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Den Danske Ordbog: 10 år på nettet
I denne måned fejrer Den Danske Ordbog 10 års-jubilæum som
gratis betydningsordbog på nettet.
Fredag den 15. november runder vi det skarpe hjørne med en
dugfrisk efterårsopdatering til glæde for ordbogens mange
daglige brugere.
Som sædvanlig har en masse nye opslagsord fundet vej til Den
Danske Ordbog – 556 for at være helt præcis. Vi har dog også lagt vægt på et andet vigtigt, men ofte overset – aspekt af ordbogsarbejdet: revidering af eksisterende opslagsord.
Ordbogens ældste indhold har over 25 år på bagen, og i mellemtiden har samfundet ikke
stået stille. Som moderne betydningsordbog er Den Danske Ordbog nødt til at følge med
tiden: For 25 år siden var en sky i kke en ‘samling af servere hvor store datamængder kunne
opbevares’, og det var hverken muligt at opnå juridisk kønsskifte eller at fotoshoppe
ungernes portrætter fra skolefotografen. Se flere eksempler på reviderede definitioner
nedenfor.
Denne opdatering indeholder:
● 556 nye opslagsord (bl.a. bikinifitness og tantekys)
● 39 nye betydninger af eksisterende ord (bl.a. agterspejl og sprogspasser)
● 33 nye faste udtryk (bl.a. brændende platform og etværelses med låg)
● 279 reviderede opslagsord (bl.a. afspiller og ægtepar)
● 7.000 nye lydeksempler (bl.a. formaldehyd o
 g yoyovægt)
● 1.200 flere opslag i "Ord i nærheden" (bl.a. ved holdløb og iagttagelsesevne)
Den Danske Ordbog udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). Den aktuelle
opdatering er gavmildt støttet af Carlsbergfondet og Kulturministeriet.
I perioden 2017-19 har Den Danske Ordbog modtaget en fast bevilling via finansloven,
hvilket har gjort det muligt at tilføje flere end 10.000 nye opslagsord til ordbogen. Fra 2020
ophører den faste bevilling fra Kulturministeriet, hvilket kan betyde at dette bliver den sidste
store opdatering.
I den digitale tidsalder er der ingen argumenter for at en ordbog ikke skulle følge med tiden.
Det danske sprog er heldigvis både rigt og spillevende, og det stiller store krav til Den
Danske Ordbog, hvis primære forpligtelse er at levere tidssvarende viden om sprog og
sprogbrug til brugerne. Denne opgave – og dermed ordbogens vedligeholdelse og videre
udvikling – kræver fortsat og vedvarende finansiering.
Liste over alle ord og udtryk i opdateringen:
https://ordnet.dk/ddo/nyeste-ord-i-ddo/november-2019
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10 år på nettet
I de 10 år på nettet har Den Danske Ordbog udviklet sig til en succes med et stadigt
stigende besøgstal – nu mere end 120.000 brugere på hverdage (ifølge Google Analytics),
og oktober 2019 havde ordbogen flere brugere end nogensinde før: 1,96 mio.
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