PRESSEMEDDELELSE • den 14. december 2016

1.119 nye ord i Den Danske Ordbog: Klar til julehalløj og nytårsskyts
Hvis en udvidelse af ordforrådet står allerøverst på listen over dine juleønsker, kan du nu ånde lettet
op. Hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har vi med vanlig utrættelighed sat os for at sikre
julefreden og stille ordbogsbrugernes lærelyst. Som led i juleforberedelserne opdateres Den Danske
Ordbog med bl.a. 104 nye opslagsord med tilknytning til jul, nytår og det vinterlige i
almindelighed.
Årstidens ord i denne opdatering: ordnet.dk/ddo/nyeste-ord-i-ddo/jul-i-ddo
Alle 1.119 nye opslag: ordnet.dk/ddo/nyeste-ord-i-ddo/december-2016
Nu har vi altså jul igen
Med dette nye tilskud af ord bliver sprogbrugerne klædt på til
den kolde årstid. Vi har fundet vinterjakken frem, støvet
snapseglassene af, snuppet en snebajer og lagt både nissedragt og
nytårsskralde frem. Dermed skulle festhumøret o g feriestemningen
være sikret, men selv om årstidens ord har haft førsteprioritet, er
der også fundet plads til mangt og meget af mere almensproglig
karakter.
Find ud af hvor David købte øllet
I lighed med tidligere indeholder decembers opdatering en række faste udtryk, og det betyder at
ordbogens brugere nu kan forvisse sig om hvor David købte øllet, få svar på hvad det vil sige at der er
knald på liggehønen, og få hjælp til at skelne mellem lort og lagkage.
Det vi taler om for tiden
Hos Den Danske Ordbog er vi ekstra opmærksomme når nye ord og betydninger dukker op i
sproget. Mange af de nyere opslagsord fortæller hver deres lille fortælling om vores samtid. Tænk
blot på glasloft, hvis overførte betydning om skjulte barrierer inden for politik og i erhvervslivet
har været brugt 4ittigt i forbindelse med efterårets amerikanske præsidentvalg. På samme måde
har vi de senere år talt om bl.a. prekariatet, zikavirus, hævnporno og chiafrø, og derfor kan disse og en
række andre aktuelle ord nu også slås op i ordbogen.
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