PRESSEMEDDELELSE • den 5. marts 2019

Dialogkaffe og 779 andre nye ord: Brugerne får ordet i Den Danske
Ordbog
Dialogkaffe. Hjemmeblind. Nationalskjald.
Tre opslagsord fra den kommende opdatering af Den
Danske Ordbog, der indeholder 780 nye ord, 5 nye
betydninger og 10 faste udtryk. Den bliver tilgængelig for
offentligheden fredag d. 8. marts på ordnet.dk/ddo, og
dermed er ordbogen vokset med mere end 10.000 ord
over de seneste tre år.
Hele 170 af de 780 nye ord er foreslået af ordbogens
brugere.
Fra bruger til ordbog: Hvis man som bruger slår et ord op
i Den Danske Ordbog uden at få et resultat, bliver man i
første omgang skuffet. I anden omgang bliver man måske motiveret til at få det pågældende ord
optaget i ordbogen. Det kan man gøre ved at sende redaktionen en mail eller – bedre endnu – at
udfylde skemaet under funktionen “Send et ord” (ordnet.dk/send-et-ord).

Hvilke nye ord føjes til?
▪ Ord som er nye i sproget (fx
akuttelefon og menstruationskop).
▪ Fremmedord som er svære at
forstå (fx dysforisk og
prokrastinere).
▪ Faste udtryk og talemåder (fx
bønne op og banditter i habitter).
▪ Udbredte sammensætninger (fx
eftermiddagste og hårvask) som
ikke kom med i den trykte ordbog
af pladshensyn.

Det er der heldigvis mange brugere der gør, og ofte med
rette. Denne opdatering rummer som nævnt 170 ord der
er blevet foreslået af brugere, bl.a. de indledende
dialogkaffe, hjemmeblind og nationalskjald. Når
redaktionen modtager forslag om nye ord, bliver de ikke
automatisk føjet til ordbogen, men kommer på en særlig
liste som redaktørerne gennemgår og sammenligner med
udbredelsen i ordbogens store tekstsamling. Hvis ordet er
tilstrækkelig udbredt, har det en god chance for at blive
optaget i ordbogen.

Den Danske Ordbog er baseret på en tekstsamling

bestående af mere end 1 mia. ord og vokser sig større på
samme måde som ringe der breder sig i vandet: Den
Den Danske Ordbog opdateres 2-3
begyndte med det centrale og udbredte ordforråd og
gange om året.
forøges nu gradvis med flere perifere og sjældnere ord. I
princippet er det sådan. Men virkeligheden er sådan indrettet at mange sammensatte ord er
overordentlig udbredte, men til gengæld nemme at forstå, mens fx fremmedord er svære at forstå,

men sjældne. Hertil kommer ord som brugerne efterspørger i særlig grad (ifølge logfiler og
brugerforslag), og ord der er nye i sproget.
På den måde udgør de mange nye ord en skønsom blanding af nyt og gammelt, sjældent og hyppigt
samt letforståeligt og kompliceret.

Den Danske Ordbog redigeres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Opdateringen og arbejdet
med at holde ordbogen ved lige er blevet muligt med støtte fra Carlsbergfondet, Augustinus Fonden
og Kulturministeriet.
Kontakt
▪ Lars Trap-Jensen, ltj@dsl.dk, 50 77 74 60, mobil: 28 93 79 05
▪ Henrik Lorentzen, hl@dsl.dk, 50 77 74 61, mobil: 29 72 62 90
▪ Sanni Nimb, sn@dsl.dk, 50 77 74 63, mobil: 27 26 56 40
▪ Jonas Jensen, jj@dsl.dk, 50 77 74 76, mobil: 21 95 64 81
▪ Twitter: @DenDanskeOrdbog
Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur
fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet. Sitet ordnet.dk, der bl.a. huser Den Danske
Ordbog, er blandt DSL’s bedst kendte resurser og er med over 100.000 besøgende på hverdage en
af Danmarks mest besøgte hjemmesider på kulturområdet.
Læs mere om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab på dsl.dk.
Kontakt
▪ Direktør Karen Skovgaard-Petersen, ksp@dsl.dk, 50 77 74 51, mobil: 29 62 46 95.
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