölu eða fleirtölu. Raðtöluorðin
beygjast einnig en ekki eingöngu fyrstu fjórar tölurnar. Raðtölur geta verið í öllum kynjum
(kk. fimmti, kvk. fimmta, hk. fimmta), öllum föllum (nf. kk. fimmti, þf. kk. fimmta, þgf. kk.
fimmta, ef. kk. fimmta) og eintölu eða fleirtölu (et. fimmti maðurinn, ft. fimmtu mennirnir).
Í mörgum setningum standa tölur í stað töluorða og er setningahlutverk þeirra yfirleitt hið
sama og töluorðanna. Þegar við sjáum tölu í texta þurfum við að ákveða hvaða mynd hennar
við notum, í huganum eða upphátt. Ef við tökum til dæmis setninguna 22 menn fórust vitum
við að talan er í karlkyni, fleirtölu, nefnifalli; tuttugu og tveir. Þetta vitum við af því að talan
er hliðstæð og stendur með karlkynsnafnorðinu menn sem er í fleirtölu, nefnifalli.
Hér á eftir verður fjallað vandlega um helstu beygingarleg og setningarleg einkenni
töluorða og talna í íslensku. Farið verður yfir það sem helstu handbækur um setningafræði
segja um töluorð og það borið saman við hvernig tölur standa í setningum. Til þess að skoða
það verður fyrrnefnd málheild notuð en þar er að finna fjöldann allan af málsgreinum sem
innihalda samtals rúmlega 11.000 tölur. Ætlunin er að skipta tölunum niður í frumtölur,
raðtölur og „aðrar tölur“ sem eru þá tölur sem heyra hvorki undir frumtölur né raðtölur og
verður skoðað hvernig þessir flokkar talna líta út í setningum.
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2.1 Frumtölur
Beygingar fyrstu fjögurra frumtalnanna eru sem hér segir:

nf.
þf.
þgf.
ef.

kk.
einn
einn
einum
eins

kvk.
ein
eina
einni
einnar

hk.
eitt
eitt
einu
eins

nf.
þf.
þgf.
ef.

tveir
tvo
tveim(ur)
tveggja

tvær
tvær
tveim(ur)
tveggja

tvö
tvö
tveim(ur)
tveggja

nf.
þf.
þgf.
ef.

þrír
þrjá
þrem(ur)
þriggja

þrjár
þrjár
þrem(ur)
þriggja

þrjú
þrjú
þrem(ur)
þriggja

nf.
þf.
þgf.
ef.

fjórir
fjóra
fjórum
fjögurra

fjórar
fjórar
fjórum
fjögurra

fjögur
fjögur
fjórum
fjögurra

Tafla 1. Beygingar fyrstu fjögurra frumtalnanna

Í Setningum, nýrri handbók um setningafræði, er að finna ýtarlegan kafla um töluorð. Þar
er fjallað um helstu einkenni þeirra, beygingarleg og setningarleg. Ef byrjað er á að skoða
stöðu töluorða í setningu er talað um að ákvæðisorð nafnorða, eins og óákveðin fornöfn,
ábendingarfornöfn og lýsingarorð, skipi sér í ákveðna röð þegar þau standa með nafnorðum
(Höskuldur Þráinsson 2005:101):
(1)

allar þessar gulu hænur
ófn. áfn.
lo. no.

Töluorð eiga sitt pláss í þessari röð og skipa sér á milli ábendingarfornafns og lýsingarorðs en
annars staðar gengur ekki að hafa þau:
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a. allar þessar þrjár gulu hænur
ófn. áfn. to. lo. no.
b. *allar þrjár þessar gulu hænur
c. *allar þessar gulu þrjár hænur
d. *þrjár allar þessar gulu hænur

Í dæmum úr fyrrnefndri málheild með setningum af www.mbl.is (hér eftir nefnd tölumálheild)
virðist þetta vera raunin þegar tala stendur með nafnorði.
(3)

a. Mikill meirihluti slíkra sveita í Írak, um 100.000 vopnaðir einstaklingar [...]
(www.mbl.is 7.6.2004a).
tala
lo.
no.
b. Kínverji hefur viðurkennt að hafa kyrkt 18 ungar konur (www.mbl.is 9.6.2004a).
tala lo. no.

Ekki er þó að finna dæmi þar sem fyrrnefnd orðaröð kemur fyrir með óákveðnu fornafni og
ábendingarfornafni en eitt athyglisvert dæmi er að finna með fornafninu slíkur sem virðist
teljast til óákveðinna fornafna (Höskuldur Þráinsson 2005:83):
(4)

Þá er flugfélagið búið að tryggja sér 123 A320 til viðbótar og er með forkaupsrétt að
öðrum 50 slíkum flugvélum að auki (www.mbl.is 8.6.2004a).
ófn. tala ófn? no.

Slíkur stendur yfirleitt ekki á undan töluorði þótt það teljist til óákveðinna fornafna en að öðru
leyti passar þessi röð við það sem nefnt var hér áðan.
Frumtölur beygjast, eins og áður sagði, í kyni og falli. Þó eru það aðeins fjórar fyrstu
tölurnar sem beygjast: einn, tveir, þrír og fjórir. Þar að auki beygjast þessar fyrstu fjórar tölur
í samsetningum eins og tuttugu og einn / tveir / þrír / fjórir. Töluorðin beygjast ekki í tölu
eins og flest önnur fallorð vegna merkingar sinnar en þó mætti ef til vill segja að svokölluð
partöluorð séu fleirtölumyndir töluorðanna. Þannig væri einn eintala og einir fleirtala eins og í
einn vettlingur og einir vettlingar. Í handbókinni Setningum (Höskuldur Þráinsson 2005:102)
kemur fram að í sumum kennslubókum séu partöluorðin talin með lýsingarorðum en
setningalega virðast þau hafa sömu stöðu og nafnorð fremur en lýsingarorð. Einnig beygjast
þau aðeins sterkt en lýsingarorð beygjast yfirleitt bæði veikt og sterkt.
Beygjanlegu töluorðin, frumtölur og partöluorð, laga sig að því orði sem þau standa með í
setningu og er því um að ræða sambeygingu hliðstæðra töluorða og nafnorðanna sem þau
standa með:
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a. Þarna eru þrír (nf.kk.) menn (nf.kk.), þrjár (nf.kvk.) konur (nf.kvk.) og þrjú
(nf.hk.) börn (nf.hk.).
b. Þeir sáu tvo (þf.kk.) bíla (þf.kk.) og tvær (þf.kvk.) konur (þf.kvk.) á tveimur
þgf.hk.) reiðhjólum (þgf.hk.).
c. Þarna eru þrennir (nf.kk.) sokkar (nf.kk.), tvennar (nf.kvk.) buxur (nf.kvk) og
þrenn (nf.hk.) skæri (nf.hk.).

Sú er einnig raunin í tölumálheildinni. Ef talan er hliðstæð og stendur með nafnorði,
sambeygjast þau:
(6)

a. Hann lék 54 (fimmtíu og fjóra (þf.kk.)) leiki (þf.kk.) á þremur árum með ÍA [...]
(www.mbl.is 8.6.2004b).
b. Alls hefur nú 4101 (fjögur þúsund eitt hundrað og einn (nf.kk.)) maður (nf.kk.)
látist frá því uppreisn Palestínumanna hófst að nýju [...] (www.mbl.is 7.6.2004b).

Í a-dæminu er um einfalda sambeygingu að ræða þar sem talan beygist eftir nafnorðinu.
Nafnorðið er karlkyns fleirtöluorð í þolfalli og verður talan því líka í karlkyni og þolfalli. Í bdæminu er einnig sambeyging tölu og nafnorðs en þó er það nafnorðið sem lætur að vissu
leyti stjórnast af tölunni. Þar sem talan endar á 1 þarf nafnorðið að vera í eintölu þrátt fyrir að
um fleiri en einn mann sé að ræða. Þetta gerist alltaf þegar samsettar tölur enda á 1 og er því
eins og talan stjórni tölu nafnorðsins þó að nafnorðið stjórni kyni og falli tölunnar.
Þegar frumtölur eru sérstæðar geta þær tekið með sér nafnorð í eignarfalli en laga sig að
því í kyni. Einnig geta þau tekið með sér fornöfn í eignarfalli en geta ekki staðið sem
ákvæðisorð fornafna frekar en önnur ákvæðisorð nafnliðar:
(7)

a. fjórir (nf.kk.) menn (nf.kk.), fjórir (nf.kk.) mannanna (ef.kk.).
b. *fjögur (nf.hk.) þau (nf.hk.), fjögur (nf.hk.) þeirra (ef.hk.).
c. […] að um 9 (níu (nf.kk.)) flugræningjanna (ef.kk.)19, sem gerðu árásirnar, fengju
að fara í gegnum Íran á leið sinni til Bandaríkjanna. (www.mbl.is 19.7.2004a).
d. Ný kynslóð krabbameinslyfja er komin fram á sjónarsviðið og þegar er byrjað að
nota 2–3 (tvö til þrjú (nf.hk.) þeirra (ef.hk.) hér á landi. (www.mbl.is 10.7.2004).

Að vísu sést ekki svo glöggt hvert fall og kyn tölunnar níu er í (7c) þar sem hún er eins í
öllum föllum en ef við settum eina af fyrstu fjórum tölunum í staðinn fengjum við augljóslega
nefnifall, karlkyn.
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2.2 Raðtölur
Raðtölur hafa ekki sömu einkenni og frumtölur, beygingarleg eða setningarleg. Þó er margt
sameiginlegt með flokkunum og raðtölurnar hafa önnur einkenni en aðrir orðflokkar líkt og
frumtölurnar. Í Setningum er farið yfir þessi einkenni og tekið fram að raðtölur beygist í
tölum, ólíkt frumtölunum. Þar segir einnig að raðtalan fyrsti beygist ýmist veikt eða sterkt en
það fer eftir því hvort talan er hliðstæð eða sérstæð. Þessi raðtala getur aðeins beygst sterkt ef
hún er hliðstæð, annars beygist hún veikt (Höskuldur Þráinsson 2005:103-104):
(8)

a. Fyrsti / *fyrstur bíllinn var gulur.
b. Þeir báðu hann að vera fyrsta / *fyrstan mann.
c. Ég hitti hann *fyrstan mann / fyrstan manna.
d. Hann var *fyrsti / fyrstur.

Sterka formið er aðeins leyfilegt í d-dæminu þar sem það er sagnfylling og í c-dæminu þar
sem það tekur með sér eignarfall eins og sérstæð orð geta gert. Í tölumálheildinni eru
raðtölurnar hins vegar alltaf hliðstæðar enda óeðlilegt að rita tölustaf þar sem á að vera
sérstætt töluorð:
(9)

a. *Ég hitti hann 1. (fyrstan) manna.
b. *Hann var 1. (fyrstur).
Í ákvæðisorðaröð með nafnorði standa raðtölur, eins og frumtölur, á undan lýsingarorði og

eftir ábendingarfornafni:
(10)

a. Ég las fyrstu (to.) stóru (lo.) bókina / *stóru (lo.) fyrstu (to.) bókina.
b. Við sáum þessa (áfn.) þriðju (to.) löngu (lo.) bíómynd.

Í tölumálheildinni standa raðtölur á mjög svipuðum stöðum, strax á undan nafnorði eða
mánaðarheiti. Dæmi er um að ákvæðisorð komi á milli, lýsingarorð og sagnorð í lýsingarhætti
þátíðar:
(11)

[...] sem gerir hana að 15. (fimmtándu) (tala) mest (lo.) sóttu (so.) mynd (no.) allra
tíma í bandarísku bíói (www.mbl.is 8.6.2004c).

Raðtölur beygjast í kyni og falli líkt og fjórar fyrstu frumtölurnar. Beygingu raðtalnanna
má líkja við beygingu veikra lýsingarorða og sambeygjast þau hliðstæðum nafnorðum:
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a. þriðji (nf.kk.) maðurinn, þriðja (nf.kvk.) konan, þriðja (nf.hk.) barnið
(sbr. stóri (lo.) maðurinn, stóra (lo.) konan, stóra (lo.) barnið)
b. Við vorum í nítjánda (þgf.hk.) sæti í fjórða (þgf.kk.) leiknum (þgf.kk.) á fimmtu
(þgf.kvk.) sýningunni (þgf.kvk.)
(sbr. í síðasta (lo.) sætinu, í langa (lo.) leiknum, á leiðinlegu (lo.) sýningunni)
c. Anja Ríkey varð í 15. (fimmtánda (þgf.hk.)) sæti (þgf. hk.) í 100 [svo] baksundi á
1.06,61 mín (www.mbl.is 10.6.2004a).
d. Ragnhildur hlaut 11. (ellefta (þf.hk.)) sætið (þf.hk.) í 100 [svo] bringusundi á
1.14,81 (www.mbl.is 10.6.2004a).

Raðtalan annar hegðar sér þó öðruvísi þar sem hún beygist eins og sterkt beygð ákvæðisorð
en raðtalan fyrsti beygist ýmist sterkt eða veikt:
(13)

a. Fyrsti (veik beyging) maðurinn var Íslendingur, annar (sterk beyging)
maðurinn Færeyingur og sá þriðji (veik beyging) Norðmaður.
b. Guðmundur varð fyrstur (sterk beyging), Jógvan annar (sterk beyging) og
Harald þriðji (veik beyging).

Raðtölurnar hafa þar að auki tölubeygingu. Þær geta t.d. staðið í fleirtölu þegar þær standa
með fleirtöluorðum eða orðum sem tákna pör:
(14)

a. Þriðju (kk.ft.) vettlingarnir (kk.ft.).
b. Þriðju (hk.ft.) skærin (hk.ft).

Raðtölur geta ekki verið sérstæðar nema þegar þær standa sem sagnfylling og geta ekki tekið
með sér eignarfall eins og frumtölurnar:
(15)

a. Fjórða (nf.kvk.) konan (nf.kvk.), *fjórða (nf.kvk.) kvennanna (ef.kvk.)
b. Hann (nf.kk.) varð annar (nf.kk.) en hún (nf.kvk.) varð fyrst (nf.kvk.).

2.3 Aðrar tölur
Aðrar tölur eru allar þær tölur sem ekki teljast til frumtalna, raðtalna eða partöluorða. Þetta
eru tölur sem eru alltaf skrifaðar í tölustöfum en ekki töluorðum eins og flugnúmer,
húsnúmer, bílnúmer, tímar úr íþróttakeppnum, markatölur og fleira í þeim dúr. Ekkert eitt
form er á þeim heldur er það misjafnt hverju sinni hvaða mynd tölunnar á að nota. Þegar við
teljum gerum við það yfirleitt í karlkyni: einn, tveir, þrír, fjórir og oft gengur upp að nota
karlkyn sem ómarkað kyn. Þetta gengur til dæmis með bílnúmer og símanúmer. Þó eru
margar tölur í þessum flokki í hvorugkyni eins og húsnúmer.
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Staða þessara talna í setningum er mismunandi. Oftast er hún fastmótuð, húsnúmer koma á
eftir nafni götu og flug- og bátanúmer á eftir einhvers konar skammstöfun:
(16)

a. Bæjarlögmaður hefur átt í samningaviðræðum við lóðarhafa Arnarhrauns 2 (tvö) um
kaup bæjarins á 27 fermetrum lóðarinnar í þessu skyni (www.mbl.is 24.6.2004a).
b. Skinney-Þinganes á Höfn í Hornafirði keypti netabátinn Happasæl KE 94 (níutíu og
fjórir / fjóra / fjögur) af Happa ehf. í dag (www.mbl.is 8.6.2004d).
c. Slysið átti sér stað þegar flugkennari hjá Flugskóla Íslands fór með flugnema í
yfirlandsflug á flugvél af gerðinni Cessna 152 (hundrað fimmtíu og tveir / tvö)
(www.mbl.is 7.7.2004a).
d. Finnist veflykillinn ekki, má hringja í síma 563-1111 (fimm sextíu og þrír ellefu
ellefu) á skrifstofutíma og fá aðstoð, segir í tölvupósti frá Ríkisskattstjóra
(www.mbl.is 5.7.2004a).

Í (16a) sést að húsnúmerið stendur á eftir götuheitinu og í (16b) er bátanúmer á eftir
skammstöfuninni KE. Það sama á við í (16c) en þar er númerið á eftir heiti flugvélarinnar
Cessna. Í (16d) er dæmi um hvernig símanúmer birtist í setningu en það er á eftir nafnorðinu
sími sem það stendur með. Í b- og c-dæmunum er misjafnt eftir máltilfinningu fólks hvort
talan er í karlkyni eða hvorugkyni og jafnvel spurning hvort að beygja skuli töluna í (16b)
eftir nafni bátsins, Happasæl KE níutíu og fjóra (þf.).
Undir „aðrar tölur“ gætu einnig flokkast tölur sem tákna tíma í íþróttakeppnum. Þessar
tölur eru yfirleitt skrifaðar og bornar fram á ákveðinn hátt. Þær eru yfirleitt skrifaðar með
punkti á eftir mínútunni og kommu á milli sekúndu og sekúndubrots:
(17)

a. Anja Ríkey varð í 15. sæti í 100 [svo] baksundi á 1.06,61 (einni núll sex sextíu og
einni) mín (www.mbl.is 10.6.2004a).
b. Ragnhildur hlaut 11. sætið í 100 [svo] bringusundi á 1.14,81 (einni fjórtán áttatíu og
einni) (www.mbl.is 10.6.2004a).

Enn einn undirflokkurinn sem gæti átt heima hér er markatölur í íþróttaleikjum og tölur
sem segja hvað klukkan er. Þessar tölur eru sömuleiðis skrifaðar með ákveðnum rithætti og
oftast er tvípunktur á milli tveggja talna. Þegar skrifaðar eru markatölur er þó stundum
bandstrik á milli og stundum er hafður punktur í stað tvípunkts þegar ritað er hvað klukkan er:
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a. Liðið vann sigur á Calgary Flames, 2:1 (tvö eitt) í sjöunda leik liðanna í úrslitum og
viðureignina því 4:3 (fjögur þrjú) (www.mbl.is 8.6.2004e).
b. Staðan er 2-1 (tvö eitt) Detroit í vil (www.mbl.is 11.6.2004a).
c. Í Suðurkjördæmi lauk talningu klukkan 4:55 (fjögur fimmtíu og fimm) og um 5:30 í
Norðausturkjördæmi [...] (www.mbl.is 27.6.2004a).
d. Verið var að vinna við þakið þegar eldurinn kviknaði um kl. 19:44 (nítján fjörutíu
og fjögur) (www.mbl.is 12.7.2004a).
e. Tilkynning barst Neyðarlínunni kl. 21.55 (tuttugu og eitt fimmtíu og fimm) í
gærkvöld (www.mbl.is 21.7.2004a).

Flokkurinn „aðrar tölur“ hefur því engin sérstök beygingarleg og setningarleg einkenni heldur
eru fremur einstakir flokkar innan hans sem hafa ef til vill sérstök einkenni og verður vikið
nánar að þeim í kafla 4.

2.4 Samantekt
Töluorð eru fallorð sem hafa ekki einkenni annarra orðflokka eins og nafnorða og
lýsingarorða. Þau skiptast helst í frumtölur og raðtölur en einnig mætti nefna svokallaðar
partölur eða partöluorð eins og einir, tvennir, þrennir og fernir. Fyrstu fjórar frumtölurnar,
einn, tveir, þrír og fjórir beygjast í falli og kyni líkt og önnur fallorð sem og allar
tölusamsetningar sem enda á þessum tölum. Raðtölurnar beygjast einnig en það eru ekki
einungis þær fjórar fyrstu heldur beygjast þær allar í kyni og falli og auk þess beygjast orð
eins og hundrað, þúsund og milljón.
Oft eru tölur ritaðar með tölustöfum frekar en orðum og til þess að sjá hver staða talna í
setningum er var fjölmörgum setningum af www.mbl.is sem innihéldu tölustafi safnað í eina
stóra málheild. Í langflestum tilfellum er setningaleg staða talnanna sú sama og töluorða.
Frumtölur og raðtölur eru yfirleitt hliðstæðar og sambeygjast nafnorðum sem þær standa
með. Ekki er þó sama hvar í setningu töluorðið stendur og á það sinn stað í ákvæðisorðaröð
nafnorða. Þetta á bæði við um frumtölur og raðtölur.
Flokkurinn „aðrar tölur“ hefur að geyma tölur sem hvorki falla undir frumtölur né raðtölur.
Tölur í þeim flokki eru yfirleitt skrifaðar á sérstakan hátt og oftast með tölustöfum. Þessar
tölur eru ekki alltaf hliðstæðar og sambeygjast því ekki endilega hliðstæðum nafnorðum.
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3. Hvar liggur vandinn?
3.0 Inngangur
Eins og áður hefur komið fram þarf að huga að ýmsu við gerð talgervla. Þeir verða að þekkja
málhljóð þess tungumáls sem er til umfjöllunar en fyrri tilraunir til að gera íslenskan talgervil
út frá erlendum talgervlum hafa ekki reynst vel þar sem málhljóðin eru annars konar.
Samband stafsetningar og framburðar verður líka að vera ljóst til þess að talgervillinn viti að
sambönd eins og -ll- séu oftast borin fram [tl]2 í íslensku. Mismunandi lengd hljóða þarf líka
að koma fram en það fer eftir umhverfi hljóðanna hversu löng þau eru. Hljómfall þarf einnig
að fylgja reglum ákveðins tungumáls. Ekki er nóg að nota hljómfall úr sænsku eða ensku eins
og prófað hefur verið (Pétur Helgason 1990) heldur þarf að mata kerfið á reglum um íslenskt
hljómfall. Að lokum þarf að vera til einhvers konar undantekningasafn sem segir til dæmis að
í einstaka orðum sé -ll- ekki borið fram [tl] eins og í orðinu pollagalli sem hefur að geyma
tvenns konar framburð á sambandinu -ll-, [phçtlakal˘I] (Eiríkur Rögnvaldsson 2001). Þegar
þessi atriði eru komin á hreint ætti talgervillinn að geta lesið upp allan venjulegan texta.
Vandamál skapast þó þegar kemur að því að lesa erlend nöfn sem ekki eru í
undantekningarsafni, skammstafanir og það sem hér er til umfjöllunar, tölur.
Þar sem talgervlar eru notaðir til að lesa upp hvers kyns texta með tölum í er mikilvægt að
þeir ráði við að bera þær rétt fram. Sem dæmi má nefna að íslenskur talgervill hefur verið
notaður til þess að lesa upp fréttir af www.mbl.is, þaðan sem setningar í tölumálheildinni eru
teknar, en einnig er hugmyndin að slík tækni yrði notuð í bankaþjónustu og símaþjónustu 118
þar sem sannarlega er mikið um tölur.
Hér á eftir verða helstu vandamál í sambandi við tölur reifuð. Í fyrstu verður gerð grein
fyrir því hvað það er við tölur sem veldur almennt vandræðum í tölvukerfum. Þetta verður
skoðað í nokkrum tungumálum þar sem tölur beygjast líkt og í íslensku og athugað hvernig
leyst er úr því þar. Þar næst verða vandamálin vandlega skoðuð í íslensku og frumtölur,
raðtölur og aðrar tölur skoðaðar þar sem þær koma fyrir í setningum.

2

Hér er fylgt þeirri hljóðritun sem notuð er í Hljóðum, nýrri handbók um íslenska hljóð- og hljóðkerfisfræði
(Kristján Árnason 2005:33).
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3.1 Vandamál í erlendum tungumálum
Í mörgum tilvikum er erfitt að ákvarða hvernig á að bera fram tölu og í ensku þykir til dæmis
erfitt að greina hvernig tölustrengur eins og 8765 er borinn fram en fimm möguleikar eru
taldir upp í bók Jurafsky og Martin (2000:125) um framburð tölustafa í ensku (hér lauslega
þýtt á íslensku):
•
•
•
•
•

Runa – Hver stafur borinn sérstaklega fram – 8765 verður átta-sjö-sex-fimm.
Strengur – Talan borin fram sem einn strengur (átta þúsund sjö hundruð sextíu og
fimm).
Par – Tölurnar paraðar saman, tvær og tvær (áttatíu og sjö sextíu og fimm).
Hundruð – Talan borin fram sem hundraðstala – hægt með tölur upp að tuttugu
(átján hundruð sextíu og fimm) en þetta gengur ekki upp í tölum hærri en það í
íslensku (*áttatíu og sjö hundruð sextíu og fimm).
Afgangseining – Strengir sem enda á núllum (þúsundir, milljónir) bornir þannig
fram að tölurnar á undan núllunum eru bornar fram eins og í lið 1) en núllin eftir
fjölda þeirra (8765000 = átta sjö sex fimm þúsund).3

Þetta er ekki aðeins vandamál í ensku heldur glíma flest tungumál við þetta þegar unnið er að
gerð talgervla. Í beygingarmálum bætist við að tölurnar taka einhvers konar beygingu. Oft
beygjast þær í kyni og falli líkt og í íslensku og þá þarf að finna leiðir til að talgervill geti
lesið rétt úr þeim.
Dálítið hefur verið fjallað um tölur í beygingarmálum og þau vandamál sem skapast þegar
talgervlar þurfa að lesa úr þeim. Þetta gerist í tungumálum eins og tékknesku, pólsku,
rússnesku og fleiri slavneskum málum en einnig í þýsku og finnsku. Misjafnt er eftir
tungumálum hvaða aðferðir eru notaðar til að leysa úr vandanum og verða hér nokkrar þeirra
raktar.
Í sumum slavneskum málum eins og tékknesku beygjast tölur. Við gerð tékknesks
talgervils var búið til kerfi sem breytir raðtölum sjálfkrafa í töluorð sem hann les síðan upp. Í
tékknesku beygjast raðtölur eins og lýsingarorð og tilheyra tveimur beygingarflokkum sem
ákvarða hvernig talan beygist. Talan er þá fyrst sett í þann beygingarflokk sem hún tilheyrir
og síðan markar kerfið töluna líkt og um venjulegt fallorð væri að ræða. Þannig er tölunni
3

Serial: Each digit is pronounced separately – 8765 is “eight seven six five”.
Combined: The digit string is pronounced as a single integer, with all position labels read out – “eight thousand
seven hundred sixty five”.
Paired: Each pair of digits is pronounced as an integer; if there is an odd number of digits the first one is
pronounced by itself – “eighty-seven sixty-five”.
Hundreds: Strings of four digits can be pronounced as counts of hundreds – “eighty seven hundred (and) sixtyfive”.
Trailing Unit: Strings that end in zeros are pronounced serially until the last nonzero digit, which is
pronounced followed by the appropriate unit – 8765000 is “eight seven six five thousand”.
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gefin rétt beygingarleg greining líkt og öðrum orðum í textanum og því hægt að lesa hana á
sama hátt. Þessi aðferð gaf yfir 90% réttar niðurstöður (Zelinka, Kanis og Müller 2005).
Í þýsku beygjast raðtölur einnig. Í þýska talgervlinum MARY er notast við markara til að
finna rétta mynd tölunnar líkt og í tékknesku. Mismunandi er hvort raðtölur beygjast eins og
atviksorð eða lýsingarorð eftir stöðu í setningu og er í fyrstu fundið út úr því. Þá er
nafnliðurinn afmarkaður með böggun (e. chunking) og beygingarlegar upplýsingar eininga í
nafnliðnum fundnar. Út frá því er hægt að finna hliðstætt fallorð og mark þess notað til að
finna mark tölunnar (Schröder og Trouvain 2003).
Í finnsku beygjast tölur einnig og geta samsettar tölur þar orðið ansi langar eins og til
dæmis kahdensienkymmenensienyhdeksänsien sem stendur fyrir raðtöluna 29. í fleirtölu og
eignarfalli. Í finnsku hefur verið notast við stöðuvélar til að greina beygingarmyndir orða en
tungumálið hefur 16 föll en ekkert kyn. Beygingar geta því orðið býsna flóknar en eru þó
fremur reglulegar. Tölur eru yfirleitt í eintölu þegar þær standa með nafnorðum nema um
fleirtölunafnorð sé að ræða. Þannig er kahden miehen (tveir menn) í eintölu, eignarfalli en
yhdet häät (eitt brúðkaup) í fleirtölu þar sem häät er fleirtöluorð. Til þess að breyta tölu í orð
eru tvö orðasöfn (e. lexicons) notuð. Fyrra orðasafnið breytir tölu í orð og sýnir hvaða
beygingarmyndir eiga að vera. Þannig er 2+Sg+Gen breytt í kaksi+Sg+Gen, tveir í eintölu og
eignarfalli. Í seinna orðasafninu er kaksi+Sg+Gen breytt í kakTEn og að lokum eru reglur
sem segja til um hvernig yfirborðsmyndin líti út. Í þessu tilfelli segir reglan að röðin kTE í
kakTEn skuli breytast í hd og úr verður kahden (Karttunen 2005):

Mynd 1. Rétt mynd tölunnar 2 í finnsku fundin út (Karttunen 2005:5).
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Í rússnesku er það vandamál hvernig bera skuli fram tölur og %-táknið. Orðið procent
(prósent) beygist eftir því hvort nafnorð stendur á eftir því eða ekki. Þannig er munur á því
hvort talað sé um 20% afslátt eða bara 20%. Ef nafnorð er á eftir þarf procent að beygjast eins
og lýsingarorð og samræmast nafnorðinu í kyni, tölu og falli. Þá þarf talan að vera í eignarfalli
þar sem hún stendur með eins konar lýsingarorði. Ef procent stendur ekki með nafnorði er það
í nefnifalli og þá koma nokkur föll til greina. Ef tala endar á 1 þá er procent í nefnifalli,
eintölu. Ef tölur enda á 2-4 er orðið í eignarfalli, eintölu en annars í eignarfalli fleirtölu.
Tölurnar beygjast þá í þessum sömu föllum (Sproat 1997).
Í pólsku beygjast töluorð í sjö föllum og skiptast í frumtölur og raðtölur. Beygingarreglurnar eru svipaðar og í rússnesku og beygjast fyrstu fjórar tölurnar eins og lýsingarorð og
samræmast þá hliðstæðu nafnorði í beygingu. Tölurnar frá fimm og upp úr beygjast ýmist eins
og lýsingarorð eða nafnorð. Þær eru þá hliðstæðar ef þær beygjast eins og lýsingarorð líkt og
fyrstu fjórar tölurnar en annars beygjast þær eins og nafnorð og taka mismunandi kyn, tölu og
fall. Í fyrstu er öllum tölum gefið sjálfgefið (e. default) kyn og fall eins og karlkyn, nefnifall.
Þá er umhverfi talnanna skoðað og ef á undan tölu kemur til dæmis orðið rok (ár) er talan
meðhöndluð sem ártal. Ef á eftir tölu koma ákveðin orð eins og þúsund og milljón er talan
beygð eftir þeim (Oliver 1998).
Eins og sjá má af framantöldu eru vandamálin margvísleg. Í öllum þessum tungumálum
beygjast tölur líkt og í íslensku og beygjast þær gjarnan með hliðstæðum nafnorðum. Með því
að nýta sér umhverfi talnanna og þau orð sem þær beygjast með hefur tekist að leysa úr því
hvernig þær skuli bera fram að einhverju leyti.

3.2 Vandamál í íslensku
Í íslensku getur vissulega líka verið flókið að bera fram tölu eins og 1848 og erfitt að sjá hvort
um er að ræða ártal (átján hundruð fjörutíu og átta), fjölda (eitt þúsund átta hundruð fjörutíu
og átta) eða símanúmer (átján fjórir átta). Við þetta bætist að tölur í íslensku beygjast í kyni
og falli eins og lýst er í kafla 2 hér að framan og er það hægara sagt en gert að láta tölvur átta
sig á því hvernig beygingarkerfi íslenskunnar virkar. Til þess að átta sig betur á því hvernig
hægt er að leysa þetta vandamál þarf að byrja á því að skoða hvað það er sem veldur
vandræðunum. Vandamálið er mismunandi eftir því hvers konar tölur um ræðir og verður hér
á eftir farið yfir það sem kemur upp hverju sinni.
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Í tölumálheildinni sem áður hefur verið kynnt til sögunnar er að finna aragrúa málsgreina
sem innihalda tölur og er gott að nota hana til að átta sig á hvers kyns vandamál þarf að leysa.
Málheildin inniheldur málsgreinar sem geyma samtals yfir 11.400 tölur. Ákveðið var að safna
efni af vefsvæði Morgunblaðsins, www.mbl.is, þar sem finna má tölur af ýmsu tagi.
Málsgreinum var safnað úr öllum fréttaflokkum, innlendum fréttum, erlendum fréttum,
viðskiptafréttum, tæknifréttum, dægurmálafréttum og íþróttafréttum, til þess að fá sem flestar
tegundir talna. Helsti kosturinn við þessa málheild er einmitt sá að hún er ekki einsleit og er
margs konar tölur þar að finna. Hins vegar er sá galli á gjöf Njarðar að þó nokkuð er um
ritvillur í málsgreinunum. Þannig er punktur oft settur á eftir tölu sem er ekki raðtala, annars
staðar vantar punkta þar sem þeir eiga að vera svo ekki sé talað um stafsetningarvillur og þess
háttar.
Málsgreinunum var skipt í 13 flokka. Þeir voru aldir (10 tölur), aldur (495 tölur), annað
(536 tölur), ártöl (1.348 tölur), dagsetningar (618 tölur), fjöldi (2.621 tala), íþróttir (178
tölur), klukkan (328 tölur), mælieiningar (þyngd og lengd) (1.090 tölur), prósent (1.621 tala),
raðtölur (509 tölur), tími (512 tölur), upphæðir (1.235 tölur) og veður (376 tölur). Alls voru
því 11.477 tölur í málheildinni. Með því að skipta málsgreinunum upp á þennan hátt var
auðveldara að átta sig á því hvernig tölurnar stóðu í setningum og því auðveldara að átta sig á
þeim vandamálum sem komu upp hverju sinni.

3.2.1 Frumtölur
Helstu flokkar frumtalna í tölumálheildinni voru aldur, ártöl, fjöldi, prósent, upphæðir, tími,
veður og mælieiningar (þyngd og lengd). Í þessum flokkum eru tölurnar nánast alltaf
hliðstæðar nema kannski í flokki ártala. Tölurnar standa þá með orðum eins og ár, prósent,
krónur, mínútur og öðrum nafnorðum sem fjöldi á við.
Hægt að byrja að skoða einföldustu dæmin, tölur sem standa með nafnorðum. Eins og fram
kom í kafla 2 sambeygjast töluorð nafnorðunum sem þau standa með:
(19)

a. Alls hefur nú 4101 (fjögur þúsund eitt hundrað og einn (nf.kk.)) maður (nf.kk.)
látist frá því uppreisn Palestínumanna hófst að nýju [...] (www.mbl.is 7.6.2004b).
b. Hann lék 54 (fimmtíu og fjóra (þf.kk.)) leiki (þf.kk.) á þremur árum með ÍA [...]
(www.mbl.is 8.6.2004b).
c. OPEC ákvað í síðustu viku að hækka framleiðsluþak sitt um 2,5 milljónir tunna á
dag í tveimur skrefum í júlí og ágúst, eftir að verð á hráolíu fór yfir 42 (fjörutíu og
tvo (þf.kk.)) dali (þf.kk.) tunnan (www.mbl.is 8.6.2004f).

- 15 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

En þetta er ekki alltaf svo einfalt. Tölur standa ekki alltaf næst á undan nafnorðinu þannig
að tölvan getur þurft að leita lengra að því:
(20)

a. Það sem af er golfárinu 2004 hafa 34 (þrjátíu og fjórir (nf.kk.) íslenskir (lo.)
kylfingar (nf.kk.) náð því sem kallað er draumahögg allra kylfinga – það er að
fara holu í höggi (www.mbl.is 5.7.2004b).
b. Meðalveiðidánartala 4 (fjögurra (ef.hk.))-7 ára (ef.hk.) fisks árið 2003 er nú metin
0,53 [...] (www.mbl.is 10.6.2004b).
c. Í fyrra voru leyfin alls 2.447, en á tímabilinu janúar-maí á þessu ári hafa leyfin
(nf.hk.) einungis verið 554 (fimm hundruð fimmtíu og fjögur (nf.hk.)
(www.mbl.is 6.7.2004a).

Í (20a) er lýsingarorð á milli nafnorðsins og tölunnar og í (20b) er bandstrik og önnur tala á
milli tölunnar sem beygist og nafnorðsins sem hún á við. Í (20c) er málið orðið enn flóknara.
Þar stendur nafnorðið sem talan á við nokkru á undan henni sem er nokkuð sem tölvur gætu
átt í erfiðleikum með.
Annað vandamál skapast þegar ekkert orð er sýnilegt í setningunni sem talan getur átt við.
Annaðhvort er orðið þá í næstu setningu á undan eða það hreinlega vantar:
(21)

a. Á síðustu leiktíð lék hann 22 (tuttugu og tvo (þf.kk.)) af 26 leikjum (þgf.kk.)
liðsins í deildinni [...] (www.mbl.is 14.7.2004a).
b. Hafði hann forystu í 75 hringi (þf.kk.) af 84 (áttatíu og fjórum(þgf.kk.)) og
stóðst hverja atlöguna af annarri (www.mbl.is 13.7.2004a).
c. Í dag var svo enn 43 (fjörutíu og þriggja (ef.kk.)) saknað (www.mbl.is 23.6.2004a).

Í (21a) og (21b) gæti tölva átt erfitt með að finna nafnorðið sem talan stendur með. Í fyrra
dæminu á talan við nafnorðið leikir en ekki þá mynd sem gefin er upp í setningunni. Talan er í
þolfalli en nafnorðið í þágufalli þar sem forsetningin af stýrir því. Í seinna dæminu er þessu
öfugt farið. Þar er nafnorðið í þolfalli (hringi) en talan í þágufalli (áttatíu og fjórum). Í báðum
þessum dæmum eru einhvers konar eyður:
(22)

a. Á síðustu leiktíð lék hann 22 (leiki) af 26 leikjum liðsins í deildinni.
b. Hafði hann forystu í 75 hringi af 84 (hringjum) og stóðst hverja atlöguna af
annarri.

Í (21c) vantar alveg nafnorðið sem talan á við og því erfitt að sjá í hvaða falli talan á að
vera. Þar er einnig eyða þar sem nafnorðið ætti að vera:
(23)

Í dag var svo enn 43 (manna?) saknað.
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Í þessu dæmi er nóg að vita að talan eigi að vera í eignarfalli þar sem þriggja er eins í
eignarfalli allra kynja, en það liggur þó ekki í augum uppi. Tölvan þarf að vita að saknað
stýrir eignarfalli og það getur flækt málið. Ef 41 væri saknað þyrfti svo að vera ljóst hvort það
væri fjörutíu og eins eða fjörutíu og einnar sem væri saknað.
Enn eitt vandamál skapast þegar nafnorðið sem talan stendur með er skammstöfuð þannig
að ekki er hægt að sjá fall orðsins.
(24)

a. Það þýði um 3 ma.kr. (þriggja milljarða króna) samdrátt í tekjum m.v.
útflutningsverðmæti þorsks árið 2003 (www.mbl.is 22.6.2004a).
b. Landsbankinn veitir 2,5 m.kr. (tvær komma fimm milljónir króna) í námsstyrki
(www.mbl.is 24.6.2004b).

Hér þarf bæði að lesa úr tölunni og skammstöfuninni. Í (24a) er talan í karlkyni, eignarfalli en
í (24b) er talan í nefnifalli, kvenkyni þrátt fyrir að nafnorðið króna sé í báðum tilfellum í
kvenkyni, eignarfalli. Tölurnar hér beygjast eftir orðunum milljarður og milljón sem eru
einnig skammstöfuð og erfitt fyrir tölvukerfi að lesa úr þeim skammstöfunum. Jafnvel þó að
orðalisti yfir skammstafanir væri fyrir hendi þyrfti einnig að ákvarða fall orðsins og þá fyrst
væri hægt að ákvarða fall tölunnar.
Einn flokkur frumtalna er til sérstakra vandræða en það er flokkur prósentutalna. Í sumum
tilfellum standa prósentutölur með orðum eins og prósent eða prósentustig:
(25)

a. Afstöðu til ríkisstjórnarinnar tóku 86,2 (áttatíu og sex komma tvö (nf.hk.)) prósent
(nf.hk.) aðspurðra og 58,4 (fimmtíu og átta komma fjögur (nf.hk.)) prósent (nf.hk.)
gáfu upp afstöðu sína til flokka (www.mbl.is 8.6.2004g).
b. Tekjuskattur einstaklinga á að lækka um 4 (fjögur (þf.hk.)) prósentustig (þf.hk.) á
þremur árum (www.mbl.is 16.6.2004a).

Hér sambeygjast tölurnar nafnorðunum prósent og prósentustig eins og við er að búast en í
langflestum tilvikum standa prósentutölur með prósentutákninu %. Þetta tákn stendur fyrir
orðið prósent og beygist í raun eins og nafnorðið.
(26)

a. Nú hefur póstfyrirtækið hins vegar skipt um skoðun eins og fyrr segir og ákveðið að
selja 33% (þrjátíu og þriggja prósenta) hlut í Postbank... (www.mbl.is 22.6.2004b).
b. Samkvæmt nýja fyrirkomulaginu verða 33% (þrjátíu og þrjú prósent) seld í formi
hlutafjár, en 16,9% í formi skuldabréfa (www.mbl.is 22.6.2004b).

Í dæmunum hér að ofan líta tölurnar nákvæmlega eins út, 33%, en eru bornar fram á gerólíkan
hátt. Í (26a) eru talan og nafnorðið í eignarfalli og hvorugkyni en í (26b) er fallið nefnifall. Í

- 17 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

máli margra beygist % ekki og eru þá talan og merkið höfð í nefnifalli eða þolfalli. Þannig
myndu margir segja þrjátíu og þrjú prósent hlut í (26a) en hins vegar mælir Íslensk málstöð
ekki með því að prósent sé óbeygt (Íslensk málstöð 2005) og því spurning eftir hverju skal
farið. Þó er hægt að greina kynið þar sem prósent er alltaf hvorugkyn en tölvukerfi getur ekki
greint fallið sjálfkrafa.
Að lokum veldur það vandræðum þegar um villur í texta er að ræða. Þetta geta verið villur
þar sem tölurnar eru á einhvern hátt ritaðar vitlaust eða hliðstæð orð:
(27)

a. Afli Íslendinga árið 2003 var 20 400 tonn (www.mbl.is 10.6.2004b).
b. Myndin halaði inn inn [svo] 92.7 milljónir dala fyrstu sýningarhelgina (www.mbl.is
8.6.2004c).
c. Hagnaður félagsins fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir var 53,7 milljón á öðrum
ársfjórðungi borið saman við 72,6 milljónir á sama tímabili árið áður (www.mbl.is
23.7.2004).

Í (27a) ætti ekki að vera bil inni í tölunni og myndi talgervill því líklegast lesa hana í tvennu
lagi, „tuttugu“ og „fjögur hundruð“. Í b-dæminu er punktur þar sem ætti að vera komma og
því spurning hvað talgervill myndi gera við þessa tölu. Þó væri hægt að hafa reglur um punkta
inni í tölum þar sem punktur á undan tveimur tölum læsist sem komma, eins og í (27b), en ef
hann væri á undan þremur tölum eða meira þá væri talan þúsundatala eða hærri. Í síðasta
dæminu er orðið milljón sett í eintölu þó að talan sé fleirtala og endi ekki á 1. Allar þessar
villur verða til þess að rugla tölvur og jafnvel fólk í ríminu.

3.2.2 Raðtölur
Raðtölur geta verið ýmist hliðstæðar eða sérstæðar eins og fram kom í kafla 2.2 hér að framan
og eru þær alltaf hliðstæðar í tölumálheildinni. Raðtölur má yfirleitt þekkja á því að punktur
er strax á eftir tölunni. Þó eru einstaka tilfelli þar sem frumtala er síðust í málsgrein og
greinist hún þá ranglega sem raðtala. Ólíkt frumtölum beygjast allar raðtölur í kyni og falli en
ekki aðeins fyrstu fjórar tölurnar. Vandamálið verður því víðtækara þegar raðtölur eru á
ferðinni.
Það sama á við um raðtölur og frumtölur að orðin sem þær standa með koma ekki alltaf
strax á eftir tölunni:
(28)

Stúlknabandið Nylon er í 1. (fyrsta (þgf.hk.)) og 3. (þriðja (þgf.hk.)) sæti (þgf.hk.) á
netlista vefsvæðisins Tónlist.is fyrir vikuna 31. maí til 6. júní (www.mbl.is 7.6.2004c).
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Í þessu dæmi eru tvær raðtölur um eitt nafnorð og sambeygjast þau öll en þar sem samtenging
og önnur tala koma á milli fyrri tölu og nafnorðs getur það valdið ruglingi. Dæmi sem tekið
var í kafla 2.2 gæti einnig valdið vandræðum:
(29)

Eftir helgina er myndin nú komin í hvorki meira né minna en 313,6 milljónir dala, sem
gerir hana að 15. (tala) mest (lo.) sóttu (so.) mynd (no.) allra tíma í bandarísku bíói
(www.mbl.is 8.6.2004c).

Hér koma tvö orð á milli tölunnar og nafnorðsins sem hún á við, lýsingarorð og sagnorð.
Segja má því að talan beygist með öllum nafnliðnum, mest sóttu mynd. Í dæmi (30) er einnig
langt í nafnorðið sem talan á við:
(30)

Stefán Bergsson gerði jafntefli við Ungverjann Sandor Katona í 11. (elleftu (þgf.kvk.))
og síðustu (þgf.kvk.) umferð (þgf.kvk.) FM-flokks First Saturdays-mótsins í
Búdapest í Ungverjalandi sem fram fór í gær (www.mbl.is 14.7.2004b).

Hér á talan við nafnorðið umferð sem er í öðrum nafnlið og stendur með lýsingarorðinu
síðustu.
Á sama hátt og hjá frumtölunum vantar oft hreinlega orð sem á að standa með tölunni
þannig að erfitt verður að átta sig á sambeygingunni:
(31)

Þeir fengu fugl á fyrstu fjórar holurnar, par á þeirri 5. (fimmtu (þgf.kvk.)), fugl á 6.
(sjöttu (þgf.kvk.)) og 7. (sjöundu (þgf.kvk.)), par á 8. (áttundu (þgf.kvk.)) og 9.
(níundu (þgf.kvk.)) (www.mbl.is 13.7.2004b).

Hér vantar að nafnorðið holu komi á eftir tölunum en í staðinn er sagt þeirri á undan sem gæti
talist hliðstæða þar sem það er í sama falli og talan. Þar að auki eru tölurnar komnar svo langt
frá orðinu sem þær eiga við að ógjörningur er að leysa úr þessu. Hins vegar vekur athygli að
holurnar í byrjun málsgreinar er í þolfalli en ekki þágufalli eins og við væri að búast. Það
vekur því spurningar um hvort raðtölurnar eigi í raun að vera í þolfalli fremur en þágufalli.
Einn eitt vandamál má sjá í þessari málsgrein en það er spurningin um hvort síðasta talan sé
raðtala eða frumtala.
Sumar raðtölur eru hliðstæðar þannig að orðið sem þær standa með er fyrir framan þær en
það eru tölur sem eiga við þjóðhöfðingja eins og Loðvík 16. Oftast eru þessar tölur skrifaðar
með rómverskum tölum (Loðvík XVI) en þó kom það fyrir í tölumálheildinni að svo væri
ekki:
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Í dag var lagt til hinstu hvílu hjartað úr Loðvíki (þgf.) 17. (þgf.), syni Loðvíks (ef.) 16.
(ef.) og Maríu Antoinette drottningar, sem voru hálshöggvin eftir frönsku byltinguna
árið 1795 (www.mbl.is 8.6.2004h).

Hér beygist raðtalan eftir sérnafninu þannig að í fyrra tilvikinu er talan í þágufalli eins og
nafnið en í því seinna eru nafnið og talan komin í eignarfall. Erfitt gæti þó verið að gera
greinarmun á nefnifalli og þolfalli þar sem nafnið Loðvík beygist eins í þessum föllum en
raðtalan ekki.
Þegar um dagsetningar er að ræða standa tölurnar nær alltaf með mánaðaheitum. Þó koma
fyrir setningar þar sem annars konar orð standa með tölunum.
(33)

a. Til stendur að Spears hefji tónleikaferð um Bandaríkin 22. (tuttugasta og annan
(kk.þf.)) þessa (kk.ef.) mánaðar (kk.ef.) (www.mbl.is 10.6.2004c).
b. Mínus verður fyrsta sveit á svið í aðaltjaldinu í báðum borgum og verður því í
Leeds þann 27. (tuttugasta og sjöunda) en í Reading þann 29. (tuttugasta og níunda)
(www.mbl.is 22.7.2004).

Í (33a) má sjá að raðtalan sambeygist ekki nafnliðnum þessa mánaðar sem á eftir kemur
heldur er talan í þolfalli á meðan að nafnliðurinn er í eignarfalli. Í (33b) er síðan ekkert orð að
finna sem stendur með tölunni. Mánaðarheitið var að finna í málsgreininni á undan og þótti
óþarfi að endurtaka það í þessari. Það verður til þess að engin leið verður fyrir tölvuna að átta
sig á því hvers konar raðtala þarna er á ferðinni eða jafnvel hvort að seinni talan sé raðtala eða
frumtala.
Sumir virðast eiga erfitt með hvenær rita skuli punkt á eftir tölu og því líta sumar tölur
ranglega út sem raðtölur. Í öðrum tilfellum gleymist punkturinn þar sem hann ætti réttilega að
vera:
(34)

a. Þar drukknaði 62. ára gamall maður í gær en hann var ásamt 2. öðrum um borð í
báti á Chiemsee vatni (www.mbl.is 24.6.2004c).
b. Walker hafði verið dæmdur til 21. mánaða fangelsisvistar fyrir morðið á Dorothy
McPhee (www.mbl.is 23.6.2004b).
c. Markið kom á 50 mínútu eftir mistök í vörn Grindvíkinga (www.mbl.is 26.7.2004a).
d. Konan er 17 fórnarlamb ólöglegs heimabruggs í Noregi frá í fyrra (www.mbl.is
26.7.2004b).

Samkvæmt þessum rithætti yrði maðurinn „sextugasta og annars ára“ í (34a) og maðurinn í
(34b) yrði dæmdur til „tuttugasta og fyrsta mánaða“ fangelsisvistar. Í c- og d-dæmunum
vantar punktinn þannig að tölurnar yrðu lesnar sem frumtölur, „fimmtíu mínútu“ og „sautján
fórnarlamb“.
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3.2.3 Aðrar tölur
Aðrar tölur en frumtölur og raðtölur eru oft til mikilla vandræða en fyrir utan húsnúmer,
flugnúmer og símanúmer mætti þarna telja tölur um tíma í íþróttakeppnum og þess háttar. Þó
standa húsnúmer yfirleitt á sama stað, fyrir aftan götuheiti, og það sama má segja um
flugnúmer og bátanúmer. Fleiri flokkar eru þó til en húsnúmer og flug- og bátanúmer:
(35)

a. Í sjónvarpsþættinum Cuarto Poder á Stöð 4 (fjögur) í Perú upplýsti að 25 ár [svo]
gamall sonur Leons ætti og ræki hótel í Trujillo [...] (www.mbl.is 8.6.2004i).
b. Ístak hf. átti lægsta tilboð í vegslóð vegna Fljótsdalslína 3 (þrjú) og 4 (fjögur) sem
flytja munu raforku Kárahnjúkavirkjunar að álverinu við Reyðarfjörð (www.mbl.is
10.6.2004d).
c. Shrek 2 (tvö) er orðin vinsælasta teiknimynd í bandarískri bíósögu, sé einungis tekið
mið af tekjum af sýningum í kvikmyndahúsum (www.mbl.is 15.6.2004a).
d. Meðalveiðidánartala 4-7 ára fisks árið 2003 er nú metin 0,53 (núll komma fimmtíu
og þrír) og hefur lækkað verulega [...] (www.mbl.is 10.6.2004b).
e. Quarashi hitar upp fyrir 50 („fifty“) Cent og G-Unit (www.mbl.is 11.6.2004b).

Í dæmum (35) er að finna ýmiss konar tölur sem erfitt er að eiga við. Í a-dæminu á talan við
stöð en er ekki í kvenkyni eins og nafnorðið. Talan er í hvorugkyni og er þetta notað í heitum
á sjónvarps- og útvarpsstöðvum eins og Stöð 2 og Rás 2. Hins vegar er sjónvarpstöðin Skjár 1
ekki í hvorugkyni (*Skjár eitt) heldur karlkyni (Skjár einn) eins og nafnorðið skjár þannig að
ekki er hægt að alhæfa í þessum efnum eins og Haraldur Bernharðsson bendir á í grein sinni
um heitið á þeirri sjónvarpsstöð (2005:147). Þar veltir hann því meðal annars fyrir sér hvaða
orðflokki einn tilheyrir í þessu samhengi og kemst að því að um nýjung í íslensku máli sé að
ræða.
Í b-dæminu er einnig hvorugkyn þó að tölurnar eigi við kvenkynsorðið Fljótsdalslína.
Þetta virðist vera sama regla og í a-dæminu og spurning hvort ekki sé átt við „Fljótsdalslína
númer þrjú og fjögur“. Það sama á svo enn aftur við í c-dæminu þegar átt er við „Shrek númer
tvö“ en vandamálið er að Shrek er erlent nafn og ekki augljóst hvert kynið er. Tölvan á því í
vandræðum með að finna með hvaða orði talan stendur. Í d-dæminu er talan í karkyni þó að
hún eigi við kvenkynsorðið meðalveiðidánartala. Í þessu tilviki er notast við ómarkaða kynið,
karlkyn, enda er þetta ekki „meðalveiðidánartala númer núll komma fimmtíu og þrjú“. Í edæminu kemur enn eitt vandamálið upp en það er þegar tala er hluti af erlendu nafni.
Talgervill myndi hér örugglega segja „fimmtíu sent“ (eða „kent“) í stað „fifty“ sem er hið
rétta.
Fleiri dæmi um „aðrar tölur“ eru tímar í íþróttakeppnum sem eru alltaf skrifaðir með
tölustöfum:
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a. Ragnhildur hlaut 11. sætið í 100 [svo] bringusundi á 1.14,81 (einni fjórtán áttatíu og
einni) (www.mbl.is 10.6.2004a)
b. Erla Dögg kom tólfta í mark í sömu grein á 1.15,82 (einni fimmtán áttatíu og
tveimur) og Flora Montagni varð í 16. sæti á 1.17,11 (einni sautján og ellefu)
(www.mbl.is 10.6.2004a).
c. Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir, ÍA, setti Íslandsmet í gær þegar hún varð í 5. sæti í
úrslitum í 100 m flugsundi á tímanum 1.02,07 (ein núll tvær komma núll sjö / ein
núll tvær núll sjö) mínútur (www.mbl.is 12.7.2004b).

Hér virðist skipta máli hvort nafnorð komi á eftir eða ekki. Í a- og b- dæmunum yrði talan eða
tölurnar í kvenkyni, þágufalli en í c-dæminu virðist talan eiga vera í nefnifalli. Ef nafnorðinu
mínútur væri sleppt segði maður sennilega „á tímanum einni núll tveimur komma núll sjö“.
Aðrar tölur í þessum flokki eru síðan markatölur úr íþróttaleikjum og tími:
(37)

a. Liðið vann sigur á Calgary Flames, 2:1 (tvö eitt) í sjöunda leik liðanna í úrslitum og
viðureignina því 4:3 (fjögur þrjú) (www.mbl.is 8.6.2004e).
b. Staðan er 2-1 (tvö eitt) Detroit í vil (www.mbl.is 11.6.2004a).
c. Í Suðurkjördæmi lauk talningu klukkan 4:55 (fjögur fimmtíu og fimm) og um 5:30 í
Norðausturkjördæmi [...] (www.mbl.is 27.6.2004a).
d. Verið var að vinna við þakið þegar eldurinn kviknaði um kl. 19:44 (nítján fjörutíu
og fjögur) (www.mbl.is 12.7.2004a).
e. Tilkynning barst Neyðarlínunni kl. 21.55 (tuttugu og eitt fimmtíu og fimm) í
gærkvöld (www.mbl.is 21.7.2004a).

Þegar um íþróttaúrslit eða markatölur er að ræða er ekkert orð sem segir til um hvers konar
tölur eru á ferðinni heldur er það fremur formið á tölunum. Markatölur beygjast þó ekki í falli
heldur aðeins eftir kyni en erfitt er að átta sig á kyninu þegar ekkert nafnorð stendur með
tölunni.
Þegar verið er að tala um tíma er gjarnan notað orðið klukkan eða skammstöfun af því, kl., á
undan tölunni. Á sama hátt og markatölurnar beygjast þessar tölur þó ekki í falli heldur aðeins
kyni en ekki þó sama kyni og klukkan sem er í kvenkyni, heldur hvorugkyni eins og
markatölurnar. Þetta á alltaf við, jafnvel þegar orðið klukkan er hvergi sjáanlegt í námunda við
töluna:
(38)

a. Tilræðið í morgun var framið klukkan 8:40 að staðartíma, 4:40 (fjögur fjörutíu) að
íslenskum tíma (www.mbl.is. 15.7.2004a).
b. Alls urðu 8 umferðaróhöpp í Reykjavíkurborg í dag, á tímabilinu 15-21 (fimmtán til
tuttugu og eitt) í kvöld, þar á meðal tvö framangreind slys (www.mbl.is
21.7.2004b).
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Hér má sjá að í (38a) er orðið klukkan á undan fyrri tölunni en ekki þeirri seinni sem er í
hvorugkyni. Í b-setningunni er hins vegar hvergi að finna nafnorðið klukkan heldur er þar
annað orð og annað form á tölunum, bandstrik er komið á milli talnanna í stað tvípunkts. Þetta
ósamræmi verður til þess að tölva ruglast auðveldlega í ríminu og veit ekki hvernig á að
meðhöndla þessar tölur.
Í þessum flokki eins og öðrum verða villur við ritun talnanna. Helst eru þetta villur þar sem
punkta- og kommusetning er á reiki:
(39)

a. Flaugin náði 100 km flughæð 1:15 klukkustund seinna eða rétt upp úr klukkan 15
að íslenskum tíma (www.mbl.is 21.6.2004a)
b. Tími Kolbrúnar er jafnframt vel undir ÓL-lágmarkinu sem er 1.02.65 (www.mbl.is
12.7.2004b).

Hér lítur fyrri talan út eins og um tíma væri að ræða og myndi sennilega lesast „eitt fimmtán“
en spurning er hvað myndi gerast í seinna dæminu þar sem er punktur í stað kommu.

3.3 Samantekt
Í mörgum tungumálum er erfitt fyrir tölvukerfi eins og talgervla að lesa úr tölum. Tölur eins
og 1848 geta til dæmis staðið fyrir ártöl (átján hundruð fjörutíu og átta), fjölda (eitt þúsund
átta hundruð fjörutíu og átta) eða símanúmer (átján fjörutíu og átta). Í íslensku og fleiri
málum bætist við þetta vandamál að tölur beygjast í kyni og falli. Í nokkrum beygingarmálum
hefur þetta verið skoðað og leyst með því að skoða orðin í kringum tölurnar þar sem þær
sambeygjast yfirleitt þeim orðum.
Til þess að átta sig á því eftir hverju tölurnar beygjast í íslensku var málheildin skoðuð og
þannig kom í ljós hvaða stöðu þær hafa í setningum. Tölur eru langoftast hliðstæðar og
beygjast með hliðstæðu nafnorði. Það nafnorð er þó ekki alltaf sýnilegt í setningum heldur
getur það leynst framar í setningu, miklu aftar eða hreinlega verið undanskilið. Að sama skapi
getur verið vandamál ef nafnorðið er skammstafað en þá þarf að finna fall nafnorðsins áður en
hægt er að finna fall tölunnar. Stundum gefur ritháttur tölunnar vísbendingu um hvernig hún
skuli borin fram en þegar villa er í rithætti lendir tölvukerfi í vandræðum.
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4. Lausnir á vandanum
4.0 Inngangur
Eins og sjá má í kafla 3 er vandinn nægur og spurning hvort hægt sé að leysa úr honum að
einhverju leyti. Til þess að geta leyst þessi vandamál á sem bestan hátt þyrfti að vera til góður
sjálfvirkur setningagreinir fyrir íslensku. Sá greinir þyrfti að geta tekið setningar og skipt
þeim upp í setningaliði og enn smærri einingar. Þannig gæti hann áttað sig á því hvaða orð á
við hvaða tölu ef þau sambeygjast og fundið út fall og kyn tölunnar sem um ræðir. Vísir að
slíkum greini hefur litið dagsins ljós hjá Friðriki Skúlasyni ehf. en hann er þó aðeins grunnur
að því sem raunverulega þarf til að greina setningar rétt svo þær nýtist við greiningu talna
(Maren Albertsdóttir og Stefán Einar Stefánsson 2005).
Önnur leið sem hægt er að fara er að skoða eingöngu smærri hluta setninganna, orðin sem
standa næst tölunum. Eins og fram hefur komið þá beygjast langflestar tölur með hliðstæðu
nafnorði og er því hægt að fara ansi langt á því að greina viðkomandi nafnorð eftir falli og
kyni og ákvarða þannig fall og kyn tölunnar. Til þess að þetta gengi upp væri hægt að nota
markara sem til er fyrir íslensku og láta hann marka þau orð sem tölurnar standa með. Þannig
má fá út greiningu á nafnorðum og fá síðan rétta greiningu á tölunni. Sá markari sem til er í
dag fyrir íslensku skilar yfir 90% réttri greiningu orða og því kæmi hann eflaust að miklu
gagni (Sigrún Helgadóttir 2005).
Þriðja leiðin er óháð öðrum kerfum og snýst um að búa hreinlega til einfaldar reglur fyrir
algengustu flokkana þar sem sagt er hvernig tölurnar beygjast í ákveðnu umhverfi. Þannig
mætti segja að í hvert skipti sem orðið ára stendur á eftir tölu þá á talan að vera í hvorugkyni,
eignarfalli eins og tveggja. Þessi þriðja leið, og sú sem hér verður farin, er sú einfaldasta af
þessum aðferðum og er alveg óháð því að nota önnur kerfi eins og áður segir sem er mikill
kostur. Þar að auki skoðar þessi aðferð ekki eingöngu sambeygingu líkt og hinar aðferðirnar
myndu gera heldur tekur hún tillit til þess á hvaða formi tölurnar eru skrifaðar og hvaða orð
koma á undan ákveðnum tölum.
Hér á eftir verður farið yfir helstu flokka sem reglur voru gerðar fyrir og rakið hvers konar
vandamál þær leysa hverju sinni.
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4.1 Frumtölur
4.1.1 Aldur og tímalengd
Helstu flokkar frumtalna sem voru skoðaðir voru aldur, ártöl, fjöldi, prósent, upphæðir og
mælieiningar. Ákveðið var að hafa sjálfgefna mynd nefnifall, karlkyn þannig að ef engin
reglnanna virkaði á tölu þá var hún sett í sjálfgefnu myndina.
Þegar flokkurinn aldur var skoðaður kom í ljós að í hvert sinn sem eitthvert orðanna árs,
ára, mánaða eða vikna kom á eftir tölustaf þá var talan í eignarfalli (eins, tveggja, þriggja,
fjögurra) og því kyni sem nafnorðið á við.
(40)

a. Ríkissaksóknari hefur ákært 22 (tuttugu og tveggja) ára gamlan karlmann fyrir
stórfellda líkamsárás [...] (www.mbl.is 10.6.2004e).
b. Kjörstjórn Norður-Somersetsýslu gaf út kosningaskírteini í nafni Jamie Gribbon og
kom hann á kjörstað í Maltlands-miðstöðinni í fylgd 31 (þrjátíu og eins) árs
einstæðrar móður sinnar, Sue Palmer, en var vísað frá (www.mbl.is 10.6.2004f).
c. Besta ungviði tegundar, í aldursflokki 4-6 (fjögurra til sex) mánaða var agnarsmá
tík af mexíkóska smáhundakyninu chiuhuahua, Anganóru Baldintáta (www.mbl.is
27.6.2004b).

Hér má því setja fram reglu um tölur með þessum orðum sem á við öll þessi tilfelli og jafnvel
bæta við reglum sem ná til fleiri mynda þessara orða. Þannig getum við sagt að ef tala er á
undan orðinu ári eða árum þá sé hún í þágufalli. Þessar reglur voru því búnar til:
(41)
•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið ár þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið ári þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið árs þá er talan í hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið árin þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið árum eða árunum þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið ára eða áranna þá er talan í hk.ef.

•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið vika þá er talan í kvk. nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið viku þá er talan í kvk. þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið vikur eða vikurnar þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið vikum eða vikunum þá er talan í kvk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið vikna eða viknanna þá er talan í kvk.ef.

•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið dagur þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dag þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið degi þá er talan í kk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dags þá er talan í kk.ef.
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•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið dagar eða dagarnir þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið daga eða dagana þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dögum eða dögunum þá er talan í kk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið daganna þá er talan í kk. ef.

•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið mánuður þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mánuð þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mánuði og endar á 1 þá er talan í kk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mánaðar þá er talan í kk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið mánuðir eða mánuðirnir þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mánuði eða mánuðina og endar ekki á 1 þá er talan í
kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mánuðum eða mánuðunum þá er talan í kk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mánaða eða mánaðanna þá er talan í kk.ef.

•
•

Á undan orðinu ár er hér valið að hafa töluna alltaf í þolfalli en í raun skiptir ekki máli hvort
nefnifallið eða þolfallið er valið. 1 ár og 2 ár líta eins út í þessum föllum, eitt ár og tvö ár.
Það sama á við um vikur en þar er þolfallið valið þar sem tölurnar 2, 3 og 4 beygjast eins í
nefnifalli og þolfalli, kvenkyni. Einnig er ákveðið að tala á undan viku skuli vera í þolfalli þótt
í raun komi þolfall, þágufall og eignarfall öll til greina. Þetta er gert þar sem þolfallsmynd
orðsins er algengust í texta samkvæmt Íslenskri orðtíðnibók (Jörgen Pind 1991) og verður það
sama gert hér eftir þegar beygingarmynd orðs er eins í mörgum föllum.
Á undan beygingarmyndinni mánuði skiptir máli hvort tala endar á 1 eða ekki. Þetta má sjá
í samhengi eins og 21 mánuði (tuttugu og einum mánuði) og 22 mánuði (tuttugu og tvo
mánuði) þar sem fyrra dæmið er í þágufalli en það síðara í þolfalli. Þessu þarf því að bæta við
regluna.
Til þess að leysa úr málsgreinum eins og (40c), þar sem bandstrik og önnur tala koma á
milli tölunnar sem beygist og nafnorðsins (4-6 mánaða), þarf að bæta við reglurnar hér að
ofan. Í öllum þeim reglum og öllum öðrum reglum sem gerðar voru er gert ráð fyrir því að
eitthvert smáorðanna og, eða, til, bandstrikið - eða þankastrikið – megi koma á milli tveggja
talna ef viðkomandi nafnorð er strax á eftir seinni eða seinustu tölunni.
Þessar reglur ná yfir langflestar málsgreinar þar sem aldurstölur er að finna auk þess sem
þær ná yfir allar tölur með þessum orðum á eftir. Nánar verður vikið að tölfræðinni síðar.
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a. Í 2. mgr. segir að önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greint sé á um í 1. mgr. varði
allt að 4 (fjögurra (ef.hk.)) ára (ef.hk.) fangelsi (www.mbl.is 9.6.2004b).
b. Ian Gillan sló á létta strengi og kvaðst enn ekki búinn að jafna sig eftir þessa
viðburðaríku tónleika sem hann söng og lék á hér á Íslandi fyrir 33 (þrjátíu og
þremur (þgf.hk.)) árum (þgf.hk.) (www.mbl.is 23.6.2004c).
c. Gert er ráð fyrir að Helgi verði í endurhæfingu í Svíþjóð næstu 2-3 (tvo til þrjá
(þf.kk.)) mánuði (þf.kk.) eftir aðgerð (www.mbl.is 15.6.2004b).
d. Gerð var tilraun á 20 sjúklingum á 4 (fjögurra (ef.kvk.)) vikna (ef.kvk.) tímabili og
var niðurstaðan sú að efni á borð við ginseng, sem breytir virkni warfaríns, geti haft
umtalsverð áhrif (www.mbl.is 6.7.2004b).

4.1.2 Þúsund, milljón og milljarður
Til þess að ná að túlka stóran hluta talna sem tákna ýmist upphæðir eða einhvers konar fjölda
er hægt að gera reglur sem ráða við tölur næst á undan orðum eins og þúsund, milljón og
milljarður:
(43)
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið þúsund þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið þúsundi þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið þúsunds þá er talan í hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið þúsundum þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið þúsunda þá er talan í hk.ef.

•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið milljón eða billjón þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljónar eða billjónar þá er talan í kvk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljónir eða billjónir þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljónum eða billjónum þá er talan í kvk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljóna eða billjóna þá er talan í kvk.ef.

•
•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið milljarður þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljarð þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljarði þá er talan í kk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljarðs þá er talan í kk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljarðar þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljarða þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið milljörðum þá er talan í kk.þgf.

Í mörgum tilfellum er þessi aðferð notuð til að skrifa stórar tölur til þess að hægara sé að lesa
úr þeim:
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a. Auk 100.000 krónu [svo] sektar fyrir ölvunarakstur var hann dæmdur til að borga
181 (hundrað áttatíu og eitt (þf.hk)) þúsund (þf.hk.) í annan málskostnað
(www.mbl.is 1.7.2004a).
b. Gerð var krafa um rúmar 363 (þrjú hundruð sextíu og þrjú (hk.þf.)) þúsund (hk.þf.)
krónur í bætur en maðurinn var dæmdur til að borga 114 þúsund krónur
(www.mbl.is 1.7.2004b).
c. Lyfjaútgjöld Tryggingastofnunar lækka um 142 (hundrað fjörutíu og tvær (þf. kvk.))
milljónir (þf.kvk.) króna á þessu ári í kjölfar lækkunar á lyfjaverði frá
innflytjendum frumlyfja sem tók gildi í dag (www.mbl.is 1.7.2004c).
d. Bönkum spáð 21 (tuttugu og eins (ef.kk.)) milljarðs (ef.kk.) hagnaði (www.mbl.is
6.7.2004c).

Eins og sjá má eru það þessi orð sem skipta máli fyrir fall tölunnar en ekki orðin sem
upphæðirnar velta á eins og krónur og það má glöggt sjá í (44d) þar sem aðeins er talað um
milljarð en ekki gjaldmiðilinn. Þannig skiptir það ekki máli fyrir tölvuna um hvað verið er að
tala heldur hvernig næsta orð á eftir lítur út.

4.1.3 Upphæðir
Í mörgum tilfellum, og þá sérstaklega þegar um lægri upphæðir er að ræða, þarf að vita hvert
kyn og tala gjaldmiðilsins er. Þannig er hægt að gera reglur um eftirfarandi orð:
(45)
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið króna eða evra og hún endar á 1 þá er talan í
kvk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið krónu eða evru þá er talan í kvk. þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið krónur eða evrur þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið krónum eða evrum þá er talan í kvk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið króna eða evra og hún endar ekki á 1 þá er talan
í kvk.ef.

•
•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið dalur eða Bandaríkjadalur þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dal eða Bandaríkjadal þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dals eða Bandaríkjadals þá er talan í kk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið dalir eða Bandaríkjadalir þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dali eða Bandaríkjadali þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dölum eða Bandaríkjadölum þá er talan í kk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dala eða Bandaríkjadala þá er talan í kk.ef.

•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið dollari þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dollara og hún endar á 1 þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið dollarar þá er talan í kk.nf.
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•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið dollara og hún endar ekki á 1 þá er talan í
kk.þf.4
Ef á eftir tölu kemur orðið dollurum þá er talan í kk.þgf.

•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið pund, jen eða sent þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið pundi, jeni eða senti þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið punds, jens eða sents þá er talan í hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið pundum, jenum eða sentum þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið punda, jena eða senta þá er talan í hk.ef.

•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið aurar þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið aura þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið aurum þá er talan í kk.þgf.

•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið pens þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið pensi þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið pensum þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið pensa þá er talan í hk.ef.

Þessar reglur leysa mörg tilfelli í flokknum upphæðir þar sem talað er um lægri upphæðir en í
(44):
(46)

a. Gengi dollars er 72 (sjötíu og tvær (nf.kvk.)) krónur (nf.kvk.), gengi evru er 87,19
krónur og breska pundsins er 132,66 (www.mbl.is 10.6.2004g).
b. Þýska póstfyrirtækið Deutsche Post hefur ákveðið að fara að ráðum ráðgjafa sinna
og lækka verð bréfa í frumútboði dótturfélags síns Postbank niður í 28-32 (tuttugu
og átta til þrjátíu og tvær (þf.kvk.)) evrur (þf.kvk.) á hlut (www.mbl.is 22.6.2004b).
c. Hæst komst verðið í 42,45 (fjörutíu og tvo komma fjörutíu og fimm (þf.kk.)) dali
(þf.kk.) í kjölfar árása á erlenda starfsmenn olíufélaga í Sádi-Arabíu nýlega
(www.mbl.is 8.6.2004j).
d. Gengi hlutabréfa deCODE Genetics, móðurfélags Íslenskrar erfðagreiningar,
hækkaði um 0,12% á Nasdaq-markaðnum, eða um 0,01 (núll komma núll einn
(þf.kk.)) dollara (þf.kk.) eða úr 8,21 (átta komma tuttugu og einum (þgf.kk.))
dollurum (þgf.kk.) í gær í 8,22 (átta komma tuttugu og tvo (þf.kk.)) dollara
(þf.kk.) í dag (www.mbl.is 7.7.2004b).
e. Þá lækkaði Bandaríkjadalur gagnvart japönsku jeni á gjaldeyrismarkaði í Tókýó um
0,44 (núll komma fjörutíu og fjögur (þf.hk.)) jen (þf.hk.) og var skráður 109,66 jen
snemma í morgun (www.mbl.is 8.6.2004k).
f. Í gær hækkaði tunnan af hráolíu um 91 (níutíu og eitt (þf.hk.)) sent (þf.hk.) á
markaði í New York og endaði í 38,45 dölum (www.mbl.is 11.6.2004c).

Í (46a) sést greinilega að það er eftirfarandi orð sem skiptir máli. Þar sem talað er um gengi
dollars beygist talan eftir nafnorðinu krónur en síðasta talan sem á við gengi pundsins verður
4

Í Íslenskri orðtíðnibók er eignarfallsmynd dollara í fleirtölu að vísu örlítið algengari, 4 dæmi á móti 2. Þar sem
um svo fá dæmi er að ræða og algengara er að dollara standi með þolfalli í tölumálheildinni var sú leið farin
hér.
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til vandræða þar sem tölvan veit ekki hvað á að gera við hana. Í augum talgervils gæti þetta
allt eins verið raðtala þar sem punktur er strax á eftir.

4.1.4 Veður og stig
Einn flokkur talna var flokkur veðurtalna, talna þar sem talað er um veður, hitastig og
millibör. Þar var hægt að búa til reglur fyrir þrjú orð sem voru algengust, stig, gráður og
millibör. Reglan um stig leysti einnig úr tölum úr viðskiptageiranum þar sem talað er um stig í
tíma og ótíma. Reglurnar hljóðuðu því svo:
(47)
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið stig þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið stigi þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið stigs þá er talan í hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið stigum þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið stiga þá er talan í hk.ef.

•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið gráða og hún endar á 1 þá er talan í kvk. nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið gráðu þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið gráður þá er talan í kvk. þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið gráðum þá er talan í kvk. þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið gráða og hún endar ekki á 1 þá er talan í kvk.ef.

•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið millibar þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið millibari þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið millibars þá er talan í hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið millibör þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið millibörum þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið millibara þá er talan í hk.ef.

Þetta leysir úr ýmsum vandamálum eins og sjá má á eftirfarandi dæmum úr tölumálheildinni:
(48)

a. Hiti var frá 9 stigum á Skarðsfjöruvita niður í 1 (eins (ef.hk)) stigs (ef.hk.) hita við
norðurströndina (www.mbl.is 9.6.2004c).
b. Má nefna að í Cordoba komst hitinn í 42,3 (fjörutíu og tvær komma þrjár (þf.kvk.))
gráður (þf.kvk.) (www.mbl.is 29.6.2004a).
c. Um 400 km suður af Vestmannaeyjum er 994 (níu hundruð níutíu og fjögurra
(ef.hk.) millibara (ef.hk.) lægð, sem þokast austur og grynnist [...] (www.mbl.is
16.7.2004).
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Eins og áður eru það eftirfarandi orð sem skipta máli þannig að í raun skiptir ekki máli hvort
verið er að tala um hitastig eins og í (48a) eða vísitölustig og íþróttastig eins og í (49):
(49)

a. Gengisvísitala krónunnar var 122,25 (hundrað tuttugu og tvö komma tuttugu og
fimm (nf.hk.)) stig (nf.hk.) í upphafi dags en endaði í 121,95 (hundrað tuttugu og
einu komma níutíu og fimm (þgf.hk.)) stigum (þgf.hk.) í lok dagsins (www.mbl.is
8.6.2004l).
b. Alls skoraði Bryant 33 (þrjátíu og þrjú (þf.hk.)) stig (þf.kk.) og Shaquille O'Neal
skoraði 29 fyrir heimamenn (www.mbl.is 9.6.2004d).

Stigaflokkurinn er því nokkuð algengur og hægt að leysa úr mörgum tölum með reglunum hér
á undan.

4.1.5 Tímalengd
Fleiri orð eru algeng á eftir tölum og má þar nefna orð sem tákna tímalengd eins og mínútur,
sekúndur og klukkustundir.
(50)
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið sekúnda eða mínúta þá er orðið í kvk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið sekúndu eða mínútu þá er orðið í kvk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið sekúndur eða mínútur þá er orðið í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið sekúndum eða mínútum þá er orðið í kvk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið sekúndna eða mínútna þá er orðið í kvk.ef.

•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið klukkustund eða stund þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið klukkustundar þá er talan í kvk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið klukkustundir eða stundir þá er talan í kvk. þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið klukkustundum eða stundum þá er talan í
kvk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið klukkustunda þá er talan í kvk.ef.

•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið klukkutími eða tími þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið klukkutíma eða tíma og talan endar á 1 þá er
talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið klukkutímar eða tímar þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið klukkutíma eða tíma og talan endar ekki á 1 þá
er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið klukkutímum eða tímum þá er talan í kk.þgf.
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Hægt væri að bæta við reglur um klukkustundir orðinu stundir í fleiri föllum en þolfalli en
gallinn við þá aðferð er að önnur orð eru til sem þýða allt annað eins sagnorðið stunda (21
stundar blak en 22 stunda tennis). Því væri hætta á ruglingi þegar það orð kæmi á eftir tölu.

4.1.6 Mælieiningar
Fleiri reglur má búa til um þyngd og lengd eða hvers kyns mælieiningar. Þar sem þessi orð
koma á eftir tölu má finna út kyn og fall tölunnar eftir því:
(51)
•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið gramm þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið grammi þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið gramms þá er talan í hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið grömm þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið grömmum þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið gramma þá er talan í hk.ef.

•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið kíló, tonn, brúttótonn eða fet þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið kílói, tonni, brúttótonni eða feti þá er talan í
hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið kílós, tonns, brúttótonns eða fets þá er talan í
hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið kílóum, tonnum, brúttótonnum eða fetum þá er
talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið kílóa, tonna, brúttótonna eða feta þá er talan í
hk.ef.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið metri, kílómetri, sentímetri, fermetri, rúmmetri,
millimetri eða lítri þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið metra, kílómetra, sentímetra, fermetra,
rúmmetra, millimetra eða lítra og talan endar á 1 þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið metrar, kílómetrar, sentímetrar, fermetrar,
rúmmetrar, millimetrar eða lítrar þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið metra, kílómetra, sentímetra, fermetra,
rúmmetra, millimetra eða lítra og talan endar ekki á 1 þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið metrum, kílómetrum, sentímetrum, fermetrum,
rúmmetrum, millimetrum eða lítrum þá er talan í kk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið metrarnir, kílómetrarnir, sentímetrarnir,
fermetrarnir, rúmmetrarnir, millimetrarnir eða lítrarnir þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið metrana, kílómetrana, sentímetrana,
fermetrana, rúmmetrana, millimetrana eða lítrana þá er talan í kk.þf.
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•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið metrunum, kílómetrunum, sentímetrunum,
fermetrunum, rúmmetrunum, millimetrunum eða lítrunum þá er talan í
kk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið metranna, kílómetranna, sentímetranna,
fermetranna, rúmmetranna, millimetranna eða lítranna þá er talan í kk.ef.

•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið míla eða sjómíla þá er talan í kvk. nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mílu eða sjómílu þá er talan í kvk. þf.5
Ef á eftir tölu kemur orðið mílur eða sjómílur þá er talan í kvk. þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mílum eða sjómílum þá er talan í kvk. þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið mílna eða sjómílna þá er talan í kvk.ef.

•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið tomma og hún endar á 1 þá er talan í kvk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið tommu þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið tommur þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið tommum þá er talan í kvk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið tomma og hún endar ekki á 1 þá er talan í
kvk.ef.

•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið hektari þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið hektara þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið hektarar þá er talan í kk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið hektara þá er talan í kk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið hekturum þá er talan í kk.þgf.

•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið hestafl þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið hestafli þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið hestafls þá er talan í hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið hestöfl þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið hestöflum þá talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið hestafla þá er talan í hk.ef.

Í reglum um metra hér að ofan er bætt við greini en með því er hægt að leysa úr setningum
eins og síðustu 24 metrarnir voru erfiðastir eða ég fór 24 metrana léttilega.

5

Aðeins fjögur dæmi voru um orðmyndina mílu í Íslenskri orðtíðnibók og voru 3 dæmi um eignarfall en aðeins 1
um þolfall. Í tölumálheildinni voru aðeins dæmi um myndina sjómílu og var hún þá í þolfalli. Því var ákveðið
að þolfall stæði hér.
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4.1.7 Ártöl
Ein er sú regla sem fer ekki eftir orði næst á eftir tölu heldur orðinu næst á undan tölunni. Sú
regla fjallar um ártöl og hljóðar svo:
(52)
•

Ef á undan tölu kemur eitt orðanna árið, árinu, ársins, árin, árunum,
áranna, ár, árs, janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst,
september, október, nóvember, desember, vorið, sumarið, haustið,
veturinn, ársfjórðungs, ársfjórðungi, ársbyrjun, árslok, ársloka eða
áramótin þá er talan í hk.nf.

Þessa reglu þarf reyndar að útvíkka þannig að þegar eitthvert þessara orða er á undan fjögurra
stafa tölu þá eru tölur undir 2000 bornar fram sem hundraðstala (nítján hundruð níutíu og
fjögur) en tölurnar 2000 og yfir eru bornar venjulega fram. Þetta má sjá á eftirfarandi dæmum:
(53)

a. Á árinu 2001 (tvö þúsund og eitt) lækkaði raunkostnaður aftur um 1,6% en jókst
svo um 1,9% árið 2002 (tvö þúsund og tvö) (www.mbl.is 8.6.2004m).
b. Fyrsta myndin Viskusteinninn tók 90,3 milljónir í nóvember 2001 (tvö þúsund og
eitt) og Leyniklefinn tók 88,4 milljónir ári síðar (www.mbl.is 8.6.2004c).
c. Birkir lék fyrst í efstu deild sumarið 1984 (nítján hundruð áttatíu og fjögur) þá með
KA (www.mbl.is 8.6.2004b).

Hér skiptir ekki máli í hvaða falli orðið á undan er því ártöl beygjast ekki í föllum. Ártöl eru
einfaldlega alltaf í hvorugkyni, nefnifalli sama hvernig orðið á undan beygist.

4.1.8 Prósent
Búist var við mestum vandræðum í flokki prósenta. Hægt er að setja fram reglu sem leysir
hluta þeirra talna:
(54)
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið prósent eða prósentustig þá er talan í hk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið prósenti eða prósentustigi þá er talan í hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið prósents eða prósentustigs þá er talan í hk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið prósentum eða prósentustigum þá er talan í
hk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið prósenta eða prósentustiga þá er talan í hk.ef.
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Þetta leysir þó aðeins örfá tilfelli prósentutalna þar sem langstærstur hluti þeirra stendur með
prósentutákninu % eins og nefnt var hér að framan. Einn möguleikinn væri þó að segja að %
sé alltaf „prósent“ og að tölurnar væri þá alltaf í þolfalli á undan %. Þetta myndi gefa ágæta
niðurstöðu en þó myndu einhverjar tölur lenda í röngu falli:
(55)

a. Afstöðu til ríkisstjórnarinnar tóku 86,2 (áttatíu og sex komma tvö (nf.hk.)) prósent
(nf.hk.) aðspurðra og 58,4 (fimmtíu og átta komma fjögur (nf.hk.)) prósent (nf.hk.)
gáfu upp afstöðu sína til flokka (www.mbl.is. 8.6.2004g).
b. Tekjuskattur einstaklinga á að lækka um 4 (fjögur (þf.hk.)) prósentustig (þf.hk.) á
þremur árum (www.mbl.is 16.6.2004a).
c. Nú hefur póstfyrirtækið hins vegar skipt um skoðun eins og fyrr segir og ákveðið að
selja 33% (þrjátíu og þriggja prósenta) hlut í Postbank... (www.mbl.is 22.6.2004b).
d. Samkvæmt nýja fyrirkomulaginu verða 33% (þrjátíu og þrjú prósent) seld í formi
hlutafjár, en 16,9% í formi skuldabréfa (www.mbl.is 22.6.2004b).

Eins og nefnt var í kafla 3.1.1 virðast ekki allir vera á einu máli um hvernig bera skuli tölur
fram á undan %. Í máli margra væri talan í c-dæminu höfð í þolfalli og % sömuleiðis, þrjátíu
og þrjú prósent.

4.2 Raðtölur
4.2.1 Dagsetningar
Raðtölur bjóða upp á færri möguleika en frumtölur hvað varðar flokkun enda eru þær ekki
eins algengar. Þegar sjálfgefin mynd var valin var áveðið að hafa hana karlkyn, þolfall þar
sem flest aukaföll raðtalna líta eins út. Þannig er fyrsta (kk.þf.) einnig þágufall og eignarfall
karlkyn, nefnifall kvenkyn og þolfall, þágufall og eignarfall hvorugkyn.
Sá flokkur sem einfaldast er að vinna með er flokkur dagsetninga:
(56)

a. Bush sagði, að öryggisráðið styddi bráðabirgðastjórnina sem tekur við völdum í Írak
1. (fyrsta) júlí, það styddi frjálsar kosningar og að alþjóðlegt herlið verði áfram í
landinu (www.mbl.is 8.6.2004n).
b. Asparfrjó mældust fyrst hinn 22. (tuttugasta og annan) apríl og urðu flest 2. (annan)
maí (www.mbl.is 10.6.2004h).

Setja má fram reglu sem segir að ef mánaðarheiti komi á eftir raðtölu þá sé talan í þolfalli,
karlkyni. Að vísu má hugsa sér að hún geti verið í nefnifalli (1. (fyrsti) maí) en í textunum í
málheildinni eru dagsetningarnar alltaf í þolfalli og ef nánar er hugsað út í það þá er sú
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langoftast raunin í daglegu tali. Ef tala á undan mánaðarheiti er fremst í málsgrein er þó hægt
að gera ráð fyrir að hún sé í nefnifalli en annars á hin reglan við.
Kosturinn við raðtölur er að aukaföllin eru nær alltaf eins. Það er því oftast nóg að greina á
milli nefnifalls og aukafalla. Annar kostur er að raðtölurnar eru alltaf hliðstæðar og því eru
orðin sem þær yfirleitt sjáanleg í setningunni. Oftast eru þau strax á eftir raðtölunni og því er
hægt að greina nafnorðið og beygja raðtöluna eftir því. Einnig þarf að gera ráð fyrir að smáorð
geti staðið á milli eins og hjá frumtölunum og er auðveldlega hægt að setja það inn í
reglurnar.

4.2.2 Aldir
Annar flokkur raðtalna, að vísu ekki stór, er flokkur sem inniheldur aldir.
(57)

a. Jón Stefánsson (1881-1962) var einn af frumherjum íslenskrar myndlistar í byrjun
20. (tuttugustu (ef.kvk.)) aldar (ef.kvk.) (www.mbl.is 9.7.2004).
b. Margir hafa talið það einn helsta harmleik 20. (tuttugustu (ef.kvk.)) aldarinnar
(ef.kvk.) að banatilræðið við Hitler skyldi mistakast (www.mbl.is 19.7.2004b).

Reglur um aldir líta svo út. Eins og sjá má í tölumálheildinni er greinir algengur þegar talað er
um ákveðna öld:
(58)
•
•
•
•
•
•

Ef á eftir tölu kemur orðið öld þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið aldar þá er talan í kvk.ef.
Ef á eftir tölu kemur orðið öldin þá er talan í kvk.nf.
Ef á eftir tölu kemur orðið öldina þá er talan í kvk.þf.
Ef á eftir tölu kemur orðið öldinni þá er talan í kvk.þgf.
Ef á eftir tölu kemur orðið aldarinnar þá er talan í kvk.ef.

Þó að öld líti eins út í nefnifalli, þolfalli og þágufalli má gera ráð fyrir að orðið komi sjaldnast
fyrir í nefnifalli líkt og dagsetningar. Þannig er þægilegt að segja að talan eigi að vera í
þolfalli á eftir öld þar sem raðtölur líta oftast eins út í þolfalli og þágufalli, nema raðtalan
annar.
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4.2.3 Aðrar raðtölur
Aðrar reglur sem hægt er að setja fram um raðtölur eru um tölur á undan orðunum mínútu og
sæti þar sem þetta eru nokkuð algeng orð á eftir raðtölum. Reglurnar eru þá þessar:
(59)
•
•

Ef á eftir raðtölu kemur orðið mínútu þá er talan í kvk. þgf.
Ef á eftir raðtölu kemur orðið sæti þá er talan í hk. þgf.

Hér er talan höfð í þágufalli en þar sem aukaföllin líta yfirleitt eins út breytir það litlu. Þetta
leysir þá úr fjölmörgum tölum sem talað er um í hvers kyns íþróttafréttum þar sem sagt er frá
tíma keppnisfólks og árangri þess:

(60)

a. Ólafur Stígsson kom Fylki yfir á 41. (fertugustu og fyrstu (þgf.kvk.)) mínútu
(þgf.kvk.) en Andri Fannar Ottóson jafnaði fyrir Fram á 61. (sextugustu og fyrstu
(þgf.kvk.)) mínútu (þgf.kvk.) (www.mbl.is 7.6.2004d).
b. Í kvennaflokki er Ísland í 21. (tuttugasta og fyrsta (þgf.hk.)) sæti (þgf.hk.) með 145
stig en þar eru Svíar efstir með 289 stig (www.mbl.is 28.6.2004a).

Það sama gildir hér og annars staðar, raðtalan annar beygist öðruvísi en aðrar raðtölur og
veldur því vandræðum þar sem nafnorðin líta eins út í þremur föllum af fjórum. Þessi regla
leysir því stóran hluta talna sem koma á undan þessum orðum en ekki öll tilfelli frekar en
aðrar reglur á undan.

4.3 Aðrar tölur
Flokkurinn „aðrar tölur“ í málheildinni er hálfgerður vandræðagripur. Þar var safnað saman
tölum sem pössuðu ekki í aðra flokka. Þó er hægt að hugsa sér einhverjar reglur þar og sem
dæmi má nefna að á eftir götuheitum er tala höfð í nefnifalli hvorugkyni.
(61)

Hlustunarkvöld Tíma fara fram í listasmiðjunni Klink og Bank, Brautarholti 1 (eitt)
(www.mbl.is 23.6.2004d).

Annar möguleiki væri að þekkja símanúmer á því að sími, síma eða s. standi fyrir framan
sjö stafa tölu, gjarnan með bandstriki á eftir fyrstu þremur tölunum:
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Finnist veflykillinn ekki, má hringja í síma 563-1111 á skrifstofutíma og fá aðstoð,
segir í tölvupósti frá Ríkisskattstjóra (www.mbl.is 5.7.2004a).

Þá er hægt að ákveða fyrirfram að símanúmer eigi að bera fram tölu fyrir tölu, í karlkyni
nefnifalli (fimm sex þrír einn einn einn einn) til að flækja ekki málin enn frekar.
Hér væri einnig hægt að hafa flokka sem flokkast ekki beint undir frumtölur eða raðtölur
en það eru flokkar eins og klukkan, íþróttaúrslit og tími í íþróttakeppnum. Flokkarnir klukkan
og íþróttaúrslit eiga það sameiginlegt að á milli tveggja talna stendur gjarnan tvípunktur.
Þegar svo er þá er talan í hvorugkyni, nefnifalli:
(63)

a. Bíllinn valt út af veginum um kl. 1:40 (eitt fjörutíu) (www.mbl.is 21.6.2004b).
b. Tilkynning um slysið barst lögreglunni á Ísafirði klukkan 14:41 (fjórtán fjörutíu og
eitt) en fjallið Kubbinn skilur að Engidal og Dagverðardal (www.mbl.is 6.7.2004d).
c. Liðið vann sigur á Calgary Flames, 2:1 (tvö eitt) í sjöunda leik liðanna í úrslitum og
viðureignina því 4:3 (fjögur þrjú) (www.mbl.is 8.6.2004e).
d. Arnór Atlason var markahæstur íslensku leikmannanna í landsliðinu skipuðu
leikmönnum 20 ára og yngri, sem lagði Noreg 32:24 (þrjátíu og tvö tuttugu og
fjögur) í fyrsta leik sínum á móti í Svíþjóð, Swedish Throphy (www.mbl.is
1.7.2004d).

Þetta gildir líka ef orðið klukkan eða kl. er næst á undan tölu þó að tvípunktur sé ekki á milli.
Þá getur verið að talað sé um heila tímann og oft er hafður punktur á milli en ekki tvípunktur:
(64)

a. Klukkan 3 (þrjú) í nótt var hæg breytileg átt og dálítil rigning norðantil á landinu
(www.mbl.is 15.7.2004b).
b. Tilkynning barst Neyðarlínunni kl. 21.55 (tuttugu og eitt fimmtíu og fimm) í
gærkvöld (www.mbl.is 21.7.2004a).

Á undan orðinu sinnum eru tölur bornar fram á sérstakan hátt, tvisvar, þrisvar og fjórum.
Þær tölur eru í raun hvorki frumtölur né raðtölur heldur flokkast þær sem atviksorð
(Höskuldur Þráinsson 2005:100).
(65)

a. Talið er að hann hafi spilað 2.523 (tvö þúsund fimm hundruð tuttugu og þrisvar)
sinnum á tónleikum með Bítlunum (www.mbl.is 22.6.2004c).
b. Nikolayev fór 64 (sextíu og fjórum) sinnum í kringum jörðina á 96 klukkustundum
(www.mbl.is 5.7.2004c).

Þetta á einnig við þegar orðið sinni er á eftir tölu sem endar á 1 og er því komin enn ein reglan
sem leysir úr því hvernig bera á tölur fram.
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4.4 Samantekt
Til þess að leysa úr þeim vandamálum sem rakin voru í kafla 3 væri best að beita fullkominni
setningagreiningu á textann. Sú tækni er hins vegar ekki til enn fyrir íslensku og er það því
óraunhæfur kostur. Önnur leið er að nota íslenskan markara á textann, marka þau fallorð sem
koma næst á eftir tölu og beygja tölurnar eftir því fallorði sem þær standa með hverju sinni.
Sú leið sem hér er farin til að leita lausnar á þessu vandamáli er einföldust og algerlega
óháð öðrum kerfum. Hún er að skoða þau nafnorð sem standa næst á eftir eða undan tölu og
finna fall og kyn tölunnar út frá því. Reglur voru því búnar til út frá helstu flokkum í
tölumálheildinni og þannig var hægt að leysa úr mörgum algengum tegundum tölusetninga.
Oft standa ákveðin orð einnig á undan tölu og er þannig hægt að ákvarða kyn og fall tölunnar
þótt ekki sé um beina sambeygingu að ræða.
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5. Reglurnar
5.0 Inngangur
Nauðsynlegt er að finna formlegri leið til að setja reglurnar fram en gert er í 4. kafla svo að
hægt sé að nota þær, meðal annars við gerð talgervla. Sú leið sem var farin var að nota
samhengisfrjálsa málfræði (e. context free grammar) til uppsetningarinnar en með þeirri
aðferð er hugmyndin sú að þeir sem vilji nota reglurnar til þess að breyta tölum í texta geti
haft þær sem undirstöðu á einföldu formi. Þannig má forrita í hvaða máli sem er og umbreyta
reglunum úr samhengisfrjálsri málfræði í þá málfræði sem unnið er með hverju sinni.
Reglunum er því ætlað að vera óháðar ákveðnu máli, eins og nafnið „samhengisfrjáls“ gefur í
raun til kynna. Hér á eftir fer lýsing á samhengisfrjálsri málfræði og ástæður þess að sú tegund
mállýsingar er notuð raktar. Því næst verða tölureglurnar sem búnar voru til í þessu verkefni
skýrðar út. Þannig verður hægt að átta sig á því hvernig þær virka frá upphafi til enda.

5.1 Samhengisfrjáls málfræði
Í Tölvuorðasafni er að finna eftirfarandi skilgreiningu á samhengisfrjálsri málfræði:
Mállýsing sem hefur endanlegan fjölda af reglum og millitáknum þar sem hver regla lýsir leyfilegri
breytingu á einu millitákni í endanlegan streng af táknum. Strengur sem hefur ekki millitákn telst vera í
málinu ef unnt er að búa hann til með því að nota reglurnar endanlega oft á tiltekið byrjunartákn (Stefán
Briem 2005:276).

Málfræðin skiptist í fjóra þætti, mengi lokatákna Σ, mengi ekki lokatákna N, mengi reglna P á
forminu A → α þar sem A er ekki lokatákn og α er táknastrengur úr Σ og N og að lokum
upphafstákn S. Lokatákn í mállýsingunni eru hér orðin sjálf og eru þau alltaf hægra megin við
örina. Vinstra megin við örina eru ekki lokatákn en þar er alltaf aðeins eitt tákn. Hér má sjá
dæmi um einfalda reglu (Jurafsky og Martin 2000:327):
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(66)
S
→
NP
→
Nominal →
Det
→
Det
→
Noun →

NP
Det Nominal
Noun | Noun Nominal
a
the
flight

Hér stendur NP fyrir nafnlið (NL), Det fyrir ákvarðara, Nominal fyrir eitt eða fleiri nafnorð og
Noun fyrir nafnorð. Hér getur NP því verið nafnorð (eitt eða fleiri) með greini og dæmi um
greini eru orðin a og the en nafnorðið er flight. NP getur því verið a flight eða the flight (Det
Nominal). S er þá upphafstáknið, NP og Nominal eru ekki lokatákn en a, the og flight eru
lokatákn og geta eingöngu verið hægra megin við örina.
Hægt er að búa til svipaðar reglur fyrir íslensku:
(67)
S
SL
NL
LL
FL
AL
so
no
no
lo.
fs.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

NL SL (FL | AL)
so (NL | FL)
(LL) no | fn (FL)
(AL) lo
fs NL
(AL) ao
fór
maðurinn
búðina
gamli
í

Þetta er líkt liðgerðarreglum í setningafræði og er auðveldlega hægt að gera hríslur úr þessum
reglum eins og gert er í generatífri málfræði þar sem lokatáknin eru leidd út frá byrjunartákni:
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(68)
S
3
NL

SL

2
LL.

no.

2
so.

FL

t

2

lo.

fs.

NL
y
no.

gamli

maðurinn fór í

bankann

Í málfræði hefur verið sýnt fram á takmörkun einfaldra liðgerðarreglna eins og lýst hefur
verið hér að framan (Chomsky 1957). Þær hríslumyndir sem gjarnan eru notaðar til að lýsa
setningagerð í generatífri málfræði gera ráð fyrir hvers kyns færslum, sporum, grunngerð og
yfirborðsgerð. Þetta er erfitt að eiga við þegar unnið er í tölvukerfum og því hafa aðrar
tegundir málfræði verið notaðar þar (Eiríkur Rögnvaldsson 2005:672). Samhengisfrjálsar
liðgerðarreglur eru yfirleitt notaðar í þessum tegundum málfræði og eru mjög algengar þegar
unnið er með setningagerð fyrir tölvur. Þar sem hér er unnið með enn einfaldari hluti og innri
gerð setninga ekki skoðuð vandlega hentar samhengisfrjáls mállýsing vel til að búa til reglur
um tölur og þau orð sem standa næst þeim.

5.2 Tölureglurnar
Í tölureglunum er farið svipað að og lýst er hér að framan. Þar eru lokatáknin orðin sem tákna
tölurnar (einn, tveir, þrír og fjórir) og lykilorðin sem tölurnar standa með (þúsund, ár). Byrjað
var á að búa til grunnreglu fyrir allar tölur í öllum föllum og kynjum. Reglan er unnin neðan
frá, byrjað er á lægstu tölunum og unnið upp á við. Þegar reglan er lesin er hins vegar byrjað
ofan frá. Ef við ætlum að byrja á að skoða hvernig samsettar hundraðstölur líta út í reglunum
byrjum við efst þar sem hundraðstölurnar byrja:
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HUNDRAÐSTALA → HUNDRAÐ TUGATALA
HUNDRAÐSTALA samanstendur því af þáttunum HUNDRAÐ og TUGATALA og stendur
fyrir allar tölur frá 121 upp í 999. Til að skoða fyrir hvað hinir þættirnir standa byrjum við á
að skoða þáttinn HUNDRAÐ:
HUNDRAÐ → HUNDAN HUNDR
HUNDRAÐ samanstendur af HUNDAN sem er allar tölur sem koma á undan hundraði (eitt
hundrað, tvö hundruð o.s.frv.) og HUNDR sem getur ýmist verið hundrað eða hundruð eftir
því sem við á:
HUNDAN → HKNF
HUNDR → hundret | hundrft
hundrft → hundruð
hundret → hundrað
Hér er hundrft lokatákn sem stendur fyrir „hundrað í fleirtölu“ eða hundruð og hundret er
annað lokatákn fyrir „hundrað í eintölu“ eða hundrað.
HUNDAN hér að ofan stendur, eins og áður segir, fyrir þá tölu sem stendur á undan
hundrað eða hundruð.
HKNF → hknfeteitt | HKNFFT | ÓBEYG
Hér koma þrír þættir til greina: hknfeteitt er lokatákn sem stendur fyrir „hvorugkyn, nefnifall,
eintölu af einn“ eða einfaldlega eitt. Þannig getur HUNDAN HUNDR staðið fyrir eitt
hundrað. HKNFFT stendur fyrir „hvorugkyn, nefnifall í fleirtölu“, þ.e. tölurnar tvö, þrjú og
fjögur (fjögur hundruð) en ÓBEYG stendur fyrir þær tölur sem eru eins í öllum föllum, 5-9
(fimm hundruð).
HKNFFT → hknffttvö | hknfftþrjú | hknfftfjögur
hknfftfjögur → fjögur
hknfftþrjú → þrjú
hknffttvö → tvö
hknfeteitt → eitt
Þá er búið að afgreiða hundraðshluta samsettu tölunnar sem leyfir nú myndirnar eitt hundrað
upp í níu hundruð.
- 43 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

Seinni hluti samsettu tölunnar er tugatala.
TUGATALA → TUGSAMT TALA
TUGATALA er samsett úr TUGSAMT og TALA. Hún stendur fyrir allar tölur frá 21-99 og
stendur TUGSAMT fyrir tug og samtenginguna og eins og í tuttugu og:
TUGSAMT → tug samt
tug → tuttugu | þrjátíu | fjörutíu | fimmtíu | sextíu | sjötíu | áttatíu | níutíu
samt → og
TALA er einhver talnanna 1-9 og leyfir öll kyn og föll þeirra.
TALA → KK | KVK | HK
Tölunum er skipt eftir kynjum og svona lítur karlkynið út:
KK → KKET | KKFT
KKET → kknfeteinn | kkþfeteinn | kkþgfeteinn | kkefeteinn
Karlkyn eintölu er talan einn í öllum föllum og eru lokatáknin sýnt neðar.
KKFT → KKNFFT | KKÞFFT | ÞGFFT | EFFT
KKNFFT → kknffttveir | kknfftþrír | kknfftfjórir | ÓBEYG
KKÞFFT → kkþffttveir | kkþfftþrír | kkþfftfjórir | ÓBEYG
Karlkyn fleirtölu samanstendur af tölunum 2-9 í öllum föllum. Tölunum er skipt í nefnifall og
þolfall en þágufall og eignarfall allra talnanna er eins, hvert sem kynið er. Lokatákn fyrir
karlkynstölur eru því þessi:
kknfftfjórir → fjórir
kkþfftfjórir → fjóra
kknfftþrír → þrír
kkþfftþrír → þrjá
kknffttveir → tveir
kkþffttveir → tvo
Hér eru síðan þágufallsmyndir talnanna 2-4:
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ÞGFFT → þgffttveimur | þgfftþremur | þgfftfjórum | ÓBEYG
þgfftfjórum → fjórum
þgfftþremur → þremur
þgffttveimur → tveimur
Og hér eru eignarfallsmyndir sömu talna:
EFFT → effttveggja | efftþriggja | efftfjögurra | ÓBEYG
efftfjögurra → fjögurra
efftþriggja → þriggja
effttveggja → tveggja
„Óbeygðar“ tölur eru tölurnar 5-9 sem eru eins í öllum föllum:
ÓBEYG → óbeygfimm | óbeygsex | óbeygsjö | óbeygátta | óbeygníu
óbeygfimm → fimm
óbeygsex → sex
óbeygsjö → sjö
óbeygátta → átta
óbeygníu → níu
Síðustu lokatáknin eru síðan talan einn í öllum föllum:
kknfeteinn → einn
kkþfeteinn→ einn
kkþgfeteinn → einum
kkefeteinn → eins
Reglur um kvenkyn, hvorugkyn og aðrar tölur er að finna í viðauka ásamt öllum öðrum
reglum.
Til þess að finna út eina tölu út frá reglunni er hægt að setja afleiðsluna upp í hríslu. Ef
talan 421 er fundin í nefnifalli karlkyni (fjögur hundruð tuttugu og einn) lítur hríslan svo út:

- 45 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

(69)
HUNDRAÐSTALA
3
HUNDRAÐ

TUGATALA

3
HUNDAN
t
HKNF

3

HUNDR
y

TUGSAMT TALA
3

hundrft tug

y

samt

t

KK
y

HKNFFT

KKET

t

y

hknfftfjögur
fjögur

kknfeteinn
hundruð tuttugu

og

einn

Þessar reglur leyfa allar hugsanlegar tölur og öll hugsanleg föll og kyn. Þannig væri hægt að
velja annað fall (fjögur hundruð tuttugu og einum), annað kyn (fjögur hundruð tuttugu og eitt)
eða bæði (fjögur hundruð tuttugu og einnar). Gert er ráð fyrir að til sé aðferð til að velja
hvaða tala er hvað, ef við höfum til dæmis 421 þá er til aðferð sem segir að það sé talan fjögur
hundruð tuttugu og einn en ekki fjórir tveir einn. Það sem þessum reglum er hins vegar ætlað
að gera er eingöngu að finna fall og kyn viðkomandi tölu.
Eins og áður hefur komið fram er miðað við ákveðið lykilorð til að ákvarða fall og kyn
tölu, venjulega næsta orð á eftir tölu eða jafnvel næsta orð á undan. Til þess að sýna hvernig
þær reglur virka skulum við líta á einfalda reglu um þúsund. Reglan segir:
(70)
•

Ef á eftir tölu kemur orðið þúsund þá er talan í hk.þf.

Formlega lítur reglan hins vegar svona út:
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ÞÚSHUNDTÞF → HUNDRAÐ ÞÚSTUGÞF
ÞÚSHUNDÞF → HUNDRAÐOG ÞÚSÞF
ÞÚSTUGÞF → TUGSAMT ÞÚSÞF
ÞÚSÞF → hkþfet | HKÞFFT þúsþf
HUNDRAÐOG → HUNDRAÐ samt
TUGSAMT → tug samt
HUNDRAÐ → HUNDAN HUNDR
HUNDAN → HKNF
HUNDR → hundret | hundrft
hundrft → hundruð
hundret → hundrað
HKNF → hknfeteitt | HKNFFT
HKNFFT → hknffttvö | hknfftþrjú | hknfftfjögur | ÓBEYG
samt → og
ÞF → hkþfeteitt | HKÞFFT
HKÞFFT → hkþffttvö | hkþfftþrjú | hkþfftfjögur | ÓBEYG
ÓBEYG → óbeygfimm | óbeygsex | óbeygsjö | óbeygátta | óbeygníu
óbeygfimm → fimm
óbeygsex → sex
óbeygsjö → sjö
óbeygátta → átta
óbeygníu → níu
hknfeteitt → eitt
hkþfeteitt → eitt
þúsþf → þúsund

Þessi regla leyfir tölur frá 1 þúsund upp í 999 þúsund. Þannig myndi talgervill sjálfkrafa
þekkja töluna (t.d. 421) og þegar það sér orðið þúsund strax á eftir umbreytir það tölunni í
fjögur hundruð tuttugu og eitt, í hvorugkyni, þolfalli. Niðurstaðan yrði því rétt, fjögur
hundruð tuttugu og eitt þúsund:
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(72)
ÞÚSHUNDTÞF
3
HUNDRAÐ
3
HUNDAN
t
HKNF

ÞÚSTUGÞF
3

HUNDR TUGSAMT ÞÚSÞF
y

2

hundrft tug

2

samt hkþfeteitt þúsþf

t
HKNFFT
t
hknfftfjögur
fjögur

hundruð tuttugu og

eitt

þúsund

Reglurnar í 4. kafla eru síðan settar upp á þennan hátt og má sjá þær í heild sinni í viðauka.
Hver regla gerir ráð fyrir því að „reglur um allar tölur“ eða „allar raðtölur“ séu notaðar í
grunninn. Þannig er ekki tekið fram í hverri reglu að hknfftfjögur → fjögur heldur eru þessar
grunnupplýsingar allar í grunnreglunum.

5.3 Samantekt
Til þess að setja reglurnar upp á formlegan hátt var notuð samhengisfrjáls málfræði (e.
context-free grammar). Samhengisfrjáls málfræði er formleg mállýsing með endanlegan
fjölda af táknum og reglum þar sem hver regla lýsir leyfilegri breytingu á einu millitákni í
endanlegan streng af millitáknum. Með því að nota þessa tegund mállýsingar getur hver sem
er notað reglurnar til að búa til kerfi sem breytir tölunum á rétt form og hægt er að nota hvers
kyns forritunarmál til verksins.
Búnar voru til grunnreglur fyrir allar tölur sem leyfa myndun allra talna í hvaða falli og
kyni sem er. Út frá grunnreglunum voru síðan búnar til einfaldar reglur út frá reglunum í 4.
kafla um hvert lykilorð fyrir sig. Allar reglurnar má finna í heild sinni í viðauka.
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6. Niðurstöður
6.0 Inngangur
Til þess að sjá hvernig reglurnar virkuðu í raun á texta var farið handvirkt yfir tölumálheildina
og talið í hve mörgum tilfellum reglurnar virkuðu, hve oft þær virkuðu ekki og hversu stórt
hlutfall talnanna beygðist ekki. Yfirleitt varð niðurstaðan sú að meirihluti talnanna beygðist
ekki en til þess að sjá hvort að reglurnar skiluðu réttri niðurstöðu var talið saman hversu oft
reglurnar myndu virka ef tölurnar beygðust. Niðurstöðurnar komu í mörgum tilfellum á óvart
og var yfirleitt fremur stórt hlutfall talna sem beygðist rétt eftir að reglunum hafði verið beitt á
þær. Alls staðar var gert ráð fyrir því að smáorðin og, eða, til, bandstrikið - eða þankastrikið –
mættu koma á milli tveggja talna ef viðkomandi nafnorð er strax á eftir seinni eða seinustu
tölunni. Einnig var gert ráð fyrir því að skammstöfunin þús. stæði alltaf fyrir þúsund. Hjá
frumtölum og öðrum tölum var sjálfgefin mynd karlkyn, nefnifall en hjá raðtölum var
sjálfgefin mynd karlkyn, þolfall. Talið var að regla virkaði ef sjálfgefin mynd var einnig rétt.
Misjafnt var eftir flokkum hvað varð til þess að reglurnar virkuðu ekki og verður farið yfir
það í hverjum flokki fyrir sig.

6.1 Tölfræði
6.1.1 Aldur
Fyrst var farið yfir flokkinn aldur þar sem allar tölur sem tákna aldur var að finna. Þetta voru
tölur þar sem á eftir komu orðin ára, árs, mánaða og vikna. Auk þess var hægt að nota reglur
sem áttu við tölur sem stóðu með orðum eins og þúsund, milljón og milljarður en þær reglur
voru einnig notaðar í öllum öðrum flokkum.
Af öllum tölunum beygðust aðeins 137 af 495 tölum eða 28% og af þeim 137 virkaði
reglan í 132 tilfellum eða 96% tilvika. Þegar tekið var saman hversu oft reglan myndi virka ef
allar tölurnar beygðust kom í ljós að reglan myndi virka í 486 tilfellum af 495 eða í 98%
tilvika.
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Aldur

Aldur m eð öllum tölum

2%
27%
Regla virkar

1%

Regla virkar

Regla virkar ekki

Regla virkar ekki

Tala beygist ekki

72%

98%

Mynd 2 Aldur

Mynd 3 Aldur með öllum tölum

Þegar reglurnar virkuðu ekki var fyrst og fremst um villur í ritun talnanna að ræða. Á tveimur
stöðum var stöfum bætt við tölurnar en sá ritháttur sést sums staðar og þykir yfirleitt heldur
óvandaður:
(73)

a. Ágústa eignaðist tvö börn eftir slysið sem eru 12 og 4ra ára í dag (www.mbl.is
29.6.2004b).
b. Hann fagnaði þó aðeins meira en hinir eftir leikinn – átti 21s árs afmæli í gær
(www.mbl.is 27.7.2004a).

Þetta má þó leysa með því að safna þessum tilvikum saman í undantekningasafn.
Önnur tilfelli þar sem reglan virkaði ekki var þegar nafnorðið ára hreinlega vantaði á eftir
tölunni og var þar yfirleitt um villur að ræða:
(74)

a. Hassoun er 24 og hvarf í Írak fyrir rúmum hálfum mánuði (www.mbl.is 8.7.2004).
b. Susianti Tiniule, 29 gamall prestur, var skotin til bana á staðnum og fjórir aðrir
særðust (www.mbl.is 19.7.2004c).

Í a-dæminu er að vísu ekki um beina villu að ræða en í b-dæminu er klárlega villa þar sem
orðið ára vantar.

6.1.2 Ártöl
Regla um ártöl sagði að ef eitthvert orðanna árið, árinu, ársins, árin, árunum, áranna, ár, árs,
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember,
vorið, sumarið, haustið, veturinn, ársfjórðungs, ársfjórðungi, ársbyrjun, árslok, ársloka eða
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áramótin kæmi á eftir tölu þá væri hún í hvorugkyni, nefnifalli. Enn fremur átti að bera fram
tölur undir tvö þúsund sem hundraðstölur.
Þegar þessi flokkur var skoðaður kom í ljós að meirihluti talnanna annaðhvort beygist eða
er borinn fram sem hundraðstala, þ.e. er minni en 2000. Þetta voru 1.134 tölur af 1.348 eða
84%. Reglan virkaði í 65% tilvika eða 878 sinnum en virkaði ekki í 19% tilvika eða 256
sinnum. Ef allar tölur voru taldar með þá virkaði reglan í 1.036 skipti af 1.348 eða í 77%
tilvika en hún virkaði ekki 312 sinnum:

Ártöl

Ártöl m eð öllum tölum

16%

23%

Regla virkar

19%

Regla virkar

Regla virkar ekki

Regla virkar ekki

Tala beygist ekki

65%
77%

Mynd 4 Ártöl

Mynd 5 Ártöl með öllum tölum

Reglurnar virkuðu ekki ef eitthvert orðanna í reglunni vantaði á undan tölu:
(75)

a. Starfsmenn embættisins yfirfóru ársreikninga og skattframtöl félagsins frá 1998
-2002 og vöknuðu grunsemdir í kjölfar þess (www.mbl.is 7.6.2004e).
b. Það er annars af væntanlegum Íslandsvinum að frétta að þeir þurftu að kalla á
varatrommara til þess að geta leikið á Download 2004 tónlistarhátíðinni sem fram
fór í Donington-garði í Englandi um helgina eftir að Lars Ulrich veiktist skyndilega
(www.mbl.is 8.6.2004o).

6.1.3 Fjöldi
Flokkurinn fjöldi var ansi fjölbreyttur og erfitt að finna reglur sem leystu úr tölunum þar því
að tölurnar stóðu með svo ólíkum orðum hverju sinni. Þó var hægt að leysa úr nokkrum tölum
með því að nota reglur um þúsund, milljón og milljarða. Einnig var hægt að nota reglur um
stig og leysti það meðal annars úr tölum sem táknuðu hvers kyns vísitölustig. Auk þess var
gert ráð fyrir að þær tölur sem reglurnar virkuðu ekki á tækju sjálfgefna mynd, karlkyn
nefnifall.
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Fjöldi

Fjöldi m eð öllum tölum
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Regla virkar

Regla virkar

Regla virkar ekki

Regla virkar ekki

58%

Tala beygist ekki

74%

Mynd 6 Fjöldi

Mynd 7 Fjöldi með öllum tölum

Greinilegt er að langflestar tölurnar beygðust ekki eða 1.952 af 2.621 tölu. Hins vegar virkar
reglan ekki í 58% tilfella eða í 1.523 skipti þegar allar tölur eru taldar saman en eins og fyrr
segir stafar það af fjölbreytileika nafnorðanna í þessum flokki. Það þyrfti þá að gera reglur
fyrir hvert einasta nafnorð sem kemur á eftir tölu og yrði það hreinlega of mikið verk.

6.1.4 Prósent
Í flokkum prósent voru allar tölur með orðunum prósent eða prósentustig á eftir og allar tölur
með %-tákninu á eftir. Eins og áður kom fram beygist % einnig þannig að ekki var búist við
góðum árangri hér. Þegar prósentutölurnar voru taldar saman kom því á óvart hversu góð
útkoman varð með því að nota reglurnar og hafa tölu í þolfalli, hvorugkyni á undan %tákninu. Um það bil helmingur talnanna beygðist ekki en þegar allar tölurnar voru taldar
saman sást að reglurnar virkuðu í 1.351 skipti af 1.621 eða í 82% tilvika:

Prósent m eð öllum tölum

Prósent

17%

42%

Regla virkar

Regla vir kar

Regla virkar ekki

50%

Regla vir kar ekki

Tala beygist ekki

83%

8%

Mynd 8 Prósent

Mynd 9 Prósent með öllum tölum
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Ekki kom á óvart að í þeim tilvikum sem reglan virkaði ekki var %-táknið á eftir tölunni og
átti talan þá að vera í öðru falli en þolfalli:
(76)

a. Stærstu hluthafar í Árkaupum eru VÍS og Kaupfélag Suðurnesja með 33,3%
(þrjátíu og þriggja komma þriggja prósenta (ef.hk.)) hlut hvort félag (www.mbl.is
7.6.2004f).
b. Árið 1994 var sameiginleg forsjá valin í 22,8% (tuttugu og tveimur komma átta
prósentum (þgf.hk.)) tilvika en í fyrra var 61,2% barna úr lögskilnuðum í forsjá
beggja foreldra og í 73,4% (sjötíu og þremur komma fjórum prósentum (þgf.hk.))
tilvika eftir sambúðarslit (www.mbl.is 16.6.2004b).
c. Á síðasta ári voru foreldrar í 498 tilvikum með sameiginlega forsjá barna sinna eftir
sambúðarslit, eða í rúmlega 73 prósent (sjötíu og þrjú (þf.hk.)) [svo] tilvika, sem
fyrr segir (www.mbl.is 16.6.2004b).

Eins og sjá má af þessum dæmum er ekki augljóst hvernig bera skuli tölurnar fram. Eflaust
eru margir sem myndu setja töluna í (73a) í þolfall (þrjátíu og þrjú komma þrjú) og eins og
sést í d-dæminu er orðið prósent þar í röngu falli. Réttara væri að segja í rúmlega 73
prósentum tilvika.

6.1.5 Tímalengd
Í flokknum tímalengd var að finna hvers kyns tölur sem táknuðu tímalengd, frá sekúndum upp
í ár. Þessar tölur höfðu gjarnan orð eins og sekúndur, mínútur, klukkustundir, klukkutímar,
dagar, vikur, mánuðir og ár strax á eftir og sambeygðust þannig þessum orðum. Meirihluti
talnanna beygðist ekki eða 366 af 512 tölum, 72%. Reglur fyrir þær tölur sem beygðust
virkuðu oftar en ekki eða 93 sinnum en þær virkuðu ekki í 53 tilfellum. Þegar allar tölur voru
taldar saman og athugað hversu oft reglurnar myndu virka ef allar tölurnar beygðust kom
skýrt í ljós að reglurnar virkuðu á meirihluta talnanna eða á 428 tilfelli af 512, 84%.

Tím alengd

Tím alengd m eð öllum tölum

16%

18%

10%

Regla virkar

Regla virkar

Regla virkar ekki

Regla virkar ekki

Tala beygist ekki

72%
84%

Mynd 10 Tímalengd

Mynd 11 Tímalengd með öllum tölum
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Þegar reglurnar virkuðu ekki komu nokkur atriði til greina. Í fyrsta lagi voru myndir orða eins
og daga og viku eins í mörgum föllum og fyrir kom að reglan valdi vitlaust fall þar sem ekki
var hægt að sjá það af orðinu einu saman:
(77)

a. "Nú bíð ég bara í 62 (sextíu og tvo (þf.kk.)) daga (þf.kk.) en eftir tvær til tvær og
hálfa viku ætti að sjást hvort þetta hefur gengið," segir Vilhjálmur Ólafsson, eigandi
Mónu (www.mbl.is 24.6.2004d).
b. Þar fóru fram 2 (tveggja (ef.kk.)) daga (ef.kk.) réttarhöld fyrr í júlí (www.mbl.is
20.7.2004).

Önnur tilfelli sem erfitt var að eiga við var þegar skammstafanir komu á eftir tölu. Þá voru orð
eins og sekúndur, mínútur og klukkustundir stytt í sek., mín. og klst. og því ekki hægt að sjá
fall orðsins og þar af leiðandi ekki fall tölunnar.
(78)

a. Kolbrún varð í 5. sæti á 100 m skriðsundi á tímanum 57,84 sek. (www.mbl.is
12.7.2004b).
b. Þá varð Ragnheiður í 8. sæti í 100 m bringusundi á 1.14,41 mín. (www.mbl.is
12.7.2004b).
c. Á öðrum ársfjórðungi var fjöldi vinnustunda 42,2 klst. hjá þeim sem voru við vinnu
í viðmiðunarvikunni (www.mbl.is 14.7.2004c).
d. Crocker synti á 50,76 sekúndum og bætti met sitt um 22/100 hluta úr sekúndu en
gamla metið, 50,98 sek., setti hann í Barcelona á síðasta ári (www.mbl.is
14.7.2004d).

Auk þess bætist við dæmið í (75d) þar sem er talað um hundraðshluta. Þar er þá spurning um
hvort eigi að segja tuttugu og tvo hundraðshluta eða tuttugu og tvo hundruðustu hluta.

6.1.6 Upphæðir
Upphæðir var flokkur sem innihélt tölur sem táknuðu hvers kyns upphæðir og voru þá ýmist
orð sem táknuðu gjaldmiðla strax á eftir tölunum (krónur, dollarar) eða orð sem stóðu fyrir
hærri tölur (þúsund, milljón). Þegar flokkurinn var skoðaður kom í ljós að meirihluti talnanna
beygðist ekki eins og áður eða í 751 tilviki af 1.235, 61%. Hins vegar virkaði reglan á þær
tölur sem beygðust í meirihluta tilvika eða 421 sinni á meðan þær virkuðu ekki 63 sinnum.
Þegar allar tölur voru teknar saman virkuðu reglurnar 1.077 sinnum eða í 87% tilvika á meðan
þær virkuðu ekki 158 sinnum eða í 13% tilvika.
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Upphæðir m eð öllum tölum
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Mynd 12 Upphæðir

Mynd 13 Upphæðir með öllum tölum

Eins og í öðrum flokkum eru það tölur sem koma næst á undan skammstöfunum sem eru til
vandræða en oft er íslenski gjaldmiðillinn styttur í kr. og milljónir eða milljarðar í ýmist m.,
millj., eða ma:
(79)

a. Það þýði um 3 ma.kr. samdrátt í tekjum m.v. útflutningsverðmæti þorsks árið 2003
(www.mbl.is 22.6.2004a).
b. Landsbankinn veitir 2,5 m.kr. í námsstyrki (www.mbl.is 24.6.2004b).

Annað vandamál er þegar ekkert nafnorð er á eftir tölunni en þá getur hún ekki sambeygst
orðinu og því virkar reglan ekki:
(80)

a. Gengi dollars er 72,29, evrunnar 88,1, og sterlingspundsins 132,22 krónur
(www.mbl.is 28.6.2004b).
b. Hjá Ego er meðalverðið 101,33 krónur, Esso Express 101,70, Orkunni 102,45 og
hjá ÓB 103,04 (www.mbl.is 17.7.2004).

Enn eitt vandamálið sem var áberandi í þessum flokki var að óvissa virðist ríkja um hvernig
eigi að bera fram sumar upphæðir og hvernig orð á eftir tölu skuli skrifað:
(81)

a. Að meðaltali fengu launamenn greiddar 198.100 króna í regluleg laun (www.mbl.is
9.6.2004e).
b. Henni var gert að greiða allan sakarkostnað, þar með talin 60.000 krónu
málsvarnarlaun verjanda hennar (www.mbl.is 22.6.2004d).
c. Hagnaður félagsins fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir var 53,7 milljón á öðrum
ársfjórðungi borið saman við 72,6 milljónir á sama tímabili árið áður (www.mbl.is
23.7.2004).
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Í (81a) og (81b) er tala nafnorðsins eitthvað á reiki. Í a-dæminu virðist orðið vera í eignarfalli,
fleirtölu en í b-dæminu virðist það vera í eignarfalli, eintölu. Eðlilegra væri að rita einfaldlega
nefnifall, fleirtölu í (81a), 198.100 krónur og eignarfall, fleirtölu í (81b), 60.000 króna. Í cdæminu er orðið milljón haft í eintölu þegar réttara væri að hafa það í fleirtölu. Aðeins á við
að hafa nafnorð í eintölu á eftir hærri tölu en 1 þegar tala endar á 1.

6.1.7 Veður
Veðurflokkurinn hafði að geyma tölur sem komu á undan orðum eins og gráður, stig og
millibör. Þar eins og annars staðar beygðist meirihluti talnanna ekki eða 321 tala af 376, 83%.
Ef allar tölurnar eru hins vegar teknar saman virkuðu reglurnar 245 sinnum eða í 65% tilvika
á meðan þær virkuðu ekki 131 sinni eða í 35% tilvika.

Veður m eð öllum tölum

Veður
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35%

Regla virkar

Regla virkar

Regla virkar ekki

Regla virkar ekki

Tala beygist ekki
65%

85%

Mynd 14 Veður

Mynd 15 Veður með öllum tölum

Eins og áður eru það oftast skammstafanirnar sem koma í veg fyrir að reglurnar virki en sums
staðar eru þær þó af öðrum toga en áður:
(82)

a. Á Grænlandssundi er 993ja millibara lægð, sem hreyfist norðaustur og grynnist, en
langt suðvestur í hafi er hægt vaxandi 1012 mb (millibara) lægð, sem þokast
norðaustur (www.mbl.is 27.7.2004b).
b. Spáð er austlægri eða breytilegri átt, víða 3-10 m/s (metrar á sekúndu) og skýjað
að mestu (www.mbl.is 2.7.2004a).
c. Klukkan sex í morgun var 8 stiga hiti í Reykjavík og á Kirkjubæjarklaustri, 9°C á
Stórhöfða, 7°C á Egilsstöðum og í Stykkishólmi, 6°C á Bolungarvík, Blönduósi og
Akureyri og 5°C á Raufarhöfn (www.mbl.is 10.6.2004i).
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Að vísu beygjast ekki allar tölurnar í þessum dæmum en þau sýna þó að erfitt er að eiga við
þessar skammstafanir og oft eru tölur sem beygjast á undan þeim.

6.1.8 Þyngd og lengd
Reglur um þyngd og lengd voru á þá leið að ef á eftir tölu kæmi orð eins og grömm, kíló,
metri eða önnur orð sem tákna þyngdar- eða lengdareiningu þá beygðist orðið í sama kyni og
falli og viðkomandi orð. Þar beygðist minnihluti talnanna eða 186 tölur af 1.090. 83%
talnanna beygðust alls ekki eða 904 tölur. Þegar allar tölur voru taldar saman kom í ljós að
reglurnar virkuðu aðeins á 55% talnanna, 603 tölur af 1.034. Reglurnar virkuðu hins vegar
ekki í 45% tilvika

Þyngd og lengd
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Mynd 16 Þyngd og lengd

Mynd 17 Þyngd og lengd með öllum tölum

Óvenjustórt hlutfall reglna virkar hér ekki og stafar það fyrst og fremst af skammstöfunum
eins og áður. Skammstafanir í þessum flokki eru mjög algengar eins og g, kg, m fyrir grömm,
kíló og metra og svo mætti lengi telja. Í raun geta nánast öll orðin sem standa með tölum hér
styst og oftar en ekki eru þau rituð svo:
(83)

a. Ákveðið var að hafa Reagan-bókasafnið opið lengur en áformað var í gærkvöldi en
biðröðin eftir að komast þar inn var um 1,6 km löng þegar mest var (www.mbl.is
9.6.2004f).
b. Greinarhöfundur á ESPN segir að verði hámarkslengd skaftsins miðuð við 1 m,
megi búast við því að þeir sem séu lágvaxnir geti samt sem áður notast við slíka
púttera sem "langa" gerð (www.mbl.is 10.6.2004j).
c. Fyrst lyfti hún 80,5 kg og stuttu seinna bætti hún Íslandsmetið enn betur og lyfti
82,5 kg (www.mbl.is 27.6.2004c).
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6.1.9 Aldir
Lítill en góður var flokkur með tölum sem táknuðu aldir. Þetta eru raðtölur sem koma á undan
orðinu öld í ýmsum föllum, með eða án greinis. Flokkurinn taldi aðeins 10 tölur og virkuðu
reglurnar í öllum þeim tilfellum.

6.1.10 Dagsetningar
Raðtölur beygjast allar þannig að ekki þurfti að telja með og án óbeygjanlegra talna eins og
hjá frumtölunum í flokki dagsetninga. Alls voru 618 dagsetningar í málheildinni og virkaði
reglan í 601 skipti af þeim eða í 97% tilvika.

Dagsetningar

3%

Regla virkar
Regla virkar ekki

97%

Mynd 18 Dagsetningar

Í þau skipti sem reglan virkaði ekki var að finna annað orð á eftir dagsetningunni eða jafnvel
ekkert sem gat gefið til kynna hvers kyns raðtala væri á ferðinni:
(84)

a. Til stendur að Spears hefji tónleikaferð um Bandaríkin 22. (tuttugasta og annan
(þf.kk.) þessa mánaðar (ef.kk.) (www.mbl.is 10.6.2006m).
b. Leikið verður gegn Andorra þann 29., Aserbaídsjan þann 30. gegn Möltu., næst
verður svo leikið gegn heimamönnum í Andorra 28. júlí, 29. gegn Azerbaijan og 30.
júlí gegn Möltu (www.mbl.is 15.7.2004c).

Í fyrra dæminu er enn og aftur dæmi um mismunandi fall tölu og hliðstæðs orðs. Talan er í
þolfalli eins og sést greinilega þar sem um raðtöluna annar er að ræða en nafnliðurinn þessa
mánaðar er í eignarfalli.
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6.1.11 Aðrar raðtölur
Aðrar raðtölur en aldir og dagsetningar geta verið tölur sem koma á undan orðum eins og sæti
og mínútu. Einnig var gert ráð fyrir sjálfgefnu myndinni karlkyn, þolfall þar sem önnur orð
komu á eftir tölu. Þar sem þessi flokkur innihélt einnig fjölda annarra orða á eftir raðtölum
urðu niðurstöðurnar þær að reglurnar virkuðu aðeins á 296 tölur af 509 eða 58%. Í hinum 213
tilvikunum komu önnur orð á eftir tölunni.

Aðrar raðtölur

42%

Regla virkar

58%

Regla virkar ekki

Mynd 19 Aðrar raðtölur

Þegar reglan virkaði ekki var um að ræða önnur orð og líkt og í fjölda flokknum væri nánast
endalaust hægt að bæta við reglum um hvert orð. Það verður hins vegar látið ógert að sinni.

6.1.12 Íþróttir og klukkan
Flokkur svokallaðra „tvípunktatalna“ samanstendur af tölum sem tákna íþróttaúrslit eða tíma,
eins og hvað klukkan er. Þetta er tölur sem hafa tvípunkt á milli tveggja talna eða hafa orðin
klukkan eða kl. á undan. Þegar þessar tölur voru taldar saman kom í ljós að meirihluti talnanna
beygðist ekki eða 286 tölur af 506. Þær sem beygðust voru réttar í 42% tilvika eða í 212 skipti
af 220. Þegar allar tölurnar voru teknar saman sást að reglurnar virkuðu í 483 skipti af 506 eða
í 95% tilvika:

- 59 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

Tvípunktatölur

Tvípunktatölur m eð öllum tölum

5%

42%

Regla virkar

Regla virkar

Regla virkar ekki

56%

Regla virkar ekki

Tala beygist ekki

2%

95%

Mynd 20 Tvípunktatölur

Mynd 21 Tvípunktatölur með öllum tölum

Þegar reglan virkaði ekki var fyrst og fremst um að ræða annan rithátt eins og bandstrik á
milli talna en ekki tvípunkt.

6.1.13 Heildarniðurstöður
Þegar allir flokkar frumtalna eru taldir saman sést að langflestar tölurnar beygjast ekki eða
61%. Það eru 5.680 tölur af 9.289. Sama hlutfall, eða 61% talnanna, beygist hins vegar rétt ef
reglunum er beitt á allar tölurnar, 5.718 tölur.

Allar frum tölur

Allar frum tölur m eð öllum tölum

27%
39%

Regla virkar

Regla virkar

Regla virkar ekki

61%

Regla virkar ekki

Tala beygist ekki

61%

12%

Mynd 22 Allar frumtölur

Mynd 23 Allar frumtölur með öllum tölum
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Reglurnar virka einnig á meirihluta raðtalna, 907 tölur af 1.137 eða 80%:

Allar raðtölur

20%

Regla virkar
Regla virkar ekki

80%

Mynd 24 Allar raðtölur

Ef „aðrar tölur“ eru taldar saman kemur í ljós að reglurnar virka ekki á meirihluta talnanna.
Ástæðan fyrir því er fyrst og fremst sú að innan þess flokks eru allar þær tölur sem áttu hvergi
annars staðar heima, eins konar afgangstölur. Þar beygðust ekki 590 tölur af 1.042 eða 56%
en reglurnar virkuðu í 27% tilfella, með 280 tölum. Þegar allar tölurnar voru taldar saman sást
að reglurnar virkuðu aðeins á 609 tölur eða 58%:

Allar aðrar tölur

Allar aðrar tölur m eð öllum tölum

27%
Regla virkar

56%

42%

Regla virkar ekki

Regla virkar

Tala beygist ekki

Regla virkar ekki

58%

17%

Mynd 25 Allar aðrar tölur

Mynd 26 Allar aðrar tölur með öllum tölum

Með þessum reglum er því ljóst að þær geta virkað á meirihluta talna í texta. Raðtölur koma
best út þótt þær beygist allar en síst koma „aðrar tölur“ út enda er þar að finna þær tölur sem
voru afgangs og áttu hvergi annars staðar heima.
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6.2. Úrbætur
6.2.1 Aðrar aðferðir
Eins og kom fram í byrjun þá væri hægt að leysa úr flestum þessara vandræða með
fullkomnum setningagreini sem leysir úr tölum eins og öðrum fallorðum. Slíkur greinir er
hins vegar ekki til fyrir íslensku og því óraunhæfur kostur eins og staðan er í dag.
Annar möguleiki er að nota reglurnar hér að ofan og bæta smám saman við þær einstaka
orðum og þáttum sem bætt geta frammistöðuna. Slíkt kostar þó töluverða vinnu enda þyrfti að
bæta heilmiklu við og auk þess yrði alltaf stór hópur talna sem beygðist áfram rangt.
Þriðji kosturinn og sá raunhæfasti til að bæta frammistöðuna er að nota íslenskan markara
sem til er til þess að greina fallorð á eftir tölu í kyn og fall og þar af leiðandi finna út kyn og
fall tölunnar. Þessa lausn væri hægt að nota samhliða reglunum sem taldar hafa verið upp til
að ná enn betri árangri í að lesa úr tölum í texta. Ekki tekur langan tíma að renna texta í
gegnum markarann og því mætti nota hann í hvers kyns verkefni sem talgervill glímir við.

6.2.2 Íslenskur markari
Markari er kerfi fyrir tölvur sem greinir orð eftir eiginleikum, til dæmis orðflokkum, og með
íslenskum markara er því unnt að greina einstök orð eftir orðflokkum og beygingu. Árið 2002
hófst vinna við gerð slíks markara sem nú er tilbúinn. Árangur markarans er nú yfir 90%
(Sigrún Helgadóttir 2004) og ef nafnorð og lýsingarorð strax á eftir tölu yrðu aðeins greind í
kyn og fall mætti jafnvel búast við enn betri árangri en nú fæst.
Þar sem lýsingarorð stendur strax á eftir tölu en ekki nafnorð ætti að vera nóg að greina fall
lýsingarorðsins þar sem það er oftast hliðstætt nafnorðinu sem ræður og hefur því það kyn og
beygingarmynd sem máli skiptir fyrir töluna.
Þegar tölumálheildinni var rennt í gegnum markarann kom í ljós að tölurnar sjálfar voru oft
ranglega greindar eða einfaldlega greindar sem óbeygjanlegar tölur. Hins vegar skilaði
greining fallorðanna oft betri árangri:
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a. Þingvellir voru meðal 48 staða (no. kvk. et. nf.) frá 33 þjóðlöndum (no. kvk. ft.
þgf.) sem voru teknir til umfjöllunar í heimsminjanefndinni (www.mbl.is
2.7.2004b).
b. Úr Elliðaánum eru 44 laxar (no. kk. ft. nf.) komnir á land frá því opnað var fyrir
veiði í þeim (www.mbl.is 2.7.2004c).
c. [...] þegar lögreglumenn fóru í heimahús í bænum og lögðu hald á 24
kannabisplöntur (no. kvk. ft. nf.) (www.mbl.is 1.7.2004e).
d. Það sem af er golfárinu 2004 hafa 34 íslenskir (lo. kk. frumst. nf. ft. sb.) kylfingar
(no. kk. ft. nf.) náð því sem kallað er draumahögg allra kylfinga – það er að fara
holu í höggi (www.mbl.is 5.7.2004b).

Í fyrsta dæminu sést röng greining þar sem karlkynsnafnorðið staður í fleirtölu eignarfalli er
ranglega greint sem kvenkynsnafnorðið staða í eintölu nefnifalli. Þetta er algengt hjá
markaranum þegar orð líta eins út og ef til vill lítið við því að gera. Athygli vekur þó að
þjóðlöndum er greint sem kvenkynsorð en ekki hvorugkynsorð. Hér koma þessar villur að
vísu ekki að sök þar sem fyrri talan beygist ekki og seinni talan er eins í öllum föllum í
þágufalli. Í hinum dæmunum eru nafnorðin greind rétt og í síðasta dæminu væri hægt að
beygja töluna eftir lýsingarorðinu íslenskir þar sem allur liðurinn, talan, lýsingarorðið og
nafnorðið, eru í sama kyni og falli.
Með því að bæta greiningu markara við reglurnar sem tíundaðar eru í köflunum hér að
framan er ljóst að réttur framburður talna yrði stórbættur. Þetta á helst við flokk eins og fjölda
þar sem mismunandi nafnorð koma á eftir tölum. Mikilvægt er þó að nota mörkun samhliða
reglunum þar sem markarinn tekur ekki tillit til þess hvaða orð koma á undan tölu eða hvernig
tala er rituð. Þetta myndi hins vegar ekki leysa úr vandamálum þar sem nafnorðið vantar á
eftir tölu eða þar sem skammstöfum kemur strax á eftir. Þau vandamál verða að vera óleyst að
sinni.

6.3 Samantekt
Þegar talið var saman hvernig reglurnar virkuðu í raun á texta urðu niðurstöðurnar ágætar.
Alls voru 11.477 tölur í málheildinni og beygðist meirihluti þeirra ekki. Annars vegar voru
taldar saman þær tölur sem beygðust ekki, þær sem reglurnar virkuðu á og þær sem beygðust
rangt þrátt fyrir að reglunum hefði verið beitt á þær. Hins vegar var talið saman hversu oft
reglurnar myndu virka ef allar tölurnar beygðust. Bestu niðurstöðuna var að finna með
raðtölum en þar virkuðu reglurnar í 80% tilvika. Þegar reglunum var beitt á frumtölur virkuðu
þær í 61% tilfella. Lakasta niðurstaðan var í flokknum „aðrar tölur“ en þar voru meðal annars
tölur sem áttu hvergi annars staðar heima. Þar virkuðu reglurnar aðeins í 58% tilvika.
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7. Lokaorð
Þegar nýr íslenskur talgervill verður tekinn í notkun á næstu misserum verður hann víða
notaður við að lesa upp texta. Hann á eftir að gagnast blindum og sjónskertum með því að lesa
upp texta fyrir þá en einnig mun hann koma til með að gagnast öllum öðrum í hvers kyns
símaþjónustu sem hægt verður að nota hann í, hvort sem það er fréttasími mbl.is eða
bankaþjónusta.
Í margs konar texta er að finna tölur í stað töluorða. Ef flett er í gegnum síður á Netinu sést
það glöggt og bara á vefsvæði Morgunblaðsins, www.mbl.is, er aragrúi talna í textanum.
Oftar en ekki vefst það fyrir mönnum hvernig bera skuli tölurnar fram og í títt nefndri
tölumálheild, þar sem tölum var safnað saman af þessu vefsvæði, má einmitt sjá hvernig þetta
virðist vefjast fyrir sumum.
Með því að nota reglurnar sem búnar voru til í þessu verkefni má stórbæta hvernig
talgervill ber fram tölur. Þótt margar tölur beygist áfram vitlaust verður meirihlutinn þó réttur
og er það betri árangur en nú fæst. Með því að hafa reglurnar hér til hliðsjónar má bæta við
enn fleiri reglum eða nota íslenskan markara í framtíðinni til að finna rétt kyn og fall tölu í
texta. Bestur árangur fengist ef þessar aðferðir yrðu sameinaðar og þau orð sem reglurnar
finna ekki yrðu mörkuð. Þannig má búast við því að talgervlar og önnur tungutæknitól fari
loks að lesa rétt úr tölum.
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2004.]
www.mbl.is 24.6.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1090673. [Skoðað 24. júní
2004.]
www.mbl.is 24.6.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1090677. [Skoðað 24. júní
2004.]
www.mbl.is 24.6.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1090653. [Skoðað 24. júní
2004.]
www.mbl.is 24.6.2004d. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1090619. [Skoðað 24. júní
2004.]
www.mbl.is 27.6.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091039. [Skoðað 27. júní
2004.]
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www.mbl.is 27.6.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091106. [Skoðað 27. júní
2004.]
www.mbl.is 27.6.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091070. [Skoðað 27. júní
2004.]
www.mbl.is 28.6.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091232. [Skoðað 28. júní
2004.]
www.mbl.is 28.6.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091218. [Skoðað 28. júní
2004.]
www.mbl.is 29.6.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091325. [Skoðað 29. júní
2004.]
www.mbl.is 29.6.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091306. [Skoðað 29. júní
2004.]
www.mbl.is 1.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091620. [Skoðað 1. júlí
2004.]
www.mbl.is 1.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091588. [Skoðað 1. júlí
2004.]
www.mbl.is 1.7.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091609. [Skoðað 1. júlí
2004.]
www.mbl.is 1.7.2004d. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091539. [Skoðað 1. júlí
2004.]
www.mbl.is 1.7.2004e. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091657. [Skoðað 1. júlí
2004.]
www.mbl.is 2.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091680. [Skoðað 2. júlí
2004.]
www.mbl.is 2.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091688. [Skoðað 2. júlí
2004.]
www.mbl.is 2.7.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091689. [Skoðað 2. júlí
2004.]
www.mbl.is 5.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091983. [Skoðað 5. júlí
2004.]
www.mbl.is 5.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092114. [Skoðað 5. júlí
2004.]
www.mbl.is 5.7.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1091993. [Skoðað 5. júlí
2004.]
www.mbl.is 6.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092216. [Skoðað 6. júlí
2004.]
www.mbl.is 6.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092140. [Skoðað 6. júlí
2004.]
www.mbl.is 6.7.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092122. [Skoðað 6. júlí
2004.]
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www.mbl.is 6.7.2004d. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092218. [Skoðað 6. júlí
2004.]
www.mbl.is 7.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092395. [Skoðað 7. júlí
2004.]
www.mbl.is 7.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092429. [Skoðað 7. júlí
2004.]
www.mbl.is 8.7.2004. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092459. [Skoðað 8. júlí
2004.]
www.mbl.is 9.7.2004. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1092870. [Skoðað 9. júlí
2004.]
www.mbl.is 10.7.2004. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093026. [Skoðað 10. júlí
2004.]
www.mbl.is 12.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093262. [Skoðað 12. júlí
2004.]
www.mbl.is 12.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093126. [Skoðað 12. júlí
2004.]
www.mbl.is 13.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093344. [Skoðað 13. júlí
2004.]
www.mbl.is 13.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093302. [Skoðað 13. júlí
2004.]
www.mbl.is 14.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093459. [Skoðað 14. júlí
2004.]
www.mbl.is 14.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093466. [Skoðað 14. júlí
2004.]
www.mbl.is 14.7.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093474. [Skoðað 14. júlí
2004.]
www.mbl.is 14.7.2004d. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093483. [Skoðað 14. júlí
2004.]
www.mbl.is 15.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093636. [Skoðað 15. júlí
2004.]
www.mbl.is 15.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093607. [Skoðað 15. júlí
2004.]
www.mbl.is 15.7.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093713. [Skoðað 15. júlí
2004.]
www.mbl.is 16.7.2004. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1093799. [Skoðað 16. júlí
2004.]
www.mbl.is 17.7.2004. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094008. [Skoðað 17. júlí
2004.]
www.mbl.is 19.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094165. [Skoðað 19. júlí
2004.]
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www.mbl.is 19.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094205. [Skoðað 19. júlí
2004.]
www.mbl.is 19.7.2004c. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094129. [Skoðað 19. júlí
2004.]
www.mbl.is 20.7.2004. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094327. [Skoðað 20. júlí
2004.]
www.mbl.is 21.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094570. [Skoðað 21. júlí
2004.]
www.mbl.is 21.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094408. [Skoðað 21. júlí
2004.]
www.mbl.is 22.7.2004. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094615. [Skoðað 22. júlí
2004.]
www.mbl.is 23.7.2004. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1094842. [Skoðað 23. júlí
2004.]
www.mbl.is 26.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1095261. [Skoðað 26. júlí
2004.]
www.mbl.is 26.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1095271. [Skoðað 26. júlí
2004.]
www.mbl.is 27.7.2004a. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1095295. [Skoðað 27. júlí
2004.]
www.mbl.is 27.7.2004b. http://www.mbl.is/mm/frett.html?nid=1095299. [Skoðað 127. júlí
2004.]
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Viðauki
Reglur um meðferð talna í íslensku
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ALLAR TÖLUR
AÐALTALA -> MILLJARÐUR | MILLJÓN | ÞÚSUND | HUNDRAÐ |
TUGATALA | TTT | núll
MILLJARÐUR -> MILLJARÐATALA | MILLJARMILLJÞÚSUNDOGHUNDR |
MILLJARMILLJÞÚSTUG | MILLJARMILLJÞÚSUNDOGTTT |
MILLJARMILLJHUNDRAÐOGTTT |
MILLJARMILLJÓNOGHUNDR | MILLJARMILLJTUG |
MILLJARMILLJÓNOGTTT | MILLJARÞÚSUNDATALA |
MILLJARÞÚSHUNDRAÐOGTTT |
MILLJARÞÚSUNDOGHUNDR | MILLJARÞÚSTUG |
MILLJARÞÚSUNDOGTTT | MILLJAROGÞÚS |
MILLJARHUNDRAÐATALA | MILLJARHUNDRAÐOGTTT |
MILLJAROGHUNDR | MILLJARTUG | MILLJAROGTTT
MILLJARÐATALA -> MILLJARÐ MILLJÓNATALA
MILLJARMILLJÞÚSUNDOGHUNDR -> MILLJARÐ MILL ÞÚSUNDOGHUNDR
MILLJARMILLJÞÚSTUG -> MILLJARÐ MILL ÞÚSTUG
MILLJARMILLJÞÚSUNDOGTTT -> MILLJARÐ MILL ÞÚSUNDOGTTT
MILLJARMILLJHUNDRAÐOGTTT -> MILLJARÐ MILL HUNDRAÐOGTTT
MILLJARMILLJÓNOGHUNDR -> MILLJARÐ MILLJÓNOG HUNDRAÐ
MILLJARMILLJTUG -> MILLJARÐ MILL TUGATALA
MILLJARMILLJÓNOGTTT -> MILLJARÐ MILLJÓNOG TTT
MILLJARÞÚSUNDATALA -> MILLJARÐ ÞÚSUNDATALA
MILLJARÞÚSHUNDRAÐOGTTT -> MILLJARÐ ÞÚSHUNDRAÐOGTTT
MILLJARÞÚSUNDOGHUNDR -> MILLJARÐ ÞÚSUNDOGHUNDR
MILLJARÞÚSTUG -> MILLJARÐ ÞÚSTUG
MILLJARÞÚSUNDOGTTT -> MILLJARÐ ÞÚSUNDOGTTT
MILLJAROGÞÚS -> MILLJAROG ÞÚS
MILLJARHUNDRAÐATALA -> MILLJARÐ HUNDRAÐATALA
MILLJARHUNDRAÐOGTTT -> MILLJARÐ HUNDRAÐOGTTT
MILLJAROGHUNDR -> MILLJAROG HUNDRAÐ
MILLJARTUG -> MILLJARÐ TUGATALA
MILLJAROGTTT -> MILLJAROG TTT
MILLJAROG -> MILLJARÐ samt
MILLJARÐ -> MILLJUNDAN MILLJAR
MILLJUNDAN -> KK | tján | tug | HUNDR | TUGATALA |
HUNDRAÐATALA | HUNDRAÐOGTTT | ε
MILLJÓN -> MILLJÓNATALA | MILLJÞÚSHUNDRAÐOGTTT | MILLJÞÚSTUG
| MILLJÞÚSUNDOGTTT | MILLJÞÚS | MILLJHUNDRAÐATALA |
MILLJHUNDRAÐOGTTT | MILLJÓNOGHUNDR | MILLJTUG |
MILLJÓNOGTTT
MILLJÓNATALA -> MILL ÞÚSUNDATALA
MILLJÞÚSHUNDRAÐOGTTT -> MILL ÞÚSHUNDRAÐOGTTT
MILLJÞÚSUNDOGHUNDR -> MILL ÞÚSUNDOGHUNDR
MILLJÞÚSTUG -> MILL ÞÚSTUG
MILLJÞÚSUNDOGTTT -> MILL ÞÚSUNDOGTTT
MILLJÞÚS -> MILL ÞÚS
MILLJHUNDRAÐATALA -> MILL HUNDRAÐATALA
MILLJHUNDRAÐOGTTT -> MILL HUNDRAÐOGTTT
MILLJÓNOGHUNDR -> MILLJÓNOG HUNDRAÐ
MILLJTUG -> MILL TUGATALA
MILLJÓNOGTTT -> MILLJÓNOG TTT
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MILLJÓNOG -> MILL samt
MILL -> MUNDAN MILLJ
MUNDAN -> KVK | tján | tug | HUNDR | TUGATALA |
HUNDRAÐATALA | HUNDRAÐOGTTT | ε
ÞÚSUND -> ÞÚSUNDATALA | ÞÚSHUNDRAÐOGTTT | ÞÚSUNDOGHUNDR |
ÞÚSTUG | ÞÚSUNDOGTTT
ÞÚSUNDATALA -> ÞÚS HUNDRAÐATALA
ÞÚSHUNDRAÐOGTTT -> ÞÚS HUNDRAÐOGTTT
ÞÚSUNDOGHUNDR -> ÞÚSUNDOG HUNDRAÐ
ÞÚSTUG -> ÞÚS TUGATALA
ÞÚSUNDOGTTT -> ÞÚSUNDOG TTT
ÞÚSUNDOG -> ÞÚS samt | ε
ÞÚS -> ÞUNDAN þús | ε
ÞUNDAN -> HKNF | tján | tug | HUNDR | TUGATALA |
HUNDRAÐATALA | HUNDRAÐOGTTT | ε
HUNDRAÐ -> HUNDRAÐATALA | HUNDRAÐOGTTT
HUNDRAÐATALA -> HUNDRAÐ TUGATALA
HUNDRAÐOGTTT -> HUNDRAÐOG TTT
HUNDRAÐOG -> HUNDRAÐ samt | ε
HUND -> HUNDAN HUNDR | ε
HUNDAN -> HKNF | ε
TUGATALA -> TUGSAMT TALA
TUGSAMT -> tug samt | ε
TTT -> TALA | tján | tug
TALA -> KK | KVK | HK
milli -> til | - | – | samt | eða | ε
samt -> og | ε
MILLJAR -> MILLJARET | MILLJARFT
MILLJARET -> milljarnfet | milljarþfet | milljarþgfet | milljarefet
MILLJARFT -> milljarnfft | milljarþfft | milljarþgfft| milljarefft
milljarnfft -> milljarðar
milljarþfft -> milljarða
milljarþgfft-> milljörðum
milljarefft -> milljarða
milljarnfet -> milljarður
milljarþfet -> milljarð
milljarþgfet -> milljarði
milljarefet -> milljarðs
MILLJ -> MILLJET | MILLJFT
MILLJET -> milljnfet | milljþfet | milljþgfet | milljefet
MILLJFT -> milljnfft | milljþfft | milljþgfft | milljefft
milljnfft -> milljónir
milljþfft -> milljónir
milljþgfft -> milljónum
milljefft -> milljóna
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milljnfet -> milljón
milljþfet -> milljón
milljþgfet -> milljón
milljefet -> milljónar
þús -> þúsund
HUNDR -> hundret | hundrft
hundrft -> hundruð
hundret -> hundrað
tug -> tuttugu | þrjátíu | fjörutíu | fimmtíu | sextíu | sjötíu | áttatíu | níutíu
tján -> tíu | ellefu | tólf | þrettán | fjórtán | fimmtán | sextán | sautján | átján | nítján
HK -> HKET | HKFT
KVK -> KVKET | KVKFT
KK -> KKET | KKFT
HKNF -> hknfeteitt | HKNFFT
HKFT-> HKNFFT | HKÞFFT | ÞGFFT | EFFT
HKET -> hknfeteitt | hkþfeteitt | hkþgfeteitt | hkefeteitt
KVKFT -> KVKNFFT | KVKÞFFT | ÞGFFT | EFFT
KVKET -> kvknfetein | kvkþfetein | kvkþgfetein | kvkefetein
KKFT -> KKNFFT | KKÞFFT | ÞGFFT | EFFT
KKET -> kknfeteinn | kkþfeteinn | kkþgfeteinn | kkefeteinn
ÞGFFT -> þgffttveimur | þgfftþremur | þgfftfjórum | ÓBEYG
þgfftfjórum -> fjórum | ε
þgfftþremur -> þremur | ε
þgffttveimur -> tveimur | ε
EFFT -> effttveggja | efftþriggja | efftfjögurra | ÓBEYG
efftfjögurra -> fjögurra | ε
efftþriggja -> þriggja | ε
effttveggja -> tveggja | ε
HKNFFT -> hknffttvö | hknfftþrjú | hknfftfjögur | ÓBEYG
HKÞFFT -> hkþffttvö | hkþfftþrjú | hkþfftfjögur | ÓBEYG
hknfftfjögur -> fjögur | ε
hkþfftfjögur -> fjögur | ε
hknfftþrjú -> þrjú | ε
hkþfftþrjú -> þrjú | ε
hknffttvö -> tvö | ε
hkþffttvö -> tvö | ε
KVKNFFT -> kvknffttvær | kvknfftþrjár | kvknfftfjórar | ÓBEYG
KVKÞFFT -> kvkþffttvær | kvkþfftþrjár | kvkþfftfjórar | ÓBEYG
kvknfftfjórar -> fjórar | ε
kvkþfftfjórar -> fjórar | ε

- 76 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

kvknfftþrjár -> þrjár | ε
kvkþfftþrjár -> þrjár | ε
kvknffttvær -> tvær | ε
kvkþffttvær -> tvær | ε
KKNFFT -> kknffttveir | kknfftþrír | kknfftfjórir | ÓBEYG
KKÞFFT -> kkþffttveir | kkþfftþrír | kkþfftfjórir | ÓBEYG
kknfftfjórir -> fjórir | ε
kkþfftfjórir -> fjóra | ε
kknfftþrír -> þrír | ε
kkþfftþrír -> þrjá | ε
kknffttveir -> tveir | ε
kkþffttveir -> tvo | ε
ÓBEYG -> óbeygfimm | óbeygsex | óbeygsjö | óbeygátta | óbeygníu
óbeygfimm -> fimm | ε
óbeygsex -> sex | ε
óbeygsjö -> sjö | ε
óbeygátta -> átta | ε
óbeygníu -> níu | ε
hknfeteitt -> eitt | ε
hkþfeteitt -> eitt | ε
hkþgfeteitt -> einu | ε
hkefeteitt -> eins | ε
kvknfetein -> ein | ε
kvkþfetein -> eina | ε
kvkþgfetein -> einni | ε
kvkefetein -> einnar | ε
kknfeteinn -> einn | ε
kkþfeteinn-> einn | ε
kkþgfeteinn -> einum | ε
kkefeteinn -> eins | ε
núll -> núll | ε
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AURAR
AURAR -> AUHUNDTNF | AUHUNDTÞF | AUHUNDTÞGF | AUHUNDNF | AUHUNDÞF |
AUHUNDÞGF | AUTUGNF | AUTUGÞF | AUTUGÞGF | AUNF | AUÞF | AUÞGF
AUHUNDTNF -> HUNDRAÐ AUTUGNF milli HUNDRAÐ AUTUGNF
122 aurar
AUHUNDTÞF -> HUNDRAÐ AUTUGÞF milli HUNDRAÐ AUTUGÞF
122 aura
AUHUNDTÞGF -> HUNDRAÐ AUTUGÞGF milli HUNDRAÐ AUTUGÞGF 122 aurum
AUHUNDNF -> HUNDRAÐOG AUNF milli HUNDRAÐOG AUNF
AUHUNDÞF -> HUNDRAÐOG AUÞF milli HUNDRAÐOG AUÞF
AUHUNDÞGF -> HUNDRAÐOG AUÞGF milli HUNDRAÐOG AUÞGF

102 aurar
102 aura
102 aurum

AUTUGNF -> TUGSAMT AUNF milli TUGSAMT AUNF
AUTUGÞF -> TUGSAMT AUÞF milli TUGSAMT AUÞF
AUTUGÞGF -> TUGSAMT AUÞGF milli TUGSAMT AUÞGF

22 aurar
22 aura
22 aurum

AUNF -> kknfeteinn milli KKNFFT aunf | KKNFFT milli KKNFFT aunf | ε
AUÞF -> kkþfeteinn milli KKÞFFT auþf | KKÞFFT milli KKÞFFT auþf | ε
AUÞGF -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT auþgf | ÞGFFT milli ÞGFFT auþgf | ε

1-2 / 2-3 aurar
1-2 / 2-3 aura
1-2 / 2-3 aurum

aunf -> aurar | ε
auþf -> aura | ε
auþgf -> aurum | ε
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ÁR
ÁR -> ÁRMILLÞÚSHUNDTÞF | ÁRMILLÞÚSHUNDTÞGFET | ÁRMILLÞÚSHUNDTEFET |
ÁRMILLÞÚSHUNDTÞGFFT | ÁRMILLÞÚSHUNDTEFFT | ÁRMILLÞÚSHUNDÞF |
ÁRMILLÞÚSHUNDÞGFET | ÁRMILLÞÚSHUNDEFET | ÁRMILLÞÚSHUNDÞGFFT |
ÁRMILLÞÚSHUNDEFFT | ÁRMILLÞÚSTUGÞF | ÁRMILLÞÚSTUGÞGFET |
ÁRMILLÞÚSTUGEFET | ÁRMILLÞÚSTUGÞGFFT | ÁRMILLÞÚSTUGEFFT |
ÁRMILLÞÚSÞF | ÁRMILLÞÚSÞGFET | ÁRMILLÞÚSEFET | ÁRMILLÞÚSÞGFFT |
ÁRMILLÞÚSEFFT | ÁRMILLHUNDTÞF | ÁRMILLHUNDTÞGFET |
ÁRMILLHUNDTEFET | ÁRMILLHUNDTÞGFFT | ÁRMILLHUNDTEFFT |
ÁRMILLHUNDÞF | ÁRMILLHUNDÞGFET | ÁRMILLHUNDEFET |
ÁRMILLHUNDÞGFFT | ÁRMILLHUNDEFFT | ÁRMILLTUGÞF | ÁRMILLTUGÞGFET |
ÁRMILLTUGEFET | ÁRMILLTUGÞGFFT | ÁRMILLTUGEFFT | ÁRMILLÞF |
ÁRMILLÞGFET | ÁRMILLEFET | ÁRMILLÞGFFT | ÁRMILLEFFT | ÁRÞÚSHUNDTÞF |
ÁRÞÚSHUNDTÞGFET | ÁRÞÚSHUNDTEFET | ÁRÞÚSHUNDTÞGFFT |
ÁRÞÚSHUNDTEFFT | ÁRÞÚSHUNDÞF | ÁRÞÚSHUNDÞGFET | ÁRÞÚSHUNDEFET |
ÁRÞÚSHUNDÞGFFT | ÁRÞÚSHUNDEFFT | ÁRÞÚSTUGÞF | ÁRÞÚSTUGÞGFET |
ÁRÞÚSTUGEFET | ÁRÞÚSTUGÞGFFT | ÁRÞÚSTUGEFFT | ÁRÞÚSÞF | ÁRÞÚSÞGFET
| ÁRÞÚSEFET | ÁRÞÚSÞGFFT | ÁRÞÚSEFFT | ÁRHUNDTÞF | ÁRHUNDTÞGFET |
ÁRHUNDTEFET | ÁRHUNDTÞGFFT | ÁRHUNDTEFFT | ÁRHUNDÞF |
ÁRHUNDÞGFET | ÁRHUNDEFET | ÁRHUNDÞGFFT | ÁRHUNDEFFT | ÁRTUGÞF |
ÁRTUGÞGFET | ÁRTUGEFET | ÁRTUGÞGFFT | ÁRTUGEFFT | ÁRÞF | ÁRÞGFET |
ÁREFET | ÁRÞGFFT | ÁREFFT
ÁRMILLÞÚSHUNDTÞF -> MÞF ÁRÞÚSHUNDTÞF milli MÞF ÁRÞÚSHUNDTÞF
1.001.121 | 2 ár
ÁRMILLÞÚSHUNDTÞGFET -> MÞGF ÁRÞÚSHUNDTÞGFET milli MÞGF
ÁRÞÚSHUNDTÞGFET
1.001.121 ári
ÁRMILLÞÚSHUNDTEFET -> MEF ÁRÞÚSHUNDTEFET milli MEF ÁRÞÚSHUNDTEFET
1.001.121 árs
ÁRMILLÞÚSHUNDTÞGFFT -> MÞGF ÁRÞÚSHUNDTÞGFFT milli MÞGF
ÁRÞÚSHUNDTÞGFFT
1.001.122 árum
ÁRMILLÞÚSHUNDTEFFT -> MEF ÁRÞÚSHUNDTEFFT milli MEF ÁRÞÚSHUNDTEFFT
1.001.122 ára
ÁRMILLÞÚSHUNDÞF -> MÞF ÁRÞÚSHUNDÞF milli MÞF ÁRÞÚSHUNDÞF
1.001.101 | 2 ár
ÁRMILLÞÚSHUNDÞGFET -> MÞGF ÁRÞÚSHUNDÞGFET milli MÞGF ÁRÞÚSHUNDÞGFET
1.001.101 ári
ÁRMILLÞÚSHUNDEFET -> MEF ÁRÞÚSHUNDEFET milli MEF ÁRÞÚSHUNDEFET
1.001.101 árs
ÁRMILLÞÚSHUNDÞGFFT -> MÞGF ÁRÞÚSHUNDÞGFFT milli MÞGF ÁRÞÚSHUNDÞGFFT
1.001.102 árum
ÁRMILLÞÚSHUNDEFFT -> MEF ÁRÞÚSHUNDEFFT milli MEF ÁRÞÚSHUNDEFFT
1.001.102 ára
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

ÁRMILLÞÚSTUGÞF -> MÞF ÁRÞÚSTUGÞF milli MÞF ÁRÞÚSTUGÞF
1.001.021 | 2 ár
ÁRMILLÞÚSTUGÞGFET -> MÞGF ÁRÞÚSTUGÞGFET milli MÞGF ÁRÞÚSTUGÞGFET
1.001.021 ári
ÁRMILLÞÚSTUGEFET -> MEF ÁRÞÚSTUGEFET milli MEF ÁRÞÚSTUGEFET
1.001.021 árs
ÁRMILLÞÚSTUGÞGFFT -> MÞGF ÁRÞÚSTUGÞGFFT milli MÞGF ÁRÞÚSTUGÞGFFT
1.001.022 árum
ÁRMILLÞÚSTUGEFFT -> MEF ÁRÞÚSTUGEFFT milli MEF ÁRÞÚSTUGEFFT
1.001.022 ára
ÁRMILLÞÚSÞF -> MÞF ÁRÞÚSÞF milli MÞF ÁRÞÚSÞF
ÁRMILLÞÚSÞGFET -> MÞGF ÁRÞÚSÞGFET milli MÞGF ÁRÞÚSÞGFET
ÁRMILLÞÚSEFET -> MEF ÁRÞÚSEFET milli MEF ÁRÞÚSEFET
ÁRMILLÞÚSÞGFFT -> MÞGF ÁRÞÚSÞGFFT milli MÞGF ÁRÞÚSÞGFFT
ÁRMILLÞÚSEFFT -> MEF ÁRÞÚSEFFT milli MEF ÁRÞÚSEFFT

1.001.001 | 2 ár
1.001.001 ári
1.001.001 árs
1.001.002 árum
1.001.002 ára

ÁRMILLHUNDTÞF -> MÞF ÁRHUNDTÞF milli MÞF ÁRHUNDTÞF
1.000.121 | 2 ár
ÁRMILLHUNDTÞGFET -> MÞGF ÁRHUNDTÞGFET milli MÞGF ÁRHUNDTÞGFET
1.000.121 ári
ÁRMILLHUNDTEFET -> MEF ÁRHUNDTEFET milli MEF ÁRHUNDTEFET
1.000.121 árs
ÁRMILLHUNDTÞGFFT -> MÞGF ÁRHUNDTÞGFFT milli MÞGF ÁRHUNDTÞGFFT
1.000.122 árum
ÁRMILLHUNDTEFFT -> MEF ÁRHUNDTEFFT milli MEF ÁRHUNDTEFFT
1.000.122 ára
ÁRMILLHUNDÞF -> MÞF ÁRHUNDÞF milli MÞF ÁRHUNDÞF
1.000.101 | 2 ár
ÁRMILLHUNDÞGFET -> MÞGF ÁRHUNDÞGFET milli MÞGF ÁRHUNDÞGFET
1.000.101 ári
ÁRMILLHUNDEFET -> MEF ÁRHUNDEFET milli MEF ÁRHUNDEFET
1.000.101 árs
ÁRMILLHUNDÞGFFT -> MÞGF ÁRHUNDÞGFFT milli MÞGF ÁRHUNDÞGFFT
1.000.102 árum
ÁRMILLHUNDEFFT -> MEF ÁRHUNDEFFT milli MEF ÁRHUNDEFFT
1.000.102 ára
ÁRMILLTUGÞF -> MÞF ÁRTUGÞF milli MÞF ÁRTUGÞF
ÁRMILLTUGÞGFET -> MÞGF ÁRTUGÞGFET milli MÞGF ÁRTUGÞGFET
ÁRMILLTUGEFET -> MEF ÁRTUGEFET milli MEF ÁRTUGEFET
ÁRMILLTUGÞGFFT -> MÞGF ÁRTUGÞGFFT milli MÞGF ÁRTUGÞGFFT
ÁRMILLTUGEFFT -> MEF ÁRTUGEFFT milli MEF ÁRTUGEFFT

1.000.021 | 2 ár
1.000.021 ári
1.000.021 árs
1.000.022 árum
1.000.022 ára

ÁRMILLÞF -> MÞF samt ÁRÞF milli MÞF samt ÁRÞF
ÁRMILLÞGFET -> MÞGF samt ÁRÞGFET milli MÞGF samt ÁRÞGFET
ÁRMILLEFET -> MEF samt ÁREFET milli MEF samt ÁREFET
ÁRMILLÞGFFT -> MÞGF samt ÁRÞGFFT milli MÞGF samt ÁRÞGFFT
ÁRMILLEFFT -> MEF samt ÁREFFT milli MEF samt ÁREFFT

1.000.001 | 2 ár
1.000.001 ári
1.000.001 árs
1.000.002 árum
1.000.002 ára

MÞF -> KVKÞF MILLJÞF | ε
MÞGF -> KVKÞGF MILLJÞGF | ε
MEF-> KVKEF MILLJEF | ε

eina milljón | tvær milljónir
einni milljón | tveimur milljónum
einnar milljónar | tveggja milljóna

MILLJÞF -> milljþfft | milljþfet
MILLJÞGF -> milljþgfft | milljþgfet
MILLJEF -> milljefft | milljefet
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

KVKÞF -> kvkþfetein | KVKÞFFT
KVKÞGF -> kvkþgfetein | ÞGFFT
KVKEF -> kvkefetein | EFFT
ÁRÞÚSHUNDTÞF -> ÞÚS ÁRHUNDTÞF milli ÞÚS ÁRHUNDTÞF
1121 | 1122 ár
ÁRÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS ÁRHUNDTÞGFET milli ÞÚS ÁRHUNDTÞGFET
1121 ári
ÁRÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS ÁRHUNDTEFET milli ÞÚS ÁRHUNDTEFET 1121 árs
ÁRÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS ÁRHUNDTÞGFFT milli ÞÚS ÁRHUNDTÞGFFT
1122 árum
ÁRÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS ÁRHUNDTEFFT milli ÞÚS ÁRHUNDTEFFT 1122 ára
ÁRÞÚSHUNDÞF -> ÞÚS ÁRHUNDÞF milli ÞÚS ÁRHUNDÞF
ÁRÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS ÁRHUNDÞGFET milli ÞÚS ÁRHUNDÞGFET
ÁRÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS ÁRHUNDEFET milli ÞÚS ÁRHUNDEFET
ÁRÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS ÁRHUNDÞGFFT milli ÞÚS ÁRHUNDÞGFFT
ÁRÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS ÁRHUNDEFFT milli ÞÚS ÁRHUNDEFFT

1101 | 1102 ár
1101 ári
1101 árs
1102 árum
1102 ára

ÁRÞÚSTUGÞF -> ÞÚS ÁRTUGÞF milli ÞÚS ÁRTUGÞF
ÁRÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS ÁRTUGÞGFET milli ÞÚS ÁRTUGÞGFET
ÁRÞÚSTUGEFET -> ÞÚS ÁRTUGEFET milli ÞÚS ÁRTUGEFET
ÁRÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS ÁRTUGÞGFFT milli ÞÚS ÁRTUGÞGFFT
ÁRÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS ÁRTUGEFFT milli ÞÚS ÁRTUGEFFT

1021 | 1022 ár
1021 ári
1021 árs
1022 árum
1022 ára

ÁRÞÚSÞF -> ÞÚSUNDOG ÁRÞF milli ÞÚSUNDOG ÁRÞF
ÁRÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG ÁRÞGFET milli ÞÚSUNDOG ÁRÞGFET
ÁRÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG ÁREFET milli ÞÚSUNDOG ÁREFET
ÁRÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG ÁRÞGFFT milli ÞÚSUNDOG ÁRÞGFFT
ÁRÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG ÁREFFT milli ÞÚSUNDOG ÁREFFT

1001 | 1002 ár
1001 ári
1001 árs
1002 árum
1002 ára

ÁRHUNDTÞF -> HUNDRAÐ ÁRTUGÞF milli HUNDRAÐ ÁRTUGÞF
121 | 122 ár
ÁRHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ ÁRTUGÞGFET milli HUNDRAÐ ÁRTUGÞGFET
121 ári
ÁRHUNDTEFET -> HUNDRAÐ ÁRTUGEFET milli HUNDRAÐ ÁRTUGEFET
121 árs
ÁRHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ ÁRTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ ÁRTUGÞGFFT
122 árum
ÁRHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ ÁRTUGEFFT milli HUNDRAÐ ÁRTUGEFFT
122 ára
ÁRHUNDÞF -> HUNDRAÐOG ÁRÞF milli HUNDRAÐOG ÁRÞF
101 | 102 ár
ÁRHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG ÁRÞGFET milli HUNDRAÐOG ÁRÞGFET
101 ári
ÁRHUNDEFET -> HUNDRAÐOG ÁREFET milli HUNDRAÐOG ÁREFET 101 árs
ÁRHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG ÁRÞGFFT milli HUNDRAÐOG ÁRÞGFFT
102 árum
ÁRHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG ÁREFFT milli HUNDRAÐOG ÁREFFT
102 ára
ÁRTUGÞF -> TUGSAMT ÁRÞF milli TUGSAMT ÁRÞF
ÁRTUGÞGFET -> TUGSAMT ÁRÞGFET milli TUGSAMT ÁRÞGFET
ÁRTUGEFET -> TUGSAMT ÁREFET milli TUGSAMT ÁREFET
ÁRTUGÞGFFT -> TUGSAMT ÁRÞGFFT milli TUGSAMT ÁRÞGFFT
ÁRTUGEFFT -> TUGSAMT ÁREFFT milli TUGSAMT ÁREFFT
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21 | 22 ár
21 ári
21 árs
22 árum
22 ára

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

ÁRÞF -> hkþfeteitt milli HKÞFFT árþf | HKÞFFT milli HKÞFFT árþf | ε
ÁRÞGFET -> hkþgfeteitt árþgfet | ε
ÁREFET -> hkefeteitt árefet | ε
ÁRÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT árþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT árþgfft | ε
ÁREFFT -> hkefeteitt milli EFFT árefft | EFFT milli EFFT árefft | ε
árþf -> ár
árþgfet -> ári
árefet -> árs
árþgfft -> árum
árefft -> ára
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1-2 | 2-3 ár
1 ári
1 árs
1-2 | 2-3 árum
1-2 | 2-3 ára

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

ÁRTÖL
ÁRTÖL -> árið ÁRTAL milli ÁRTAL
ÁRTAL -> ÞÚSÁRTAL | TJÁNÁRTAL | ε
ÞÚSÁRTAL -> MÖRGÞÚSHUNDRAÐTUGAHK | MÖRGÞÚSHUNDRAÐOGTUG |
MÖRGÞÚSTUGAHK | MÖRGÞÚS
MÖRGÞÚSHUNDRAÐTUGAHK -> MÖRGÞÚS HUNDRAÐTUGAHK

(2123)

MÖRGÞÚSHUNDRAÐOGTUG -> MÖRGÞÚS HUNDRAÐOGTUG

(2120)

MÖRGÞÚSTUGAHK -> MÖRGÞÚS TUGAHK

(2021)

MÖRGÞÚSOGTUG -> MÖRGÞÚS samt tug

(2020)

MÖRGÞÚSOGHK -> MÖRGÞÚS samt HK

(2004)

MÖRGÞÚS -> HKNFFT þús

(2000)

HUNDRAÐTUGAHK -> HUNDRAÐ TUGAHK

(123)

HUNDRAÐOGTUG -> HUNDRAÐ samt tug

(120)

TJÁNÁRTAL -> ÁRTALAHUNDRUÐ TUGAHK

(1993)

ÁRTALAHUNDRUÐOGTUG -> tján hundrft samt tug

(1990)

ÁRTALAHUNDRUÐ -> tján hundrft

(1900)

TUGAHK -> tug samt HK
árið -> árið | árinu | ársins | árin | árunum | áranna | ár | árs | janúar | febrúar | mars | apríl | maí |
júní | júlí | ágúst | september | október | nóvember | desember | vorið | sumarið | haustið | veturinn |
ársfjórðungs | ársfjórðungi | ársbyrjun | árslok | ársloka | áramótin | fiskveiðiárið | skólaárið |
golfárið
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

DAGAR
DAGAR -> DAGÞÚSHUNDTNFET | DAGÞÚSHUNDTÞFET | DAGÞÚSHUNDTÞGFET |
DAGÞÚSHUNDTEFET | DAGÞÚSHUNDTNFFT | DAGÞÚSHUNDTÞFFT |
DAGÞÚSHUNDTÞGFFT | DAGÞÚSHUNDNFET | DAGÞÚSHUNDÞFET |
DAGÞÚSHUNDÞGFET | DAGÞÚSHUNDEFET | DAGÞÚSHUNDNFFT |
DAGÞÚSHUNDÞFFT | DAGÞÚSHUNDÞGFFT | DAGÞÚSTUGNFET |
DAGÞÚSTUGÞFET | DAGÞÚSTUGÞGFET | DAGÞÚSTUGEFET |
DAGÞÚSTUGNFFT | DAGÞÚSTUGÞFFT | DAGÞÚSTUGÞGFFT | DAGÞÚSNFET |
DAGÞÚSÞFET | DAGÞÚSÞGFET | DAGÞÚSEFET | DAGÞÚSNFFT |
DAGÞÚSÞFFT | DAGÞÚSÞGFFT | DAGHUNDTNFET | DAGHUNDTÞFET |
DAGHUNDTÞGFET | DAGHUNDTEFET | DAGHUNDTNFFT | DAGHUNDTÞFFT
| DAGHUNDTÞGFFT | DAGHUNDNFET | DAGHUNDÞFET | DAGHUNDÞGFET |
DAGHUNDEFET | DAGHUNDNFFT | DAGHUNDÞFFT | DAGHUNDÞGFFT |
DAGTUGNFET | DAGTUGÞFET | DAGTUGÞGFET | DAGTUGEFET |
DAGTUGNFFT | DAGTUGÞFFT | DAGTUGÞGFFT | DAGNFET | DAGÞFET |
DAGÞGFET | DAGEFET | DAGNFFT | DAGÞFFT | DAGÞGFFT
DAGÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS DAGHUNDTNFET milli ÞÚS DAGHUNDTNFET
1121 dagur
DAGÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS DAGHUNDTÞFET milli ÞÚS DAGHUNDTÞFET
1121 dag
DAGÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS DAGHUNDTÞGFET milli ÞÚS DAGHUNDTÞGFET
1121 degi
DAGÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS DAGHUNDTEFET milli ÞÚS DAGHUNDTEFET
1121 dags
DAGÞÚSHUNDTNFFT -> ÞÚS DAGHUNDTNFFT milli ÞÚS DAGHUNDTNFFT
1122 dagar
DAGÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS DAGHUNDTÞFFT milli ÞÚS DAGHUNDTÞFFT
1122 daga
DAGÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS DAGHUNDTÞGFFT milli ÞÚS DAGHUNDTÞGFFT
1122 dögum
DAGÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS DAGHUNDNFET milli ÞÚS DAGHUNDNFET 1101 dagur
DAGÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS DAGHUNDÞFET milli ÞÚS DAGHUNDÞFET 1101 dag
DAGÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS DAGHUNDÞGFET milli ÞÚS DAGHUNDÞGFET
1101 degi
DAGÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS DAGHUNDEFET milli ÞÚS DAGHUNDEFET 1101 dags
DAGÞÚSHUNDNFFT -> ÞÚS DAGHUNDNFFT milli ÞÚS DAGHUNDNFFT 1102 dagar
DAGÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS DAGHUNDÞFFT milli ÞÚS DAGHUNDÞFFT 1102 daga
DAGÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS DAGHUNDÞGFFT milli ÞÚS DAGHUNDÞGFFT
1102 dögum
DAGÞÚSTUGNFET -> ÞÚS DAGTUGNFET milli ÞÚS DAGTUGNFET
DAGÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS DAGTUGÞFET milli ÞÚS DAGTUGÞFET
DAGÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS DAGTUGÞGFET milli ÞÚS DAGTUGÞGFET
DAGÞÚSTUGEFET -> ÞÚS DAGTUGEFET milli ÞÚS DAGTUGEFET
DAGÞÚSTUGNFFT -> ÞÚS DAGTUGNFFT milli ÞÚS DAGTUGNFFT
DAGÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS DAGTUGÞFFT milli ÞÚS DAGTUGÞFFT
DAGÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS DAGTUGÞGFFT milli ÞÚS DAGTUGÞGFFT
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1021 dagur
1021 dag
1021 degi
1021 dags
1022 dagar
1022 daga
1022 dögum

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

DAGÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG DAGNFET milli ÞÚSUNDOG DAGNFET
1001 dagur
DAGÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG DAGÞFET
milli ÞÚSUNDOG DAGÞFET 1001 dag
DAGÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG DAGÞGFET milli ÞÚSUNDOG DAGÞGFET 1001 degi
DAGÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG DAGEFET milli ÞÚSUNDOG DAGEFET
1001 dags
DAGÞÚSNFFT -> ÞÚSUNDOG DAGNFFT milli ÞÚSUNDOG DAGNFFT
1002 dagar
DAGÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG DAGÞFFT milli ÞÚSUNDOG DAGÞFFT
1002 daga
DAGÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG DAGÞGFFT milli ÞÚSUNDOG DAGÞGFFT 1002 dögum
DAGHUNDTNFET -> HUNDRAÐ DAGTUGNFET milli HUNDRAÐ DAGTUGNFET
121 dagur
DAGHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ DAGTUGÞFET milli HUNDRAÐ DAGTUGÞFET
121 dag
DAGHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ DAGTUGÞGFET milli HUNDRAÐ DAGTUGÞGFET
121 degi
DAGHUNDTEFET -> HUNDRAÐ DAGTUGEFET milli HUNDRAÐ DAGTUGEFET
121 dags
DAGHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ DAGTUGNFFT milli HUNDRAÐ DAGTUGNFFT
122 dagar
DAGHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ DAGTUGÞFFT milli HUNDRAÐ DAGTUGÞFFT
122 daga
DAGHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ DAGTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ DAGTUGÞGFFT
122 dögum
DAGHUNDNFET -> HUNDRAÐOG DAGNFET milli HUNDRAÐOG DAGNFET
101 dagur
DAGHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG DAGÞFET milli HUNDRAÐOG DAGÞFET
101 dag
DAGHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG DAGÞGFET milli HUNDRAÐOG DAGÞGFET
101 degi
DAGHUNDEFET -> HUNDRAÐOG DAGEFET milli HUNDRAÐOG DAGEFET
101 dags
DAGHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG DAGNFFT milli HUNDRAÐOG DAGNFFT
102 dagar
DAGHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG DAGÞFFT milli HUNDRAÐOG DAGÞFFT
102 daga
DAGHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG DAGÞGFFT milli HUNDRAÐOG DAGÞGFFT
102 dögum
DAGTUGNFET -> TUGSAMT DAGNFET
milli TUGSAMT DAGNFET
DAGTUGÞFET -> TUGSAMT DAGÞFET milli TUGSAMT DAGÞFET
DAGTUGÞGFET -> TUGSAMT DAGÞGFET milli TUGSAMT DAGEFET
DAGTUGEFET -> TUGSAMT DAGEFET milli TUGSAMT DAGEFET
DAGTUGNFFT -> TUGSAMT DAGNFFT milli TUGSAMT DAGNFFT
DAGTUGÞFFT -> TUGSAMT DAGÞFFT milli TUGSAMT DAGÞFFT
DAGTUGÞGFFT -> TUGSAMT DAGÞGFFT milli TUGSAMT DAGÞGFFT

21 dagur
21 dag
21 degi
21 dags
22 dagar
22 daga
22 dögum

DAGNFET -> kknfeteinn dagnfet | ε
1 dagur
DAGÞFET -> kkþfeteinn dagþfet | ε
1 dag
DAGÞGFET -> kkþgfeteinn dagþgfet | ε
1 degi
DAGEFET -> kkefeteinn dagefet | ε
1 dags
DAGNFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT dagnfft | KKNFFT milli KKNFFT dagnfft | ε
1-2 | 2-3 dagar
DAGÞFFT -> kkþfeteinn milli ÞFFT dagþfft | ÞFFT milli ÞFFT dagþfft | ε
1-2 | 2-3 daga
DAGÞGFFT -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT dagþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT dagþgfft | ε
1-2 | 2-3 dögum
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

dagnfet -> dagur
dagþfet -> dag
dagþgfet -> degi
dagefet -> dags
dagnfft -> dagar
dagþfft -> daga
dagþgfft -> dögum
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

DALIR
DALIR -> DALMILLÚSHUNDTNFET | DALMILLÚSHUNDTÞFET |
DALMILLÚSHUNDTEFET | DALMILLÚSHUNDTNFFT |
DALMILLÚSHUNDTÞFFT | DALMILLÚSHUNDTÞGFFT |
DALMILLÚSHUNDTEFFT DALMILLÞÚSHUNDNFET |
DALMILLÞÚSHUNDÞFET | DALMILLÞÚSHUNDEFET |
DALMILLÞÚSHUNDNFFT | DALMILLÞÚSHUNDÞFFT |
DALMILLÞÚSHUNDÞGFFT | DALMILLÞÚSHUNDEFFT |
DALMILLÞÚSTUGNFET | DALMILLÞÚSTUGÞFET | DALMILLÞÚSTUGEFET |
DALMILLÞÚSTUGNFFT | DALMILLÞÚSTUGÞFFT | DALMILLÞÚSTUGÞGFFT |
DALMILLÞÚSTUGEFFT | DALMILLÞÚSNFET | DALMILLÞÚSÞFET |
DALMILLÞÚSEFET | DALMILLÞÚSNFFT | DALMILLÞÚSÞFFT |
DALMILLÞÚSÞGFFT | DALMILLÞÚSEFFT | DALMILLHUNDTNFET |
DALMILLHUNDTÞFET | DALMILLHUNDTEFET | DALMILLHUNDTNFFT |
DALMILLHUNDTÞFFT | DALMILLHUNDTÞGFFT | DALMILLHUNDTEFFT |
DALMILLHUNDNFET | DALMILLHUNDÞFET | DALMILLHUNDEFET |
DALMILLHUNDNFFT | DALMILLHUNDÞFFT | DALMILLHUNDÞGFFT |
DALMILLHUNDEFFT | DALMILLTUGNFET | DALMILLTUGÞFET |
DALMILLTUGEFET | DALMILLTUGNFFT | DALMILLTUGÞFFT |
DALMILLTUGÞGFFT | DALMILLTUGEFFT | DALMILLNFET | DALMILLÞFET |
DALMILLEFET | DALMILLNFFT | DALMILLÞFFT | DALMILLÞGFFT |
DALMILLEFFT | DALÞÚSHUNDTNFET | DALÞÚSHUNDTÞFET |
DALÞÚSHUNDTEFET | DALÞÚSHUNDTNFFT | DALÞÚSHUNDTÞFFT |
DALÞÚSHUNDTÞGFFT | DALÞÚSHUNDTEFFT | DALÞÚSHUNDNFET |
DALÞÚSHUNDÞFET | DALÞÚSHUNDEFET | DALÞÚSHUNDNFFT |
DALÞÚSHUNDÞFFT | DALÞÚSHUNDÞGFFT | DALÞÚSHUNDEFFT |
DALHUNDTNFET | DALHUNDTÞFET | DALHUNDTEFET | DALHUNDTNFFT |
DALHUNDTÞFFT | DALHUNDTÞGFFT | DALHUNDTEFFT | DALHUNDNFET |
DALHUNÞNFET | DALHUNDEFET | DALHUNDNFFT | DALHUNDÞFFT |
DALHUNDÞGFFT | DALHUNDEFFT | DALTUGNFET | DALTUGÞFET |
DALTUGEFET | DALTUGNFFT | DALTUGÞFFT | DALTUGÞGFFT |
DALTUGEFFT | DALNFET | DALÞFET | DALEFET | DALNFFT | DALÞFFT |
DALÞGFFT | DALEFFT
DALMILLÚSHUNDTNFET -> MNF DALÞÚSHUNDTNFET milli MNF
DALÞÚSHUNDTNFET
1.001.121 dalur
DALMILLÚSHUNDTÞFET -> MÞF DALÞÚSHUNDTÞFET milli MÞF DALÞÚSHUNDTÞFET
1.001.121 dal
DALMILLÚSHUNDTEFET -> MEF DALÞÚSHUNDTEFET milli MEF DALÞÚSHUNDTEFET
1.001.121 dals
DALMILLÚSHUNDTNFFT -> MNF DALÞÚSHUNDTNFFT milli MNF DALÞÚSHUNDTNFFT
1.001.122 dalir
DALMILLÚSHUNDTÞFFT -> MÞF DALÞÚSHUNDTÞFFT milli MÞF DALÞÚSHUNDTÞFFT
1.001.122 dali
DALMILLÚSHUNDTÞGFFT -> MÞGF DALÞÚSHUNDTÞGFFT milli MÞGF
DALÞÚSHUNDTÞGFFT
1.001.122 dölum
DALMILLÚSHUNDTEFFT -> MEF DALÞÚSHUNDTEFFT milli MEF DALÞÚSHUNDTEFFT
1.001.122 dala
DALMILLÞÚSHUNDNFET -> MNF DALÞÚSHUNDNFET milli MNF DALÞÚSHUNDNFET
1.001.101 dalur
DALMILLÞÚSHUNDÞFET -> MÞF DALÞÚSHUNDÞFET milli MÞF DALÞÚSHUNDÞFET
1.001.101 dal
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DALMILLÞÚSHUNDEFET -> MEF DALÞÚSHUNDEFET milli MEF DALÞÚSHUNDEFET
1.001.101 dals
DALMILLÞÚSHUNDNFFT -> MNF DALÞÚSHUNDNFFT milli MNF DALÞÚSHUNDNFFT
1.001.102 dalir
DALMILLÞÚSHUNDÞFFT -> MÞF DALÞÚSHUNDÞFFT milli MÞF DALÞÚSHUNDÞFFT
1.001.102 dali
DALMILLÞÚSHUNDÞGFFT -> MÞGF DALÞÚSHUNDÞGFFT milli MÞGF
DALÞÚSHUNDÞGFFT
1.001.102 dölum
DALMILLÞÚSHUNDEFFT -> MEF DALÞÚSHUNDEFFT milli MEF DALÞÚSHUNDEFFT
1.001.102 dala
DALMILLÞÚSTUGNFET -> MNF DALÞÚSTUGNFET milli MNF DALÞÚSTUGNFET
1.001.021 dalur
DALMILLÞÚSTUGÞFET -> MÞF DALÞÚSTUGÞFET milli MÞF DALÞÚSTUGÞFET
1.001.021 dal
DALMILLÞÚSTUGEFET -> MEF DALÞÚSTUGEFET milli MEF DALÞÚSTUGEFET
1.001.021 dals
DALMILLÞÚSTUGNFFT -> MNF DALÞÚSTUGNFFT milli MNF DALÞÚSTUGNFFT
1.001.022 dalir
DALMILLÞÚSTUGÞFFT -> MÞF DALÞÚSTUGÞFFT milli MÞF DALÞÚSTUGÞFFT
1.001.022 dali
DALMILLÞÚSTUGÞGFFT -> MÞGF DALÞÚSTUGÞGFFT milli MÞGF DALÞÚSTUGÞGFFT
1.001.022 dölum
DALMILLÞÚSTUGEFFT -> MEF DALÞÚSTUGEFFT milli MEF DALÞÚSTUGEFFT
1.001.022 dala
DALMILLÞÚSNFET -> MNF DALÞÚSNFET milli MNF DALÞÚSNFET
1.001.001 dalur
DALMILLÞÚSÞFET -> MNF DALÞÚSÞFET milli MNF DALÞÚSÞFET
1.001.001 dal
DALMILLÞÚSEFET -> MEF DALÞÚSEFET milli MEF DALÞÚSEFET
1.001.001 dals
DALMILLÞÚSNFFT -> MNF DALÞÚSNFFT milli MNF DALÞÚSNFFT
1.001.002 dalir
DALMILLÞÚSÞFFT -> MÞF DALÞÚSÞFFT milli MÞF DALÞÚSÞFFT
1.001.002 dali
DALMILLÞÚSÞGFFT -> MÞGF DALÞÚSÞGFFT milli MÞGF DALÞÚSÞGFFT
1.001.002 dölum
DALMILLÞÚSEFFT -> MEF DALÞÚSEFFT milli MEF DALÞÚSEFFT
1.001.002 dala
DALMILLHUNDTNFET -> MNF DALHUNDTNFET milli MNF DALHUNDTNFET
1.000.121 dalur
DALMILLHUNDTÞFET -> MÞF DALHUNDTÞFET milli MÞF DALHUNDTÞFET
1.000.121 dal
DALMILLHUNDTEFET -> MEF DALHUNDTEFET milli MEF DALHUNDTEFET
1.000.121 dals
DALMILLHUNDTNFFT -> MNF DALHUNDTNFFT milli MNF DALHUNDTNFFT
1.000.122 dalir
DALMILLHUNDTÞFFT -> MÞF DALHUNDTÞFFT milli MÞF DALHUNDTÞFFT
1.000.122 dali
DALMILLHUNDTÞGFFT -> MÞGF DALHUNDTÞGFFT milli MÞGF DALHUNDTÞGFFT
1.000.122 dölum
DALMILLHUNDTEFFT -> MEF DALHUNDTEFFT milli MEF DALHUNDTEFFT
1.000.122 dala
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DALMILLHUNDNFET -> MNF DALHUNDNFET milli MNF DALHUNDNFET
1.000.101 dalur
DALMILLHUNDÞFET -> MÞF DALHUNDÞFET milli MÞF DALHUNDÞFET
1.000.101 dalur
DALMILLHUNDEFET -> MEF DALHUNDEFET milli MEF DALHUNDEFET
1.000.101 dals
DALMILLHUNDNFFT -> MNF DALHUNDNFFT milli MNF DALHUNDNFFT
1.000.102 dalir
DALMILLHUNDÞFFT -> MÞF DALHUNDÞFFT milli MÞF DALHUNDÞFFT
1.000.102 dali
DALMILLHUNDÞGFFT -> MÞGF DALHUNDÞGFFT milli MÞGF DALHUNDÞGFFT
1.000.102 dölum
DALMILLHUNDEFFT -> MEF DALHUNDEFFT milli MEF DALHUNDEFFT
1.000.102 dala
DALMILLTUGNFET -> MNF DALTUGNFET milli MNF DALTUGNFET
1.000.021 dalur
DALMILLTUGÞFET -> MÞF DALTUGÞFET milli MÞF DALTUGÞFET
1.000.021 dal
DALMILLTUGEFET -> MEF DALTUGEFET milli MEF DALTUGEFET
1.000.021 dals
DALMILLTUGNFFT -> MNF DALTUGNFFT milli MNF DALTUGNFFT
1.000.022 dalir
DALMILLTUGÞFFT -> MÞF DALTUGÞFFT milli MÞF DALTUGÞFFT
1.000.022 dali
DALMILLTUGÞGFFT -> MÞGF DALTUGÞGFFT milli MÞGF DALTUGÞGFFT
1.000.022 dölum
DALMILLTUGEFFT -> MEF DALTUGEFFT milli MEF DALTUGEFFT
1.000.022 dala
DALMILLNFET -> MNF samt DALNFET milli MNF samt DALNFET
DALMILLÞFET -> MÞF samt DALÞFET milli MÞF samt DALÞFET
DALMILLEFET -> MEF samt DALEFET milli MEF samt DALEFET
DALMILLNFFT -> MNF samt DALNFFT milli MNF samt DALNFFT
DALMILLÞFFT -> MÞF samt DALÞFFT milli MÞF samt DALÞFFT
DALMILLÞGFFT -> MÞGF samt DALÞGFFT milli MÞGF samt DALÞGFFT
DALMILLEFFT -> MEF samt DALEFFT milli MEF samt DALEFFT
MNF -> KVKNF MILLJNF | ε
MÞF -> KVKÞF MILLJÞF | ε
MÞGF -> KVKÞGF MILLJÞGF | ε
MEF-> KVKEF MILLJEF | ε

1.000.001 dalur
1.000.001 dal
1.000.001 dals
1.000.002 dalir
1.000.002 dali
1.000.002 dölum
1.000.002 dala

ein milljón | tvær milljónir
eina milljón | tvær milljónir
einni milljón | tveimur milljónum
einnar milljónar | tveggja milljóna

MILLJNF -> milljnfft | milljnfet
MILLJÞF -> milljþfft | milljþfet
MILLJÞGF -> milljþgfft | milljþgfet
MILLJEF -> milljefft | milljefet
KVKNF -> kvknfetein | KVKNFFT
KVKÞF -> kvkþfetein | KVKÞFFT
KVKÞGF -> kvkþgfetein | ÞGFFT
KVKEF -> kvkefetein | EFFT
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DALÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS DALHUNDTNFET milli ÞÚS DALHUNDTNFET
1121 dalur
DALÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS DALHUNDTÞFET milli ÞÚS DALHUNDTÞFET
1121 dal
DALÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS DALHUNDTEFET milli ÞÚS DALHUNDTEFET
1121 dals
DALÞÚSHUNDTNFFT -> ÞÚS DALHUNDTNFFT milli ÞÚS DALHUNDTNFFT
1122 dalir
DALÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS DALHUNDTÞFFT milli ÞÚS DALHUNDTÞFFT
1122 dali
DALÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS DALHUNDTÞGFFT milli ÞÚS DALHUNDTÞGFFT
1122 dölum
DALÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS DALHUNDTEFFT milli ÞÚS DALHUNDTEFFT
1122 dala
DALÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS DALHUNDNFET milli ÞÚS DALHUNDNFET 1101 dalur
DALÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS DALHUNDÞFET milli ÞÚS DALHUNDÞFET 1101 dal
DALÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS DALHUNDEFET milli ÞÚS DALHUNDEFET 1101 dals
DALÞÚSHUNDNFFT -> ÞÚS DALHUNDNFFT milli ÞÚS DALHUNDNFFT 1102 dalir
DALÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS DALHUNDÞFFT milli ÞÚS DALHUNDÞFFT 1102 dali
DALÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS DALHUNDÞGFFT milli ÞÚS DALHUNDÞGFFT
1102 dölum
DALÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS DALHUNDEFFT milli ÞÚS DALHUNDEFFT 1102 dala
DALÞÚSTUGNFET -> ÞÚS DALTUGNFET milli ÞÚS DALTUGNFET
DALÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS DALTUGÞFET milli ÞÚS DALTUGÞFET
DALÞÚSTUGEFET -> ÞÚS DALTUGEFET milli ÞÚS DALTUGEFET
DALÞÚSTUGNFFT -> ÞÚS DALTUGNFFT milli ÞÚS DALTUGNFFT
DALÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS DALTUGÞFFT milli ÞÚS DALTUGÞFFT
DALÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS DALTUGÞGFFT milli ÞÚS DALTUGÞGFFT
DALÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS DALTUGEFFT milli ÞÚS DALTUGEFFT

1021 dalur
1021 dal
1021 dals
1022 dalir
1022 dali
1022 dölum
1022 dala

DALÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG DALNFET milli ÞÚSUNDOG DALNFET
DALÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG DALÞFET milli ÞÚSUNDOG DALÞFET
DALÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG DALEFET milli ÞÚSUNDOG DALEFET
DALÞÚSNFFT -> ÞÚSUNDOG DALNFFT milli ÞÚSUNDOG DALNFFT
DALÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG DALÞFFT milli ÞÚSUNDOG DALÞFFT
DALÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG DALÞGFFT milli ÞÚSUNDOG DALÞGFFT
DALÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG DALEFFT milli ÞÚSUNDOG DALEFFT

1001 dalur
1001 dal
1001 dals
1002 dalir
1002 dali
1002 dölum
1002 dala

DALHUNDTNFET -> HUNDRAÐ DALTUGNFET milli HUNDRAÐ DALTUGNFET
121 dalur
DALHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ DALTUGÞFET milli HUNDRAÐ DALTUGÞFET
121 dal
DALHUNDTEFET -> HUNDRAÐ DALTUGEFET milli HUNDRAÐ DALTUGEFET
121 dals
DALHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ DALTUGNFFT milli HUNDRAÐ DALTUGNFFT
122 dalir
DALHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ DALTUGÞFFT milli HUNDRAÐ DALTUGÞFFT
122 dali
DALHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ DALTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ DALTUGÞGFFT
122 dölum
DALHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ DALTUGEFFT
milli HUNDRAÐ DALTUGEFFT
122 dala
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DALHUNDNFET -> HUNDRAÐOG DALNFET milli HUNDRAÐOG DALNFET
101 dalur
DALHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG DALÞFET milli HUNDRAÐOG DALÞFET
101 dal
DALHUNDEFET -> HUNDRAÐOG DALEFET milli HUNDRAÐOG DALEFET
101 dals
DALHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG DALNFFT milli HUNDRAÐOG DALNFFT
102 dalir
DALHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG DALÞFFT milli HUNDRAÐOG DALÞFFT
102 dali
DALHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG DALÞGFFT milli HUNDRAÐOG DALÞGFFT
102 dölum
DALHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG DALEFFT milli HUNDRAÐOG DALEFFT
102 dala
DALTUGNFET -> TUGSAMT DALNFET milli TUGSAMT DALNFET
DALTUGÞFET -> TUGSAMT DALÞFET milli TUGSAMT DALÞFET
DALTUGEFET -> TUGSAMT DALEFET milli TUGSAMT DALEFET
DALTUGNFFT -> TUGSAMT DALNFFT milli TUGSAMT DALNFFT
DALTUGÞFFT -> TUGSAMT DALÞFFT milli TUGSAMT DALÞFFT
DALTUGÞGFFT -> TUGSAMT DALÞGFFT milli TUGSAMT DALÞGFFT
DALTUGEFFT -> TUGSAMT DALEFFT milli TUGSAMT DALEFFT

21 dalur
21 dal
21 dals
22 dalir
22 dali
22 dölum
22 dala

DALNFET -> kknfeteinn dalnfet | ε
1 dalur
DALÞFET -> kkþfeteinn dalþfet | ε
1 dal
DALEFET -> kkefeteinn dalefet | ε
1 dals
DALNFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT dalnfft | KKNFFT milli KKNFFT dalnfft | ε
1-2 | 2-3 dalir
DALÞFFT -> kkþfeteinn milli KKÞFFT dalþfft | KKÞFFT milli KKÞFFT dalþfft | ε
1-2 | 2-3 dali
DALÞGFFT -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT dalþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT dalþgfft | ε
1-2 | 2-3 dölum
DALEFFT -> kkefeteinn milli EFFT dalefft | EFFT milli EFFT dalefft | ε
1-2 | 2-3 dala
dalnfet -> dalur | Bandaríkjadalur
dalþfet -> dal | Bandaríkjadal
dalefet -> dals | Bandaríkjadals
dalnfft -> dalir | Bandaríkjadalir
dalþfft -> dali | Bandaríkjadali
dalþgfft -> dölum | Bandaríkjadölum
dalefft -> dala | Bandaríkjadala
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DOLLARAR
DOLLARAR -> DOLMILLÞÚSHUNDTNFET | DOLMILLÞÚSHUNDTÞFET |
DOLMILLÞÚSHUNDTNFFT | DOLMILLÞÚSHUNDTÞFFT |
DOLMILLÞÚSHUNDTÞGFFT | DOLMILLÞÚSHUNDNFET |
DOLMILLÞÚSHUNDÞFET | DOLMILLÞÚSHUNDNFFT |
DOLMILLÞÚSHUNDÞFFT | DOLMILLÞÚSHUNDÞGFFT |
DOLMILLÞÚSTUGNFET | DOLMILLÞÚSTUGÞFET |
DOLMILLÞÚSTUGNFFT | DOLMILLÞÚSTUGÞFFT |
DOLMILLÞÚSTUGÞGFFT | DOLMILLÞÚSNFET | DOLMILLÞÚSÞFET |
DOLMILLÞÚSNFFT | DOLMILLÞÚSÞFFT | DOLMILLÞÚSÞGFFT |
DOLMILLHUNDTNFET | DOLMILLHUNDTÞFET |
DOLMILLHUNDTNFFT | DOLMILLHUNDTÞFFT |
DOLMILLHUNDTÞGFFT | DOLMILLHUNDNFET |
DOLMILLHUNDÞFET | DOLMILLHUNDNFFT | DOLMILLHUNDÞFFT
| DOLMILLHUNDÞGFFT | DOLMILLTUGNFET | DOLMILLTUGÞFET |
DOLMILLTUGNFFT | DOLMILLTUGÞFFT | DOLMILLTUGÞGFFT |
DOLMILLNFET | DOLMILLÞFET | DOLMILLNFFT | DOLMILLÞFFT |
DOLMILLÞGFFT | DOLÞÚSHUNDTNFET | DOLÞÚSHUNDTÞFET |
DOLÞÚSHUNDTNFFT | DOLÞÚSHUNDTÞFFT |
DOLÞÚSHUNDTÞGFFT | DOLÞÚSHUNDNFET | DOLÞÚSHUNDÞFET |
DOLÞÚSHUNDNFFT | DOLÞÚSHUNDÞFFT | DOLÞÚSHUNDÞGFFT |
DOLÞÚSTUGNFET | DOLÞÚSTUGÞFET | DOLÞÚSTUGNFFT |
DOLÞÚSTUGÞFFT | DOLÞÚSTUGÞGFFT | DOLÞÚSNFET |
DOLÞÚSÞFET | DOLÞÚSNFFT | DOLÞÚSÞFFT | DOLÞÚSÞGFFT |
DOLHUNDTNFET | DOLHUNDTÞFET | DOLHUNDTNFFT |
DOLHUNDTÞFFT | DOLHUNDTÞGFFT | DOLHUNDNFET |
DOLHUNDÞFET | DOLHUNDNFFT | DOLHUNDÞFFT |
DOLHUNDÞGFFT | DOLTUGNFET | DOLTUGÞFET | DOLTUGNFFT |
DOLTUGÞFFT | DOLTUGÞGFFT | DOLNFET | DOLÞFET | DOLNFFT |
DOLÞFFT | DOLÞGFFT
DOLMILLÞÚSHUNDTNFET -> MNF DOLÞÚSHUNDTNFET milli MNF
DOLÞÚSHUNDTNFET
1.001.121 dollari
DOLMILLÞÚSHUNDTÞFET -> MÞF DOLÞÚSHUNDTÞFET milli MÞF
DOLÞÚSHUNDTÞFET
1.001.121 dollara
DOLMILLÞÚSHUNDTNFFT -> MNF DOLÞÚSHUNDTNFFT milli MNF
DOLÞÚSHUNDTNFFT
1.001.122 dollarar
DOLMILLÞÚSHUNDTÞFFT -> MÞF DOLÞÚSHUNDTÞFFT milli MÞF
DOLÞÚSHUNDTÞFFT
1.001.122 dollara
DOLMILLÞÚSHUNDTÞGFFT -> MÞGF DOLÞÚSHUNDTÞGFFT milli MÞGF
DOLÞÚSHUNDTÞGFFT
1.001.122 dollurum
DOLMILLÞÚSHUNDNFET -> MNF DOLÞÚSHUNDNFET milli MNF
DOLÞÚSHUNDNFET
1.001.101 dollari
DOLMILLÞÚSHUNDÞFET -> MÞF DOLÞÚSHUNDÞFET milli MÞF
DOLÞÚSHUNDÞFET
1.001.101 dollara
DOLMILLÞÚSHUNDNFFT -> MNF DOLÞÚSHUNDNFFT milli MNF
DOLÞÚSHUNDNFFT
1.001.102 dollarar
DOLMILLÞÚSHUNDÞFFT -> MÞF DOLÞÚSHUNDÞFFT milli MÞF
DOLÞÚSHUNDÞFFT
1.001.102 dollara
DOLMILLÞÚSHUNDÞGFFT -> MÞGF DOLÞÚSHUNDÞGFFT milli MÞGF
DOLÞÚSHUNDÞGFFT
1.001.102 dollurum
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DOLMILLÞÚSTUGNFET -> MNF DOLÞÚSTUGNFET milli MNF DOLÞÚSTUGNFET
1.001.021 dollari
DOLMILLÞÚSTUGÞFET -> MÞF DOLÞÚSTUGÞFET milli MÞF DOLÞÚSTUGÞFET
1.001.021 dollara
DOLMILLÞÚSTUGNFFT -> MNF DOLÞÚSTUGNFFT milli MNF DOLÞÚSTUGNFFT
1.001.022 dollarar
DOLMILLÞÚSTUGÞFFT -> MÞF DOLÞÚSTUGÞFFT milli MÞF DOLÞÚSTUGÞFFT
1.001.022 dollara
DOLMILLÞÚSTUGÞGFFT -> MÞGF DOLÞÚSTUGÞGFFT milli MÞGF
DOLÞÚSTUGÞGFFT
1.001.022 dollurum
DOLMILLÞÚSNFET -> MNF DOLÞÚSNFET milli MNF DOLÞÚSNFET
1.001.001 dollari
DOLMILLÞÚSÞFET -> MÞF DOLÞÚSÞFET milli MÞF DOLÞÚSÞFET
1.001.001 dollara
DOLMILLÞÚSNFFT -> MNF DOLÞÚSNFFT milli MNF DOLÞÚSNFFT
1.001.002 dollarar
DOLMILLÞÚSÞFFT -> MÞF DOLÞÚSÞFFT milli MÞF DOLÞÚSÞFFT
1.001.002 dollara
DOLMILLÞÚSÞGFFT -> MÞGF DOLÞÚSÞGFFT milli MÞGF DOLÞÚSÞGFFT
1.001.002 dollurum
DOLMILLHUNDTNFET -> MNF DOLHUNDTNFET milli MNF DOLHUNDTNFET
1.000.121 dollari
DOLMILLHUNDTÞFET -> MÞF DOLHUNDTÞFET milli MÞF DOLHUNDTÞFET
1.000.121 dollara
DOLMILLHUNDTNFFT -> MNF DOLHUNDTNFFT milli MNF DOLHUNDTNFFT
1.000.122 dollarar
DOLMILLHUNDTÞFFT -> MÞF DOLHUNDTÞFFT milli MÞF DOLHUNDTÞFFT
1.000.122 dollara
DOLMILLHUNDTÞGFFT -> MÞGF DOLHUNDTÞGFFT milli MÞGF
DOLHUNDTÞGFFT
1.000.122 dollurum
DOLMILLHUNDNFET -> MNF DOLHUNDNFET milli MNF DOLHUNDNFET
1.000.101 dollari
DOLMILLHUNDÞFET -> MÞF DOLHUNDÞFET milli MÞF DOLHUNDÞFET
1.000.101 dollara
DOLMILLHUNDNFFT -> MNF DOLHUNDNFFT milli MNF DOLHUNDNFFT
1.000.102 dollarar
DOLMILLHUNDÞFFT -> MÞF DOLHUNDÞFFT milli MÞF DOLHUNDÞFFT
1.000.102 dollara
DOLMILLHUNDÞGFFT -> MÞGF DOLHUNDÞGFFT milli MÞGF DOLHUNDÞGFFT
1.000.102 dollurum
DOLMILLTUGNFET -> MNF DOLTUGNFET milli MNF DOLTUGNFET
1.000.021 dollari
DOLMILLTUGÞFET -> MÞF DOLTUGÞFET milli MÞF DOLTUGÞFET
1.000.021 dollara
DOLMILLTUGNFFT -> MNF DOLTUGNFFT milli MNF DOLTUGNFFT
1.000.022 dollarar
DOLMILLTUGÞFFT -> MÞF DOLTUGÞFFT milli MÞF DOLTUGÞFFT
1.000.022 dollara
DOLMILLTUGÞGFFT -> MÞGF DOLTUGÞGFFT milli MÞGF DOLTUGÞGFFT
1.000.022 dollurum
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DOLMILLNFET -> MNF samt DOLNFET milli MNF samt DOLNFET
1.000.001 dollari
DOLMILLÞFET -> MÞF samt DOLÞFET milli MÞF samt DOLÞFET
1.000.001 dollara
DOLMILLNFFT -> MNF samt DOLNFFT milli MNF samt DOLNFFT
1.000.002 dollarar
DOLMILLÞFFT -> MÞF samt DOLÞFFT milli MÞF samt DOLÞFFT
1.000.002 dollara
DOLMILLÞGFFT -> MÞGF samt DOLÞGFFT milli MÞGF samt DOLÞGFFT 1.000.002 dollurum
MNF -> KVKNF MILLJNF | ε
MÞF -> KVKÞF MILLJÞF | ε
MÞGF -> KVKÞGF MILLJÞGF | ε

ein milljón
eina milljón
einni milljón

MILLJNF -> milljnfft | milljnfet
MILLJÞF -> milljþfft | milljþfet
MILLJÞGF -> milljþgfft | milljþgfet
KVKNF -> kvknfetein | KVKNFFT
KVKÞF -> kvkþfetein | KVKÞFFT
KVKÞGF -> kvkþgfetein | ÞGFFT
DOLÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS DOLHUNDTNFET milli ÞÚS DOLHUNDTNFET
1121 dollari
DOLÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS DOLHUNDTÞFET milli ÞÚS DOLHUNDTÞFET
1121 dollara
DOLÞÚSHUNDTNFFT -> ÞÚS DOLHUNDTNFFT milli ÞÚS DOLHUNDTNFFT
1122 dollarar
DOLÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS DOLHUNDTÞFFT milli ÞÚS DOLHUNDTÞFFT
1122 dollara
DOLÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS DOLHUNDTÞGFFT milli ÞÚS DOLHUNDTÞGFFT
1122 dollurum
DOLÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS DOLHUNDNFET milli ÞÚS DOLHUNDNFET 1101 dollari
DOLÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS DOLHUNDÞFET milli ÞÚS DOLHUNDÞFET 1101 dollara
DOLÞÚSHUNDNFFT -> ÞÚS DOLHUNDNFFT milli ÞÚS DOLHUNDNFFT 1102 dollarar
DOLÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS DOLHUNDÞFFT milli ÞÚS DOLHUNDÞFFT 1102 dollara
DOLÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS DOLHUNDÞGFFT milli ÞÚS DOLHUNDÞGFFT
1102 dollurum
DOLÞÚSTUGNFET -> ÞÚS DOLTUGNFET milli ÞÚS DOLTUGNFET
DOLÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS DOLTUGÞFET milli ÞÚS DOLTUGÞFET
DOLÞÚSTUGNFFT -> ÞÚS DOLTUGNFFT milli ÞÚS DOLTUGNFFT
DOLÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS DOLTUGÞFFT milli ÞÚS DOLTUGÞFFT
DOLÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS DOLTUGÞGFFT milli ÞÚS DOLTUGÞGFFT

1021 dollari
1021 dollara
1022 dollarar
1022 dollara
1022 dollurum

DOLÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG DOLNFET milli ÞÚSUNDOG DOLNFET
DOLÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG DOLÞFET milli ÞÚSUNDOG DOLÞFET
DOLÞÚSNFFT -> ÞÚSUNDOG DOLNFFT milli ÞÚSUNDOG DOLNFFT
DOLÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG DOLÞFFT milli ÞÚSUNDOG DOLÞFFT
DOLÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG DOLÞGFFT milli ÞÚSUNDOG DOLÞGFFT

1001 dollari
1001 dollara
1002 dollarar
1002 dollara
1002 dollurum

DOLHUNDTNFET -> HUNDRAÐ DOLTUGNFET milli HUNDRAÐ DOLTUGNFET
121 dollari
DOLHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ DOLTUGÞFET milli HUNDRAÐ DOLTUGÞFET
121 dollara
DOLHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ DOLTUGNFFT milli HUNDRAÐ DOLTUGNFFT
122 dollarar
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DOLHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ DOLTUGÞFFT milli HUNDRAÐ DOLTUGÞFFT
122 dollara
DOLHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ DOLTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ DOLTUGÞGFFT
122 dollurum
DOLHUNDNFET -> HUNDRAÐOG DOLNFET milli HUNDRAÐOG DOLNFET
101 dollari
DOLHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG DOLÞFET milli HUNDRAÐOG DOLÞFET
101 dollara
DOLHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG DOLNFFT milli HUNDRAÐOG DOLNFFT
102 dollarar
DOLHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG DOLÞFFT milli HUNDRAÐOG DOLÞFFT
102 dollara
DOLHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG DOLÞGFFT milli HUNDRAÐOG DOLÞGFFT
102 dollurum
DOLTUGNFET -> TUGSAMT DOLNFET milli TUGSAMT DOLNFET
DOLTUGÞFET -> TUGSAMT DOLÞFET milli TUGSAMT DOLÞFET
DOLTUGNFFT -> TUGSAMT DOLNFFT milli TUGSAMT DOLNFFT
DOLTUGÞFFT -> TUGSAMT DOLÞFFT milli TUGSAMT DOLÞFFT
DOLTUGÞGFFT -> TUGSAMT DOLÞGFFT milli TUGSAMT DOLÞGFFT

21 dollari
21 dollara
22 dollarar
22 dollara
22 dollurum

DOLNFET -> kknfeteinn dolnfet | ε
1 dollari
DOLÞFET -> kkþfeteinn dolþfet | ε
1 dollari
DOLNFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT dolnfft | KKNFFT milli KKNFFT dolnfft | ε
1-2 | 2-3 dollarar
DOLÞFFT -> kkþfeteinn milli KKÞFFT dolþfft | KKÞFFT milli KKÞFFT dolþfft | ε
1-2 | 2-3 dollara
DOLÞGFFT -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT dolþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT dolþgfft | ε
1-2 | 2-3 dollurum
dolnfet -> dollari
dolþfet -> dollara
dolnfft -> dollarar
dolþfft -> dollara
dolþgfft -> dollurum
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FET
FET -> FEÞÚSHUNDTÞF | FEÞÚSHUNDTÞGFET | FEÞÚSHUNDTEFET |
FEÞÚSHUNDTÞGFFT | FEÞÚSHUNDTEFFT | FEÞÚSHUNDÞF |
FEÞÚSHUNDÞGFET | FEÞÚSHUNDEFET | FEÞÚSHUNDÞGFFT | FEÞÚSHUNDEFFT
| FEÞÚSTUGÞF | FEÞÚSTUGÞGFET | FEÞÚSTUGEFET | FEÞÚSTUGÞGFFT |
FEÞÚSTUGEFFT | FEÞÚSÞF | FEÞÚSÞGFET | FEÞÚSEFET | FEÞÚSÞGFFT |
FEÞÚSEFFT | FEHUNDTÞF | FEHUNDTÞGFET | FEHUNDTEFET | FEHUNDTÞGFFT |
FEHUNDTEFFT | FEHUNDÞF | FEHUNDÞGFET | FEHUNDEFET | FEHUNDÞGFFT |
FEHUNDEFFT | FETUGÞF
| FETUGÞGFET | FETUGEFET | FETUGÞGFFT | FETUGEFFT | FEÞF | FEÞGFET |
FEEFET | FEÞGFFT | FEEFFT
FEÞÚSHUNDTÞF -> ÞÚS FEHUNDTÞF milli ÞÚS FEHUNDTÞF
1121 | 1122 fet
FEÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS FEHUNDTÞGFET milli ÞÚS FEHUNDTÞGFET
1121 feti
FEÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS FEHUNDTEFET milli ÞÚS FEHUNDTEFET
1121 fets
FEÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS FEHUNDTÞGFFT milli ÞÚS FEHUNDTÞGFFT
1122 fetum
FEÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS FEHUNDTEFFT milli ÞÚS FEHUNDTEFFT
1122 feta
FEÞÚSHUNDÞF -> ÞÚS FEHUNDÞF milli ÞÚS FEHUNDÞF
FEÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS FEHUNDÞGFET milli ÞÚS FEHUNDÞGFET
FEÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS FEHUNDEFET milli ÞÚS FEHUNDEFET
FEÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS FEHUNDÞGFFT milli ÞÚS FEHUNDÞGFFT
FEÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS FEHUNDEFFT milli ÞÚS FEHUNDEFFT

1101 | 1102 fet
1101 feti
1101 fets
1102 fetum
1102 feta

FEÞÚSTUGÞF -> ÞÚS FETUGÞF milli ÞÚS FETUGÞF
FEÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS FETUGÞGFET milli ÞÚS FETUGÞGFET
FEÞÚSTUGEFET -> ÞÚS FETUGEFET milli ÞÚS FETUGEFET
FEÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS FETUGÞGFFT milli ÞÚS FETUGÞGFFT
FEÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS FETUGEFFT milli ÞÚS FETUGEFFT

1021 | 1022 fet
1021 feti
1021 fets
1022 fetum
1022 feta

FEÞÚSÞF -> ÞÚSUNDOG FEÞF milli ÞÚSUNDOG FEÞF
FEÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG FEÞGFET milli ÞÚSUNDOG FEÞGFET
FEÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG FEEFET milli ÞÚSUNDOG FEEFET
FEÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG FEÞGFFT milli ÞÚSUNDOG FEÞGFFT
FEÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG FEEFFT milli ÞÚSUNDOG FEEFFT

1001 | 1002 fet
1001 feti
1001 fets
1002 fetum
1002 feta

FEHUNDTÞF -> HUNDRAÐ FETUGÞF milli HUNDRAÐ FETUGÞF
121 | 122 fet
FEHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ FETUGÞGFET milli HUNDRAÐ FETUGÞGFET
121 feti
FEHUNDTEFET -> HUNDRAÐ FETUGEFET milli HUNDRAÐ FETUGEFET
121 fets
FEHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ FETUGÞGFFT milli HUNDRAÐ FETUGÞGFFT
122 fetum
FEHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ FETUGEFFT milli HUNDRAÐ FETUGEFFT
122 feta
FEHUNDÞF -> HUNDRAÐOG FEÞF milli HUNDRAÐOG FEÞF
101 | 102 fet
FEHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG FEÞGFET milli HUNDRAÐOG FEÞGFET
101 feti
FEHUNDEFET -> HUNDRAÐOG FEEFET milli HUNDRAÐOG FEEFET
101 fets
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FEHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG FEÞGFFT milli HUNDRAÐOG FEÞGFFT
FEHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG FEEFFT

102 fetum
milli HUNDRAÐOG FEEFFT 102 feta

FETUGÞF -> TUGSAMT FEÞF milli TUGSAMT FEÞF
FETUGÞGFET -> TUGSAMT FEÞGFET milli TUGSAMT FEÞGFET
FETUGEFET -> TUGSAMT FEEFET milli TUGSAMT FEEFET
FETUGÞGFFT -> TUGSAMT FEÞGFFT milli TUGSAMT FEÞGFFT
FETUGEFFT -> TUGSAMT FEEFFT milli TUGSAMT FEEFFT

21 | 22 fet
21 feti
21 fets
22 fetum
22 feta

FEÞF -> hkþfeteitt milli HKÞFFT feþf | HKÞFFT milli HKÞFFT feþf | ε
FEÞGFET -> hkþgfeteitt feþgfet | ε
FEEFET -> hkefeteitt feefet | ε
FEÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT feþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT feþgfft | ε
FEEFFT -> hkefeteitt milli EFFT feefft | EFFT milli EFFT feefft | ε

1-2 | 2-3 fet
1 feti
1 fets
1-2 | 2-3fetum
1-2 | 2-3feta

feþf -> fet
feþgfet -> feti
feefet -> fets
feþgfft -> fetum
feefft -> feta
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GRÁÐUR
GRÁÐUR -> GRHUNDTNFET | GRHUNDTÞFET | GRHUNDTÞFFT |
GRHUNDTÞGFFT | GRHUNDTEFFT | GRHUNDNFET | GRHUNDÞFET |
GRHUNDÞFFT | GRHUNDÞGFFT | GRHUNDEFFT | GRTUGNFET |
GRTUGÞFET | GRTUGÞFFT | GRTUGÞGFFT | GRTUGEFFT | GRNFET |
GRÞFET | GRÞFFT | GRÞGFFT | GREFFT
GRHUNDTNFET -> HUNDRAÐ GRTUGNFET milli HUNDRAÐ GRTUGNFET
121 gráða
GRHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ GRTUGÞFET milli HUNDRAÐ GRTUGÞFET
121 gráðu
GRHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ GRTUGÞFFT milli HUNDRAÐ GRTUGÞFFT
122 gráður
GRHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ GRTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ GRTUGÞGFFT
122 gráðum
GRHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ GRTUGEFFT milli HUNDRAÐ GRTUGEFFT
122 gráða
GRHUNDNFET -> HUNDRAÐOG GRNFET milli HUNDRAÐOG GRNFET 101 gráða
GRHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG GRÞFET milli HUNDRAÐOG GRÞFET
101 gráðu
GRHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG GRÞFFT milli HUNDRAÐOG GRÞFFT
102 gráður
GRHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG GRÞGFFT milli HUNDRAÐOG GRÞGFFT
102 gráðum
GRHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG GREFFT milli HUNDRAÐOG GREFFT
102 gráða
GRTUGNFET -> TUGSAMT GRNFET milli TUGSAMT GRNFET
GRTUGÞFET -> TUGSAMT GRÞFET milli TUGSAMT GRÞFET
GRTUGÞFFT -> TUGSAMT GRÞFFT milli TUGSAMT GRÞFFT
GRTUGÞGFFT -> TUGSAMT GRÞGFFT milli TUGSAMT GRÞGFFT
GRTUGEFFT -> TUGSAMT GREFFT milli TUGSAMT GREFFT

21 gráða
21 gráðu
22 gráður
22 gráðum
22 gráða

GRNFET -> kvknfetein grnfet | ε
1 gráða
GRÞFET -> kvkþfetein grþfet | ε
1 gráða
GRÞFFT -> kvkþfetein milli KVKÞFFT grþfft | KVKÞFFT milli KVKÞFFT grþfft | ε
1-2 | 2-3gráður
GRÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT grþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT grþgfft | ε
1-2 | 2-3 gráðum
GREFFT -> kvkefetein milli EFFT grefft | EFFT milli EFFT grefft | ε
1-2 | 2-3 gráða
grnfet -> gráða
grþfet -> gráðu
grþfft -> gráður
grþgfft -> gráðum
grefft -> gráða
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GRÖMM
GRÖMM -> GRÞÚSHUNDTÞFET | GRÞÚSHUNDTÞGFET | GRÞÚSHUNDTEFET |
GRÞÚSHUNDTÞFFT | GRÞÚSHUNDTÞGFFT | GRÞÚSHUNDTEFFT |
GRÞÚSHUNDÞFET | GRÞÚSHUNDÞGFET | GRÞÚSHUNDEFET |
GRÞÚSHUNDÞFFT | GRÞÚSHUNDÞGFFT | GRÞÚSHUNDEFFT |
GRÞÚSTUGÞFET | GRÞÚSTUGÞGFET | GRÞÚSTUGEFET | GRÞÚSTUGÞFFT |
GRÞÚSTUGÞGFFT | GRÞÚSTUGEFFT | GRÞÚSÞFET | GRÞÚSÞGFET |
GRÞÚSEFET | GRÞÚSÞFFT | GRÞÚSÞGFFT | GRÞÚSEFFT | GRHUNDTÞFET |
GRHUNDTÞGFET | GRHUNDTEFET | GRHUNDTÞFFT | GRHUNDTÞGFFT |
GRHUNDTEFFT | GRHUNDÞFET | GRHUNDÞGFET | GRHUNDEFET |
GRHUNDÞFFT | GRHUNDÞGFFT | GRHUNDEFFT | GRTUGÞFET |
GRTUGÞGFET | GRTUGEFET | GRTUGÞFFT | GRTUGÞGFFT | GRTUGEFFT |
GRÞFET | GRÞGFET | GREFET | GRÞFFT | GRÞGFFT | GREFFT
GRÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS GRHUNDTÞFET milli ÞÚS GRHUNDTÞFET 1121 gramm
GRÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS GRHUNDTÞGFET milli ÞÚS GRHUNDTÞGFET
1121 grammi
GRÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS GRHUNDTEFET milli ÞÚS GRHUNDTEFET 1121 gramms
GRÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS GRHUNDTÞFFT milli ÞÚS GRHUNDTÞFFT 1122 grömm
GRÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS GRHUNDTÞGFFT milli ÞÚS GRHUNDTÞGFFT
1122 grömmum
GRÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS GRHUNDTEFFT milli ÞÚS GRHUNDTEFFT 1122 gramma
GRÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS GRHUNDÞFET milli ÞÚS GRHUNDÞFET
GRÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS GRHUNDÞGFET milli ÞÚS GRHUNDÞGFET
GRÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS GRHUNDEFET milli ÞÚS GRHUNDEFET
GRÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS GRHUNDÞFFT milli ÞÚS GRHUNDÞFFT
GRÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS GRHUNDÞGFFT milli ÞÚS GRHUNDÞGFFT
GRÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS GRHUNDEFFT milli ÞÚS GRHUNDEFFT

1101 gramm
1101 grammi
1101 gramms
1102 grömm
1102 grömmum
1102 gramma

GRÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS GRTUGÞFET milli ÞÚS GRTUGÞFET
GRÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS GRTUGÞGFET milli ÞÚS GRTUGÞGFET
GRÞÚSTUGEFET -> ÞÚS GRTUGEFET milli ÞÚS GRTUGEFET
GRÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS GRTUGÞFFT milli ÞÚS GRTUGÞFFT
GRÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS GRTUGÞGFFT milli ÞÚS GRTUGÞGFFT
GRÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS GRTUGEFFT milli ÞÚS GRTUGEFFT

1021 gramm
1021 grammi
1021 gramms
1022 grömm
1022 grömmum
1022 gramma

GRÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG GRÞFET milli ÞÚSUNDOG GRÞFET
GRÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG GRÞGFET milli ÞÚSUNDOG GRÞGFET
GRÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG GREFET milli ÞÚSUNDOG GREFET
GRÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG GRÞFFT milli ÞÚSUNDOG GRÞFFT
GRÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG GRÞGFFT milli ÞÚSUNDOG GRÞGFFT
GRÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG GREFFT milli ÞÚSUNDOG GREFFT

1001 gramm
1001 grammi
1001 gramms
1002 grömm
1002 grömmum
1002 gramma

GRHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ GRTUGÞFET milli HUNDRAÐ GRTUGÞFET
121 gramm
GRHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ GRTUGÞGFET milli HUNDRAÐ GRTUGÞGFET
121 grammi
GRHUNDTEFET -> HUNDRAÐ GRTUGEFET milli HUNDRAÐ GRTUGEFET
121 gramms
GRHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ GRTUGÞFFT milli HUNDRAÐ GRTUGÞFFT
122 grömm
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GRHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ GRTUGÞGFFT

milli HUNDRAÐ GRTUGÞGFFT
122 grömmum
GRHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ GRTUGEFFT milli HUNDRAÐ GRTUGEFFT
122 gramma
GRHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG GRÞFET milli HUNDRAÐOG GRÞFET
101 gramm
GRHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG GRÞGFET milli HUNDRAÐOG GRÞGFET
101 grammi
GRHUNDEFET -> HUNDRAÐOG GREFET milli HUNDRAÐOG GREFET 101 gramms
GRHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG GRÞFFT milli HUNDRAÐOG GRÞFFT
102 grömm
GRHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG GRÞGFFT milli HUNDRAÐOG GRÞGFFT
102 grömmum
GRHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG GREFFT milli HUNDRAÐOG GREFFT
102 gramma
GRTUGÞFET -> TUGSAMT GRÞFET milli TUGSAMT GRÞFET
GRTUGÞGFET -> TUGSAMT GRÞGFET milli TUGSAMT GRÞGFET
GRTUGEFET -> TUGSAMT GREFET milli TUGSAMT GREFET
GRTUGÞFFT -> TUGSAMT GRÞFFT milli TUGSAMT GRÞFFT
GRTUGÞGFFT -> TUGSAMT GRÞGFFT milli TUGSAMT GRÞGFFT
GRTUGEFFT -> TUGSAMT GREFFT milli TUGSAMT GREFFT
GRÞFET -> hkþfeteitt grþfet | ε
GRÞGFET -> hkþgfeteitt grþgfet | ε
GREFET -> hkefeteitt grefet | ε
GRÞFFT -> hkþfeteitt milli HKÞFFT grþfft | HKÞFFT milli HKÞFFT grþfft | ε
GRÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT grþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT grþgfft | ε
GREFFT -> hkefeteitt milli EFFT grefft | EFFT milli EFFT grefft | ε
grþfet -> gramm
grþgfet -> grammi
grefet -> gramms
grþfft -> grömm
grþgfft -> grömmum
grefft -> gramma
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21 gramm
21 grammi
21 gramms
22 grömm
22 grömmum
22 gramma
1 gramm
1 grammi
1 gramms
1-2 | 2-3 grömm
1-2 | 2-3 grömmum
1-2 | 2-3 gramma

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

HEKTARAR
HEKTARAR -> HEKÞÚSHUNDTNFET | HEKÞÚSHUNDTÞFET | HEKÞÚSHUNDTNFFT |
HEKÞÚSHUNDTÞFFT | HEKÞÚSHUNDTÞGFFT | HEKÞÚSHUNDNFET |
HEKÞÚSHUNDÞFET | HEKÞÚSHUNDNFFT | HEKÞÚSHUNDÞFFT |
HEKÞÚSHUNDÞGFFT | HEKÞÚSTUGNFET | HEKÞÚSTUGÞFET |
HEKÞÚSTUGNFFT | HEKÞÚSTUGÞFFT | HEKÞÚSTUGÞGFFT |
HEKÞÚSNFET | HEKÞÚSÞFET | HEKÞÚSNFFT | HEKÞÚSÞFFT |
HEKÞÚSÞGFFT | HEKHUNDTNFET | HEKHUNDTÞFET | HEKHUNDTNFFT
| HEKHUNDTÞFFT | HEKHUNDTÞGFFT | HEKHUNDNFET |
HEKHUNDÞFET | HEKHUNDNFFT | HEKHUNDÞFFT | HEKHUNDÞGFFT |
HEKTUGNFET | HEKTUGÞFET | HEKTUGNFFT | HEKTUGÞFFT |
HEKTUGÞGFFT | HEKNFET | HEKÞFET | HEKNFFT | HEKÞFFT |
HEKÞGFFT
HEKÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS HEKHUNDTNFET milli ÞÚS HEKHUNDTNFET
1121 hektari
HEKÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS HEKHUNDTÞFET milli ÞÚS HEKHUNDTÞFET
1121 hektara
HEKÞÚSHUNDTNFFT -> ÞÚS HEKHUNDTNFFT milli ÞÚS HEKHUNDTNFFT
1122 hektarar
HEKÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS HEKHUNDTÞFFT milli ÞÚS HEKHUNDTÞFFT
1122 hektara
HEKÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS HEKHUNDTÞGFFT milli ÞÚS HEKHUNDTÞGFFT
1122 hekturum
HEKÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS HEKHUNDNFET milli ÞÚS HEKHUNDNFET 1101 hektari
HEKÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS HEKHUNDÞFET milli ÞÚS HEKHUNDÞFET 1101 hektara
HEKÞÚSHUNDNFFT -> ÞÚS HEKHUNDNFFT milli ÞÚS HEKHUNDNFFT 1102 hektarar
HEKÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS HEKHUNDÞFFT milli ÞÚS HEKHUNDÞFFT 1102 hektara
HEKÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS HEKHUNDÞGFFT milli ÞÚS HEKHUNDÞGFFT
1102 hekturum
HEKÞÚSTUGNFET -> ÞÚS HEKTUGNFET milli ÞÚS HEKTUGNFET
HEKÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS HEKTUGÞFET milli ÞÚS HEKTUGÞFET
HEKÞÚSTUGNFFT -> ÞÚS HEKTUGNFFT milli ÞÚS HEKTUGNFFT
HEKÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS HEKTUGÞFFT milli ÞÚS HEKTUGÞFFT
HEKÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS HEKTUGÞGFFT milli ÞÚS HEKTUGÞGFFT

1021 hektari
1021 hektara
1022 hektarar
1022 hektara
1022 hekturum

HEKÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG HEKNFET milli ÞÚSUNDOG HEKNFET
HEKÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG HEKÞFET milli ÞÚSUNDOG HEKÞFET
HEKÞÚSNFFT -> ÞÚSUNDOG HEKNFFT
milli ÞÚSUNDOG HEKNFFT
HEKÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG HEKÞFFT milli ÞÚSUNDOG HEKÞFFT
HEKÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG HEKÞGFFT milli ÞÚSUNDOG HEKÞGFFT

1001 hektari
1001 hektara
1002 hektarar
1002 hektara
1002 hekturum

HEKHUNDTNFET -> HUNDRAÐ HEKTUGNFET milli HUNDRAÐ HEKTUGNFET
121 hektari
HEKHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ HEKTUGÞFET milli HUNDRAÐ HEKTUGÞFET
121 hektara
HEKHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ HEKTUGNFFT milli HUNDRAÐ HEKTUGNFFT
122 hektarar
HEKHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ HEKTUGÞFFT
milli HUNDRAÐ HEKTUGÞFFT
122 hektara
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HEKHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ HEKTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ HEKTUGÞGFFT
122 hekturum
HEKHUNDNFET -> HUNDRAÐOG HEKNFET milli HUNDRAÐOG HEKNFET
101 hektari
HEKHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG HEKÞFET milli HUNDRAÐOG HEKÞFET
101 hektara
HEKHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG HEKNFFT milli HUNDRAÐOG HEKNFFT
102 hektarar
HEKHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG HEKÞFFT milli HUNDRAÐOG HEKÞFFT
102 hektara
HEKHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG HEKÞGFFT milli HUNDRAÐOG HEKÞGFFT
102 hekturum
HEKTUGNFET -> TUGSAMT HEKNFET milli TUGSAMT HEKNFET
HEKTUGÞFET -> TUGSAMT HEKÞFET milli TUGSAMT HEKÞFET
HEKTUGNFFT -> TUGSAMT HEKNFFT milli TUGSAMT HEKNFFT
HEKTUGÞFFT -> TUGSAMT HEKÞFFT milli TUGSAMT HEKÞFFT
HEKTUGÞGFFT -> TUGSAMT HEKÞGFFT milli TUGSAMT HEKÞGFFT

21 hektari
21 hektara
22 hektarar
22 hektara
22 hekturum

HEKNFET -> kknfeteinn heknfet | ε
1 hektari
HEKÞFET -> kkþfeteinn hekþfet | ε
1 hektara
HEKNFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT heknfft | KKNFFT milli KKNFFT heknfft | ε
1-2 | 2-3 hektarar
HEKÞFFT -> kkþfeteinn milli KKÞFFT hekþfft | KKÞFFT milli KKÞFFT hekþfft | ε
1-2 | 2-3 hektara
HEKÞGFFT -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT hekþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT hekþgfft | ε
1-2 | 2-3hekturum
heknfet -> hektari
hekþfet -> hektara
heknfft -> hektarar
hekþfft -> hektara
hekþgfft -> hekturum
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HESTÖFL
HESTÖFL -> HESÞÚSHUNDTÞFET | HESÞÚSHUNDTÞGFET | HESÞÚSHUNDTEFET |
HESÞÚSHUNDTÞFFT | HESÞÚSHUNDTÞGFFT | HESÞÚSHUNDTEFFT |
HESÞÚSHUNDÞFET | HESÞÚSHUNDÞGFET | HESÞÚSHUNDEFET |
HESÞÚSHUNDÞFFT | HESÞÚSHUNDÞGFFT | HESÞÚSHUNDEFFT |
HESÞÚSTUGÞFET | HESÞÚSTUGÞGFET | HESÞÚSTUGEFET |
HESÞÚSTUGÞFFT | HESÞÚSTUGÞGFFT | HESÞÚSTUGEFFT | HESÞÚSÞFET |
HESÞÚSÞGFET | HESÞÚSEFET | HESÞÚSÞFFT | HESÞÚSÞGFFT |
HESÞÚSEFFT | HESHUNDTÞFET | HESHUNDTÞGFET | HESHUNDTEFET |
HESHUNDTÞFFT | HESHUNDTÞGFFT | HESHUNDTEFFT | HESHUNDÞFET |
HESHUNDÞGFET | HESHUNDEFET | HESHUNDÞFFT | HESHUNDÞGFFT |
HESHUNDEFFT | HESTUGÞFET | HESTUGÞGFET | HESTUGEFET |
HESTUGÞFFT | HESTUGÞGFFT | HESTUGEFFT | HESÞFET | HESÞGFET |
HESEFET | HESÞFFT | HESÞGFFT | HESEFFT
HESÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS HESHUNDTÞFET milli ÞÚS HESHUNDTÞFET
1121 hestafl
HESÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS HESHUNDTÞGFET milli ÞÚS HESHUNDTÞGFET
1121 hestafli
HESÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS HESHUNDTEFET milli ÞÚS HESHUNDTEFET
1121 hestafls
HESÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS HESHUNDTÞFFT milli ÞÚS HESHUNDTÞFFT
1122 hestöfl
HESÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS HESHUNDTÞGFFT milli ÞÚS HESHUNDTÞGFFT
1122 hestöflum
HESÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS HESHUNDTEFFT milli ÞÚS HESHUNDTEFFT
1122 hestafla
HESÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS HESHUNDÞFET milli ÞÚS HESHUNDÞFET
1101 hestafl
HESÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS HESHUNDÞGFET milli ÞÚS HESHUNDÞGFET
1101 hestafli
HESÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS HESHUNDEFET milli ÞÚS HESHUNDEFET 1101 hestafls
HESÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS HESHUNDÞFFT milli ÞÚS HESHUNDÞFFT
1102 hestöfl
HESÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS HESHUNDÞGFFT milli ÞÚS HESHUNDÞGFFT
1102 hestöflum
HESÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS HESHUNDEFFT milli ÞÚS HESHUNDEFFT
1102 hestafla
HESÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS HESTUGÞFET milli ÞÚS HESTUGÞFET
HESÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS HESTUGÞGFET milli ÞÚS HESTUGÞGFET
HESÞÚSTUGEFET -> ÞÚS HESTUGEFET milli ÞÚS HESTUGEFET
HESÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS HESTUGÞFFT milli ÞÚS HESTUGÞFFT
HESÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS HESTUGÞGFFT milli ÞÚS HESTUGÞGFFT
HESÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS HESTUGEFFT milli ÞÚS HESTUGEFFT

1021 hestafl
1021 hestafli
1021 hestafls
1022 hestöfl
1022 hestöflum
1022 hestafla

HESÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG HESÞFET milli ÞÚSUNDOG HESÞFET
HESÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG HESÞGFET milli ÞÚSUNDOG HESÞGFET
HESÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG HESEFET milli ÞÚSUNDOG HESEFET
HESÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG HESÞFFT milli ÞÚSUNDOG HESÞFFT
HESÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG HESÞGFFT milli ÞÚSUNDOG HESÞGFFT
HESÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG HESEFFT milli ÞÚSUNDOG HESEFFT

1001 hestafl
1001 hestafli
1001 hestafls
1002 hestöfl
1002 hestöflum
1002 hestafla
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HESHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ HESTUGÞFET milli HUNDRAÐ HESTUGÞFET
121 hestafl
HESHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ HESTUGÞGFET milli HUNDRAÐ HESTUGÞGFET
121 hestafli
HESHUNDTEFET -> HUNDRAÐ HESTUGEFET milli HUNDRAÐ HESTUGEFET
121 hestafls
HESHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ HESTUGÞFFT milli HUNDRAÐ HESTUGÞFFT
122 hestöfl
HESHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ HESTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ HESTUGÞGFFT
122 hestöflum
HESHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ HESTUGEFFT milli HUNDRAÐ HESTUGEFFT
122 hestafla
HESHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG HESÞFET milli HUNDRAÐOG HESÞFET
101 hestafl
HESHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG HESÞGFET milli HUNDRAÐOG HESÞGFET
101 hestafli
HESHUNDEFET -> HUNDRAÐOG HESEFET milli HUNDRAÐOG HESEFET
101 hestafls
HESHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG HESÞFFT milli HUNDRAÐOG HESÞFFT
102 hestöfl
HESHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG HESÞGFFT milli HUNDRAÐOG HESÞGFFT
102 hestöflum
HESHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG HESEFFT milli HUNDRAÐOG HESEFFT
102 hestafla
HESTUGÞFET -> TUGSAMT HESÞFET milli TUGSAMT HESÞFET
HESTUGÞGFET -> TUGSAMT HESÞGFET milli TUGSAMT HESÞGFET
HESTUGEFET -> TUGSAMT HESEFET milli TUGSAMT HESEFET
HESTUGÞFFT -> TUGSAMT HESÞFFT milli TUGSAMT HESÞFFT
HESTUGÞGFFT -> TUGSAMT HESÞGFFT milli TUGSAMT HESÞGFFT
HESTUGEFFT -> TUGSAMT HESEFFT milli TUGSAMT HESEFFT

21 hestafl
21 hestafli
21 hestafls
22 hestöfl
22 hestöflum
22 hestafla

HESÞFET -> hkþfeteitt hestaflþfet | ε
1 hestafl
HESÞGFET -> hkþgfeteitt hestaflþgfet | ε
1 hestafli
HESEFET -> hkefeteitt hestaflefet | ε
1 hestafls
HESÞFFT -> hkþfeteitt milli HKÞFFT hestaflþfft | HKÞFFT milli HKÞFFT hestaflþfft | ε
1-2 | 2-3 hestöfl
HESÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT hestaflþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT hestaflþgfft | ε
1-2 | 2-3 hestöflum
HESEFFT -> hkefeteitt milli EFFT hestaflefft | EFFT milli EFFT hestaflefft | ε 1-2 | 2-3hestafla
hestaflþfet -> hestafl
hestaflþgfet -> hestafli
hestaflefet -> hestafls
hestaflþfft -> hestöfl
hestaflþgfft -> hestöflum
hestaflefft -> hestafla
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KÍLÓ
KÍLÓ -> KÍÞÚSHUNDTÞF | KÍÞÚSHUNDTÞGFET | KÍÞÚSHUNDTEFET |
KÍÞÚSHUNDTÞGFFT | KÍÞÚSHUNDTEFFT | KÍÞÚSHUNDÞF | KÍÞÚSHUNDÞGFET
| KÍÞÚSHUNDEFET | KÍÞÚSHUNDÞGFFT | KÍÞÚSHUNDEFFT | KÍÞÚSTUGÞF |
KÍÞÚSTUGÞGFET | KÍÞÚSTUGEFET | KÍÞÚSTUGÞGFFT | KÍÞÚSTUGEFFT |
KÍÞÚSÞF | KÍÞÚSÞGFET | KÍÞÚSEFET | KÍÞÚSÞGFFT | KÍÞÚSEFFT | KÍHUNDTÞF |
KÍHUNDTÞGFET | KÍHUNDTEFET | KÍHUNDTÞGFFT | KÍHUNDTEFFT |
KÍHUNDÞF | KÍHUNDÞGFET | KÍHUNDEFET | KÍHUNDÞGFFT | KÍHUNDEFFT |
KÍTUGÞF | KÍTUGÞGFET | KÍTUGEFET | KÍTUGÞGFFT | KÍTUGEFFT | KÍÞF |
KÍÞGFET | KÍEFET | KÍÞGFFT | KÍEFFT
KÍÞÚSHUNDTÞF -> ÞÚS KÍHUNDTÞF milli ÞÚS KÍHUNDTÞF
1121 | 1122 kíló
KÍÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS KÍHUNDTÞGFET milli ÞÚS KÍHUNDTÞGFET 1121 kílói
KÍÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS KÍHUNDTEFET milli ÞÚS KÍHUNDTEFET
1121 kílós
KÍÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS KÍHUNDTÞGFFT milli ÞÚS KÍHUNDTÞGFFT 1122 kílóum
KÍÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS KÍHUNDTEFFT milli ÞÚS KÍHUNDTEFFT
1122 kílóa
KÍÞÚSHUNDÞF -> ÞÚS KÍHUNDÞF milli ÞÚS KÍHUNDÞF
KÍÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS KÍHUNDÞGFET milli ÞÚS KÍHUNDÞGFET
KÍÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS KÍHUNDEFET milli ÞÚS KÍHUNDEFET
KÍÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS KÍHUNDÞGFFT milli ÞÚS KÍHUNDÞGFFT
KÍÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS KÍHUNDEFFT milli ÞÚS KÍHUNDEFFT

1101 | 1102 kíló
1101 kílói
1101 kílós
1102 kílóum
1102 kílóa

KÍÞÚSTUGÞF -> ÞÚS KÍTUGÞF milli ÞÚS KÍTUGÞF
KÍÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS KÍTUGÞGFET milli ÞÚS KÍTUGÞGFET
KÍÞÚSTUGEFET -> ÞÚS KÍTUGEFET milli ÞÚS KÍTUGEFET
KÍÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS KÍTUGÞGFFT milli ÞÚS KÍTUGÞGFFT
KÍÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS KÍTUGEFFT milli ÞÚS KÍTUGEFFT

1021 | 1022 kíló
1021 kílói
1021 kílós
1022 kílóum
1022 kílóa

KÍÞÚSÞF -> ÞÚSUNDOG KÍÞF milli ÞÚSUNDOG KÍÞF
KÍÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG KÍÞGFET milli ÞÚSUNDOG KÍÞGFET
KÍÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG KÍEFET milli ÞÚSUNDOG KÍEFET
KÍÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG KÍÞGFFT milli ÞÚSUNDOG KÍÞGFFT
KÍÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG KÍEFFT milli ÞÚSUNDOG KÍEFFT

1001 | 1002 kíló
1001 kílói
1001 kílós
1002 kílóum
1002 kílóa

KÍHUNDTÞF -> HUNDRAÐ KÍTUGÞF milli HUNDRAÐ KÍTUGÞF
121 | 122 kíló
KÍHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ KÍTUGÞGFET milli HUNDRAÐ KÍTUGÞGFET
121 kílói
KÍHUNDTEFET -> HUNDRAÐ KÍTUGEFET milli HUNDRAÐ KÍTUGEFET 121 kílós
KÍHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ KÍTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ KÍTUGÞGFFT
122 kílóum
KÍHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ KÍTUGEFFT milli HUNDRAÐ KÍTUGEFFT 122 kílóa
KÍHUNDÞF -> HUNDRAÐOG KÍÞF milli HUNDRAÐOG KÍÞF
KÍHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG KÍÞGFET milli HUNDRAÐOG KÍÞGFET
KÍHUNDEFET -> HUNDRAÐOG KÍEFET milli HUNDRAÐOG KÍEFET
KÍHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG KÍÞGFFT milli HUNDRAÐOG KÍÞGFFT
KÍHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG KÍEFFT milli HUNDRAÐOG KÍEFFT

101 | 102 kíló
101 kílói
101 kílós
102 kílóum
102 kílóa

KÍTUGÞF -> TUGSAMT KÍÞF milli TUGSAMT KÍÞF
KÍTUGÞGFET -> TUGSAMT KÍÞGFET milli TUGSAMT KÍÞGFET
KÍTUGEFET -> TUGSAMT KÍEFET milli TUGSAMT KÍEFET
KÍTUGÞGFFT -> TUGSAMT KÍÞGFFT milli TUGSAMT KÍÞGFFT

21 | 22 kíló
21 kílói
21 kílós
22 kílóum
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KÍTUGEFFT -> TUGSAMT KÍEFFT milli TUGSAMT KÍEFFT

22 kílóa

KÍÞF -> hkþfeteitt milli HKÞFFT kíþf | HKÞFFT milli HKÞFFT kíþf | ε
KÍÞGFET -> hkþgfeteitt kíþgfet | ε
KÍEFET -> hkefeteitt kíefet | ε
KÍÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT kíþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT kíþgfft | ε
KÍEFFT -> hkefeteitt milli EFFT kíefft | EFFT milli EFFT kíefft | ε

1-2 | 2-3 kíló
1 kílói
1 kílós
1-2 | 2-3kílóum
1-2 | 2-3 kílóa

kíþf -> kíló
kíþgfet -> kílói
kíefet -> kílós
kíþgfft -> kílóum
kíefft -> kílóa
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KLUKKUSTUNDIR
KLUKKUSTUNDIR-> KLSTÞÚSHUNDTÞFET | KLSTÞÚSHUNDTEFET |
KLSTÞÚSHUNDTÞFFT | KLSTÞÚSHUNDTÞGFFT |
KLSTÞÚSHUNDTEFFT | KLSTÞÚSHUNDÞFET |
KLSTÞÚSHUNDEFET | KLSTÞÚSHUNDÞFFT |
KLSTÞÚSHUNDÞGFFT | KLSTÞÚSHUNDEFFT | KLSTÞÚSTUGÞFET
| KLSTÞÚSTUGEFET | KLSTÞÚSTUGÞFFT | KLSTÞÚSTUGÞGFFT |
KLSTÞÚSTUGEFFT | KLSTÞÚSÞFET | KLSTÞÚSEFET |
KLSTÞÚSÞFFT | KLSTÞÚSÞGFFT | KLSTÞÚSEFFT |
KLSTHUNDTÞFET | KLSTHUNDTEFET | KLSTHUNDTÞFFT |
KLSTHUNDTÞGFFT | KLSTHUNDTEFFT | KLSTHUNDÞFET |
KLSTHUNDEFET | KLSTHUNDÞFFT | KLSTHUNDÞGFFT |
KLSTHUNDEFFT | KLSTTUGÞFET | KLSTTUGEFET |
KLSTTUGÞFFT | KLSTTUGÞGFFT | KLSTTUGEFFT | KLSTÞFET |
KLSTEFET | KLSTÞFFT | KLSTÞGFFT | KLSTEFFT
KLSTÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS KLSTHUNDTÞFET milli ÞÚS KLSTHUNDTÞFET
1121 klukkustund
KLSTÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS KLSTHUNDTEFET milli ÞÚS KLSTHUNDTEFET
1121 klukkustundar
KLSTÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS KLSTHUNDTÞFFT milli ÞÚS KLSTHUNDTÞFFT
1122 klukkustundir
KLSTÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS KLSTHUNDTÞGFFT milli ÞÚS KLSTHUNDTÞGFFT
1122 klukkustundum
KLSTÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS KLSTHUNDTEFET milli ÞÚS KLSTHUNDTEFET
1122 klukkustunda
KLSTÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS KLSTHUNDÞFET milli ÞÚS KLSTHUNDÞFET
1101 klukkustund
KLSTÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS KLSTHUNDEFET milli ÞÚS KLSTHUNDEFET
1101 klukkustundar
KLSTÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS KLSTHUNDÞFFT milli ÞÚS KLSTHUNDÞFFT
1102 klukkustundir
KLSTÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS KLSTHUNDÞGFFT milli ÞÚS KLSTHUNDÞGFFT
1102 klukkustundum
KLSTÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS KLSTHUNDEFFT milli ÞÚS KLSTHUNDEFFT
1102 klukkustunda
KLSTÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS KLSTTUGÞFET milli ÞÚS KLSTTUGÞFET
1021 klukkustund
KLSTÞÚSTUGEFET -> ÞÚS KLSTTUGEFET milli ÞÚS KLSTTUGEFET
1021 klukkustundar
KLSTÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS KLSTTUGÞFFT milli ÞÚS KLSTTUGÞFFT
1022 klukkustundir
KLSTÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS KLSTTUGÞGFFT milli ÞÚS KLSTTUGÞGFFT
1022 klukkustundum
KLSTÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS KLSTTUGEFFT milli ÞÚS KLSTTUGEFFT
1022 klukkustunda
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KLSTÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG KLSTÞFET milli ÞÚSUNDOG KLSTÞFET
1001 klukkustund
KLSTÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG KLSTEFET milli ÞÚSUNDOG KLSTEFET
1001 klukkustundar
KLSTÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG KLSTÞFFT milli ÞÚSUNDOG KLSTÞFFT
1002 klukkustundir
KLSTÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG KLSTÞGFFT milli ÞÚSUNDOG KLSTÞGFFT
1002 klukkustundum
KLSTÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG KLSTEFFT milli ÞÚSUNDOG KLSTEFFT
1002 klukkustunda
KLSTHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ KLSTTUGÞFET milli HUNDRAÐ KLSTTUGÞFET
121 klukkustund
KLSTHUNDTEFET -> HUNDRAÐ KLSTTUGEFET milli HUNDRAÐ KLSTTUGEFET
121 klukkustundar
KLSTHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ KLSTTUGÞFFT milli HUNDRAÐ KLSTTUGÞFFT
122 klukkustundir
KLSTHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ KLSTTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ KLSTTUGÞGFFT
122 klukkustundum
KLSTHUNDTEFET -> HUNDRAÐ KLSTTUGEFFT milli HUNDRAÐ KLSTTUGEFFT
122 klukkustunda
KLSTHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG KLSTÞFET milli HUNDRAÐOG KLSTÞFET
101 klukkustund
KLSTHUNDEFET -> HUNDRAÐOG KLSTEFET milli HUNDRAÐOG KLSTEFET
101 klukkustundar
KLSTHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG KLSTÞFFT milli HUNDRAÐOG KLSTÞFFT
102 klukkustundir
KLSTHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG KLSTÞGFFT milli HUNDRAÐOG KLSTÞGFFT
102 klukkustundum
KLSTHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG KLSTEFFT milli HUNDRAÐOG KLSTEFFT
102 klukkustunda
KLSTTUGÞFET -> TUGSAMT KLSTÞFET milli TUGSAMT KLSTÞFET
21 klukkustund
KLSTTUGEFET -> TUGSAMT KLSTEFET milli TUGSAMT KLSTEFET
21 klukkustundar
KLSTTUGÞFFT -> TUGSAMT KLSTÞFFT milli TUGSAMT KLSTÞFFT
22 klukkustundir
KLSTTUGÞGFFT -> TUGSAMT KLSTÞGFFT milli TUGSAMT KLSTÞGFFT
22 klukkustundum
KLSTTUGEFFT -> TUGSAMT KLSTEFFT milli TUGSAMT KLSTEFFT
22 klukkustunda
KLSTÞFET -> kvkþfetein STKLÞFET | ε
1 klukkustund
KLSTEFET -> kvkefetein klstefet | ε
1 klukkustundar
KLSTÞFFT -> kvkþfetein milli KVKÞFFT STKLÞFFT | KVKÞFFT milli KVKÞFFT
STKLÞFFT | ε
1-2 | 2-3 klukkustundir
KLSTÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT STKLÞGFFT | ÞGFFT milli ÞGFFT STKLÞGFFT | ε
1-2 | 2-3 klukkustundum
KLSTEFFT -> kvkefetein milli EFFT klstefft | EFFT milli EFFT klstefft | ε
1-2 | 2-3 klukkustunda

- 108 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

STKLÞFET -> stundþfet | klstþfet
STKLÞFFT -> stundþfft | klstþfft
STKLÞGFFT -> stundþgfft | klstþgfft
klstþfet -> klukkustund
klstefet -> klukkustundar
klstþfft -> klukkustundir
klstþgfft -> klukkustundum
klstefft -> klukkustunda
stundþfet -> stund
stundþfft -> stundir
stundþgfft -> stundum

- 109 -

Töluvert mál
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KLUKKUTÍMAR
KLUKKUTÍMAR -> KLTÍÞÚSHUNDTNFET | KLTÍÞÚSHUNDTÞFET |
KLTÍÞÚSHUNDTNFFT | KLTÍÞÚSHUNDTÞFFT |
KLTÍÞÚSHUNDTÞGFFT | KLTÍÞÚSHUNDNFET | KLTÍÞÚSHUNDÞFET
| KLTÍÞÚSHUNDNFFT | KLTÍÞÚSHUNDÞFFT | KLTÍÞÚSHUNDÞGFFT |
KLTÍÞÚSTUGNFET | KLTÍÞÚSTUGÞFET | KLTÍÞÚSTUGNFFT |
KLTÍÞÚSTUGÞFFT | KLTÍÞÚSTUGÞGFFT | KLTÍÞÚSNFET |
KLTÍÞÚSÞFET | KLTÍÞÚSNFFT | KLTÍÞÚSÞFFT | KLTÍÞÚSÞGFFT |
KLTÍHUNDTNFET | KLTÍHUNDTÞFET | KLTÍHUNDTNFFT |
KLTÍHUNDTÞFFT | KLTÍHUNDTÞGFFT | KLTÍHUNDNFET |
KLTÍHUNDÞFET | KLTÍHUNDNFFT | KLTÍHUNDÞFFT |
KLTÍHUNDÞGFFT | KLTÍTUGNFET | KLTÍTUGÞFET | KLTÍTUGNFFT |
KLTÍTUGÞFFT | KLTÍTUGÞGFFT | KLTÍNFET | KLTÍÞFET | KLTÍNFFT
| KLTÍÞFFT | KLTÍÞGFFT
KLTÍÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS KLTÍHUNDTNFET milli ÞÚS KLTÍHUNDTNFET
1121 klukkutími
KLTÍÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS KLTÍHUNDTÞFET milli ÞÚS KLTÍHUNDTÞFET
1121 klukkutíma
KLTÍÞÚSHUNDTNFFT -> ÞÚS KLTÍHUNDTNFFT milli ÞÚS KLTÍHUNDTNFFT
1122 klukkutímar
KLTÍÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS KLTÍHUNDTÞFFT milli ÞÚS KLTÍHUNDTÞFFT
1122 klukkutíma
KLTÍÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS KLTÍHUNDTÞGFFT milli ÞÚS KLTÍHUNDTÞGFFT
1122 klukkutímum
KLTÍÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS KLTÍHUNDNFET milli ÞÚS KLTÍHUNDNFET
1101 klukkutími
KLTÍÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS KLTÍHUNDÞFET milli ÞÚS KLTÍHUNDÞFET
1101 klukkutíma
KLTÍÞÚSHUNDNFFT -> ÞÚS KLTÍHUNDNFFT milli ÞÚS KLTÍHUNDNFFT
1102 klukkutímar
KLTÍÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS KLTÍHUNDÞFFT milli ÞÚS KLTÍHUNDÞFFT
1102 klukkutíma
KLTÍÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS KLTÍHUNDÞGFFT milli ÞÚS KLTÍHUNDÞGFFT
1102 klukkutímum
KLTÍÞÚSTUGNFET -> ÞÚS KLTÍTUGNFET milli ÞÚS KLTÍTUGNFET
1021 klukkutími
KLTÍÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS KLTÍTUGÞFET milli ÞÚS KLTÍTUGÞFET
1021 klukkutíma
KLTÍÞÚSTUGNFFT -> ÞÚS KLTÍTUGNFFT milli ÞÚS KLTÍTUGNFFT
1022 klukkutímar
KLTÍÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS KLTÍTUGÞFFT milli ÞÚS KLTÍTUGÞFFT
1022 klukkutíma
KLTÍÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS KLTÍTUGÞGFFT milli ÞÚS KLTÍTUGÞGFFT
1022 klukkutímum
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KLTÍÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG KLTÍNFET milli ÞÚSUNDOG KLTÍNFET
1001 klukkutími
KLTÍÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG KLTÍÞFET milli ÞÚSUNDOG KLTÍÞFET
1001 klukkutíma
KLTÍÞÚSNFFT -> ÞÚSUNDOG KLTÍNFFT milli ÞÚSUNDOG KLTÍNFFT
1002 klukkutímar
KLTÍÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG KLTÍÞFFT milli ÞÚSUNDOG KLTÍÞFFT
1002 klukkutíma
KLTÍÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG KLTÍÞGFFT milli ÞÚSUNDOG KLTÍÞGFFT
1002 klukkutímum
KLTÍHUNDTNFET -> HUNDRAÐ KLTÍTUGNFET milli HUNDRAÐ KLTÍTUGNFET
121 klukkutími
KLTÍHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ KLTÍTUGÞFET milli HUNDRAÐ KLTÍTUGÞFET
121 klukkutíma
KLTÍHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ KLTÍTUGNFFT milli HUNDRAÐ KLTÍTUGNFFT
122 klukkutímar
KLTÍHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ KLTÍTUGÞFFT milli HUNDRAÐ KLTÍTUGÞFFT
122 klukkutíma
KLTÍHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ KLTÍTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ KLTÍTUGÞGFFT
122 klukkutímum
KLTÍHUNDNFET -> HUNDRAÐOG KLTÍNFET milli HUNDRAÐOG KLTÍNFET
101 klukkutími
KLTÍHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG KLTÍÞFET milli HUNDRAÐOG KLTÍÞFET
101 klukkutíma
KLTÍHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG KLTÍNFFT milli HUNDRAÐOG KLTÍNFFT
102 klukkutímar
KLTÍHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG KLTÍÞFFT milli HUNDRAÐOG KLTÍÞFFT
102 klukkutíma
KLTÍHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG KLTÍÞGFFT milli HUNDRAÐOG KLTÍÞGFFT
102 klukkutímum
KLTÍTUGNFET -> TUGSAMT KLTÍNFET milli TUGSAMT KLTÍNFET
21 klukkutími
KLTÍTUGÞFET -> TUGSAMT KLTÍÞFET milli TUGSAMT KLTÍÞFET
21 klukkutíma
KLTÍTUGNFFT -> TUGSAMT KLTÍNFFT milli TUGSAMT KLTÍNFFT
22 klukkutímar
KLTÍTUGÞFFT -> TUGSAMT KLTÍÞFFT milli TUGSAMT KLTÍÞFFT
22 klukkutíma
KLTÍTUGÞGFFT -> TUGSAMT KLTÍÞGFFT milli TUGSAMT KLTÍÞGFFT
22 klukkutímum
KLTÍNFET -> kknfeteinn TÍMKLNFET | ε
1 klukkutími
KLTÍÞFET -> kkþfeteinn TÍMKLÞFET | ε
1 klukkutíma
KLTÍNFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT TÍMKLNFFT | KKNFFT milli KKNFFT TÍMKLNFFT|ε
1-2 | 2-3 klukkutímar
KLTÍÞFFT -> kkþfeteinn milli KKÞFFT TÍMKLÞFFT | KKÞFFT milli KKÞFFT TÍMKLÞFFT | ε
1-2 | 2-3 klukkutíma
KLTÍÞGFFT -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT TÍMKLÞGFFT | ÞGFFT milli ÞGFFT TÍMKLÞGFFT | ε
1-2 | 2-3klukkutímum
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TÍMKLNFET -> tíminfet | klnfet
TÍMKLÞFET -> tímiþfet | klþfet
TÍMKLNFFT -> tíminfft | klnfft
TÍMKLÞFFT -> tímiþfft | klþfft
TÍMKLÞGFFT -> tímiþgfft | klþgfft
klnfet -> klukkutími
klþfet -> klukkutíma
klnfft -> klukkutímar
klþfft -> klukkutíma
klþgfft -> klukkutímum
tíminfet -> tími
tímiþfet -> tíma
tíminfft -> tímar
tímiþfft -> tíma
tímiþgfft -> tímum
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KRÓNUR OG EVRUR
KRÓNUREVRUR -> KREVMILLÞÚSHUNDTNFET | KREVMILLÞÚSHUNDTÞFET |
KREVMILLÞÚSHUNDTÞFFT | KREVMILLÞÚSHUNDTÞGFFT |
KREVMILLÞÚSHUNDTEFFT | KREVMILLÞÚSHUNDNFET |
KREVMILLÞÚSHUNDÞFET | KREVMILLÞÚSHUNDÞFFT |
KREVMILLÞÚSHUNDÞGFFT | KREVMILLÞÚSHUNDEFFT |
KREVMILLÞÚSTUGNFET | KREVMILLÞÚSTUGÞFET |
KREVMILLÞÚSTUGÞFFT | KREVMILLÞÚSTUGÞGFFT |
KREVMILLÞÚSTUGEFFT | KREVMILLÞÚSNFET |
KREVMILLÞÚSÞFET | KREVMILLÞÚSÞFFT | KREVMILLÞÚSÞGFFT |
KREVMILLÞÚSEFFT | KREVMILLHUNDTNFET |
KREVMILLHUNDTÞFET | KREVMILLHUNDTÞFFT |
KREVMILLHUNDTÞGFFT | KREVMILLHUNDTEFFT |
KREVMILLHUNDNFET | KREVMILLHUNDÞFET |
KREVMILLHUNDÞFFT | KREVMILLHUNDÞGFFT |
KREVMILLHUNDEFFT | KREVMILLTUGNFET |
KREVMILLTUGÞFET | KREVMILLTUGÞFFT | KREVMILLTUGÞGFFT
| KREVMILLTUGEFFT | KREVMILLNFET | KREVMILLÞFET |
KREVMILLÞFFT | KREVMILLÞGFFT | KREVMILLEFFT |
KREVÞÚSHUNDTNFET | KREVÞÚSHUNDTÞFET |
KREVÞÚSHUNDTÞFFT | KREVÞÚSHUNDTÞGFFT |
KREVÞÚSHUNDTEFFT | KREVÞÚSHUNDNFET |
KREVÞÚSHUNDÞFET | KREVÞÚSHUNDÞFFT |
KREVÞÚSHUNDÞGFFT | KREVÞÚSHUNDEFFT | KREVÞÚSTUGNFET
| KREVÞÚSTUGÞFET | KREVÞÚSTUGÞFFT | KREVÞÚSTUGÞGFFT |
KREVÞÚSTUGEFFT | KREVÞÚSNFET | KREVÞÚSÞFET |
KREVÞÚSÞFFT | KREVÞÚSÞGFFT | KREVÞÚSEFFT |
KREVHUNDTNFET | KREVHUNDTÞFET | KREVHUNDTÞFFT |
KREVHUNDTÞGFFT | KREVHUNDTEFFT | KREVHUNDNFET |
KREVHUNDÞFET | KREVHUNDÞFFT | KREVHUNDÞGFFT |
KREVHUNDEFFT | KREVTUGNFET | KREVTUGÞFET |
KREVTUGÞFFT | KREVTUGÞGFFT | KREVTUGEFFT | KREVNFET |
KREVÞFET | KREVÞFFT | KREVÞGFFT | KREVEFFT
KREVMILLÞÚSHUNDTNFET -> MNF KREVÞÚSHUNDTNFET milli MNF
KREVÞÚSHUNDTNFET
1.001.121 króna
KREVMILLÞÚSHUNDTÞFET -> MÞF KREVÞÚSHUNDTÞFET milli MÞF
KREVÞÚSHUNDTÞFET
1.001.121 krónu
KREVMILLÞÚSHUNDTÞFFT -> MÞF KREVÞÚSHUNDTÞFFT milli MÞF
KREVÞÚSHUNDTÞFFT
1.001.122 krónur
KREVMILLÞÚSHUNDTÞGFFT -> MÞGF KREVÞÚSHUNDTÞGFFT milli MÞGF
KREVÞÚSHUNDTÞGFFT
1.001.122 krónum
KREVMILLÞÚSHUNDTEFFT -> MEF KREVÞÚSHUNDTEFFT milli MEF
KREVÞÚSHUNDTEFFT
1.001.122 króna
KREVMILLÞÚSHUNDNFET -> MNF KREVÞÚSHUNDNFET milli MNF
KREVÞÚSHUNDNFET
1.001.101 króna
KREVMILLÞÚSHUNDÞFET -> MÞF KREVÞÚSHUNDÞFET milli MÞF
KREVÞÚSHUNDÞFET
1.001.101 krónu
KREVMILLÞÚSHUNDÞFFT -> MÞF KREVÞÚSHUNDÞFFT milli MÞF KREVÞÚSHUNDÞFFT
1.001.102 krónur
KREVMILLÞÚSHUNDÞGFFT -> MÞGF KREVÞÚSHUNDÞGFFT milli MÞGF
KREVÞÚSHUNDÞGFFT
1.001.102 krónum
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KREVMILLÞÚSHUNDEFFT -> MEF KREVÞÚSHUNDEFFT milli MEF
KREVÞÚSHUNDEFFT

1.001.102 króna

KREVMILLÞÚSTUGNFET -> MNF KREVÞÚSTUGNFET milli MNF KREVÞÚSTUGNFET
1.001.021 króna
KREVMILLÞÚSTUGÞFET -> MÞF KREVÞÚSTUGÞFET milli MÞF KREVÞÚSTUGÞFET
1.001.021 krónu
KREVMILLÞÚSTUGÞFFT -> MÞF KREVÞÚSTUGÞFFT milli MÞF KREVÞÚSTUGÞFFT
1.001.022 krónur
KREVMILLÞÚSTUGÞGFFT -> MÞGF KREVÞÚSTUGÞGFFT milli MÞGF
KREVÞÚSTUGÞGFFT
1.001.022 krónum
KREVMILLÞÚSTUGEFFT -> MEF KREVÞÚSTUGEFFT milli MEF KREVÞÚSTUGEFFT
1.001.022 króna
KREVMILLÞÚSNFET -> MNF KREVÞÚSNFET milli MNF KREVÞÚSNFET 1.001.001 króna
KREVMILLÞÚSÞFET -> MÞF KREVÞÚSÞFET milli MÞF KREVÞÚSÞFET 1.001.001 krónu
KREVMILLÞÚSÞFFT -> MÞF KREVÞÚSÞFFT milli MÞF KREVÞÚSÞFFT 1.001.002 krónur
KREVMILLÞÚSÞGFFT -> MÞGF KREVÞÚSÞGFFT milli MÞGF KREVÞÚSÞGFFT
1.001.002 krónum
KREVMILLÞÚSEFFT -> MEF KREVÞÚSEFFT milli MEF KREVÞÚSEFFT 1.001.002 króna
KREVMILLHUNDTNFET -> MNF KREVHUNDTNFET milli MNF KREVHUNDTNFET
1.000.121 króna
KREVMILLHUNDTÞFET -> MÞF KREVHUNDTÞFET milli MÞF KREVHUNDTÞFET
1.000.121 krónu
KREVMILLHUNDTÞFFT -> MÞF KREVHUNDTÞFFT milli MÞF KREVHUNDTÞFFT
1.000.122 krónur
KREVMILLHUNDTÞGFFT -> MÞGF KREVHUNDTÞGFFT milli MÞGF
KREVHUNDTÞGFFT
1.000.122 krónum
KREVMILLHUNDTEFFT -> MEF KREVHUNDTEFFT milli MEF KREVHUNDTEFFT
1.000.122 króna
KREVMILLHUNDNFET -> MNF KREVHUNDNFET milli MNF KREVHUNDNFET
1.000.101 króna
KREVMILLHUNDÞFET -> MÞF KREVHUNDÞFET milli MÞF KREVHUNDÞFET
1.000.101 krónu
KREVMILLHUNDÞFFT -> MÞF KREVHUNDÞFFT milli MÞF KREVHUNDÞFFT
1.000.102 krónur
KREVMILLHUNDÞGFFT -> MÞGF KREVHUNDÞGFFT milli MÞGF
KREVHUNDÞGFFT
1.000.102 krónum
KREVMILLHUNDEFFT -> MEF KREVHUNDEFFT milli MEF KREVHUNDEFFT
1.000.102 króna
KREVMILLTUGNFET -> MNF KREVTUGNFET milli MNF KREVTUGNFET
1.000.021 króna
KREVMILLTUGÞFET -> MÞF KREVTUGÞFET milli MÞF KREVTUGÞFET 1.000.021 krónu
KREVMILLTUGÞFFT -> MÞF KREVTUGÞFFT milli MÞF KREVTUGÞFFT 1.000.022 krónur
KREVMILLTUGÞGFFT -> MÞGF KREVTUGÞGFFT milli MÞGF KREVTUGÞGFFT
1.000.022 krónum
KREVMILLTUGEFFT -> MEF KREVTUGEFFT milli MEF KREVTUGEFFT 1.000.022 króna
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KREVMILLNFET -> MNF samt KREVNFET milli MNF samt KREVNFET
1.000.001 króna
KREVMILLÞFET -> MÞF samt KREVÞFET milli MÞF samt KREVÞFET
1.000.001 krónu
KREVMILLÞFFT -> MÞF samt KREVÞFFT milli MÞF samt KREVÞFFT
1.000.002 krónur
KREVMILLÞGFFT -> MÞGF samt KREVÞGFFT milli MÞGF samt KREVÞGFFT
1.000.002 krónum
KREVMILLEFFT -> MEF samt KREVEFFT milli MEF samt KREVEFFT
1.000.002 króna
MNF -> kvknfetein milljnfet | ε
MÞF -> KVKÞF MILLJÞF | ε
MÞGF -> KVKÞGF MILLJÞGF | ε
MEF-> KVKEF MILLJEF | ε

ein milljón
eina milljón | tvær milljónir
einni milljón | tveimur milljónum
einnar milljónar | tveggja milljóna

MILLJÞF -> milljþfft | milljþfet
MILLJÞGF -> milljþgfft | milljþgfet
MILLJEF -> milljefft | milljefet
KVKÞF -> kvkþfetein | KVKÞFFT
KVKÞGF -> kvkþgfetein | ÞGFFT
KVKEF -> kvkefetein | EFFT
KREVÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS KREVHUNDTNFET milli ÞÚS KREVHUNDTNFET
1121 króna
KREVÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS KREVHUNDTÞFET milli ÞÚS KREVHUNDTÞFET
1121 krónu
KREVÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS KREVHUNDTÞFFT milli ÞÚS KREVHUNDTÞFFT
1122 krónur
KREVÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS KREVHUNDTÞGFFT milli ÞÚS KREVHUNDTÞGFFT
1122 krónum
KREVÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS KREVHUNDTEFFT milli ÞÚS KREVHUNDTEFFT
1122 króna
KREVÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS KREVHUNDNFET milli ÞÚS KREVHUNDNFET
1101 króna
KREVÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS KREVHUNDÞFET milli ÞÚS KREVHUNDÞFET
1101 krónu
KREVÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS KREVHUNDÞFFT milli ÞÚS KREVHUNDÞFFT
1102 krónur
KREVÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS KREVHUNDÞGFFT milli ÞÚS KREVHUNDÞGFFT
1102 krónum
KREVÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS KREVHUNDEFFT milli ÞÚS KREVHUNDEFFT
1102 króna
KREVÞÚSTUGNFET -> ÞÚS KREVTUGNFET milli ÞÚS KREVTUGNFET 1021 króna
KREVÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS KREVTUGÞFET milli ÞÚS KREVTUGÞGFET 1021 krónu
KREVÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS KREVTUGÞFFT milli ÞÚS KREVTUGÞGFFT 1022 krónur
KREVÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS KREVTUGÞGFFT milli ÞÚS KREVTUGÞGFFT
1022 krónum
KREVÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS KREVTUGEFFT milli ÞÚS KREVTUGEFFT
1022 króna
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

KREVÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG KREVNFET milli ÞÚSUNDOG KREVNFET
1001 króna
KREVÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG KREVÞFET milli ÞÚSUNDOG KREVÞFET 1001 krónu
KREVÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG KREVÞFFT milli ÞÚSUNDOG KREVÞFFT 1002 krónur
KREVÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG KREVÞGFFT milli ÞÚSUNDOG KREVÞGFFT
1002 krónum
KREVÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG KREVEFFT milli ÞÚSUNDOG KREVEFFT 1002 króna
KREVHUNDTNFET -> HUNDRAÐ KREVTUGNFET milli HUNDRAÐ KREVTUGNFET
121 króna
KREVHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ KREVTUGÞFET milli HUNDRAÐ KREVTUGÞFET
121 krónu
KREVHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ KREVTUGÞFFT milli HUNDRAÐ KREVTUGÞFFT
122 krónur
KREVHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ KREVTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ
KREVTUGÞGFFT
122 krónum
KREVHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ KREVTUGEFFT milli HUNDRAÐ KREVTUGEFFT
122 króna
KREVHUNDNFET -> HUNDRAÐOG KREVNFET milli HUNDRAÐOG KREVNFET
101 króna
KREVHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG KREVÞFET milli HUNDRAÐOG KREVÞFET
101 krónu
KREVHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG KREVÞFFT milli HUNDRAÐOG KREVÞFFT
102 krónur
KREVHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG KREVÞGFFT milli HUNDRAÐOG KREVÞGFFT
102 krónum
KREVHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG KREVEFFT milli HUNDRAÐOG KREVEFFT
102 króna
KREVTUGNFET -> TUGSAMT KREVNFET milli TUGSAMT KREVNFET 21 króna
KREVTUGÞFET -> TUGSAMT KREVÞFET milli TUGSAMT KREVÞFET
21 krónu
KREVTUGÞFFT -> TUGSAMT KREVÞFFT milli TUGSAMT KREVÞFFT
22 krónur
KREVTUGÞGFFT -> TUGSAMT KREVÞGFFT milli TUGSAMT KREVÞGFFT
22 krónum
KREVTUGEFFT -> TUGSAMT KREVEFFT milli TUGSAMT KREVEFFT
22 króna
KREVNFET -> kvknfetein KRÓEVRNFET | ε
1 króna | evra
KREVÞFET -> kvkþfetein KRÓEVRÞFET | ε
1 krónu | evru
KREVÞFFT -> kvkþfetein KVKÞFFT milli KVKÞFFT KRÓEVRÞFFT | ε
1-2 | 2-3 krónur
KREVÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT KRÓEVRÞGFFT | ÞGFFT milli ÞGFFT
KRÓEVRÞGFFT | ε
1-2 | 2-3 krónum
KREVEFFT -> kvkefetein milli EFFT KRÓEVREFFT | EFFT milli EFFT KRÓEVREFFT | ε
1-2 | 2-3króna
KRÓEVRNFET -> evnfet | krnfet
KRÓEVRÞFET -> krþfet | evþfet
KRÓEVRÞFFT -> krþfft | evþfft
KRÓEVRÞGFFT -> krþgfft | evþgfft
KRÓEVREFFT -> krefft | evefft
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

evnfet -> evra
evþfet -> evru
evþfft -> evrur
evþgfft -> evrum
evefft -> evra
krnfet -> króna
krþfet -> krónu
krþfft -> krónur
krþgfft -> krónum
krefft -> króna
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

LÍTRAR
LÍTRAR -> LÍÞÚSHUNDTNFET | LÍÞÚSHUNDTÞFET | LÍÞÚSHUNDTNFFT |
LÍÞÚSHUNDTÞFFT | LÍÞÚSHUNDTÞGFFT | LÍÞÚSHUNDNFET |
LÍÞÚSHUNDÞFET | LÍÞÚSHUNDNFFT | LÍÞÚSHUNDÞFFT | LÍÞÚSHUNDÞGFFT
| LÍÞÚSTUGNFET | LÍÞÚSTUGÞFET | LÍÞÚSTUGNFFT | LÍÞÚSTUGÞFFT |
LÍÞÚSTUGÞGFFT | LÍÞÚSNFET | LÍÞÚSÞFET | LÍÞÚSNFFT | LÍÞÚSÞFFT |
LÍÞÚSÞGFFT | LÍHUNDTNFET | LÍHUNDTÞFET | LÍHUNDTNFFT |
LÍHUNDTÞFFT | LÍHUNDTÞGFFT | LÍHUNDNFET | LÍHUNDÞFET |
LÍHUNDNFFT | LÍHUNDÞFFT | LÍHUNDÞGFFT | LÍTUGNFET | LÍTUGÞFET |
LÍTUGNFFT | LÍTUGÞFFT | LÍTUGÞGFFT | LÍNFET | LÍÞFET | LÍNFFT | LÍÞFFT |
LÍÞGFFT
LÍÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS LÍHUNDTNFET milli ÞÚS LÍHUNDTNFET
LÍÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS LÍHUNDTÞFET milli ÞÚS LÍHUNDTÞFET
LÍÞÚSHUNDTNFFT -> ÞÚS LÍHUNDTNFFT milli ÞÚS LÍHUNDTNFFT
LÍÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS LÍHUNDTÞFFT milli ÞÚS LÍHUNDTÞFFT
LÍÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS LÍHUNDTÞGFFT milli ÞÚS LÍHUNDTÞGFFT

1121 lítri
1121 lítra
1122 lítrar
1122 lítra
1122 lítrum

LÍÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS LÍHUNDNFET milli ÞÚS LÍHUNDNFET
LÍÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS LÍHUNDÞFET milli ÞÚS LÍHUNDÞFET
LÍÞÚSHUNDNFFT -> ÞÚS LÍHUNDNFFT milli ÞÚS LÍHUNDNFFT
LÍÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS LÍHUNDÞFFT milli ÞÚS LÍHUNDÞFFT
LÍÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS LÍHUNDÞGFFT milli ÞÚS LÍHUNDÞGFFT

1101 lítri
1101 lítra
1102 lítrar
1102 lítra
1102 lítrum

LÍÞÚSTUGNFET -> ÞÚS LÍTUGNFET milli ÞÚS LÍTUGNFET
LÍÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS LÍTUGÞFET milli ÞÚS LÍTUGÞFET
LÍÞÚSTUGNFFT -> ÞÚS LÍTUGNFFT milli ÞÚS LÍTUGNFFT
LÍÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS LÍTUGÞFFT milli ÞÚS LÍTUGÞFFT
LÍÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS LÍTUGÞGFFT milli ÞÚS LÍTUGÞGFFT

1021 lítri
1021 lítra
1022 lítrar
1022 lítra
1022 lítrum

LÍÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG LÍNFET milli ÞÚSUNDOG LÍNFET
LÍÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG LÍÞFET milli ÞÚSUNDOG LÍÞFET
LÍÞÚSNFFT -> ÞÚSUNDOG LÍNFFT milli ÞÚSUNDOG LÍNFFT
LÍÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG LÍÞFFT milli ÞÚSUNDOG LÍÞFFT
LÍÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG LÍÞGFFT milli ÞÚSUNDOG LÍÞGFFT

1001 lítri
1001 lítra
1002 lítrar
1002 lítra
1002 lítrum

LÍHUNDTNFET -> HUNDRAÐ LÍTUGNFET milli HUNDRAÐ LÍTUGNFET 121 lítri
LÍHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ LÍTUGÞFET milli HUNDRAÐ LÍTUGÞFET 121 lítra
LÍHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ LÍTUGNFFT milli HUNDRAÐ LÍTUGNFFT 122 lítrar
LÍHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ LÍTUGÞFFT milli HUNDRAÐ LÍTUGÞFFT 122 lítra
LÍHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ LÍTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ LÍTUGÞGFFT
122 lítrum
LÍHUNDNFET -> HUNDRAÐOG LÍNFET milli HUNDRAÐOG LÍNFET
LÍHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG LÍÞFET milli HUNDRAÐOG LÍÞFET
LÍHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG LÍNFFT milli HUNDRAÐOG LÍNFFT
LÍHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG LÍÞFFT milli HUNDRAÐOG LÍÞFFT
LÍHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG LÍÞGFFT milli HUNDRAÐOG LÍÞGFFT

101 lítri
101 lítra
102 lítrar
102 lítra
102 lítrum

LÍTUGNFET -> TUGSAMT LÍNFET milli TUGSAMT LÍNFET
LÍTUGÞFET -> TUGSAMT LÍÞFET milli TUGSAMT LÍÞFET
LÍTUGNFFT -> TUGSAMT LÍNFFT milli TUGSAMT LÍNFFT
LÍTUGÞFFT -> TUGSAMT LÍÞFFT milli TUGSAMT LÍÞFFT

21 lítri
21 lítra
22 lítrar
22 lítra
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

LÍTUGÞGFFT -> TUGSAMT LÍÞGFFT milli TUGSAMT LÍÞGFFT

22 lítrum

LÍNFET -> kknfeteinn lítrinfet | ε
1 lítri
LÍÞFET -> kkþfeteinn lítriþfet | ε
1 lítra
LÍNFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT lítrinfft | KKNFFT milli KKNFFT lítrinfft | ε
1-2 | 2-3 lítrar
LÍÞFFT -> kkþfeteinn milli KKÞFFT lítriþfft | KKÞFFT milli KKÞFFT lítriþfft | ε
1-2 | 2-3 lítra
LÍÞGFFT -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT lítriþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT lítriþgfft | ε
1-2 | 2-3lítrum
lítrinfet -> lítri | líter
lítriþfet -> lítra
lítrinfft -> lítrar | lítrarnir
lítriþfft -> lítra | lítrana
lítriþgfft -> lítrum | lítrunum
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

MÁNUÐIR
MÁNUÐIR -> MÁNHUNDTNFET | MÁNHUNDTÞFET | MÁNHUNDTÞGFET |
MÁNHUNDTEFET | MÁNHUNDTNFFT | MÁNHUNDTÞFFT |
MÁNHUNDTÞGFFT | MÁNHUNDTEFFT | MÁNHUNDNFET |
MÁNHUNDÞFET | MÁNHUNDÞGFET | MÁNHUNDEFET | MÁNHUNDNFFT |
MÁNHUNDÞFFT | MÁNHUNDÞGFFT | MÁNHUNDEFFT | MÁNTUGNFET |
MÁNTUGÞFET | MÁNTUGÞGFET | MÁNTUGEFET | MÁNTUGNFFT |
MÁNTUGÞFFT | MÁNTUGÞGFFT | MÁNTUGEFFT | MÁNNFET | MÁNÞFET |
MÁNÞGFET | MÁNEFET | MÁNNFFT | MÁNÞFFT | MÁNÞGFFT | MÁNEFFT
MÁNHUNDTNFET -> HUNDRAÐ MÁNTUGNFET milli HUNDRAÐ MÁNTUGNFET
121 mánuður
MÁNHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ MÁNTUGÞFET milli HUNDRAÐ MÁNTUGÞFET
121 mánuð
MÁNHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ MÁNTUGÞGFET milli HUNDRAÐ MÁNTUGÞGFET
121 mánuði
MÁNHUNDTEFET -> HUNDRAÐ MÁNTUGEFET milli HUNDRAÐ MÁNTUGEFET
121 mánaðar
MÁNHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ MÁNTUGNFFT milli HUNDRAÐ MÁNTUGNFFT
122 mánuðir
MÁNHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ MÁNTUGÞFFT milli HUNDRAÐ MÁNTUGÞFFT
122 mánuði
MÁNHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ MÁNTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ MÁNTUGÞGFFT
122 mánuðum
MÁNHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ MÁNTUGEFFT milli HUNDRAÐ MÁNTUGEFFT
122 mánaða
MÁNHUNDNFET -> HUNDRAÐOG MÁNNFET milli HUNDRAÐOG MÁNNFET
101 mánuður
MÁNHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG MÁNÞFET milli HUNDRAÐOG MÁNÞFET
101 mánuð
MÁNHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG MÁNÞGFET milli HUNDRAÐOG MÁNÞGFET
101 mánuði
MÁNHUNDEFET -> HUNDRAÐOG MÁNEFET milli HUNDRAÐOG MÁNEFET
101 mánaðar
MÁNHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG MÁNNFFT milli HUNDRAÐOG MÁNNFFT
102 mánuðir
MÁNHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG MÁNÞFFT milli HUNDRAÐOG MÁNÞFFT
102 mánuði
MÁNHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG MÁNÞGFFT milli HUNDRAÐOG MÁNÞGFFT
102 mánuðum
MÁNHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG MÁNEFFT milli HUNDRAÐOG MÁNEFFT
102 mánaða
MÁNTUGNFET -> TUGSAMT MÁNNFET milli TUGSAMT MÁNNFET
MÁNTUGÞFET -> TUGSAMT MÁNÞFET milli TUGSAMT MÁNÞFET
MÁNTUGÞGFET -> TUGSAMT MÁNÞGFET milli TUGSAMT MÁNÞGFET
MÁNTUGEFET -> TUGSAMT MÁNEFET milli TUGSAMT MÁNEFET
MÁNTUGNFFT -> TUGSAMT MÁNNFFT milli TUGSAMT MÁNNFFT
MÁNTUGÞFFT -> TUGSAMT MÁNÞFFT milli TUGSAMT MÁNÞFFT
MÁNTUGÞGFFT -> TUGSAMT MÁNÞGFFT milli TUGSAMT MÁNÞGFFT
MÁNTUGEFFT -> TUGSAMT MÁNEFFT milli TUGSAMT MÁNEFFT

- 120 -

21 mánuður
21 mánuð
21 mánuði
21 mánaðar
22 mánuðir
22 mánuði
22 mánuðum
22 mánaða

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

MÁNNFET -> kknfeteinn mánnfet | ε
1 mánuður
MÁNÞFET -> kkþfeteinn mánþfet | ε
1 mánuð
MÁNÞGFET -> kkþgfeteinn mánþgfet | ε
1 mánuði
MÁNEFET -> kkefeteinn mánefet | ε
1 mánaðar
MÁNNFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT mánnfft | KKNFFT milli KKNFFT mánnfft | ε
1-2 | 2-3 mánuðir
MÁNÞFFT -> kkþfeteinn milli KKÞFFT mánþfft | KKÞFFT milli KKÞFFT mánþfft | ε
1-2 | 2-3 mánuði
MÁNÞGFFT -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT mánþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT mánþgfft | ε
1-2 | 2-3 mánuðum
MÁNEFFT -> kkefeteinn milli EFFT mánefft | EFFT milli EFFT mánefft | ε
1-2 | 2-3 mánaða
mánnfet -> mánuður
mánþfet -> mánuð
mánþgfet -> mánuði
mánefet -> mánaðar
mánnfft -> mánuðir
mánþfft -> mánuði
mánþgfft -> mánuðum
mánefft -> mánaða
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

METRAR
METRAR -> MEÞÚSHUNDTNFET | MEÞÚSHUNDTÞFET | MEÞÚSHUNDTNFFT |
MEÞÚSHUNDTÞFFT | MEÞÚSHUNDTÞGFFT | MEÞÚSHUNDNFET |
MEÞÚSHUNDÞFET | MEÞÚSHUNDNFFT | MEÞÚSHUNDÞFFT |
MEÞÚSHUNDÞGFFT | MEÞÚSTUGNFET | MEÞÚSTUGÞFET |
MEÞÚSTUGNFFT | MEÞÚSTUGÞFFT | MEÞÚSTUGÞGFFT | MEÞÚSNFET |
MEÞÚSÞFET | MEÞÚSNFFT | MEÞÚSÞFFT | MEÞÚSÞGFFT | MEHUNDTNFET |
MEHUNDTÞFET | MEHUNDTNFFT | MEHUNDTÞFFT | MEHUNDTÞGFFT |
MEHUNDNFET | MEHUNDÞFET | MEHUNDNFFT | MEHUNDÞFFT |
MEHUNDÞGFFT | METUGNFET | METUGÞFET | METUGNFFT | METUGÞFFT |
METUGÞGFFT | MENFET | MEÞFET | MENFFT | MEÞFFT | MEÞGFFT
MEÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS MEHUNDTNFET milli ÞÚS MEHUNDTNFET 1121 metri
MEÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS MEHUNDTÞFET milli ÞÚS MEHUNDTÞFET 1121 metra
MEÞÚSHUNDTNFFT -> ÞÚS MEHUNDTNFFT milli ÞÚS MEHUNDTNFFT 1122 metrar
MEÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS MEHUNDTÞFFT milli ÞÚS MEHUNDTÞFFT 1122 metra
MEÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS MEHUNDTÞGFFT milli ÞÚS MEHUNDTÞGFFT
1122 metrum
MEÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS MEHUNDNFET milli ÞÚS MEHUNDNFET
MEÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS MEHUNDÞFET milli ÞÚS MEHUNDÞFET
MEÞÚSHUNDNFFT -> ÞÚS MEHUNDNFFT milli ÞÚS MEHUNDNFFT
MEÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS MEHUNDÞFFT milli ÞÚS MEHUNDÞFFT
MEÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS MEHUNDÞGFFT milli ÞÚS MEHUNDÞGFFT

1101 metri
1101 metra
1102 metrar
1102 metra
1102 metrum

MEÞÚSTUGNFET -> ÞÚS METUGNFET milli ÞÚS METUGNFET
MEÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS METUGÞFET milli ÞÚS METUGÞFET
MEÞÚSTUGNFFT -> ÞÚS METUGNFFT milli ÞÚS METUGNFFT
MEÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS METUGÞFFT milli ÞÚS METUGÞFFT
MEÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS METUGÞGFFT milli ÞÚS METUGÞGFFT

1021 metri
1021 metra
1022 metrar
1022 metra
1022 metrum

MEÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG MENFET milli ÞÚSUNDOG MENFET
MEÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG MEÞFET milli ÞÚSUNDOG MEÞFET
MEÞÚSNFFT -> ÞÚSUNDOG MENFFT milli ÞÚSUNDOG MENFFT
MEÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG MEÞFFT milli ÞÚSUNDOG MEÞFFT
MEÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG MEÞGFFT milli ÞÚSUNDOG MEÞGFF

1001 metri
1001 metra
1002 metrar
1002 metra
1002 metrum

MEHUNDTNFET -> HUNDRAÐ METUGNFET milli HUNDRAÐ METUGNFET
121 metri
MEHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ METUGÞFET milli HUNDRAÐ METUGÞFET
121 metra
MEHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ METUGNFFT milli HUNDRAÐ METUGNFFT
122 metrar
MEHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ METUGÞFFT milli HUNDRAÐ METUGÞFFT
122 metra
MEHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ METUGÞGFFT milli HUNDRAÐ METUGÞGFFT
122 metrum
MEHUNDNFET -> HUNDRAÐOG MENFET milli HUNDRAÐOG MENFET
MEHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG MEÞFET milli HUNDRAÐOG MEÞFET
MEHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG MENFFT milli HUNDRAÐOG MENFFT
MEHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG MEÞFFT milli HUNDRAÐOG MEÞFFT
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101 metri
101 metra
102 metrar
102 metra

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

MEHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG MEÞGFFT milli HUNDRAÐOG MEÞGFFT
102 metrum
METUGNFET -> TUGSAMT MENFET milli TUGSAMT MENFET
METUGÞFET -> TUGSAMT MEÞFET milli TUGSAMT MEÞFET
METUGNFFT -> TUGSAMT MENFFT milli TUGSAMT MENFFT
METUGÞFFT -> TUGSAMT MEÞFFT milli TUGSAMT MEÞFFT
METUGÞGFFT -> TUGSAMT MEÞGFFT milli TUGSAMT MEÞGFFT

21 metri
21 metra
22 metrar
22 metra
22 metrum

MENFET -> kknfeteinn METRINFET | ε
1 metri
MEÞFET -> kkþfeteinn METRIÞFET | ε
1 metra
MENFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT METRINFFT | KKNFFT milli KKNFFT METRINFFT | ε
1-2 | 2-3 metrar
MEÞFFT -> kkþfeteinn milli KKÞFFT METRIÞFFT | KKÞFFT milli KKÞFFT METRIÞFFT | ε
1-2 | 2-3 metra
MEÞGFFT -> kkþgfeteinn milli ÞGFFT METRIÞGFFT | ÞGFFT milli ÞGFFT METRIÞGFFT | ε
1-2 | 2-3 metrum
METRINFET -> metrinfet | millimnfet | sentimnfet | kílómnfet | fermnfet |
fersentimnfet
METRIÞFET -> metriþfet | millimþfet | sentimþfet | kílómþfet | fermþfet |
fersentimþfet
METRINFFT -> metrinfft | millimnfft | sentimnfft | kílómnfft | fermnfft |
fersentimnfft
METRIÞFFT -> metriþfft | millimþfft | sentimþfft | kílómþfft | fermþfft |
fersentimþfft
METRIÞGFFT -> metriþgfft | millimþgfft | sentimþgfft | kílómþgfft | fermþgfft |
fersentimþgfft
metrinfet -> metri | meter
metriþfet -> metra
metrinfft -> metrar | metrarnir
metriþfft -> metra | metrana
metriþgfft -> metrum | metrunum
millimnfet -> millimetri | millimeter
millimþfet -> millimetra
millimnfft -> millimetrar | millimetrarnir
millimþfft -> millimetra | millimetrana
millimþgfft -> millimetrum | millimetrunum
sentimnfet -> sentimetri | sentimeter
sentimþfet -> sentimetra
sentimnfft -> sentimetrar | sentimetrarnir
sentimþfft -> sentimetra | sentimetrana
sentimþgfft -> sentimetrum | sentimetrunum
kílómnfet -> kílómetri | kílómeter
kílómþfet -> kílómetra
kílómnfft -> kílómetrar | kílómetrarnir
kílómþfft -> kílómetra | kílómetrana
kílómþgfft -> kílómetrum | kílómetrunum
fermnfet -> fermetri | fermeter
fermþfet -> fermetra
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

fermnfft -> fermetrar
fermþfft -> fermetra
fermþgfft -> fermetrum
ferkílómnfet -> ferkílómetri | ferkílómeter
ferkílómþfet -> ferkílómetra
ferkílómnfft -> ferkílómetrar
ferkílómþfft -> ferkílómetra
ferkílómþgfft -> ferkílómetrum
fersentimnfet -> fersentimetri | fersentimeter
fersentimþfet -> fersentimetra
fersentimnfft -> fersentimetrar
fersentimþfft -> fersentimetra
fersentimþgfft -> fersentimetrum
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

MILLIBÖR
MILLIBAR -> MBÞÚSHUNDTÞFET | MBÞÚSHUNDTÞGFET | MBÞÚSHUNDTEFET |
MBÞÚSHUNDTÞFFT | MBÞÚSHUNDTÞGFFT | MBÞÚSHUNDTEFFT |
MBÞÚSHUNDÞFET | MBÞÚSHUNDÞGFET | MBÞÚSHUNDEFET |
MBÞÚSHUNDÞFFT | MBÞÚSHUNDÞGFFT | MBÞÚSHUNDEFFT |
MBÞÚSTUGÞFET | MBÞÚSTUGÞGFET | MBÞÚSTUGEFET |
MBÞÚSTUGÞFFT | MBÞÚSTUGÞGFFT | MBÞÚSTUGEFFT | MBÞÚSÞFET |
MBÞÚSÞGFET | MBÞÚSEFET | MBÞÚSÞFFT | MBÞÚSÞGFFT | MBÞÚSEFFT |
MBHUNDTÞFET | MBHUNDTÞGFET | MBHUNDTEFET | MBHUNDTÞFFT |
MBHUNDTÞGFFT | MBHUNDTEFFT | MBHUNDÞFET | MBHUNDÞGFET |
MBHUNDEFET | MBHUNDÞFFT | MBHUNDÞGFFT | MBHUNDEFFT |
MBTUGÞFET | MBTUGÞGFET | MBTUGEFET | MBTUGÞFFT |
MBTUGÞGFFT | MBTUGEFFT | MBÞFET | MBÞGFET | MBEFET | MBÞFFT |
MBÞGFFT | MBEFFT
MBÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS MBHUNDTÞFET milli ÞÚS MBHUNDTÞFET 1121 millibar
MBÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS MBHUNDTÞGFET milli ÞÚS MBHUNDTÞGFET
1121 millibari
MBÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS MBHUNDTEFET milli ÞÚS MBHUNDTEFET 1121 millibars
MBÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS MBHUNDTÞFFT milli ÞÚS MBHUNDTÞFFT 1122 millibör
MBÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS MBHUNDTÞGFFT milli ÞÚS MBHUNDTÞGFFT
1122 millibörum
MBÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS MBHUNDTEFFT milli ÞÚS MBHUNDTEFFT 1122 millibara
MBÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS MBHUNDÞFET milli ÞÚS MBHUNDÞFET
MBÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS MBHUNDÞGFET milli ÞÚS MBHUNDÞGFET
MBÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS MBHUNDEFET milli ÞÚS MBHUNDEFET
MBÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS MBHUNDÞFFT milli ÞÚS MBHUNDÞFFT
MBÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS MBHUNDÞGFFT milli ÞÚS MBHUNDÞGFFT
MBÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS MBHUNDEFFT milli ÞÚS MBHUNDEFFT

1101 millibar
1101 millibari
1101 millibars
1102 millibör
1102 millibörum
1102 millibara

MBÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS MBTUGÞFET milli ÞÚS MBTUGÞFET
MBÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS MBTUGÞGFET milli ÞÚS MBTUGÞGFET
MBÞÚSTUGEFET -> ÞÚS MBTUGEFET milli ÞÚS MBTUGEFET
MBÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS MBTUGÞFFT milli ÞÚS MBTUGÞFFT
MBÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS MBTUGÞGFFT milli ÞÚS MBTUGÞGFFT
MBÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS MBTUGEFFT milli ÞÚS MBTUGEFFT

1021 millibar
1021 millibari
1021 millibars
1022 millibör
1022 millibörum
1022 millibara

MBÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG MBÞFET milli ÞÚSUNDOG MBÞFET
MBÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG MBÞGFET milli ÞÚSUNDOG MBÞGFET
MBÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG MBEFET milli ÞÚSUNDOG MBEFET
MBÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG MBÞFFT milli ÞÚSUNDOG MBÞFFT
MBÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG MBÞGFFT milli ÞÚSUNDOG MBÞGFFT
MBÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG MBEFFT milli ÞÚSUNDOG MBEFFT

1001 millibar
1001 millibari
1001 millibars
1002 millibör
1002 millibörum
1002 millibara

MBHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ MBTUGÞFET milli HUNDRAÐ MBTUGÞFET
121 millibar
MBHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ MBTUGÞGFET milli HUNDRAÐ MBTUGÞGFET
121 millibari
MBHUNDTEFET -> HUNDRAÐ MBTUGEFET milli HUNDRAÐ MBTUGEFET
121 millibars
MBHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ MBTUGÞFFT milli HUNDRAÐ MBTUGÞFFT
122 millibör

- 125 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

MBHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ MBTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ MBTUGÞGFFT
122 millibörum
MBHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ MBTUGEFFT milli HUNDRAÐ MBTUGEFFT
122 millibara
MBHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG MBÞFET milli HUNDRAÐOG MBÞFET 101 millibar
MBHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG MBÞGFET milli HUNDRAÐOG MBÞGFET
101 millibari
MBHUNDEFET -> HUNDRAÐOG MBEFET milli HUNDRAÐOG MBEFET 101 millibars
MBHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG MBÞFFT milli HUNDRAÐOG MBÞFFT 102 millibör
MBHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG MBÞGFFT milli HUNDRAÐOG MBÞGFFT
102 millibörum
MBHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG MBEFFT milli HUNDRAÐOG MBEFFT 102 millibara
MBTUGÞFET -> TUGSAMT MBÞFET milli TUGSAMT MBÞFET
MBTUGÞGFET -> TUGSAMT MBÞGFET milli TUGSAMT MBÞGFET
MBTUGEFET -> TUGSAMT MBEFET milli TUGSAMT MBEFET
MBTUGÞFFT -> TUGSAMT MBÞFFT milli TUGSAMT MBÞFFT
MBTUGÞGFFT -> TUGSAMT MBÞGFFT milli TUGSAMT MBÞGFFT
MBTUGEFFT -> TUGSAMT MBEFFT milli TUGSAMT MBEFFT

21 millibar
21 millibari
21 millibars
22 millibör
22 millibörum
22 millibara

MBÞFET -> hkþfeteitt millibarþfet | ε
1 millibar
MBÞGFET -> hkþgfeteitt millibarþgfet | ε
1 millibari
MBEFET -> hkefeteitt millibarefet | ε
1 millibars
MBÞFFT -> hkþfeteitt milli HKÞFFT millibarþfft | HKÞFFT milli HKÞFFT millibarþfft | ε
1-2 | 2-3 millibör
MBÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT millibarþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT millibarþgfft | ε
1-2 | 2-3 millibörum
MBEFFT -> hkefeteitt milli EFFT millibarefft | EFFT milli EFFT millibarefft | ε 1-2 | 2-3 millibara
millibarþfet -> millibar
millibarþgfet -> millibari
millibarefet -> millibars
millibarþfft -> millibör
millibarþgfft -> millibörum
millibarefft -> millibara
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Valdís Ólafsdóttir

MILLJARÐAR
MILLJARÐAR -> MILLJARÞÚSHUNDTNFET | MILLJARÞÚSHUNDTÞFET |
MILLJARÞÚSHUNDTÞGFET | MILLJARÞÚSHUNDTEFET |
MILLJARÞÚSHUNDTNFFT | MILLJARÞÚSHUNDTÞFFT |
MILLJARÞÚSHUNDTÞGFFT | MILLJARÞÚSHUNDNFET |
MILLJARÞÚSHUNDÞFET | MILLJARÞÚSHUNDÞGFET |
MILLJARÞÚSHUNDEFET | MILLJARÞÚSHUNDNFFT |
MILLJARÞÚSHUNDÞFFT | MILLJARÞÚSHUNDÞGFFT |
MILLJARÞÚSTUGNFET | MILLJARÞÚSTUGÞFET |
MILLJARÞÚSTUGÞGFET | MILLJARÞÚSTUGEFET |
MILLJARÞÚSTUGNFFT | MILLJARÞÚSTUGÞFFT |
MILLJARÞÚSTUGÞGFFT | MILLJARÞÚSNFET | MILLJARÞÚSÞFET |
MILLJARÞÚSÞGFET | MILLJARÞÚSEFET | MILLJARÞÚSNFFT |
MILLJARÞÚSÞFFT | MILLJARÞÚSÞGFFT | MILLJARHUNDTNFET |
MILLJARHUNDTÞFET | MILLJARHUNDTÞGFET |
MILLJARHUNDTEFET | MILLJARHUNDTNFFT | MILLJARHUNDTÞFFT |
MILLJARHUNDTÞGFFT | MILLJARHUNDNFET | MILLJARHUNDÞFET |
MILLJARHUNDÞGFET | MILLJARHUNDEFET | MILLJARHUNDNFFT |
MILLJARHUNDÞFFT | MILLJARHUNDÞGFFT | MILLJARTUGNFET |
MILLJARTUGÞFET | MILLJARTUGÞGFET | MILLJARTUGEFET |
MILLJARTUGNFFT | MILLJARTUGÞFFT | MILLJARTUGÞGFFT |
MILLJARNFET | MILLJARÞFET | MILLJARÞGFET | MILLJAREFET |
MILLJARNFFT | MILLJARÞFFT | MILLJARÞGFFT
MILLJARÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS MILLJARHUNDTNFET milli ÞÚS
MILLJARHUNDTNFET
1121 milljarður
MILLJARÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS MILLJARHUNDTÞFET milli ÞÚS MILLJARHUNDTÞFET
1121 milljarð
MILLJARÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS MILLJARHUNDTÞGFET milli ÞÚS
MILLJARHUNDTÞGFET
1121 milljarði
MILLJARÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS MILLJARHUNDTEFET milli ÞÚS
MILLJARHUNDTEFET
1121 milljarðs
MILLJARÞÚSHUNDTNFFT -> ÞÚS MILLJARHUNDTNFFT milli ÞÚS
MILLJARHUNDTNFFT
1122 milljarðar
MILLJARÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS MILLJARHUNDTÞFFT milli ÞÚS
MILLJARHUNDTÞFFT
1122 milljarða
MILLJARÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS MILLJARHUNDTÞGFFT milli ÞÚS
MILLJARHUNDTÞGFFT
1122 milljörðum
MILLJARÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS MILLJARHUNDNFET milli ÞÚS MILLJARHUNDNFET
1101 milljarður
MILLJARÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS MILLJARHUNDÞFET milli ÞÚS MILLJARHUNDÞFET
1101 milljarð
MILLJARÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS MILLJARHUNDÞGFET milli ÞÚS
MILLJARHUNDÞGFET
1101 milljarði
MILLJARÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS MILLJARHUNDEFET milli ÞÚS MILLJARHUNDEFET
1101 milljarðs
MILLJARÞÚSHUNDNFFT -> ÞÚS MILLJARHUNDNFFT milli ÞÚS MILLJARHUNDNFFT
1102 milljarðar
MILLJARÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS MILLJARHUNDÞFFT milli ÞÚS MILLJARHUNDÞFFT
1102 milljarða
MILLJARÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS MILLJARHUNDÞGFFT milli ÞÚS
MILLJARHUNDÞGFFT
1102 milljörðum
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

MILLJARÞÚSTUGNFET -> ÞÚS MILLJARTUGNFET milli ÞÚS MILLJARTUGNFET
1021 milljarður
MILLJARÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS MILLJARTUGÞFET milli ÞÚS MILLJARTUGÞFET
1021 milljarð
MILLJARÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS MILLJARTUGÞGFET milli ÞÚS MILLJARTUGÞGFET
1021 milljarði
MILLJARÞÚSTUGEFET -> ÞÚS MILLJARTUGEFET milli ÞÚS MILLJARTUGEFET
1021 milljarðs
MILLJARÞÚSTUGNFFT -> ÞÚS MILLJARTUGNFFT milli ÞÚS MILLJARTUGNFFT
1022 milljarðar
MILLJARÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS MILLJARTUGÞFFT milli ÞÚS MILLJARTUGÞFFT
1022 milljarða
MILLJARÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS MILLJARTUGÞGFFT milli ÞÚS MILLJARTUGÞGFFT
1022 milljörðum
MILLJARÞÚSNFET -> ÞÚS MILLJARNFET milli ÞÚS MILLJARNFET
MILLJARÞÚSÞFET -> ÞÚS MILLJARÞFET milli ÞÚS MILLJARÞFET
MILLJARÞÚSÞGFET -> ÞÚS MILLJARÞGFET milli ÞÚS MILLJARÞGFET
MILLJARÞÚSEFET -> ÞÚS MILLJAREFET milli ÞÚS MILLJAREFET
MILLJARÞÚSNFFT -> ÞÚS MILLJARNFFT milli ÞÚS MILLJARNFFT
MILLJARÞÚSÞFFT -> ÞÚS MILLJARÞFFT milli ÞÚS MILLJARÞFFT
MILLJARÞÚSÞGFFT -> ÞÚS MILLJARÞGFFT milli ÞÚS MILLJARÞGFFT

1001 milljarður
1001 milljarð
1001 milljarði
1001 milljarðs
1002 milljarðar
1002 milljarða
1002 milljörðum

MILLJARHUNDTNFET -> HUNDRAÐ MILLJARTUGNFET milli HUNDRAÐ
MILLJARTUGNFET
121 milljarður
MILLJARHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ MILLJARTUGÞFET milli HUNDRAÐ
MILLJARTUGÞFET
121 milljarð
MILLJARHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ MILLJARTUGÞGFET milli HUNDRAÐ
MILLJARTUGÞGFET
121 milljarði
MILLJARHUNDTEFET -> HUNDRAÐ MILLJARTUGEFET milli HUNDRAÐ
MILLJARTUGEFET
121 milljarðs
MILLJARHUNDTNFFT -> HUNDRAÐ MILLJARTUGNFFT milli HUNDRAÐ
MILLJARTUGNFFT
122 milljarðar
MILLJARHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ MILLJARTUGÞFFT milli HUNDRAÐ
MILLJARTUGÞFFT
122 milljarða
MILLJARHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ MILLJARTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ
MILLJARTUGÞGFFT
122 milljörðum
MILLJARHUNDNFET -> HUNDRAÐOG MILLJARNFET milli HUNDRAÐOG
MILLJARNFET
101 milljarður
MILLJARHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG MILLJARÞFET milli HUNDRAÐOG MILLJARÞFET
101 milljarð
MILLJARHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG MILLJARÞGFET milli HUNDRAÐOG
MILLJARÞGFET
101 milljarði
MILLJARHUNDEFET -> HUNDRAÐOG MILLJAREFET milli HUNDRAÐOG MILLJAREFET
101 milljarðs
MILLJARHUNDNFFT -> HUNDRAÐOG MILLJARNFFT milli HUNDRAÐOG MILLJARNFFT
102 milljarðar
MILLJARHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG MILLJARÞFFT milli HUNDRAÐOG MILLJARÞFFT
102 milljarða
MILLJARHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG MILLJARÞGFFT milli HUNDRAÐOG
MILLJARÞGFFT
102 milljörðum
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

MILLJARTUGNFET -> TUGSAMT MILLJARNFET milli TUGSAMT MILLJARNFET
21 milljarður
MILLJARTUGÞFET -> TUGSAMT MILLJARÞFET milli TUGSAMT MILLJARÞFET
21 milljarð
MILLJARTUGÞGFET -> TUGSAMT MILLJARÞGFET milli TUGSAMT MILLJARÞGFET
21 milljarði
MILLJARTUGEFET -> TUGSAMT MILLJAREFET milli TUGSAMT MILLJAREFET
21 milljarðs
MILLJARTUGNFFT -> TUGSAMT MILLJARNFFT milli TUGSAMT MILLJARNFFT
22 milljarðar
MILLJARTUGÞFFT -> TUGSAMT MILLJARÞFFT milli TUGSAMT MILLJARÞFFT
22 milljarða
MILLJARTUGÞGFFT -> TUGSAMT MILLJARÞGFFT milli TUGSAMT MILLJARÞGFFT
22 milljörðum
MILLJARNFET -> kknfeteinn milljarnfet | ε
1 milljarður
MILLJARÞFET -> kkþfeteinn milljarþfet | ε
1 milljarð
MILLJARÞGFET -> kkþgfeteinn milljarþgfet | ε
1 milljarði
MILLJAREFET -> kkefeteinn milljarefet | ε
1 milljarðs
MILLJARNFFT -> kknfeteinn milli KKNFFT milljarnfft | KKNFFT milli KKNFFT milljarnfft | ε
1-2 | 2-3 milljarðar
MILLJARÞFFT -> kkþfeteinn milli KKÞFFT milljarþfft | ε KKÞFFT milli KKÞFFT milljarþfft | ε
1-2 | 2-3 milljarða
MILLJARÞGFFT -> kkþgfeteinn ÞGFFT milli ÞGFFT milljarþgfft | ε
1-2 | 2-3 milljörðum
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MILLJÓNIR OG BILLJÓNIR
MILLJÓNIROGBILLJÓNIR -> MILLJÞÚSHUNDTÞFET | MILLJÞÚSHUNDTEFET |
MILLJÞÚSHUNDTÞFFT | MILLJÞÚSHUNDTÞGFFT |
MILLJÞÚSHUNDTEFFT | MILLJÞÚSHUNDÞFET |
MILLJÞÚSHUNDEFET | MILLJÞÚSHUNDÞFFT |
MILLJÞÚSHUNDÞGFFT | MILLJÞÚSHUNDEFFT |
MILLJÞÚSTUGÞFET | MILLJÞÚSTUGEFET |
MILLJÞÚSTUGÞFFT | MILLJÞÚSTUGÞGFFT |
MILLJÞÚSTUGEFFT | MILLJÞÚSÞFET | MILLJÞÚSEFET |
MILLJÞÚSÞFFT | MILLJÞÚSÞGFFT | MILLJÞÚSEFFT |
MILLJHUNDTÞFET | MILLJHUNDTEFET |
MILLJHUNDTÞFFT | MILLJHUNDTÞGFFT |
MILLJHUNDTEFFT | MILLJHUNDÞFET | MILLJHUNDEFET |
MILLJHUNDÞFFT | MILLJHUNDÞGFFT | MILLJHUNDEFFT |
MILLJTUGÞFET | MILLJTUGEFET | MILLJTUGÞFFT |
MILLJTUGÞGFFT | MILLJTUGEFFT | MILLJÞFET |
MILLJEFET | MILLJÞFFT | MILLJÞGFFT | MILLJEFFT
MILLJÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS MILLJHUNDTÞFET milli ÞÚS MILLJHUNDTÞFET
1121 milljón
MILLJÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS MILLJHUNDTEFET milli ÞÚS MILLJHUNDTEFET
1121 milljónar
MILLJÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS MILLJHUNDTÞFFT milli ÞÚS MILLJHUNDTÞFFT
1122 milljónir
MILLJÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS MILLJHUNDTÞGFFT milli ÞÚS MILLJHUNDTÞGFFT
1122 milljónum
MILLJÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS MILLJHUNDTEFET milli ÞÚS MILLJHUNDTEFET
1122 milljóna
MILLJÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS MILLJHUNDRÞFET milli ÞÚS MILLJHUNDRÞFET
1101 milljón
MILLJÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS MILLJHUNDREFET milli ÞÚS MILLJHUNDREFET
1101 milljónar
MILLJÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS MILLJHUNDRÞFFT milli ÞÚS MILLJHUNDRÞFFT
1102 milljónir
MILLJÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS MILLJHUNDRÞGFFT milli ÞÚS MILLJHUNDRÞGFFT
1102 milljónum
MILLJÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS MILLJHUNDREFFT ÞÚS MILLJHUNDREFFT
1102 milljóna
MILLJÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS MILLJTUGÞFET milli ÞÚS MILLJTUGÞFET 1021 milljón
MILLJÞÚSTUGEFET -> ÞÚS MILLJTUGEFET milli ÞÚS MILLJTUGEFET 1021 milljónar
MILLJÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS MILLJTUGÞFFT milli ÞÚS MILLJTUGÞFFT 1022 milljónir
MILLJÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS MILLJTUGÞGFFT milli ÞÚS MILLJTUGÞGFFT
1022 milljónum
MILLJÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS MILLJTUGEFFT milli ÞÚS MILLJTUGEFFT 1022 milljóna
MILLJÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG MILLJÞFET milli ÞÚSUNDOG MILLJÞFET
1001 milljón
MILLJÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG MILLJEFET milli ÞÚSUNDOG MILLJEFET
1001 milljónar
MILLJÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG MILLJÞFFT milli ÞÚSUNDOG MILLJÞFFT
1002 milljónir
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MILLJÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG MILLJÞGFFT milli ÞÚSUNDOG MILLJÞGFFT
1002 milljónum
MILLJÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG MILLJEFFT milli ÞÚSUNDOG MILLJEFFT
1002 milljóna
MILLJHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ MILLJTUGÞFET milli HUNDRAÐ MILLJTUGÞFET
121 milljón
MILLJHUNDTEFET -> HUNDRAÐ MILLJTUGEFET milli HUNDRAÐ MILLJTUGEFET
121 milljónar
MILLJHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ MILLJTUGÞFFT milli HUNDRAÐ MILLJTUGÞFFT
122 milljónir
MILLJHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ MILLJTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ MILLJTUGÞGFFT
122 milljónum
MILLJHUNDTEFET -> HUNDRAÐ MILLJTUGEFFT milli HUNDRAÐ MILLJTUGEFFT
122 milljóna
MILLJHUNDRÞFET -> HUNDRAÐOG MILLJÞFET milli HUNDRAÐOG MILLJÞFET
101 milljón
MILLJHUNDREFET -> HUNDRAÐOG MILLJEFET milli HUNDRAÐOG MILLJEFET
101 milljónar
MILLJHUNDRÞFFT -> HUNDRAÐOG MILLJÞFFT milli HUNDRAÐOG MILLJÞFFT
102 milljónir
MILLJHUNDRÞGFFT -> HUNDRAÐOG MILLJÞGFFT milli HUNDRAÐOG MILLJÞGFFT
102 milljónum
MILLJHUNDREFFT -> HUNDRAÐOG MILLJEFFT milli HUNDRAÐOG MILLJEFFT
102 milljóna
MILLJTUGÞFET -> TUGSAMT MILLJÞFET milli TUGSAMT MILLJÞFET 21 milljón
MILLJTUGEFET -> TUGSAMT MILLJEFET milli TUGSAMT MILLJEFET 21 milljónar
MILLJTUGÞFFT -> TUGSAMT MILLJÞFFT milli TUGSAMT MILLJÞFFT 22 milljónir
MILLJTUGÞGFFT -> TUGSAMT MILLJÞGFFT milli TUGSAMT MILLJÞGFFT
22 milljónum
MILLJTUGEFFT -> TUGSAMT MILLJEFFT milli TUGSAMT MILLJEFFT 22 milljóna
MILLJÞFET -> kvkþfetein MBÞFET | ε
1 milljón
MILLJEFET -> kvkefetein MBEFET | ε
1 milljónar
MILLJÞFFT -> kvkþfetein milli KVKÞFFT MBÞFFT | KVKÞFFT milli KVKÞFFT MBÞFFT | ε
1-2 | 2-3 milljónir
MILLJÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT MBÞGFFT | ÞGFFT milli ÞGFFT MBÞGFFT | ε
1-2 | 2-3 milljónum
MILLJEFFT -> kvkefetein milli EFFT MBEFFT | EFFT milli EFFT MBEFFT | ε
1-2 | 2-3 milljóna
MBÞFET -> millþfet | billþfet
MBEFET -> millefet | billefet
MBÞFFT -> millþfft | billþfft
MBÞGFFT -> millþgfft | billþgfft
MBEFFT -> millefft | billefft
billþfet -> billjón
billefet -> billjónar
billþfft -> billjónir
billþgfft -> billjónum
billefft -> billjóna
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MÍLUR
MÍLUR -> MÍLÞÚSHUNDTNFET | MÍLÞÚSHUNDTÞFET | MÍLÞÚSHUNDTÞFFT |
MÍLÞÚSHUNDTÞGFFT | MÍLÞÚSHUNDTEFFT | MÍLÞÚSHUNDNFET |
MÍLÞÚSHUNDÞFET | MÍLÞÚSHUNDÞFFT | MÍLÞÚSHUNDÞGFFT |
MÍLÞÚSHUNDEFFT | MÍLÞÚSTUGNFET | MÍLÞÚSTUGÞFET |
MÍLÞÚSTUGÞFFT | MÍLÞÚSTUGÞGFFT | MÍLÞÚSTUGEFFT | MÍLÞÚSNFET |
MÍLÞÚSÞFET | MÍLÞÚSÞFFT | MÍLÞÚSÞGFFT | MÍLÞÚSEFFT |
MÍLHUNDTNFET | MÍLHUNDTÞFET | MÍLHUNDTÞFFT | MÍLHUNDTÞGFFT |
MÍLHUNDTEFFT | MÍLHUNDNFET | MÍLHUNDÞFET | MÍLHUNDÞFFT |
MÍLHUNDÞGFFT | MÍLHUNDEFFT | MÍLTUGNFET | MÍLTUGÞFET |
MÍLTUGÞFFT | MÍLTUGÞGFFT | MÍLTUGEFFT | MÍLNFET | MÍLÞFET |
MÍLÞFFT | MÍLÞGFFT | MÍLEFFT
MÍLÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS MÍLHUNDTNFET milli ÞÚS MÍLHUNDTNFET
1121 míla
MÍLÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS MÍLHUNDTÞFET milli ÞÚS MÍLHUNDTÞFET
1121 mílu
MÍLÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS MÍLHUNDTÞFFT milli ÞÚS MÍLHUNDTÞFFT
1122 mílur
MÍLÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS MÍLHUNDTÞGFFT milli ÞÚS MÍLHUNDTÞGFFT
1122 mílum
MÍLÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS MÍLHUNDTEFFT milli ÞÚS MÍLHUNDTEFFT
1122 mílna
MÍLÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS MÍLHUNDNFET milli ÞÚS MÍLHUNDNFET 1101 míla
MÍLÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS MÍLHUNDÞFET milli ÞÚS MÍLHUNDÞFET
1101 mílu
MÍLÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS MÍLHUNDÞFFT milli ÞÚS MÍLHUNDÞFFT
1102 mílur
MÍLÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS MÍLHUNDÞGFFT milli ÞÚS MÍLHUNDÞGFFT
1102 mílum
MÍLÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS MÍLHUNDEFFT milli ÞÚS MÍLHUNDEFFT
1102 mílna
MÍLÞÚSTUGNFET -> ÞÚS MÍLTUGNFET milli ÞÚS MÍLTUGNFET
MÍLÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS MÍLTUGÞFET milli ÞÚS MÍLTUGÞFET
MÍLÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS MÍLTUGÞFFT milli ÞÚS MÍLTUGÞFFT
MÍLÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS MÍLTUGÞGFFT milli ÞÚS MÍLTUGÞGFFT
MÍLÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS MÍLTUGEFFT milli ÞÚS MÍLTUGEFFT

1021 míla
1021 mílu
1022 mílur
1022 mílum
1022 mílna

MÍLÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG MÍLNFET milli ÞÚSUNDOG MÍLNFET
MÍLÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG MÍLÞFET milli ÞÚSUNDOG MÍLÞFET
MÍLÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG MÍLÞFFT milli ÞÚSUNDOG MÍLÞFFT
MÍLÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG MÍLÞGFFT milli ÞÚSUNDOG MÍLÞGFFT
MÍLÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG MÍLEFFT milli ÞÚSUNDOG MÍLEFFT

1001 míla
1001 mílu
1002 mílur
1002 mílum
1002 mílna

MÍLHUNDTNFET -> HUNDRAÐ MÍLTUGNFET milli HUNDRAÐ MÍLTUGNFET
121 míla
MÍLHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ MÍLTUGÞFET milli HUNDRAÐ MÍLTUGÞFET
121 mílu
MÍLHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ MÍLTUGÞFFT milli HUNDRAÐ MÍLTUGÞFFT
122 mílur
MÍLHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ MÍLTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ MÍLTUGÞGFFT
122 mílum
MÍLHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ MÍLTUGEFFT milli HUNDRAÐ MÍLTUGEFFT
122 mílna
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MÍLHUNDNFET -> HUNDRAÐOG MÍLNFET milli HUNDRAÐOG MÍLNFET
101 míla
MÍLHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG MÍLÞFET milli HUNDRAÐOG MÍLÞFET
101 mílu
MÍLHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG MÍLÞFFT milli HUNDRAÐOG MÍLÞFFT 102 mílur
MÍLHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG MÍLÞGFFT milli HUNDRAÐOG MÍLÞGFFT
102 mílum
MÍLHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG MÍLEFFT milli HUNDRAÐOG MÍLEFFT 102 mílna
MÍLTUGNFET -> TUGSAMT MÍLNFET milli TUGSAMT MÍLNFET
MÍLTUGÞFET -> TUGSAMT MÍLÞFET milli TUGSAMT MÍLÞFET
MÍLTUGÞFFT -> TUGSAMT MÍLÞFFT milli TUGSAMT MÍLÞFFT
MÍLTUGÞGFFT -> TUGSAMT MÍLÞGFFT milli TUGSAMT MÍLÞGFFT
MÍLTUGEFFT -> TUGSAMT MÍLEFFT milli TUGSAMT MÍLEFFT

21 míla
21 mílu
22 mílur
22 mílum
22 mílna

MÍLNFET -> kvknfetein mílnfet | ε
1 míla
MÍLÞFET -> kvkþfetein mílþfet | ε
1 mílu
MÍLÞFFT -> kvkþfetein milli KVKÞFFT mílþfft | KVKÞFFT milli KVKÞFFT mílþfft | ε
1-2 | 2-3 mílur
MÍLÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT mílþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT mílþgfft | ε
1-2 | 2-3 mílum
MÍLEFFT -> kvkefetein milli EFFT mílefft | EFFT milli EFFT mílefft | ε
1-2 | 2-3 mílna
mílnfet -> míla
mílþfet -> mílu
mílþfft -> mílur
mílþgfft -> mílum
mílefft -> mílna
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MÍNÚTUR
MÍNÚTUR -> MÍNÞÚSHUNDTNFET | MÍNÞÚSHUNDTÞGFET | MÍNÞÚSHUNDTÞFFT |
MÍNÞÚSHUNDTÞGFFT | MÍNÞÚSHUNDTEFFT | MÍNÞÚSHUNDNFET |
MÍNÞÚSHUNDÞGFET | MÍNÞÚSHUNDÞFFT | MÍNÞÚSHUNDÞGFFT |
MÍNÞÚSHUNDEFFT | MÍNÞÚSTUGNFET | MÍNÞÚSTUGÞGFET |
MÍNÞÚSTUGÞFFT | MÍNÞÚSTUGÞGFFT | MÍNÞÚSTUGEFFT | MÍNÞÚSNFET |
MÍNÞÚSÞGFET | MÍNÞÚSÞFFT | MÍNÞÚSÞGFFT | MÍNÞÚSEFFT |
MÍNHUNDTNFET | MÍNHUNDTÞGFET | MÍNHUNDTÞFFT |
MÍNHUNDTÞGFFT | MÍNHUNDTEFFT | MÍNHUNDNFET | MÍNHUNDÞGFET |
MÍNHUNDÞFFT | MÍNHUNDÞGFFT | MÍNHUNDEFFT | MÍNTUGNFET |
MÍNTUGÞGFET | MÍNTUGÞFFT | MÍNTUGÞGFFT | MÍNTUGEFFT | MÍNNFET
| MÍNÞGFET | MÍNÞFFT | MÍNÞGFFT | MÍNEFFT |||
MÍNÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS MÍNHUNDTNFET milli ÞÚS MÍNHUNDTNFET
1121 mínúta
MÍNÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS MÍNHUNDTÞGFET milli ÞÚS MÍNHUNDTÞGFET
1121 mínútu
MÍNÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS MÍNHUNDTÞFFT milli ÞÚS MÍNHUNDTÞFFT
1122 mínútur
MÍNÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS MÍNHUNDTÞGFFT milli ÞÚS MÍNHUNDTÞGFFT
1122 mínútum
MÍNÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS MÍNHUNDTEFFT milli ÞÚS MÍNHUNDTEFFT
1122 mínútna
MÍNÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS MÍNHUNDNFET milli ÞÚS MÍNHUNDNFET 1101 mínúta
MÍNÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS MÍNHUNDÞGFET milli ÞÚS MÍNHUNDÞGFET
1101 mínútu
MÍNÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS MÍNHUNDÞFFT milli ÞÚS MÍNHUNDÞFFT
1102 mínútur
MÍNÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS MÍNHUNDÞGFFT milli ÞÚS MÍNHUNDÞGFFT
1102 mínútum
MÍNÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS MÍNHUNDEFFT milli ÞÚS MÍNHUNDEFFT 1102 mínútna
MÍNÞÚSTUGNFET -> ÞÚS MÍNTUGNFET milli ÞÚS MÍNTUGNFET
MÍNÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS MÍNTUGÞGFET milli ÞÚS MÍNTUGÞGFET
MÍNÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS MÍNTUGÞFFT milli ÞÚS MÍNTUGÞFFT
MÍNÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS MÍNTUGÞGFFT milli ÞÚS MÍNTUGÞGFFT
MÍNÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS MÍNTUGEFFT milli ÞÚS MÍNTUGEFFT

1021 mínúta
1021 mínútu
1022 mínútur
1022 mínútum
1022 mínútna

MÍNÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG MÍNNFET milli ÞÚSUNDOG MÍNNFET
MÍNÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG MÍNÞGFET milli ÞÚSUNDOG MÍNÞGFET
MÍNÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG MÍNÞFFT milli ÞÚSUNDOG MÍNÞFFT
MÍNÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG MÍNÞGFFT milli ÞÚSUNDOG MÍNÞGFFT
MÍNÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG MÍNEFFT milli ÞÚSUNDOG MÍNEFFT

1001 mínúta
1001 mínútu
1002 mínútur
1002 mínútum
1002 mínútna

MÍNHUNDTNFET -> HUNDRAÐ MÍNTUGNFET milli HUNDRAÐ MÍNTUGNFET
121 mínúta
MÍNHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ MÍNTUGÞGFET milli HUNDRAÐ MÍNTUGÞGFET
121 mínútu
MÍNHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ MÍNTUGÞFFT milli HUNDRAÐ MÍNTUGÞFFT
122 mínútur
MÍNHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ MÍNTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ MÍNTUGÞGFFT
122 mínútum
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MÍNHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ MÍNTUGEFFT milli HUNDRAÐ MÍNTUGEFFT
122 mínútna
MÍNHUNDNFET -> HUNDRAÐOG MÍNNFET milli HUNDRAÐOG MÍNNFET
101 mínúta
MÍNHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG MÍNÞGFET milli HUNDRAÐOG MÍNÞGFET
101 mínútu
MÍNHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG MÍNÞFFT milli HUNDRAÐOG MÍNÞFFT
102 mínútur
MÍNHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG MÍNÞGFFT milli HUNDRAÐOG MÍNÞGFFT
102 mínútum
MÍNHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG MÍNEFFT milli HUNDRAÐOG MÍNEFFT
102 mínútna
MÍNTUGNFET -> TUGSAMT MÍNNFET milli TUGSAMT MÍNNFET
21 mínúta
MÍNTUGÞGFET -> TUGSAMT MÍNÞGFET milli TUGSAMT MÍNÞGFET
21 mínútu
MÍNTUGÞFFT -> TUGSAMT MÍNÞFFT milli TUGSAMT MÍNÞFFT
22 mínútur
MÍNTUGÞGFFT -> TUGSAMT MÍNÞGFFT milli TUGSAMT MÍNÞGFFT
22 mínútum
MÍNTUGEFFT -> TUGSAMT MÍNEFFT milli TUGSAMT MÍNEFFT
22 mínútna
MÍNNFET -> kvknfetein mínnfet | ε
1 mínúta
MÍNÞGFET -> kvkþgfetein mínþgfet | ε
1 mínútu
MÍNÞFFT -> kvkþfetein milli KVKÞFFT mínþfft | KVKÞFFT milli KVKÞFFT mínþfft | ε
1-2 | 2-3 mínútur
MÍNÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT mínþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT mínþgfft | ε
1-2 | 2-3 mínútum
MÍNEFFT -> kvkefetein milli EFFT mínefft | EFFT milli EFFT mínefft | ε
1-2 | 2-3 mínútna
mínnfet -> mínúta
mínþgfet -> mínútu
mínþfft -> mínútur
mínþgfft -> mínútum
mínefft -> mínútna
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PENS
PENS -> PENHUNDTÞF | PENHUNDTÞGFET | PENHUNDTÞGFFT | PENHUNDTEFFT |
PENHUNDÞF | PENHUNDÞGFET | PENHUNDÞGFFT | PENHUNDEFFT |
PENTUGÞF | PENTUGÞGFET | PENTUGÞGFFT | PENTUGEFFT | PENÞF |
PENÞGFET | PENÞGFFT | PENEFFT
PENHUNDTÞF -> HUNDRAÐ PENTUGÞF milli HUNDRAÐ PENTUGÞF
121 | 122 pens
PENHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ PENTUGÞGFET milli HUNDRAÐ PENTUGÞGFET
121 pensi
PENHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ PENTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ PENTUGÞGFFT
122 pensum
PENHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ PENTUGEFFT milli HUNDRAÐ PENTUGEFFT
122 pensa
PENHUNDÞF -> HUNDRAÐOG PENÞF milli HUNDRAÐOG PENÞF
101 | 102 pens
PENHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG PENÞGFET milli HUNDRAÐOG PENÞGFET
101 pensi
PENHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG PENÞGFFT milli HUNDRAÐOG PENÞGFFT
102 pensum
PENHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG PENEFFT milli HUNDRAÐOG PENEFFT
102 pensa
PENTUGÞF -> TUGSAMT PENÞF milli TUGSAMT PENÞF
PENTUGÞGFET -> TUGSAMT PENÞGFET milli TUGSAMT PENÞGFET
PENTUGÞGFFT -> TUGSAMT PENÞGFFT milli TUGSAMT PENÞGFFT
PENTUGEFFT -> TUGSAMT PENEFFT milli TUGSAMT PENEFFT

21 | 22 pens
21 pensi
22 pensum
22 pensa

PENÞF -> hkþfeteitt milli HKÞFFT | HKÞFFT milli HKÞFFT | ε
1-2 | 2-3 pens
PENÞGFET -> hkþgfeteitt penþgfet | ε
1 pensi
PENÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT penþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT penþgfft | ε
1-2 | 2-3 pensum
PENEFFT -> hkefeteitt milli EFFT penefft | EFFT milli EFFT penefft | ε
1-2 | 2-3 pensa
penþf -> pens
penþgfet -> pensi
penþgfft -> pensum
penefft -> pensa
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PUND, JEN OG SENT
PUNDJENSENT -> PJSMILLÞÚSHUNDTÞF | PJSMILLÞÚSHUNDTÞGFET |
PJSMILLÞÚSHUNDTEFET | PJSMILLÞÚSHUNDTÞGFFT |
PJSMILLÞÚSHUNDTEFFT | PJSMILLÞÚSHUNDÞF |
PJSMILLÞÚSHUNDÞGFET | PJSMILLÞÚSHUNDEFET |
PJSMILLÞÚSHUNDÞGFFT | PJSMILLÞÚSHUNDEFFT |
PJSMILLÞÚSTUGÞF | PJSMILLÞÚSTUGÞGFET | PJSMILLÞÚSTUGEFET
| PJSMILLÞÚSTUGÞGFFT | PJSMILLÞÚSTUGEFFT | PJSMILLÞÚSÞF |
PJSMILLÞÚSÞGFET | PJSMILLÞÚSEFET | PJSMILLÞÚSÞGFFT |
PJSMILLÞÚSEFFT | PJSMILLHUNDTÞF | PJSMILLHUNDTÞGFET |
PJSMILLHUNDTEFET | PJSMILLHUNDTÞGFFT | PJSMILLHUNDTEFFT
| PJSMILLHUNDTÞF | PJSMILLHUNDTÞGFET | PJSMILLHUNDTEFET |
PJSMILLHUNDTÞGFFT | PJSMILLHUNDTEFFT | PJSMILLHUNDÞF |
PJSMILLHUNDÞGFET | PJSMILLHUNDEFET | PJSMILLHUNDÞGFFT |
PJSMILLHUNDEFFT | PJSMILLTUGÞF | PJSMILLTUGÞGFET |
PJSMILLTUGEFET | PJSMILLTUGÞGFFT | PJSMILLTUGEFFT |
PJSMILLÞF | PJSMILLÞGFET | PJSMILLEFET | PJSMILLÞGFFT |
PJSMILLEFFT | PJSMILLÞF | PJSMILLÞGFET | PJSMILLEFET |
PJSMILLÞGFFT | PJSMILLEFFT | PJSÞÚSHUNDTÞF |
PJSÞÚSHUNDTÞGFET | PJSÞÚSHUNDTEFET | PJSÞÚSHUNDTÞGFFT |
PJSÞÚSHUNDTEFFT | PJSÞÚSHUNDÞF | PJSÞÚSHUNDÞGFET |
PJSÞÚSHUNDEFET | PJSÞÚSHUNDÞGFFT | PJSÞÚSHUNDEFFT |
PJSÞÚSTUGÞF | PJSÞÚSTUGÞGFET | PJSÞÚSTUGEFET |
PJSÞÚSTUGÞGFFT | PJSÞÚSTUGEFFT | PJSÞÚSÞF | PJSÞÚSÞGFET |
PJSÞÚSEFET | PJSÞÚSÞGFFT | PJSÞÚSEFFT | PJSHUNDTÞF |
PJSHUNDTÞGFET | PJSHUNDTEFET | PJSHUNDTÞGFFT |
PJSHUNDTEFFT | PJSHUNDÞF | PJSHUNDÞGFET | PJSHUNDEFET |
PJSHUNDÞGFFT | PJSHUNDEFFT | PJSTUGÞF | PJSTUGÞGFET |
PJSTUGEFET | PJSTUGÞGFFT | PJSTUGEFFT | PJSÞF | PJSÞGFET |
PJSEFET | PJSÞGFFT | PJSEFFT
PJSMILLÞÚSHUNDTÞF -> MÞF PJSÞÚSHUNDTÞF milli MÞF PJSÞÚSHUNDTÞF
1.001.121 | 2 pund
PJSMILLÞÚSHUNDTÞGFET -> MÞGF PJSÞÚSHUNDTÞGFET milli MÞGF
PJSÞÚSHUNDTÞGFET
1.001.121 pundi
PJSMILLÞÚSHUNDTEFET -> MEF PJSÞÚSHUNDTEFET milli MEF PJSÞÚSHUNDTEFET
1.001.121 punds
PJSMILLÞÚSHUNDTÞGFFT -> MÞGF PJSÞÚSHUNDTÞGFFT milli MÞGF
PJSÞÚSHUNDTÞGFFT
1.001.122 pundum
PJSMILLÞÚSHUNDTEFFT -> MEF PJSÞÚSHUNDTEFFT milli MEF PJSÞÚSHUNDTEFFT
1.001.122 punda
PJSMILLÞÚSHUNDÞF -> MÞF PJSÞÚSHUNDÞF milli MÞF PJSÞÚSHUNDÞF
1.001.101 | 2 pund
PJSMILLÞÚSHUNDÞGFET -> MÞGF PJSÞÚSHUNDÞGFET milli MÞGF PJSÞÚSHUNDÞGFET
1.001.101 pundi
PJSMILLÞÚSHUNDEFET -> MEF PJSÞÚSHUNDEFET milli MEF PJSÞÚSHUNDEFET
1.001.101 punds
PJSMILLÞÚSHUNDÞGFFT -> MÞGF PJSÞÚSHUNDÞGFFT milli MÞGF PJSÞÚSHUNDÞGFFT
1.001.102 pundum
PJSMILLÞÚSHUNDEFFT -> MEF PJSÞÚSHUNDEFFT milli MEF PJSÞÚSHUNDEFFT
1.001.102 punda
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PJSMILLÞÚSTUGÞF -> MÞF PJSÞÚSTUGÞF milli MÞF PJSÞÚSTUGÞF
1.001.021 | 2 pund
PJSMILLÞÚSTUGÞGFET -> MÞGF PJSÞÚSTUGÞGFET milli MÞGF PJSÞÚSTUGÞGFET
1.001.021 pundi
PJSMILLÞÚSTUGEFET -> MEF PJSÞÚSTUGEFET milli MEF PJSÞÚSTUGEFET
1.001.021 punds
PJSMILLÞÚSTUGÞGFFT -> MÞGF PJSÞÚSTUGÞGFFT milli MÞGF PJSÞÚSTUGÞGFFT
1.001.022 pundum
PJSMILLÞÚSTUGEFFT -> MEF PJSÞÚSTUGEFFT milli MEF PJSÞÚSTUGEFFT
1.001.022 punda
PJSMILLÞÚSÞF -> MÞF PJSÞÚSÞF milli MÞF PJSÞÚSÞF
PJSMILLÞÚSÞGFET -> MÞGF PJSÞÚSÞGFET milli MÞGF PJSÞÚSÞGFET
PJSMILLÞÚSEFET -> MEF PJSÞÚSEFET milli MEF PJSÞÚSEFET
PJSMILLÞÚSÞGFFT -> MÞGF PJSÞÚSÞGFFT milli MÞGF PJSÞÚSÞGFFT
PJSMILLÞÚSEFFT -> MEF PJSÞÚSEFFT milli MEF PJSÞÚSEFFT

1.001.001 | 2 pund
1.001.001 pundi
1.001.001 punds
1.001.002 pundum
1.001.002 punda

PJSMILLHUNDTÞF -> MÞF PJSHUNDTÞF milli MÞF PJSHUNDTÞF
1.000.121 | 2 pund
PJSMILLHUNDTÞGFET -> MÞGF PJSHUNDTÞGFET milli MÞGF PJSHUNDTÞGFET
1.000.121 pundi
PJSMILLHUNDTEFET -> MEF PJSHUNDTEFET milli MEF PJSHUNDTEFET
1.000.121 punds
PJSMILLHUNDTÞGFFT -> MÞGF PJSHUNDTÞGFFT milli MÞGF PJSHUNDTÞGFFT
1.000.122 pundum
PJSMILLHUNDTEFFT -> MEF PJSHUNDTEFFT milli MEF PJSHUNDTEFFT
1.000.122 punda
PJSMILLHUNDÞF -> MÞF PJSHUNDÞF milli MÞF PJSHUNDÞF
1.000.101 | 2 pund
PJSMILLHUNDÞGFET -> MÞGF PJSHUNDÞGFET milli MÞGF PJSHUNDÞGFET
1.000.101 pundi
PJSMILLHUNDEFET -> MEF PJSHUNDEFET milli MEF PJSHUNDEFET 1.000.101 punds
PJSMILLHUNDÞGFFT -> MÞGF PJSHUNDÞGFFT milli MÞGF PJSHUNDÞGFFT
1.000.102 pundum
PJSMILLHUNDEFFT -> MEF PJSHUNDEFFT milli MEF PJSHUNDEFFT
1.000.102 punda
PJSMILLTUGÞF -> MÞF PJSTUGÞF milli MÞF PJSTUGÞF
1.000.021 | 2 pund
PJSMILLTUGÞGFET -> MÞGF PJSTUGÞGFET milli MÞGF PJSTUGÞGFET 1.000.021 pundi
PJSMILLTUGEFET -> MEF PJSTUGEFET milli MEF PJSTUGEFET
1.000.021 punds
PJSMILLTUGÞGFFT -> MÞGF PJSTUGÞGFFT milli MÞGF PJSTUGÞGFFT 1.000.022 pundum
PJSMILLTUGEFFT -> MEF PJSTUGEFFT
milli MEF PJSTUGEFFT
1.000.022 punda
PJSMILLÞF -> MÞF samt PJSÞF milli MÞF samt PJSÞF
PJSMILLÞGFET -> MÞGF samt PJSÞGFET milli MÞGF samt PJSÞGFET
PJSMILLEFET -> MEF samt PJSEFET milli MEF samt PJSEFET
PJSMILLÞGFFT -> MÞGF samt PJSÞGFFT
milli MÞGF samt PJSÞGFFT
PJSMILLEFFT -> MEF samt PJSEFFT milli MEF samt PJSEFFT
MÞF -> KVKÞF MILLJÞF | ε
MÞGF -> KVKÞGF MILLJÞGF | ε
MEF-> KVKEF MILLJEF | ε

1.000.001 | 2 pund
1.000.001 pundi
1.000.001 punds
1.000.002 pundum
1.000.002 punda

eina milljón | tvær milljónir
einni milljón | tveimur milljónum
einnar milljónar | tveggja milljóna

MILLJÞF -> milljþfft | milljþfet
MILLJÞGF -> milljþgfft | milljþgfet
MILLJEF -> milljefft | milljefet
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KVKÞF -> kvkþfet | KVKÞFFT
KVKÞGF -> kvkþgfet | ÞGFFT
KVKEF -> kvkefet | EFFT
PJSÞÚSHUNDTÞF -> ÞÚS PJSHUNDTÞF milli ÞÚS PJSHUNDTÞF
1121 | 1122 pund
PJSÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS PJSHUNDTÞGFET milli ÞÚS PJSHUNDTÞGFET
1121 pundi
PJSÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS PJSHUNDTEFET milli ÞÚS PJSHUNDTEFET 1121 punds
PJSÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS PJSHUNDTÞGFFT milli ÞÚS PJSHUNDTÞGFFT
1122 pundum
PJSÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS PJSHUNDTEFFT milli ÞÚS PJSHUNDTEFFT 1122 punda
PJSÞÚSHUNDÞF -> ÞÚS PJSHUNDÞF milli ÞÚS PJSHUNDÞF
PJSÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS PJSHUNDÞGFET milli ÞÚS PJSHUNDÞGFET
PJSÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS PJSHUNDEFET milli ÞÚS PJSHUNDEFET
PJSÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS PJSHUNDÞGFFT milli ÞÚS PJSHUNDÞGFFT
PJSÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS PJSHUNDEFFT milli ÞÚS PJSHUNDEFFT

1101 | 1102 pund
1101 pundi
1101 punds
1102 pundum
1102 punda

PJSÞÚSTUGÞF -> ÞÚS PJSTUGÞF milli ÞÚS PJSTUGÞF
PJSÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS PJSTUGÞGFET milli ÞÚS PJSTUGÞGFET
PJSÞÚSTUGEFET -> ÞÚS PJSTUGEFET milli ÞÚS PJSTUGEFET
PJSÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS PJSTUGÞGFFT milli ÞÚS PJSTUGÞGFFT
PJSÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS PJSTUGEFFT milli ÞÚS PJSTUGEFFT

1021 | 1022 pund
1021 pundi
1021 punds
1022 pundum
1022 punda

PJSÞÚSÞF -> ÞÚSUNDOG PJSÞF milli ÞÚSUNDOG PJSÞF
PJSÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG PJSÞGFET milli ÞÚSUNDOG PJSÞGFET
PJSÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG PJSEFET milli ÞÚSUNDOG PJSEFET
PJSÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG PJSÞGFFT
milli ÞÚSUNDOG PJSÞGFFT
PJSÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG PJSEFFT milli ÞÚSUNDOG PJSEFFT

1001 | 1002 pund
1001 pundi
1001 punds
1002 pundum
1002 punda

PJSHUNDTÞF -> HUNDRAÐ PJSTUGÞF milli HUNDRAÐ PJSTUGÞF
121 | 122 pund
PJSHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ PJSTUGÞGFET milli HUNDRAÐ PJSTUGÞGFET
121 pundi
PJSHUNDTEFET -> HUNDRAÐ PJSTUGEFET milli HUNDRAÐ PJSTUGEFET
121 punds
PJSHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ PJSTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ PJSTUGÞGFFT
122 pundum
PJSHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ PJSTUGEFFT milli HUNDRAÐ PJSTUGEFFT
122 punda
PJSHUNDÞF -> HUNDRAÐOG PJSÞF milli HUNDRAÐOG PJSÞF
101 | 102 pund
PJSHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG PJSÞGFET milli HUNDRAÐOG PJSÞGFET
101 pundi
PJSHUNDEFET -> HUNDRAÐOG PJSEFET milli HUNDRAÐOG PJSEFET 101 punds
PJSHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG PJSÞGFFT milli HUNDRAÐOG PJSÞGFFT
102 pundum
PJSHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG PJSEFFT milli HUNDRAÐOG PJSEFFT 102 punda
PJSTUGÞF -> TUGSAMT PJSÞF milli TUGSAMT PJSÞF
PJSTUGÞGFET -> TUGSAMT PJSÞGFET milli TUGSAMT PJSÞGFET
PJSTUGEFET -> TUGSAMT PJSEFET milli TUGSAMT PJSEFET
PJSTUGÞGFFT -> TUGSAMT PJSÞGFFT milli TUGSAMT PJSÞGFFT
PJSTUGEFFT -> TUGSAMT PJSEFFT milli TUGSAMT PJSEFFT
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PJSÞF -> hkþfet milli HKÞFFT PUNJENÞSEF | HKÞFFT milli HKÞFFT PUNJENÞSEF | ε
1 -2 pund | 2-3 pund
PJSÞGFET -> hkþgfet PUNJENSEÞGFET | ε
1 pundi
PJSEFET -> hkefet PUNJENSEEFET | ε
1 punds
PJSÞGFFT -> hkþgfet milli ÞGFFT PUNJENSEÞGFFT|ÞGFFT milli ÞGFFT PUNJENSEÞGFFT|ε
1-2 | 2-3 pundum
PJSEFFT -> hkefet milli EFFT PUNJENSEEFFT | EFFT milli EFFT PUNJENSEEFFT | ε
1-2 | 2-3 punda...
PUNJENSEÞF -> puþf | jþf | senþf
PUNJENSEÞGFET -> puþgfet | jþgfet |senþgfet
PUNJENSEEFET -> puefet | jefet | senefet
PUNJENSEÞGFFT -> puþgfft | jþgfft | senþgfft
PUNJENSEEFFT -> puefft | jefft | senefft
senþf -> sent
senþgfet -> senti
senefet -> sents
senþgfft -> sentum
senefft -> senta
jþf -> jen
jþgfet -> jeni
jefet -> jens
jþgfft -> jenum
jefft -> jena
puþf -> pund
puþgfet -> pundi
puefet -> punds
puþgfft -> pundum
puefft -> punda
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SEKÚNDUR
SEKÚNDUR -> SEKÞÚSHUNDTNFET | SEKÞÚSHUNDTÞGFET | SEKÞÚSHUNDTÞFFT |
SEKÞÚSHUNDTÞGFFT | SEKÞÚSHUNDTEFFT | SEKÞÚSHUNDNFET |
SEKÞÚSHUNDÞGFET | SEKÞÚSHUNDÞFFT | SEKÞÚSHUNDÞGFFT |
SEKÞÚSHUNDEFFT | SEKÞÚSTUGNFET | SEKÞÚSTUGÞGFET |
SEKÞÚSTUGÞFFT | SEKÞÚSTUGÞGFFT | SEKÞÚSTUGEFFT |
SEKÞÚSNFET | SEKÞÚSÞGFET | SEKÞÚSÞFFT | SEKÞÚSÞGFFT |
SEKÞÚSEFFT | SEKHUNDTNFET | SEKHUNDTÞGFET | SEKHUNDTÞFFT |
SEKHUNDTÞGFFT | SEKHUNDTEFFT | SEKHUNDNFET |
SEKHUNDÞGFET | SEKHUNDÞFFT | SEKHUNDÞGFFT | SEKHUNDEFFT |
SEKTUGNFET | SEKTUGÞGFET | SEKTUGÞFFT | SEKTUGÞGFFT |
SEKTUGEFFT | SEKNFET | SEKÞGFET | SEKÞFFT | SEKÞGFFT | SEKEFFT
SEKÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS SEKHUNDTNFET milli ÞÚS SEKHUNDTNFET
1121 sekúnda
SEKÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS SEKHUNDTÞGFET milli ÞÚS SEKHUNDTÞGFET
1121 sekúndu
SEKÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS SEKHUNDTÞFFT milli ÞÚS SEKHUNDTÞFFT
1122 sekúndur
SEKÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS SEKHUNDTÞGFFT milli ÞÚS SEKHUNDTÞGFFT
1122 sekúndum
SEKÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS SEKHUNDTEFFT milli ÞÚS SEKHUNDTEFFT
1122 sekúndna
SEKÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS SEKHUNDNFET milli ÞÚS SEKHUNDNFET 1101 sekúnda
SEKÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS SEKHUNDÞGFET milli ÞÚS SEKHUNDÞGFET
1101 sekúndu
SEKÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS SEKHUNDÞFFT milli ÞÚS SEKHUNDÞFFT
1102 sekúndur
SEKÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS SEKHUNDÞGFFT milli ÞÚS SEKHUNDÞGFFT
1102 sekúndum
SEKÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS SEKHUNDEFFT milli ÞÚS SEKHUNDEFFT
1102 sekúndna
SEKÞÚSTUGNFET -> ÞÚS SEKTUGNFET milli ÞÚS SEKTUGNFET
SEKÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS SEKTUGÞGFET milli ÞÚS SEKTUGÞGFET
SEKÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS SEKTUGÞFFT milli ÞÚS SEKTUGÞFFT
SEKÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS SEKTUGÞGFFT milli ÞÚS SEKTUGÞGFFT
SEKÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS SEKTUGEFFT
milli ÞÚS SEKTUGEFFT

1021 sekúnda
1021 sekúndu
1022 sekúndur
1022 sekúndum
1022 sekúndna

SEKÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG SEKNFET milli ÞÚSUNDOG SEKNFET
SEKÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG SEKÞGFET milli ÞÚSUNDOG SEKÞGFET
SEKÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG SEKÞFFT milli ÞÚSUNDOG SEKÞFFT
SEKÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG SEKÞGFFT milli ÞÚSUNDOG SEKÞGFFT
SEKÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG SEKEFFT milli ÞÚSUNDOG SEKEFFT

1001 sekúnda
1001 sekúndu
1002 sekúndur
1002 sekúndum
1002 sekúndna

SEKHUNDTNFET -> HUNDRAÐ SEKTUGNFET milli HUNDRAÐ SEKTUGNFET
121 sekúnda
SEKHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ SEKTUGÞGFET milli HUNDRAÐ SEKTUGÞGFET
121 sekúndu
SEKHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ SEKTUGÞFFT milli HUNDRAÐ SEKTUGÞFFT
122 sekúndur
SEKHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ SEKTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ SEKTUGÞGFFT
122 sekúndum
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SEKHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ SEKTUGEFFT milli HUNDRAÐ SEKTUGEFFT
122 sekúndna
SEKHUNDNFET -> HUNDRAÐOG SEKNFET milli HUNDRAÐOG SEKNFET
101 sekúnda
SEKHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG SEKÞGFET milli HUNDRAÐOG SEKÞGFET
101 sekúndu
SEKHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG SEKÞFFT milli HUNDRAÐOG SEKÞFFT
102 sekúndur
SEKHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG SEKÞGFFT milli HUNDRAÐOG SEKÞGFFT
102 sekúndum
SEKHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG SEKEFFT milli HUNDRAÐOG SEKEFFT
102 sekúndna
SEKTUGNFET -> TUGSAMT SEKNFET milli TUGSAMT SEKNFET
SEKTUGÞGFET -> TUGSAMT SEKÞGFET milli TUGSAMT SEKÞGFET
SEKTUGÞFFT -> TUGSAMT SEKÞFFT milli TUGSAMT SEKÞFFT
SEKTUGÞGFFT -> TUGSAMT SEKÞGFFT milli TUGSAMT SEKÞGFFT
SEKTUGEFFT -> TUGSAMT SEKEFFT milli TUGSAMT SEKEFFT

21 sekúnda
21 sekúndu
22 sekúndur
22 sekúndum
22 sekúndna

SEKNFET -> kvknfetein seknfet | ε
1 sekúnda
SEKÞGFET -> kvkþgfetein sekþgfet | ε
1 sekúndu
SEKÞFFT -> kvkþfetein milli KVKÞFFT sekþfft | KVKÞFFT milli KVKÞFFT sekþfft | ε
1-2 | 2-3 sekúndur
SEKÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT sekþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT sekþgfft | ε
1-2 | 2-3 sekúndum
SEKEFFT -> kvkefetein milli EFFT sekefft | EFFT milli EFFT sekefft | ε
1-2 | 2-3 sekúndna
seknfet -> sekúnda
sekþgfet -> sekúndu
sekþfft -> sekúndur
sekþgfft -> sekúndum
sekefft -> sekúndna

- 142 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

SINNUM
SINNREGLAN -> OFTARSINNUM | EINUSINNI
OFTARSINNUM -> SINNUMREGLA milli SINNUMREGLA sinnum
EINUSINNI -> SINNIREGLA milli SINNIREGLA sinni
SINNUMREGLA -> OFTAR | TUGASINNUM | HUNDRAÐSINNUM |
ÞÚSSINNUM | ε
SINNIREGLA -> einu | TUGASINNI | HUNDRAÐSINNI | ÞÚSSINNI | ε
ÞÚSSINNUM -> ÞÚSOGSINNUM | ÞÚSTUGASINNUM |
ÞÚSHUNDRAÐSINNUM | ÞÚSHUNDRAÐTUGASINNUM
ÞÚSSINNI -> ÞÚSOGSINNI | ÞÚSTUGASINNI | ÞÚSHUNDRAÐSINNI |
ÞÚSHUNDRAÐTUGASINNI
ÞÚSHUNDRAÐTUGASINNUM -> ÞÚS HUNDRAÐTUGASINNUM
ÞÚSHUNDRAÐTUGASINNI -> ÞÚS HUNDRAÐTUGASINNI

1122
1121

ÞÚSHUNDRAÐSINNUM -> ÞÚS HUNDRAÐASINNUM
ÞÚSHUNDRAÐSINNI -> ÞÚS HUNDRAÐASINNI

1102
1101

ÞÚSTUGASINNUM -> ÞÚS TUGASINNUM
ÞÚSTUGASINNI -> ÞÚS TUGASINNI

1022
1021

ÞÚSOGSINNUM -> ÞÚS samt OFTAR
ÞÚSOGSINNI -> ÞÚS samt einu

1002
1001

HUNDRAÐSINNUM -> HUNDRAÐOGSINNUM | HUNDRAÐTUGASINNUM
HUNDRAÐSINNI -> HUNDRAÐOGSINNI | HUNDRAÐTUGASINNI
HUNDRAÐTUGASINNUM -> HUNDRAÐ TUGASINNUM
HUNDRAÐTUGASINNI -> HUNDRAÐ TUGASINNI

122
121

HUNDRAÐOGSINNUM -> HUNDRAÐ samt OFTAR
HUNDRAÐOGSINNI -> HUNDRAÐ samt einu

102
101

TUGASINNUM -> tug samt OFTAR
TUGASINNI -> tug samt einu

22
21

OFTAR -> tvisvar | þrisvar | fjórum | óbeyg
einu -> einu
sinni -> sinni
sinnum -> sinnum
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STIG
STIG -> STMILLÞÚSHUNDTÞF | STMILLÞÚSHUNDTÞGFET | STMILLÞÚSHUNDTEFET |
STMILLÞÚSHUNDTÞGFFT | STMILLÞÚSHUNDTEFFT | STMILLÞÚSHUNDÞF |
STMILLÞÚSHUNDÞGFET | STMILLÞÚSHUNDEFET | STMILLÞÚSHUNDÞGFFT |
STMILLÞÚSHUNDEFFT | STMILLÞÚSTUGÞF | STMILLÞÚSTUGÞGFET |
STMILLÞÚSTUGEFET | STMILLÞÚSTUGÞGFFT | STMILLÞÚSTUGEFFT |
STMILLÞÚSÞF | STMILLÞÚSÞGFET | STMILLÞÚSEFET | STMILLÞÚSÞGFFT |
STMILLÞÚSEFFT | STMILLHUNDTÞF | STMILLHUNDTÞGFET |
STMILLHUNDTEFET | STMILLHUNDTÞGFFT | STMILLHUNDTEFFT |
STMILLHUNDÞF | STMILLHUNDÞGFET | STMILLHUNDEFET |
STMILLHUNDÞGFFT | STMILLHUNDEFFT | STMILLTUGÞF | STMILLTUGÞGFET |
STMILLTUGEFET | STMILLTUGÞGFFT | STMILLTUGEFFT | STMILLÞF |
STMILLÞGFET | STMILLEFET | STMILLÞGFFT | STMILLEFFT | STÞÚSHUNDTÞF |
STÞÚSHUNDTÞGFET | STÞÚSHUNDTEFET | STÞÚSHUNDTÞGFFT |
STÞÚSHUNDTEFFT | STÞÚSHUNDÞF | STÞÚSHUNDÞGFET | STÞÚSHUNDEFET |
STÞÚSHUNDÞGFFT | STÞÚSHUNDEFFT | STÞÚSTUGÞF | STÞÚSTUGÞGFET |
STÞÚSTUGEFET | STÞÚSTUGÞGFFT | STÞÚSTUGEFFT | STÞÚSÞF | STÞÚSÞGFET |
STÞÚSEFET | STÞÚSÞGFFT | STÞÚSEFFT | STHUNDTÞF | STHUNDTÞGFET |
STHUNDTEFET | STHUNDTÞGFFT | STHUNDTEFFT | STHUNDÞF |
STHUNDÞGFET | STHUNDEFET | STHUNDÞGFFT | STHUNDEFFT | STTUGÞF |
STTUGÞGFET | STTUGEFET | STTUGÞGFFT | STTUGEFFT | STÞF | STÞGFET |
STEFET | STÞGFFT | STEFFT
STMILLÞÚSHUNDTÞF -> MÞF STÞÚSHUNDTÞF milli MÞF STÞÚSHUNDTÞF
1.001.121 | 2 stig
STMILLÞÚSHUNDTÞGFET -> MÞGF STÞÚSHUNDTÞGFET milli MÞGF
STÞÚSHUNDTÞGFET
1.001.121 stigi
STMILLÞÚSHUNDTEFET -> MEF STÞÚSHUNDTEFET milli MEF STÞÚSHUNDTEFET
1.001.121 stigs
STMILLÞÚSHUNDTÞGFFT -> MÞGF STÞÚSHUNDTÞGFFT milli MÞGF
STÞÚSHUNDTÞGFFT
1.001.122 stigum
STMILLÞÚSHUNDTEFFT -> MEF STÞÚSHUNDTEFFT milli MEF STÞÚSHUNDTEFFT
1.001.122 stiga
STMILLÞÚSHUNDÞF -> MÞF STÞÚSHUNDÞF milli MÞF STÞÚSHUNDÞF 1.001.101 | 2 stig
STMILLÞÚSHUNDÞGFET -> MÞGF STÞÚSHUNDÞGFET milli MÞGF STÞÚSHUNDÞGFET
1.001.101 stigi
STMILLÞÚSHUNDEFET -> MEF STÞÚSHUNDEFET milli MEF STÞÚSHUNDEFET
1.001.101 stigs
STMILLÞÚSHUNDÞGFFT -> MÞGF STÞÚSHUNDÞGFFT milli MÞGF STÞÚSHUNDÞGFFT
1.001.102 stigum
STMILLÞÚSHUNDEFFT -> MEF STÞÚSHUNDEFFT milli MEF STÞÚSHUNDEFFT
1.001.102 stiga
STMILLÞÚSTUGÞF -> MÞF STÞÚSTUGÞF milli MÞF STÞÚSTUGÞF
1.001.021 | 2 stig
STMILLÞÚSTUGÞGFET -> MÞGF STÞÚSTUGÞGFET milli MÞGF STÞÚSTUGÞGFET
1.001.021 stigi
STMILLÞÚSTUGEFET -> MEF STÞÚSTUGEFET milli MEF STÞÚSTUGEFET
1.001.021 stigs
STMILLÞÚSTUGÞGFFT -> MÞGF STÞÚSTUGÞGFFT milli MÞGF STÞÚSTUGÞGFFT
1.001.022 stigum
STMILLÞÚSTUGEFFT -> MEF STÞÚSTUGEFFT milli MEF STÞÚSTUGEFFT
1.001.022 stiga
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STMILLÞÚSÞF -> MÞF STÞÚSÞF milli MÞF STÞÚSÞF
STMILLÞÚSÞGFET -> MÞGF STÞÚSÞGFET milli MÞGF STÞÚSÞGFET
STMILLÞÚSEFET -> MEF STÞÚSEFET milli MEF STÞÚSEFET
STMILLÞÚSÞGFFT -> MÞGF STÞÚSÞGFFT milli MÞGF STÞÚSÞGFFT
STMILLÞÚSEFFT -> MEF STÞÚSEFFT milli MEF STÞÚSEFFT

1.001.001 | 2 stig
1.001.001 stigi
1.001.001 stigs
1.001.002 stigum
1.001.002 stiga

STMILLHUNDTÞF -> MÞF STHUNDTÞF milli MÞF STHUNDTÞF
1.000.121 | 2 stig
STMILLHUNDTÞGFET -> MÞGF STHUNDTÞGFET milli MÞGF STHUNDTÞGFET
1.000.121 stigi
STMILLHUNDTEFET -> MEF STHUNDTEFET milli MEF STHUNDTEFET 1.000.121 stigs
STMILLHUNDTÞGFFT -> MÞGF STHUNDTÞGFFT milli MÞGF STHUNDTÞGFFT
1.000.122 stigum
STMILLHUNDTEFFT -> MEF STHUNDTEFFT milli MEF STHUNDTEFFT 1.000.122 stiga
STMILLHUNDÞF -> MÞF STHUNDÞF milli MÞF STHUNDÞF
1.000.101 | 2 stig
STMILLHUNDÞGFET -> MÞGF STHUNDÞGFET milli MÞGF STHUNDÞGFET
1.000.101 stigi
STMILLHUNDEFET -> MEF STHUNDEFET milli MEF STHUNDEFET
1.000.101 stigs
STMILLHUNDÞGFFT -> MÞGF STHUNDÞGFFT milli MÞGF STHUNDÞGFFT
1.000.102 stigum
STMILLHUNDEFFT -> MEF STHUNDEFFT milli MEF STHUNDEFFT
1.000.102 stiga
STMILLTUGÞF -> MÞF STTUGÞF
milli MÞF STTUGÞF
STMILLTUGÞGFET -> MÞGF STTUGÞGFET milli MÞGF STTUGÞGFET
STMILLTUGEFET -> MEF STTUGEFET milli MEF STTUGEFET
STMILLTUGÞGFFT -> MEF STTUGEFFT milli MEF STTUGEFFT
STMILLTUGEFFT -> MEF STTUGEFFT milli MEF STTUGEFFT

1.000.021 | 2 stig
1.000.021 stigi
1.000.021 stigs
1.000.022 stigum
1.000.022 stiga

STMILLÞF -> MÞF samt STÞF milli MÞF samt STÞF
STMILLÞGFET -> MÞGF samt STÞGFET milli MÞGF samt STÞGFET
STMILLEFET -> MEF samt STEFET milli MEF samt STEFET
STMILLÞGFFT -> MÞGF samt STÞGFFT milli MÞGF samt STÞGFFT
STMILLEFFT -> MEF samt STEFFT milli MEF samt STEFFT

1.000.001 | 2 stig
1.000.001 stigi
1.000.001 stigs
1.000.002 stigum
1.000.002 stiga

MÞF -> KVKÞF MILLJÞF | ε
MÞGF -> KVKÞGF MILLJÞGF | ε
MEF-> KVKEF MILLJEF | ε

eina milljón | tvær milljónir
einni milljón | tveimur milljónum
einnar milljónar | tveggja milljóna

MILLJÞF -> milljþfft | milljþfet
MILLJÞGF -> milljþgfft | milljþgfet
MILLJEF -> milljefft | milljefet
KVKÞF -> kvkþfetein | KVKÞFFT
KVKÞGF -> kvkþgfetein | ÞGFFT
KVKEF -> kvkefetein | EFFT
STÞÚSHUNDTÞF -> ÞÚS STHUNDTÞF milli ÞÚS STHUNDTÞF
1121 | 1122 stig
STÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS STHUNDTÞGFET milli ÞÚS STHUNDTÞGFET
1121 stigi
STÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS STHUNDTEFET milli ÞÚS STHUNDTEFET
1121 stigs
STÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS STHUNDTÞGFFT milli ÞÚS STHUNDTÞGFFT
1122 stigum
STÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS STHUNDTEFFT milli ÞÚS STHUNDTEFFT
1122 stiga
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STÞÚSHUNDÞF -> ÞÚS STHUNDÞF milli ÞÚS STHUNDÞF
STÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS STHUNDÞGFET milli ÞÚS STHUNDÞGFET
STÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS STHUNDEFET milli ÞÚS STHUNDEFET
STÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS STHUNDÞGFFT milli ÞÚS STHUNDÞGFFT
STÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS STHUNDEFFT milli ÞÚS STHUNDEFFT

1101 | 1102 stig
1101 stigi
1101 stigs
1102 stigum
1102 stiga

STÞÚSTUGÞF -> ÞÚS STTUGÞF milli ÞÚS STTUGÞF
STÞÚSTUGÞGFET -> ÞÚS STTUGÞGFET
milli ÞÚS STTUGÞGFET
STÞÚSTUGEFET -> ÞÚS STTUGEFET milli ÞÚS STTUGEFET
STÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS STTUGÞGFFT milli ÞÚS STTUGÞGFFT
STÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS STTUGEFFT milli ÞÚS STTUGEFFT

1021 | 1022 stig
1021 stigi
1021 stigs
1022 stigum
1022 stiga

STÞÚSÞF -> ÞÚSUNDOG STÞF milli ÞÚSUNDOG STÞF
STÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG STÞGFET milli ÞÚSUNDOG STÞGFET
STÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG STEFET milli ÞÚSUNDOG STEFET
STÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG STÞGFFT milli ÞÚSUNDOG STÞGFFT
STÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG STEFFT milli ÞÚSUNDOG STEFFT

1001 | 1002 stig
1001 stigi
1001 stigs
1002 stigum
1002 stiga

STHUNDTÞF -> HUNDRAÐ STTUGÞF milli HUNDRAÐ STTUGÞF
121 | 122 stig
STHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ STTUGÞGFET milli HUNDRAÐ STTUGÞGFET
121 stigi
STHUNDTEFET -> HUNDRAÐ STTUGEFET milli HUNDRAÐ STTUGEFET
121 stigs
STHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ STTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ STTUGÞGFFT
122 stigum
STHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ STTUGEFFT milli HUNDRAÐ STTUGEFFT 122 stiga
STHUNDÞF -> HUNDRAÐOG STÞF milli HUNDRAÐOG STÞF
101 | 102 stig
STHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG STÞGFET milli HUNDRAÐOG STÞGFET
101 stigi
STHUNDEFET -> HUNDRAÐOG STEFET milli HUNDRAÐOG STEFET
101 stigs
STHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG STÞGFFT milli HUNDRAÐOG STÞGFFT
102 stigum
STHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG STEFFT
milli HUNDRAÐOG STEFFT 102 stiga
SSTUGÞF -> TUGSAMT STÞF milli TUGSAMT STÞF
SSTUGÞGFET -> TUGSAMT STÞGFET milli TUGSAMT STÞGFET
SSTUGEFET -> TUGSAMT STEFET milli TUGSAMT STEFET
SSTUGÞGFFT -> TUGSAMT STÞGFFT milli TUGSAMT STÞGFFT
STTUGEFFT -> TUGSAMT STEFFT milli TUGSAMT STEFFT

21 | 22 stig
21 stigi
21 stigs
22 stigum
22 stiga

STÞF -> hkþfeteitt milli HKÞFFT stþf | HKÞFFT milli HKÞFFT stþf | ε
STÞGFET -> hkþgfeteitt stþgfet | ε
STEFET -> hkefeteitt stefet | ε
STÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT stþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT stþgfft | ε
STEFFT -> hkefeteitt milli EFFT stefft | EFFT milli EFFT stefft | ε

1-2 | 2-3 stig
1 stigi
1 stigs
1-2 | 2-3 stigum
1-2 | 2-3 stiga

stþf -> stig
stþgfet -> stigi
stefet -> stigs
stþgfft -> stigum
stefft -> stiga

- 146 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

TOMMUR
TOMMUR -> TOMHUNDTNFET | TOMHUNDTÞFET | TOMHUNDTÞFFT |
TOMHUNDTÞGFFT | TOMHUNDTEFFT | TOMHUNDNFET | TOMHUNDÞFET
| TOMHUNDÞFFT | TOMHUNDÞGFFT | TOMHUNDEFFT | TOMTUGNFET |
TOMTUGÞFET | TOMTUGÞFFT | TOMTUGÞGFFT | TOMTUGEFFT |
TOMNFET | TOMÞFET | TOMÞFFT | TOMÞGFFT | TOMEFFT
TOMHUNDTNFET -> HUNDRAÐ TOMTUGNFET milli HUNDRAÐ TOMTUGNFET
121 tomma
TOMHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ TOMTUGÞFET milli HUNDRAÐ TOMTUGÞFET
121 tommu
TOMHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ TOMTUGÞFFT milli HUNDRAÐ TOMTUGÞFFT
122 tommur
TOMHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ TOMTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ TOMTUGÞGFFT
122 tommum
TOMHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ TOMTUGEFFT milli HUNDRAÐ TOMTUGEFFT
122 tomma
TOMHUNDNFET -> HUNDRAÐOG TOMNFET milli HUNDRAÐOG TOMNFET
101 tomma
TOMHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG TOMÞFET milli HUNDRAÐOG TOMÞFET
101 tommu
TOMHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG TOMÞFFT milli HUNDRAÐOG TOMÞFFT
102 tommur
TOMHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG TOMÞGFFT milli HUNDRAÐOG TOMÞGFFT
102 tommum
TOMHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG TOMEFFT milli HUNDRAÐOG TOMEFFT
102 tomma
TOMTUGNFET -> TUGSAMT TOMNFET milli TUGSAMT TOMNFET
TOMTUGÞFET -> TUGSAMT TOMÞFET milli TUGSAMT TOMÞFET
TOMTUGÞFFT -> TUGSAMT TOMÞFFT milli TUGSAMT TOMÞFFT
TOMTUGÞGFFT -> TUGSAMT TOMÞGFFT milli TUGSAMT TOMÞGFFT
TOMTUGEFFT -> TUGSAMT TOMEFFT milli TUGSAMT TOMEFFT

21 tomma
21 tommu
22 tommur
22 tommum
22 tomma

TOMNFET -> kvknfetein tomnfet | ε
1 tomma
TOMÞFET -> kvkþfetein tomþfet | ε
1 tommu
TOMÞFFT -> kvkþfetein milli KVKÞFFT tomþfft | KVKÞFFT milli KVKÞFFT tomþfft | ε
1-2 | 2-3 tommur
TOMÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT tomþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT tomþgfft | ε
1-2 |2-3 tommum
TOMEFFT -> kvkefetein milli EFFT tomefft | EFFT milli EFFT tomefft | ε
1-2 | 2-3 tomma
tomnfet -> tomma
tomþfet -> tommu
tomþfft -> tommur
tomþgfft -> tommum
tomefft -> tomma
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TONN
TONN -> TOÞÚSHUNDTÞF | TOÞÚSHUNDTÞGFET | TOÞÚSHUNDTEFET |
TOÞÚSHUNDTÞGFFT | TOÞÚSHUNDTEFFT | TOÞÚSHUNDÞF |
TOÞÚSHUNDÞGFET | TOÞÚSHUNDEFET | TOÞÚSHUNDÞGFFT |
TOÞÚSHUNDEFFT | TOÞÚSTUGÞF | TOÞÚSTUGÞGFET | TOÞÚSTUGEFET |
TOÞÚSTUGÞGFFT | TOÞÚSTUGEFFT | TOÞÚSÞF | TOÞÚSÞGFET | TOÞÚSEFET |
TOÞÚSÞGFFT | TOÞÚSEFFT | TOHUNDTÞF | TOHUNDTÞGFET | TOHUNDTEFET
| TOHUNDTÞGFFT | TOHUNDTEFFT | TOHUNDÞF | TOHUNDÞGFET |
TOHUNDEFET | TOHUNDÞGFFT | TOHUNDEFFT | TOTUGÞF | TOTUGÞGFET |
TOTUGEFET | TOTUGÞGFFT | TOTUGEFFT | TOÞF | TOÞGFET | TOEFET |
TOÞGFFT | TOEFFT
TOÞÚSHUNDTÞF -> ÞÚS TOHUNDTÞF milli ÞÚS TOHUNDTÞF
1121 | 1122 tonn
TOÞÚSHUNDTÞGFET -> ÞÚS TOHUNDTÞGFET milli ÞÚS TOHUNDTÞGFET
1121 tonni
TOÞÚSHUNDTEFET -> ÞÚS TOHUNDTEFET milli ÞÚS TOHUNDTEFET 1121 tonns
TOÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS TOHUNDTÞGFFT milli ÞÚS TOHUNDTÞGFFT
1122 tonnum
TOÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS TOHUNDTEFFT milli ÞÚS TOHUNDTEFFT 1122 tonna
TOÞÚSHUNDÞF -> ÞÚS TOHUNDÞF milli ÞÚS TOHUNDÞF
TOÞÚSHUNDÞGFET -> ÞÚS TOHUNDÞGFET milli ÞÚS TOHUNDÞGFET
TOÞÚSHUNDEFET -> ÞÚS TOHUNDEFET milli ÞÚS TOHUNDEFET
TOÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS TOHUNDÞGFFT milli ÞÚS TOHUNDÞGFFT
TOÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS TOHUNDEFFT milli ÞÚS TOHUNDEFFT

1101 | 1102 tonn
1101 tonni
1101 tonns
1102 tonnum
1102 tonna

TOÞÚTOUGÞF -> ÞÚS TOTUGÞF milli ÞÚS TOTUGÞF
TOÞÚTOUGÞGFET -> ÞÚS TOTUGÞGFET milli ÞÚS TOTUGÞGFET
TOÞÚTOUGEFET -> ÞÚS TOTUGEFET milli ÞÚS TOTUGEFET
TOÞÚTOUGÞGFFT -> ÞÚS TOTUGÞGFFT milli ÞÚS TOTUGÞGFFT
TOÞÚTOUGEFFT -> ÞÚS TOTUGEFFT milli ÞÚS TOTUGEFFT

1021 | 1022 tonn
1021 tonni
1021 tonns
1022 tonnum
1022 tonna

TOÞÚSÞF -> ÞÚSUNDOG TOÞF milli ÞÚSUNDOG TOÞF
TOÞÚSÞGFET -> ÞÚSUNDOG TOÞGFET milli ÞÚSUNDOG TOÞGFET
TOÞÚSEFET -> ÞÚSUNDOG TOEFET milli ÞÚSUNDOG TOEFET
TOÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG TOÞGFFT milli ÞÚSUNDOG TOÞGFFT
TOÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG TOEFFT milli ÞÚSUNDOG TOEFFT

1001 | 1002 tonn
1001 tonni
1001 tonns
1002 tonnum
1002 tonna

TOHUNDTÞF -> HUNDRAÐ TOTUGÞF milli HUNDRAÐ TOTUGÞF
121 | 122 tonn
TOHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ TOTUGÞGFET milli HUNDRAÐ TOTUGÞGFET
121 tonni
TOHUNDTEFET -> HUNDRAÐ TOTUGEFET milli HUNDRAÐ TOTUGEFET
121 tonns
TOHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ TOTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ TOTUGÞGFFT
122 tonnum
TOHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ TOTUGEFFT milli HUNDRAÐ TOTUGEFFT
122 tonna
TOHUNDÞF -> HUNDRAÐOG TOÞF milli HUNDRAÐOG TOÞF
101 | 102 tonn
TOHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG TOÞGFET milli HUNDRAÐOG TOÞGFET
101 tonni
TOHUNDEFET -> HUNDRAÐOG TOEFET milli HUNDRAÐOG TOEFET
101 tonns
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TOHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG TOÞGFFT milli HUNDRAÐOG TOÞGFFT
102 tonnum
TOHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG TOEFFT milli HUNDRAÐOG TOEFFT
102 tonna
TOTUGÞF -> TUGSAMT TOÞF milli TUGSAMT TOÞF
TOTUGÞGFET -> TUGSAMT TOÞGFET milli TUGSAMT TOÞGFET
TOTUGEFET -> TUGSAMT TOEFET milli TUGSAMT TOEFET
TOTUGÞGFFT -> TUGSAMT TOÞGFFT milli TUGSAMT TOÞGFFT
TOTUGEFFT -> TUGSAMT TOEFFT milli TUGSAMT TOEFFT

21 | 22 tonn
21 tonni
21 tonns
22 tonnum
22 tonna

TOÞF -> hkþfeteitt milli HKÞFFT TOBRÞF | HKÞFFT milli HKÞFFT TOBRÞF | ε
1-2 | 2-3 tonn
TOÞGFET -> hkþgfeteitt TOBRÞGFET | ε
1 tonni
TOEFET -> hkefeteitt TOBREFET | ε
1 tonns
TOÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT TOBRÞGFFT | ÞGFFT milli ÞGFFT TOBRÞGFFT | ε
1-2 | 2-3 tonnum
TOEFFT -> hkefeteitt milli EFFT TOBREFFT | EFFT milli EFFT TOBREFFT | ε
1-2 | 2-3 tonna
TOBRÞF -> toþf | brtoþf
TOBRÞGFET -> toþgfet | brtoþgfet
TOBREFET -> toefet | brtoefet
TOBRÞGFFT -> toþgfft | brtoþgfft
TOBREFFT -> toefft | brtoefft
brtoþf -> brúttótonn
brtoþgfet -> brúttótonni
brtoefet -> brúttótonns
brtoþgfft -> brúttótonnum
brtoefft -> brúttótonna
toþf -> tonn
toþgfet -> tonni
toefet -> tonns
toþgfft -> tonnum
toefft -> tonna
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TVÍPUNKTUR
TVÍPUNKTUR -> undan TVÍPUNKTUR milli TVÍPUNKTUR
REGLA -> HKREGLA tvípunktur HKREGLA | ε
HKREGLA -> HUNDRAÐAHK | TUGAHK | HK
HUNDRAÐAHK -> HUNDRAÐOGHK | HUNDRAÐOGTUG | HUNDRAÐTUGAHK
HUNDRAÐTUGAHK -> HUNDRAÐ TUGAHK

122

HUNDRAÐOGTUG -> HUNDRAÐ samt tug

120

HUNDRAÐOGHK -> HUNDRAÐOG HK

101 | 102

TUGAHK -> tug samt HK

21 | 22

undan -> klukkan | kl. | ε
tvípunktur -> :
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VIKUR
VIKUR -> VIKÞÚSHUNDTNFET | VIKÞÚSHUNDTÞFET | VIKÞÚSHUNDTÞFFT |
VIKÞÚSHUNDTÞGFFT | VIKÞÚSHUNDTEFFT | VIKÞÚSHUNDNFET |
VIKÞÚSHUNDÞFET | VIKÞÚSHUNDÞFFT | VIKÞÚSHUNDÞGFFT |
VIKÞÚSHUNDEFFT | VIKÞÚSTUGNFET | VIKÞÚSTUGÞFET | VIKÞÚSTUGÞFFT |
VIKÞÚSTUGÞGFFT | VIKÞÚSTUGEFFT | VIKÞÚSNFET | VIKÞÚSÞFET |
VIKÞÚSÞFFT | VIKÞÚSÞGFFT | VIKÞÚSEFFT | VIKHUNDTNFET |
VIKHUNDTÞFET | VIKHUNDTÞFFT | VIKHUNDTÞGFFT | VIKHUNDTEFFT |
VIKHUNDNFET | VIKHUNDÞFET | VIKHUNDÞFFT | VIKHUNDÞGFFT |
VIKHUNDEFFT | VIKTUGNFET | VIKTUGÞFET | VIKTUGÞFFT | VIKTUGÞGFFT
| VIKTUGEFFT | VIKNFET | VIKÞFET | VIKÞFFT | VIKÞGFFT | VIKEFFT
VIKÞÚSHUNDTNFET -> ÞÚS VIKHUNDTNFET milli ÞÚS VIKHUNDTNFET
1121 vika
VIKÞÚSHUNDTÞFET -> ÞÚS VIKHUNDTÞFET milli ÞÚS VIKHUNDTÞFET
1121 viku
VIKÞÚSHUNDTÞFFT -> ÞÚS VIKHUNDTÞFFT milli ÞÚS VIKHUNDTÞFFT
1122 vikur
VIKÞÚSHUNDTÞGFFT -> ÞÚS VIKHUNDTÞGFFT milli ÞÚS VIKHUNDTÞGFFT
1122 vikum
VIKÞÚSHUNDTEFFT -> ÞÚS VIKHUNDTEFFT milli ÞÚS VIKHUNDTEFFT
1122 vikna
VIKÞÚSHUNDNFET -> ÞÚS VIKHUNDNFET milli ÞÚS VIKHUNDNFET 1101 vika
VIKÞÚSHUNDÞFET -> ÞÚS VIKHUNDÞFET milli ÞÚS VIKHUNDÞFET
1101 viku
VIKÞÚSHUNDÞFFT -> ÞÚS VIKHUNDÞFFT milli ÞÚS VIKHUNDÞFFT
1102 vikur
VIKÞÚSHUNDÞGFFT -> ÞÚS VIKHUNDÞGFFT milli ÞÚS VIKHUNDÞGFFT
1102 vikum
VIKÞÚSHUNDEFFT -> ÞÚS VIKHUNDEFFT milli ÞÚS VIKHUNDEFFT
1102 vikna
VIKÞÚSTUGNFET -> ÞÚS VIKTUGNFET milli ÞÚS VIKTUGNFET
VIKÞÚSTUGÞFET -> ÞÚS VIKTUGÞFET milli ÞÚS VIKTUGÞFET
VIKÞÚSTUGÞFFT -> ÞÚS VIKTUGÞFFT milli ÞÚS VIKTUGÞFFT
VIKÞÚSTUGÞGFFT -> ÞÚS VIKTUGÞGFFT milli ÞÚS VIKTUGÞGFFT
VIKÞÚSTUGEFFT -> ÞÚS VIKTUGEFFT milli ÞÚS VIKTUGEFFT

1021 vika
1021 viku
1022 vikur
1022 vikum
1022 vikna

VIKÞÚSNFET -> ÞÚSUNDOG VIKNFET milli ÞÚSUNDOG VIKNFET
VIKÞÚSÞFET -> ÞÚSUNDOG VIKÞFET milli ÞÚSUNDOG VIKÞFET
VIKÞÚSÞFFT -> ÞÚSUNDOG VIKÞFFT milli ÞÚSUNDOG VIKÞFFT
VIKÞÚSÞGFFT -> ÞÚSUNDOG VIKÞGFFT milli ÞÚSUNDOG VIKÞGFFT
VIKÞÚSEFFT -> ÞÚSUNDOG VIKEFFT milli ÞÚSUNDOG VIKEFFT

1001 vika
1001 viku
1002 vikur
1002 vikum
1002 vikna

VIKHUNDTNFET -> HUNDRAÐ VIKTUGNFET milli HUNDRAÐ VIKTUGNFET
121 vika
VIKHUNDTÞFET -> HUNDRAÐ VIKTUGÞFET milli HUNDRAÐ VIKTUGÞFET
121 viku
VIKHUNDTÞFFT -> HUNDRAÐ VIKTUGÞFFT milli HUNDRAÐ VIKTUGÞFFT
122 vikur
VIKHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ VIKTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ VIKTUGÞGFFT
122 vikum
VIKHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ VIKTUGEFFT milli HUNDRAÐ VIKTUGEFFT
122 vikna
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VIKHUNDNFET -> HUNDRAÐOG VIKNFET milli HUNDRAÐOG VIKNFET
101 vika
VIKHUNDÞFET -> HUNDRAÐOG VIKÞFET milli HUNDRAÐOG VIKÞFET 101 viku
VIKHUNDÞFFT -> HUNDRAÐOG VIKÞFFT milli HUNDRAÐOG VIKÞFFT 102 vikur
VIKHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG VIKÞGFFT milli HUNDRAÐOG VIKÞGFFT
102 vikum
VIKHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG VIKEFFT milli HUNDRAÐOG VIKEFFT 102 vikna
VIKTUGNFET -> TUGSAMT VIKNFET milli TUGSAMT VIKNFET
VIKTUGÞFET -> TUGSAMT VIKÞFET milli TUGSAMT VIKÞFET
VIKTUGÞFFT -> TUGSAMT VIKÞFFT milli TUGSAMT VIKÞFFT
VIKTUGÞGFFT -> TUGSAMT VIKÞGFFT milli TUGSAMT VIKÞGFFT
VIKTUGEFFT -> TUGSAMT VIKEFFT milli TUGSAMT VIKEFFT

21 vika
21 viku
22 vikur
22 vikum
22 vikna

VIKNFET -> kvknfetein viknfet | ε
1 vika
VIKÞFET -> kvkþfetein vikþfet | ε
1 viku
VIKÞFFT -> kvkþfetein milli KVKÞFFT vikþfft | KVKÞFFT milli KVKÞFFT vikþfft | ε
1-2 | 2-3 vikur
VIKÞGFFT -> kvkþgfetein milli ÞGFFT vikþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT vikþgfft | ε
1-2 | 2-3 vikum
VIKEFFT -> kvkefetein milli EFFT vikefft | EFFT milli EFFT vikefft | ε
1-2 | 2-3 vikna
viknfet -> vika
vikþfet -> viku
vikþfft -> vikur
vikþgfft -> vikum
vikefft -> vikna
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ÞÚSUND
ÞÚSHUNDTÞF -> HUNDRAÐ ÞÚSTUGÞF milli HUNDRAÐ ÞÚSTUGÞF
121 | 123 þúsund
ÞÚSHUNDTÞGFET -> HUNDRAÐ ÞÚSTUGÞGFET milli HUINDRAÐ ÞÚSTUGÞGFET
121 þúsundi
ÞÚSHUNDTEFET -> HUNDRAÐ ÞÚSTUGEFET milli HUNDRAÐ ÞÚSTUGEFET
121 þúsunds
ÞÚSHUNDTÞGFFT -> HUNDRAÐ ÞÚSTUGÞGFFT milli HUNDRAÐ ÞÚSTUGÞGFFT
122 þúsundum
ÞÚSHUNDTEFFT -> HUNDRAÐ ÞÚSTUGEFFT milli HUNDRAÐ ÞÚSTUGEFFT
122 þúsunda
ÞÚSHUNDÞF -> HUNDRAÐOG ÞÚSÞF milli HUNDRAÐOG ÞÚSÞF
101 | 103 þúsund
ÞÚSHUNDÞGFET -> HUNDRAÐOG ÞÚSÞGFET milli HUNDRAÐOG ÞÚSÞGFET
101 þúsundi
ÞÚSHUNDEFET -> HUNDRAÐOG ÞÚSEFET milli HUNDRAÐOG ÞÚSEFET
101 þúsunds
ÞÚSHUNDÞGFFT -> HUNDRAÐOG ÞÚSÞGFFT milli HUNDRAÐOG ÞÚSÞGFFT
102 þúsundum
ÞÚSHUNDEFFT -> HUNDRAÐOG ÞÚSEFFT milli HUNDRAÐOG ÞÚSEFFT
102 þúsunda
ÞÚSTUGÞF -> TUGSAMT ÞÚSÞF milli TUGSAMT ÞÚSÞF
ÞÚSTUGÞGFET -> TUGSAMT ÞÚSÞGFET milli TUGSAMT ÞÚSÞGFET
ÞÚSTUGEFET -> TUGSAMT ÞÚSEFET milli TUGSAMT ÞÚSEFET
ÞÚSTUGÞGFFT –> TUGSAMT ÞÚSÞGFFT milli TUGSAMT ÞÚSÞGFFT
ÞÚSTUGEFFT -> TUGSAMT ÞÚSEFFT milli TUGSAMT ÞÚSEFFT

21 | 22 þúsund
21 þúsundi
21 þúsunds
22 þúsundum
22 þúsunda

ÞÚSÞF -> hkþfeteitt milli HKÞFFT þúsþf | HKÞFFT milli HKÞFFT þúsþf | ε
1 -2 | 2-3 þúsund
ÞÚSÞGFET -> þúsþgfet | ε
1 þúsundi
ÞÚSEFET -> hkefeteitt þúsefet | ε
1 þúsunds
ÞÚSÞGFFT -> hkþgfeteitt milli ÞGFFT þúsþgfft | ÞGFFT milli ÞGFFT þúsþgfft | ε
1-2 | 2-3 þúsundum
ÞÚSEFFT -> hkefeteitt milli EFFT þúsefft | EFFT milli EFFT þúsefft | ε
1-2 | 2-3 þúsunda
þúsþf -> þúsund
þúsþgfet -> þúsundi
þúsefet -> þúsunds
þúsþgfft -> þúsundum
þúsefft -> þúsunda
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RAÐTÖLUR
RAÐTALA -> RAÐMILLJÓNASTI | ÞÚSUNDARAÐTÖLUR | HUNDRAÐARAÐTÖLUR |
RAÐTUGATALA | RAÐTUGIR | RAÐTT
RAÐMILLJÓNASTI -> RAÐMILLJÓNASTIKK | RAÐMILLJÓNASTAKVK | raðmilljónastahk
raðmilljónustuft -> milljónustu
raðmilljónastahk -> milljónasta
RAÐMILLJÓNASTAKVK -> raðmilljónastakvknf | raðmilljónastakvkaukaf
raðmilljónastakvknf -> milljónasta
raðmilljónastakvkaukaf -> milljónustu
RAÐMILLJÓNASTIKK -> raðmilljónastikknf | raðmilljónastikkaukaf
raðmilljónastikknf -> milljónasti
raðmilljónastikkaukaf -> milljónasta
ÞÚSUNDARAÐTÖLUR -> RAÐÞÚSUNDASTI | RAÐÞÚSUNDASTIOG |
ÞÚSUNDOGRAÐTUGIR | ÞÚSRAÐHUNDRAÐASTIOG |
ÞÚSHUNDRAÐTUGA
ÞÚSHUNDRAÐTUGA -> ÞÚSHUNDRAÐTUGAET | ÞÚSHUNDRAÐTUGAFT
ÞÚSHUNDRAÐTUGAFT -> ÞÚS HUNDRAÐRAÐTUGAFT
1121.
ÞÚSHUNDRAÐTUGAET -> ÞÚS HUNDRAÐRAÐTUGAET
1121.
ÞÚSRAÐHUNDRAÐASTIOG -> ÞÚSRAÐHUNDRAÐASTIOGET |
ÞÚSRAÐHUNDRAÐASTIOGFT
ÞÚSRAÐHUNDRAÐASTIOGFT -> ÞÚSUND RAÐHUNDRAÐASTIOGFT
ÞÚSRAÐHUNDRAÐASTIOGET -> ÞÚSUND RAÐHUNDRAÐASTIOGET

1.101 | 1.112 ft.
1.101 | 1.112 et.

ÞÚSUNDOGRAÐTUGIR -> ÞÚSUNDOGRAÐTUGIRET | ÞÚSUNDOGRAÐTUGIRFT
ÞÚSUNDOGRAÐTUGIRFT -> ÞÚSUNDOG RAÐTHFT
1020. | 1200. ft.
ÞÚSUNDOGRAÐTUGIRET -> ÞÚSUNDOG RAÐTHET
1020. | 1200. et.
RAÐÞÚSUNDASTIOG -> RAÐÞÚSUNDASTIOGET | RAÐÞÚSUNDASTIOGFT
RAÐÞÚSUNDASTIOGFT -> RAÐÞÚSUNDASTI samt RAÐTTFT
1001. | 1011. ft.
RAÐÞÚSUNDASTIOGET -> RAÐÞÚSUNDASTI samt RAÐTTET
1001. | 1011. et.
RAÐÞÚSUNDASTI -> RAÐÞÚSUNDASTIKK | RAÐÞÚSUNDASTAKVK | raðþúsundastahk
raðþúsundustuft -> ÞUNDAN þúsundustu
raðþúsundastahk -> ÞUNDAN þúsundasta
RAÐÞÚSUNDASTAKVK -> raðþúsundastakvknf | raðþúsundastakvkaukaf
raðþúsundastakvknf -> ÞUNDAN þúsundasta
raðþúsundastakvkaukaf -> ÞUNDAN þúsundustu
RAÐÞÚSUNDASTIKK -> raðþúsundastikknf | raðþúsundastikkþf
raðþúsundastikknf -> ÞUNDAN þúsundasti
raðþúsundastikkaukaf -> ÞUNDAN þúsundasta

- 154 -

Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

þúsundasti -> þúsundasti
þúsundasta -> þúsundasta
þúsundustu -> þúsundustu
HUNDRAÐARAÐTÖLUR -> RAÐHUNDRAÐASTI | RAÐHUNDRAÐASTIOG |
HUNDRAÐOGRAÐTUGIR | HUNDRAÐRAÐTUGA
HUNDRAÐRAÐTUGA -> HUNDRAÐRAÐTUGAET | HUNDRAÐRAÐTUGAFT
HUNDRAÐRAÐTUGAFT -> HUNDRAÐ RAÐTUGATALAFT
121. ft.
HUNDRAÐRAÐTUGAET -> HUNDRAÐ RAÐTUGATALAET
121. et.
HUNDRAÐOGRAÐTUGIR -> HUNDRAÐOGRAÐTUGIRET | HUNDRAÐOGRAÐTUGIRFT
HUNDRAÐOGRAÐTUGIRFT -> HUNDRAÐ samt RAÐTUGIRFT
120. ft.
HUNDRAÐOGRAÐTUGIRET -> HUNDRAÐ samt RAÐTUGIRET
120. et.
RAÐHUNDRAÐASTIOG -> RAÐHUNDRAÐASTIOGET | RAÐHUNDRAÐASTIOGFT
RAÐHUNDRAÐASTIOGFT -> raðhundruðustuft samt RAÐTTFT
101. | 111. ft.
RAÐHUNDRAÐASTIOGET-> RAÐHUNDRAÐASTI samt RAÐTTET
101. | 111. et.
RAÐHUNDRAÐASTI -> RAÐHUNDRAÐASTIKK | RAÐHUNDRAÐASTAKVK
| raðhundraðastahk
raðhundruðustuft -> HUNDAN hundruðustu
raðhundraðastahk -> HUNDAN hundraðasta
RAÐHUNDRAÐASTAKVK -> raðhundraðastakvknf | raðhundraðastakvkaukaf
raðhundraðastakvknf -> HUNDAN hundraðasta
raðhundraðastakvkaukaf -> HUNDAN hundruðustu
RAÐHUNDRAÐASTIKK -> raðhundraðastikknf | raðhundraðastikkaukaf
raðhundraðastikknf -> HUNDAN hundraðasti
raðhundraðastikkaukaf -> HUNDAN hundraðasta
hundraðasti -> hundraðasti
hundraðasta -> hundraðasta
hundruðustu - > hundruðustu
RAÐTUGATALA -> RAÐTUGATALAFT | RAÐTUGATALAET
RAÐTUGATALAFT -> RAÐTUGIRFT samt RAÐUNDIRTÍUFT
RAÐTUGATALAET -> RAÐTUGIRET samt RAÐUNDIRTÍUET

21. (ft. tuttugustu
og fyrstu)
21. (et. tuttugasti
og fyrsti)

RAÐTT -> RAÐTTET | RAÐTTFT
RAÐTTFT ->RAÐTJÁNFT | RAÐUNDIRTÍUFT
RAÐTTET ->RAÐTJÁNET | RAÐUNDIRTÍUET
RAÐTUGIR -> RAÐTUGIRET | RAÐTUGIRFT
RAÐTUGIRFT -> raðnítugustuft | raðáttugustuft | raðsjötugustuft | raðsextugustuft |
raðfimmtugustuft | raðfertugustuft | raðþrítugustuft | raðtuttugustuft
RAÐTUGIRET -> RAÐNÍTUGASTI | RAÐÁTTUGASTI | RAÐSJÖTUGASTI |
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RAÐSEXTUGASTI | RAÐFIMMTUGASTI | RAÐFERTUGASTI |
RAÐÞRÍTUGASTI | RAÐTUTTUGASTI

RAÐNÍTUGASTI -> RAÐNÍTUGASTIKK | RAÐNÍTUGASTAKVK | raðnítugastahk
raðnítugustuft -> nítugustu
raðnítugastahk -> nítugasta
RAÐNÍTUGASTAKVK -> raðnítugastakvknf | raðnítugastakvkaukaf
raðnítugastakvknf -> nítugasta
raðnítugastakvkaukaf -> nítugustu
RAÐNÍTUGASTIKK -> raðnítugastikknf | raðnítugastikkaukaf
raðnítugastikknf -> nítugasti
raðnítugastikkaukaf -> nítugasta
RAÐÁTTUGASTI -> RAÐÁTTUGASTIKK | RAÐÁTTUGASTAKVK | raðáttugastahk
raðáttugustu -> áttugustu
raðáttugastahk -> áttugasta
RAÐÁTTUGASTAKVK -> raðáttugastakvknf | raðáttugastakvkaukaf
raðáttugastakvknf -> áttugasta
raðáttugastakvkaukaf -> áttugustu
RAÐÁTTUGASTIKK -> raðáttugastikknf | raðáttugastikkaukaf
raðáttugastikknf -> áttugasti
raðáttugastikkaukaf -> áttugasta
RAÐSJÖTUGASTI -> RAÐSJÖTUGASTIKK | RAÐSJÖTUGASTAKVK | raðsjötugastahk
raðsjötugustuft -> sjötugustu
raðsjötugastahk -> sjötugasta
RAÐSJÖTUGASTAKVK -> raðsjötugastakvknf | raðsjötugastakvkaukaf
raðsjötugastakvknf -> sjötugasta
raðsjötugastakvkaukaf -> sjötugustu
RAÐSJÖTUGASTIKK -> raðsjötugastikknf | raðsjötugastikkaukaf
raðsjötugastikknf -> sjötugasti
raðsjötugastikkaukaf -> sjötugasta
RAÐSEXTUGASTI -> RAÐSEXTUGASTIKK | RAÐSEXTUGASTAKVK | raðsextugastahk
raðsextugustuft -> sextugustu
raðsextugastahk -> sextugasta
RAÐSEXTUGASTAKVK -> raðsextugastakvknf | raðsextugastakvkaukaf
raðsextugastakvknf -> sextugasta
raðsextugastakvkaukaf -> sextugustu
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RAÐSEXTUGASTIKK -> raðsextugastikknf | raðsextugastikkaukaf
raðsextugastikknf -> sextugasti
raðsextugastikkaukaf -> sextugasta
RAÐFIMMTUGASTI -> RAÐFIMMTUGASTIKK | RAÐFIMMTUGASTAKVK |
raðfimmtugastahk
raðfimmtugustuft -> fimmtugustu
raðfimmtugastahk -> fimmtugasta
RAÐFIMMTUGASTAKVK -> raðfimmtugastakvknf | raðfimmtugastakvkaukaf
raðfimmtugastakvknf -> fimmtugasta
raðfimmtugastakvkaukaf -> fimmtugustu
RAÐFIMMTUGASTIKK -> raðfimmtugastikknf | raðfimmtugastikkaukaf
raðfimmtugastikknf -> fimmtugasti
raðfimmtugastikkaukaf -> fimmtugasta
RAÐFERTUGASTI -> RAÐFERTUGASTIKK | RAÐFERTUGASTAKVK | raðfertugastahk
raðfertugustuft -> fertugustu
raðfertugastahk -> fertugasta
RAÐFERTUGASTAKVK -> raðfertugastakvknf | raðfertugastakvkaukaf
raðfertugastakvknf -> fertugasta
raðfertugastakvkaukaf -> fertugustu
RAÐFERTUGASTIKK -> raðfertugastikkaukaf | raðfertugastikknf
raðfertugastikknf -> fertugasti
raðfertugastikkaukaf -> fertugasta
RAÐÞRÍTUGASTI -> RAÐÞRÍTUGASTIKK | RAÐÞRÍTUGASTAKVK | raðþrítugastahk
raðþrítugustuft -> þrítugustu
raðþrítugastahk -> þrítugasta
RAÐÞRÍTUGASTAKVK -> raðþrítugastakvknf | raðþrítugastakvkaukaf
raðþrítugastakvknf -> þrítugasta
raðþrítugastakvkaukaf -> þrítugustu
RAÐÞRÍTUGASTIKK -> raðþrítugastikknf | raðþrítugastikkaukaf
raðþrítugastikknf -> þrítugasti
raðþrítugastikkaukaf -> þrítugasta
RAÐTUTTUGASTI -> RAÐTUTTUGASTIKK | RAÐTUTTUGASTAKVK | raðtuttugastahk
raðtuttugustuft -> tuttugustu
raðtuttugastahk -> tuttugasta
RAÐTUTTUGASTAKVK -> raðtuttugastakvknf | raðtuttugastakvkaukaf
raðtuttugastakvknf -> tuttugasta
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raðtuttugastakvkaukaf -> tuttugustu
RAÐTUTTUGASTIKK -> raðtuttuguastikknf | raðtuttuguastikkaukaf
raðtuttuguastikknf -> tuttugasti
raðtuttuguastikkaukaf -> tuttugasta
RAÐTJÁNFT -> raðnítjánduft | raðátjánduft | raðsautjánduft | raðsextánduft | raðfimmtánduft |
raðfjórtánduft | raðþrettánduft | raðtólftuft | raðelleftuft | raðtíunduft
RAÐTJÁNET -> RAÐNÍTJÁNDI | RAÐÁTJÁNDI | RAÐSAUTJÁNDI | RAÐSEXTÁNDI |
RAÐFIMMTÁNDI | RAÐFJÓRTÁNDI | RAÐÞRETTÁNDI | RAÐTÓLFTI |
RAÐELLEFTI | RAÐTÍUNDI
RAÐNÍTJÁNDI -> RAÐNÍTJÁNDIKK | RAÐNÍTJÁNDAKVK | raðnítjándahk
raðnítjánduft -> nítjándu
raðnítjándahk -> nítjánda
RAÐNÍTJÁNDAKVK -> raðnítjándakvknf | raðnítjándakvkaukaf
raðnítjándakvknf -> nítjánda
raðnítjándakvkaukaf -> nítjándu
RAÐNÍTJÁNDIKK -> raðnítjándikknf | raðnítjándikkaukaf
raðnítjándikknf -> nítjándi
raðnítjándikkaukaf -> nítjánda
RAÐÁTJÁNDI -> RAÐÁTJÁNDIKK | RAÐÁTJÁNDAKVK | raðátjándahk
raðátjánduft -> átjándu
raðátjándahk -> átjánda
RAÐÁTJÁNDAKVK -> raðátjándakvknf | raðátjándakvkaukaf
raðátjándakvknf -> átjánda
raðátjándakvkaukaf -> átjándu
RAÐÁTJÁNDIKK -> raðátjándikknf | raðátjándikkaukaf
raðátjándikknf -> átjándi
raðátjándikkaukaf -> átjánda
RAÐSAUTJÁNDI -> RAÐSAUTJÁNDIKK | RAÐSAUTJÁNDAKVK | raðsautjándahk
raðsautjánduft -> sautjándu
raðsautjándahk -> sautjánda
RAÐSAUTJÁNDAKVK -> raðsautjándakvknf | raðsautjándakvkaukaf
raðsautjándakvknf -> sautjánda
raðsautjándakvkaukaf -> sautjándu
RAÐSAUTJÁNDIKK -> raðsautjándikknf | raðsautjándikkaukaf
raðsautjándikknf -> sautjándi
raðsautjándikkaukaf -> sautjánda
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

RAÐSEXTÁNDI -> RAÐSEXTÁNDIKK | RAÐSEXTÁNDAKVK | raðsextándahk
raðsextánduft -> sextándu
raðsextándahk -> sextánda
RAÐSEXTÁNDAKVK -> raðsextándakvknf | raðsextándakvkaukaf
raðsextándakvknf -> sextánda
raðsextándakvkaukaf -> sextándu
RAÐSEXTÁNDIKK -> raðsextándikknf | raðsextándikkaukaf
raðsextándikknf -> sextándi
raðsextándikkaukaf -> sextánda
RAÐFIMMTÁNDI -> RAÐFIMMTÁNDIKK | RAÐFIMMTÁNDAKVK | raðfimmtándahk
raðfimmtánduft -> fimmtándu
raðfimmtándahk -> fimmtánda
RAÐFIMMTÁNDAKVK -> raðfimmtándakvknf | raðfimmtándakvkaukaf
raðfimmtándakvknf -> fimmtánda
raðfimmtándakvkaukaf -> fimmándu
RAÐFIMMTÁNDIKK -> raðfimmtándikknf | raðfimmtándikkaukaf
raðfimmtándikknf -> fimmtándi
raðfimmtándikkaukaf -> fimmtánda
RAÐFJÓRTÁNDI -> RAÐFJÓRTÁNDIKK | RAÐFJÓRTÁNDAKVK | raðfjórtándahk
raðfjórtánduft -> fjórtándu
raðfjórtándahk -> fjórtánda
RAÐFJÓRTÁNDAKVK -> raðfjórtándakvknf | raðfjórtándakvkaukaf
raðfjórtándakvknf -> fjórtánda
raðfjórtándakvkaukaf -> fjórtándu
RAÐFJÓRTÁNDIKK -> raðfjórtándikknf | raðfjórtándikkaukaf
raðfjórtándikknf -> fjórtándi
raðfjórtándikkaukaf -> fjórtánda
RAÐÞRETTÁNDI -> RAÐÞRETTÁNDIKK | RAÐÞRETTÁNDAKVK |
raðþrettándahk
raðþrettánduft -> þrettándu
raðþrettándahk -> þrettánda
RAÐÞRETTÁNDAKVK -> raðþrettándakvknf | raðþrettándakvkaukaf
raðþrettándakvknf -> þrettánda
raðþrettándakvkaukaf -> þrettándu
RAÐÞRETTÁNDIKK -> raðþrettándikknf | raðþrettándikkaukaf
raðþrettándikknf -> þrettándi
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

raðþrettándikkaukaf -> þrettánda
RAÐTÓLFTI -> RAÐTÓLFTIKK | RAÐTÓLFTAKVK | raðtólftahk
raðtólftuft -> tólftu
raðtólftahk -> tólfta
RAÐTÓLFTAKVK -> raðtólftakvknf | raðtólftakvkaukaf
raðtólftakvknf -> tólfta
raðtólftakvkaukaf -> tólftu
RAÐTÓLFTIKK -> raðtólftikknf | raðtólftikkaukaf
raðtólftikknf -> tólfti
raðtólftikkaukaf -> tólfta
RAÐELLEFTI -> RAÐELLEFTIKK | RAÐELLEFTAKVK | raðelleftahk
raðelleftuft -> elleftu
raðelleftahk -> ellefta
RAÐELLEFTAKVK -> raðelleftakvknf | raðelleftakvkaukaf
raðelleftakvknf -> ellefta
raðelleftakvkaukaf -> elleftu
RAÐELLEFTIKK -> raðelleftikknf | raðelleftikkaukaf
raðelleftikknf -> ellefti
raðelleftikkaukaf -> ellefta
RAÐTÍUNDI -> RAÐTÍUNDIKK | RAÐTÍUNDAKVK | raðtíundahk
raðtíundu -> tíundu
raðtíundahk -> tíunda
RAÐTÍUNDAKVK -> raðtíundakvknf | raðtíundakvkaukaf
raðtíundakvknf -> tíunda
raðtíundakvkaukaf -> tíundu
RAÐTÍUNDIKK -> raðtíundikknf | raðtíundikkaukaf
raðtíundikknf -> tíundi
raðtíundikkaukaf -> tíunda
RAÐUNDIRTÍUFT -> raðníunduft | raðáttunduft | raðsjöunduft | raðsjöttuft |
raðfimmtuft | raðfjórðuft | raðþriðjuft | raðfyrstuft
RAÐUNDIRTÍUET -> RAÐNÍUNDI | RAÐÁTTUNDI | RAÐSJÖUNDI | RAÐSJÖTTII |
RAÐFIMMTI | RAÐFJÓRÐI | RAÐÞRIÐJI | RAÐANNAR | RAÐFYRSTI
RAÐNÍUNDI -> RAÐNÍUNDIKK | RAÐNÍUNDAKVK | raðníundahk
raðníunduft -> níundu
raðníundahk -> níunda
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

RAÐNÍUNDAKVK -> raðníundakvknf | raðníundakvkaukaf
raðníundakvknf -> níunda
raðníundakvkaukaf -> níundu
RAÐNÍUNDIKK -> raðníundikknf | raðníundikkaukaf
raðníundikknf -> níundi
raðníundikkaukaf -> níunda
RAÐÁTTUNDI -> RAÐÁTTUNDIKK | RAÐÁTTUNDAKVK | raðáttundahk
raðáttunduft -> áttundu
raðáttundahk-> áttunda
RAÐÁTTUNDAKVK -> raðáttundakvknf | raðáttundakvkaukaf
raðáttundakvknf -> áttunda
raðáttundakvkaukaf -> áttundu
RAÐÁTTUNDIKK -> raðáttundikknf | raðáttundikkaukaf
raðáttundikknf -> áttundi
raðáttundikkaukaf -> áttunda
RAÐSJÖUNDI -> RAÐSJÖUNDIKK | RAÐSJÖUNDIKK | raðsjöundahk
raðsjöunduft -> sjöundu
raðsjöundahk -> sjöunda
RAÐSJÖUNDAKVK -> raðsjöundakvknf | raðsjöundakvknf
raðsjöundakvknf -> sjöunda
raðsjöundakvknf -> sjöundu
RAÐSJÖUNDIKK -> raðsjöundikknf | raðsjöundikkaukaf
raðsjöundikknf -> sjöundi
raðsjöundikkaukaf -> sjöunda
RAÐSJÖTTI -> RAÐSJÖTTIKK | RAÐSJÖTTAKVK | raðsjöttahk
raðfjöttuft -> sjöttu
raðsjöttahk -> sjötta
RAÐSJÖTTAKVK -> raðsjöttakvknf | raðsjöttakvkaukaf
raðsjöttakvknf -> sjötta
raðsjöttakvkaukaf -> sjöttu
RAÐSJÖTTIKK -> raðsjöttikknf | raðsjöttikkaukaf
raðsjöttikknf -> sjötti
raðsjöttikkaukaf -> sjötta
RAÐFIMMTI -> RAÐFIMMTIKK | RAÐFIMMTAKVK | raðfimmtahk
raðfimmtuft -> fimmtu
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Valdís Ólafsdóttir

raðfimmtahk -> fimmta
RAÐFIMMTAKVK -> raðfimmtakvknf | raðfimmtakvkaukaf
raðfimmtakvknf -> fimmta
raðfimmtakvkaukaf -> fimmtu
RAÐFIMMTIKK -> raðfimmtikknf | raðfimmtikkaukaf
raðfimmtikknf -> fimmti
raðfimmtikkaukaf -> fimmta
RAÐFJÓRÐI -> RAÐFJÓRÐIKK | RAÐFJÓRÐAKVK | raðfjórðahk
raðfjórðuft -> fjórðu
raðfjórðahk -> fjórða
RAÐFJÓRÐAKVK -> raðfjórðakvknf | raðfjórðakvkaukaf
raðfjórðakvknf -> fjórða
raðfjórðakvkaukaf -> fjórðu
RAÐFJÓRÐIKK -> raðfjórðikknf | raðfjórðikkaukaf
raðfjórðikknf -> fjórði
raðfjórðikkaukaf -> fjórða
RAÐÞRIÐJI -> RAÐÞRIÐJIKK | RAÐÞRIÐJAKVK | raðþriðjahk
raðþriðjuft -> þriðju
raðþriðjahk -> þriðja
RAÐÞRIÐJAKVK -> raðþriðjakvknf | raðþriðjakvkaukaf
raðþriðjakvknf -> þriðja
raðþriðjakvkaukaf -> þriðju
RAÐÞRIÐJIKK -> raðþriðjikknf | raðþriðjiaukaf
raðþriðjikknf -> þriðji
raðþriðjiaukaf -> þriðja
RAÐANNAR -> RAÐANNARKK | RAÐÖNNURKVK | RAÐANNAÐHK
RAÐANNAÐHK -> raðannaðhknf | raðannaðhkþf | raðannaðhkþgf | raðannaðhkef
raðannaðhknf -> annað
raðannaðhkþf -> annað
raðannaðhkþgf -> öðru
raðannaðhkef -> annars
RAÐÖNNURKVK -> raðönnurkvknf | raðönnurkvkþf | raðönnurkvkþgf | raðönnurkvkef
raðönnurkvknf -> önnur
raðönnurkvkþf -> aðra
raðönnurkvkþgf -> annarri
raðönnurkvkef -> annarrar
RAÐANNARKK -> raðannarkknf | raðannarkkþf | raðannarkkþgf | raðannarkkef
raðannarkknf -> annar
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Valdís Ólafsdóttir

raðannarkkþf -> annan
raðannarkkþgf -> öðrum
raðannarkkef -> annars
RAÐFYRSTI -> RAÐFYRSTIKK | RAÐFYRSTAKVK | raðfyrstahk
raðfyrstuft -> fyrstu
raðfyrstahk -> fyrsta
RAÐFYRSTAKVK -> raðfyrstakvknf | raðfyrstakvkaukaf
raðfyrstakvknf -> fyrsta
raðfyrstakvkaukaf -> fyrstu
RAÐFYRSTIKK -> raðfyrstikknf | raðfyrstiaukaf
raðfyrstikknf -> fyrsti
raðfyrstiaukaf -> fyrsta
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Töluvert mál

Valdís Ólafsdóttir

ALDIR
ALDTUGNF -> TUTTUGASTAOG RAÐUNDIRTÍUNF milli TUTTUGASTAOG
RAÐUNDIRTÍUNF öldnf
21. öldin
ALDTUGÞF -> TUTTUGUSTUOG RAÐUNDIRTÍUAUK milli TUTTUGUSTUOG
RAÐUNDIRTÍUAUK öldþf
21. öldina
ALDTUGÞGF -> TUTTUGUSTUOG RAÐUNDIRTÍUAUK milli TUTTUGUSTUOG
RAÐUNDIRTÍUAUK öldþgf
21. öldinni
ALDTUGEF -> TUTTUGUSTUOG RAÐUNDIRTÍUAUK milli TUTTUGUSTUOG
RAÐUNDIRTÍUAUK öldef
21. aldarinnar
TUTTUGASTAOG -> raðtuttugastakvknf samt | ε
TUTTUGUSTUOG -> raðtuttugastakvkaukaf samt | ε
RAÐUNDIRTÍUNF -> raðfyrstakvknf | raðönnurkvknf | raðþriðjakvknf | raðfjórðakvknf |
raðfimmtakvknf | raðsjöttakvknf | raðsjöundakvknf | raðáttundakvknf
| raðníundakvknf | ε
RAÐUNDIRTÍUAUK -> raðfyrstakvkaukaf | raðönnurkvkþf | raðþriðjakvkaukaf |
raðfjórðakvkaukaf | raðfimmtakvkaukaf | raðsjöttakvkaukaf |
raðsjöundakvkaukaf | raðáttundakvkaukaf | raðníundakvkaukaf | ε
ALDNF -> RAÐKVKNF milli RAÐKVKNF öldnf
20. öldin
ALDÞF -> RAÐKVKAUKAF milli RAÐKVKAUKAF | raðönnurkvkþgf öldþf
20. öldina
ALDÞGF -> RAÐKVKAUKAF milli RAÐKVKAUKAF | raðönnurkvkþgf öldþgf
20. öldinni
ALDEF -> RAÐKVKAUKAF milli RAÐKVKAUKAF | raðönnurkvkef öldef
20. aldarinnar
RAÐKVKNF -> raðfyrstakvknf | raðönnurkvknf | raðþriðjakvknf | raðfjórðakvknf |
raðfimmtakvknf | raðsjöttakvknf | raðsjöundakvknf | raðáttundakvknf |
raðníundakvknf | raðtíundakvknf | raðelleftakvknf | raðtólftakvknf |
raðþrettándakvknf | raðfjórtándakvknf | raðfimmtándakvknf |
raðsextándakvknf | raðsautjándakvknf | raðátjándakvknf | raðánítjándakvknf
| raðtuttugastakvknf | ε
RAÐKVKAUKAF -> raðfyrstakvkaukaf | raðönnurkvkþf | raðþriðjakvkaukaf |
raðfjórðakvkaukaf | raðfimmtakvkaukaf | raðsjöttakvkaukaf |
raðsjöundakvkaukaf | raðáttundakvkaukaf | raðníundakvkaukaf |
raðtíundakvkaukaf | raðelleftakvkaukaf | raðtólftakvkaukaf |
raðþrettándakvkaukaf | raðfjórtándakvkaukaf | raðfimmtándakvkaukaf |
raðsextándakvkaukaf | raðsautjándakvkaukaf | raðátjándakvkaukaf |
raðnítjándakvkaukaf | raðtuttugastakvkaukaf | ε
öldnf -> öldin
öldþf -> öld | öldina
öldþgfgr -> öldinni
öldef -> aldar| aldarinnar
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DAGSETNINGAR
DAGSETNINGAR -> DAGSETNINGAREGLA milli DAGSETNINGAREGLA
DAGSETNINGAREGLA -> RAÐTUGUROGTALA | RAÐTJÁNAUKAF |
RAÐUNDIRTÍUAUKAF | ε mánuður
RAÐTUGUROGTALA -> RAÐTUGIRAUKAF samt RAÐUNDIRTÍUAUKAF
RAÐTUGIRAUKAF -> raðtuttuguastikkaukaf | raðþrítugastikkaukaf
RAÐTJÁNAUKAF -> raðtíundikkaukaf | raðelleftikkaukaf | raðtólftikkaukaf |
raðþrettándikkaukaf | raðfjórtándikkaukaf |
raðfimmtándikkaukaf | raðsextándikkaukaf |
raðsautjándikkaukaf | raðátjándikkaukaf | raðnítjándikkaukaf
RAÐUNDIRTÍUAUKAF -> raðfyrstiaukaf | raðannarkkþf | raðþriðjiaukaf |
raðfjórðikkaukaf | raðfimmtikkaukaf | raðsjöttikkaukaf |
raðsjöundikkaukaf | raðáttundikkaukaf |
raðníundikkaukaf
mánuður -> janúar | febrúar | mars | apríl | maí | júní | júlí | ágúst | september | október | nóvember
| desember| ε
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MÍNÚTU
RAÐMÍNÚTU -> RAÐMÍNREGLA milli RAÐMÍNREGLA
RAÐMÍNREGLA -> RAÐKVKÞGFUNDIRTÍU | RAÐKVKÞGFTJÁN | RAÐKVKÞGFTUG |
RAÐKVKÞGFHUND | RAÐMÍNTUG | RAÐMÍNHUND |
RAÐMÍNHUNDT | ε mínútu
RAÐMÍNHUNDT -> RAÐKVKÞGFHUND RAÐKVKÞGFTJÁN | RAÐKVKÞGFHUND
RAÐMÍNTUG
112. | 121. mínútu
RAÐMÍNHUND -> RAÐKVKÞGFHUND samt RAÐKVKÞGFUNDIRTÍU
101. mínútu
RAÐMÍNTUG -> RAÐKVKÞGFTUG samt RAÐKVKÞGFUNDIRTÍU
21. mínútu
RAÐKVKÞGFHUND -> raðhundraðastakvkaukaf | ε
RAÐKVKÞGFTUG -> raðtuttugastakvkaukaf | raðþrítugastakvkaukaf | raðfertugastakvkaukaf |
raðfimmtugastakvkaukaf | raðsextugastakvkaukaf | raðsjötugastakvkaukaf |
raðáttugastakvkaukaf | raðnítugastakvkaukaf | ε
RAÐKVKÞGFTJÁN -> raðelleftakvkaukaf | raðtólftakvkaukaf | raðþrettándakvkaukaf |
raðfjórtándakvkaukaf | raðfimmtándakvkaukaf | raðsextándakvkaukaf |
raðsautjándakvkaukaf | raðátjándakvkaukaf | raðnítjándakvkaukaf | ε
RAÐKVKÞGFUNDIRTÍU -> raðfyrstakvkaukaf | raðönnurkvkþgf | raðþriðjakvkaukaf |
raðfjórðakvkaukaf | raðfimmtakvkaukaf | raðsjöttakvkaukaf |
raðsjöundakvkaukaf | raðáttundakvkaukaf | raðníundakvkaukaf |
raðtíundakvkaukaf | ε
mínútu -> mínútu | ε
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SÆTI
RAÐSÆTI -> RAÐSÆTREGLA milli RAÐSÆTREGLA
RAÐSÆTREGLA -> RAÐHKUNDIRTÍU | RAÐHKTJÁN | RAÐHKTUG | RAÐHKHUND |
RAÐSÆTTUG | RAÐSÆTHUND | RAÐSÆTHUNDT | ε sæti
RAÐSÆTHUNDT -> RAÐHKHUND samt RAÐHKTJÁN | RAÐHKHUND samt
RAÐSÆTTUG
112. | 120. sæti
RAÐSÆTHUND -> RAÐHKHUND samt RAÐHKUNDIRTÍU

101. sæti

RAÐSÆTTUG -> RAÐHKTUG samt RAÐHKUNDIRTÍU

21. sæti

RAÐHKHUND -> raðhundraðastahk
RAÐHKTUG -> raðtuttugastahk | raðþrítugastahk | raðfertugastahk | raðfimmtugastahk |
raðsextugastahk | raðsjötugastahk | raðáttugastahk | raðnítugastahk | ε
RAÐHKTJÁN -> raðelleftahk | raðtólftahk | raðþrettándahk | raðfjórtándahk | raðfimmtándahk |
raðsextándahk | raðsautjándahk | raðátjándahk | raðnítjándahk | ε
RAÐHKUNDIRTÍU -> raðfyrstahk | raðannaðhkþgf | raðþriðjahk | raðfjórðahk | raðfimmtahk |
raðsjöttahk | raðsjöundahk | raðáttundahk | raðníundahk | raðtíundahk | ε
sæti -> sæti | ε
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