PRESSEMEDDELELSE • den 31. oktober 2022

Anglofobi? Frygt ikke, Den Danske Ordbog har din ryg!
Fredag den 4. november opdateres Den Danske Ordbog med nye ord, nye udtryk og en række
moderniseringer og forbedringer af ordbogens eksisterende indhold.

Opdateringen går i luften samme weekend som Bogforum 2022 finder sted. Det markeres i Bella
Center søndag den 6. november kl. 12.00, hvor radio- og tv-vært Adrian Hughes sammen med tre
af ordbogens redaktører taler om opdateringen og dens hovedtema: anglicismer.

“Indlån af engelske ord og udtryk i dansk tog for alvor fart i tiden efter 2. verdenskrig, og
siden har emnet været en varm kartoffel,” udtaler seniorredaktør Henrik Lorentzen.
“Nogle synes at den engelske afsmitning er overvældende, og de betragter den udstrakte
brug af engelsk som unødvendig, krukket eller ligefrem ødelæggende for det danske sprog.
For andre er engelsk vævet ind i hverdagen og arbejdslivet, de opfatter flersprogligheden
som en mulighed snarere end en trussel, og brugen af engelske ord og udtryk kan i visse
kredse endda være en vigtig identitetsmarkør.”

Den Danske Ordbog er deskriptiv og har dermed en forpligtelse til at beskrive sprogets mest
udbredte gloser, uanset om de har fællesnordisk rod eller er engelske indlån. Ud over anglicismer
som blend, cloud, dramaqueen og gameplay byder den aktuelle opdatering dog også på omkring
450 nyskrevne opslagsord, nye udtryk, tilføjede betydninger under eksisterende opslag og
væsentlige opdateringer af eksisterende opslagsord.
Se hele listen over ord og udtryk i denne opdatering af Den Danske Ordbog.
Sproglig public service
Den Danske Ordbog stiller opdateret og ekspertbaseret viden om ordenes brug og betydning frit
til rådighed for hele befolkningen. Hver dag yder ordbogen sproglig førstehjælp til omtrent
130.000 brugere af det danske sprog.
”Sproget er i konstant bevægelse. Nye ord kommer til, mange ord begynder at klinge
gammeldags eller skifter ligefrem betydning, og vores holdninger til ordene ændrer sig,”
udtaler direktør Karen Skovgaard-Petersen. ”Ordbogen skal hele tiden følge med for at
dens beskrivelser af ordene kan være aktuelle og retvisende. Det er sproglig public service.
Vi er alle sammen afhængige af pålidelig information om vores fælles sprog, og derfor
arbejder Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ihærdigt på at finde en stabil og langsigtet
økonomisk løsning på ordbogens eksistens. – Ikke mindst i den demokratiske proces som
folketingsvalget lige nu er et eksempel på, er det vigtigt med en opdateret ordbog. Hvor
skal sprogbrugerne ellers få svar på hvad det betyder når politikerne taler om et cover eller
om incidensraten?”

Cover og incidensrate er nogle af de nye ord og betydninger i ordbogen med denne opdatering.
Den Danske Ordbog redigeres af Det Danske Sprog-og Litteraturselskab. Opdateringen og
arbejdet med at holde ordbogen ved lige er støttet af Carlsbergfondet og Kulturministeriet.
Kontakt
■ Lars Trap-Jensen, ltj@dsl.dk, mobil: 28 93 79 05
■ Henrik Lorentzen, hl@dsl.dk, mobil: 29 72 62 90
■ Sanni Nimb, sn@dsl.dk
■ Twitter: @DenDanskeOrdbog
Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
■ Direktør Karen Skovgaard-Petersen, ksp@dsl.dk, mobil: 29 62 46 95

Eksempler
Nye ord:

anglofobi, jobtab, pixiudgave, sukkerchok, transfob
Nye faste udtryk:
gøre naller, hønen og/eller ægget, nederlaget er faderløst
Ændrede betydninger:

klinik - opdeling i flere betydninger
■ før: mindre, privat virksomhed hvor der tilbydes en eller anden form for skønheds- eller
kropsbehandling, fx ansigtsbehandling, fysiurgisk massage eller seksuelle ydelser
■ nu delt op, dels: mindre, privat virksomhed hvor der tilbydes skønheds- eller kropsbehandling,
fx ansigtsbehandling eller massage; dels: sted hvor prostituerede betjener deres kunder

mandsopdække - bredere end før
■ før: følge nogens aktiviteter på tæt hold, fx for at forhindre vedkommende i at begå ulovligheder
■ nu: følge nogens aktiviteter på tæt hold, fx for at beskytte eller kontrollere vedkommende

pulverheks - understregning af den subjektive holdning i ordet
■ før: kvinde der er arrig, lunefuld, egenrådig, intrigant el. på anden måde uomgængelig
■ nu: kvinde som man synes er arrig, lunefuld, egenrådig, intrigant el. på anden måde
uomgængelig

dinar - geopolitiske ændringer
■ før: møntenhed i Bosnien-Hercegovina og Kroatien
■ nu: møntenhed i Serbien og Nordmakedonien

didaktik - mere mundret formulering
■ før: disciplin inden for pædagogikken der beskæftiger sig med undervisningens metoder og
målsætninger
■ nu: disciplin inden for pædagogik som beskæftiger sig med hvordan man bedst underviser
Se hele listen over ord og udtryk i denne opdatering af Den Danske Ordbog.

Om Den Danske Ordbog
Den Danske Ordbog opdateres 2 gange om året med nye ord, betydninger og faste udtryk samt
væsentlige revisioner af eksisterende opslagsord. Ordbogen er baseret på en tekstsamling
bestående af mere end 1 mia. ord. Tekstsamlingen får hver måned tilført flere tekster og bliver på
den måde hele tiden større. Dermed har ordbogen et solidt udgangspunkt for at tilføje nye ord.
Nogle af ordene er nye i sproget, andre har været der længe og blot ventet på at det blev deres tur.
Det nye stof i en opdatering er en skønsom blanding af nyt og gammelt, sjældent og hyppigt samt
letforståeligt og kompliceret.

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 130.000 besøgende på hverdage
en af Danmarks mest besøgte hjemmesider på kulturområdet.
Læs mere om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: dsl.dk.
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