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Nye ord i sproget – og i
Ordbogen opdateres, og du kan møde redaktørerne – og nogle af de
1.643 nye opslagsord, udtryk og betydninger – på årets
Batyskaf, blespand, burrito. Tre opslagsord fra den kommende store opdatering af Den
Danske Ordbog, der indeholder 1.612 nye ord, 19 nye betydninger og 12 faste udtryk. Den bliver
tilgængelig for offentligheden fredag d. 26. oktober på ordnet.dk/ddo, og samme dag kl. 14.00
præsenterer ordbogens redaktører de nye ord på Bogforums stand C4-010.
Her kan du bl.a. høre om redaktørernes udvælgelseskriterier: Hvad laver et halvsært og ikke særlig
udbredt ord som batyskaf i ordbogen? Hvorfor slipper et umiddelbart gennemskueligt sammensat
navneord som blespand gennem nåleøjet? Og har burrito, den sammenrullede majspandekage af
sydamerikansk oprindelse, virkelig sin berettigelse i Den Danske Ordbog?

Hvilke nye ord føjes til?
Ord og udtryk som er nye i sproget
(fx wonton og flow-tv).
Fremmedord som er svære at forstå
(fx beatificere og batyskaf).
Faste udtryk og talemåder (fx klappe
af og være på gavefod).
Udbredte sammensætninger (fx
avisstof og bredbåndsforbindelse) som
ikke kom med i den trykte ordbog
af pladshensyn.
Den Danske Ordbog opdateres 2-3
gange om året.
Find alle de nye ord på
ordnet.dk/ddo/nyeste-ord-iddo/oktober-2018

Med omtrent 100.000 opslagsord er hovedparten af
hverdagssprogets ordforråd allerede dækket i den
nuværende netudgave af Den Danske Ordbog. Faktisk stod
de ord og udtryk vi danskere bruger hyppigst i tale og
skrift, allerede at læse i ordbogens papirudgave, der
udkom i seks tunge bind i årene 2003-2005.
Alligevel er arbejdet med ordbogen langtfra fuldendt, for
dels kommer nye ord dagligt til, dels bærer nogle af de
eksisterende opslag præg af tidens tand. Det sidste ser vi
fx når sprogbrugen inden for et bestemt (fag)område
ændrer sig: edb erstattes gradvis af it, og så virker femten
år gamle ordbogsdefinitioner pludselig ufrivilligt
morsomme.
Derfor har vi bl.a. revideret artiklen telekommunikation så
den ikke længere taler om telefax og edb, men om
internet. Der må også tilføjes nye betydninger hvor de er
kommet til, og det gælder fx artiklen sparre, der – udover
boksebetydningen – nu også nævner den overførte
betydning ‘udveksle idéer, forslag m.m.’.

Arbejdet med at revidere eksisterende indhold foregår primært bag kulissen og har ikke samme
bevågenhed som skrivningen af nye ordbogsartikler, men det er af lige så stor vigtighed. Med
undertitlen ordbog over moderne dansk sprog kan brugerne med rette kræve opdaterede og tidssvarende
oplysninger, og det bestræber vi os på at levere – sammen med de mange nye og spændende ord.

Den Danske Ordbog redigeres af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Opdateringen er et led i
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs store satsning på at tilføje 10.000 ord til ordbogen over
få år, og dette arbejde er blevet muligt med støtte fra Carlsbergfondet, Augustinus Fonden og
Kulturministeriet.

Kontakt
• Lars Trap-Jensen (ledende redaktør), ltj@dsl.dk, 50 77 74 60
• Henrik Lorentzen, hl@dsl.dk, 50 77 74 61
• Sanni Nimb, sn@dsl.dk, 50 77 74 63
• Jonas Jensen, jj@dsl.dk, 50 77 74 76
• 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
optræder med over 100.000 besøgende på hverdage stabilt på listen over Danmarks 100 mest
velbesøgte hjemmesider.
Læs mere om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: dsl.dk.
Kontakt
• Direktør Karen Skovgaard-Petersen, ksp@dsl.dk, 50 77 74 51, mobil: 29 62 46 95.

Billeder

Betydningsdefinition for ordsnedker: dsl.dk/presse/billeder/ddo-ordsnedker.

Ordsky med nye ord, oktober 2018: dsl.dk/presse/billeder/ddo-okt-2018.

