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Den Danske Ordbog opdateres
– mød redaktørerne på
1.445. Så mange ord tilføjes fredag den 10.
november til Den Danske Ordbog, og dermed er der
tilføjet 6.194 ord til ordbogen siden 1. januar 2016.
Hvor kommer alle de nye ord i ordbogen fra?
Hvordan kan ordbogsredaktører blive ved med at
finde ord at beskrive og tilføje? N?etop dette emne
vil to medarbejdere fra Den Danske Ordbog fortælle
om ved årets Bogforum i Bella Centret. Det foregår
fredag den 10. november klokken 12.00 på stand
C2-015A.
Faktisk bliver en ordbog aldrig helt færdig. Sproget udvikler sig, nye ord kommer til, gamle
ord går af mode og forsvinder ud af sproget eller skifter betydning. Antallet af ord i en ordbog
afspejler ikke nødvendigvis antallet af ord i sproget, men snarere de resurser der har været til
rådighed under ordbogens tilblivelse.
Men hvordan slipper ordene så gennem nåleøjet? På Bogforum fortæller redaktørerne hvordan
redaktionen udvælger ord til ordbogen, for det er ikke entydigt hvad der gør et ord relevant for
en ordbog:
• Er ofte brugte ord bedre end sjældent brugte ord? Er det fx vigtigt at tilføje boligkøb til
ordbogen, som vi har 777 eksempler på i vores tekstsamling? Eller er tiden og pengene
givet bedre ud på at beskrive bonobo selvom vi kun har 186 eksempler på det ord?
• Er fremmedord som voyeurisme vigtigere end uformelle ord som voldæde?
• Er et aktuelt ord som asylstramning vigtigere end et historisk ord som beatleshår?
Den Danske Ordbog indeholder i øjeblikket knap 100.000 opslagsord. Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab har som langsigtet mål at nå op på 200.000 fuldt dokumenterede og beskrevne
ord – men selv når dette mål er nået, vil man ikke kunne sige at alle ord i dansk er beskrevet i
ordbogen – langt fra.
Sproget er levende, og en ordbog der ikke længere vedligeholdes og opdateres, bliver ad åre
en historisk ordbog, der beskriver gårsdagens sprog og ikke nutidens. Dette er én af mange
grunde til at arbejdet med at udvide Den Danske Ordbog er uhyre vigtigt – både for nutidens og
eftertidens skyld.

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.
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■ Henrik Lorentzen, hl@dsl.dk, 50 77 74 61
■ Jonas Jensen, jj@dsl.dk, 50 77 74 76
■ Lars Trap-Jensen (ledende redaktør), ltj@dsl.dk, 50 77 74 60
■ 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 125 mest velbesøgte hjemmesider.
Læs mere om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: dsl.dk.
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■ Direktør Karen Skovgaard-Petersen, ksp@dsl.dk, 50 77 74 51
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