PRESSEMEDDELELSE ● 16. august 2016

1.727 nye ord i Den Danske Ordbog
OLfeberen har bredt sig fra Brasiliens tropevarme til de hjemlige breddegrader. Den Danske
Ordbog kipper med flaget – og klappepølserne – for de danske deltagere og tilføjer mere
end 150 nye ord fra sportens verden. Onsdag den 17. august lancerer Det Danske Sprog
og Litteraturselskab en opdatering af ordbogen der byder på samlet set 1.727 nye ord. Med
denne form for cheerleading håber vi på en flot medaljehøst for de danske OLdeltagere og
indrømmer gerne at vi har en særlig svaghed for dette OL da en af redaktørerne har en søn
der har deltaget i den olympiske fodboldturnering

.
Sport fylder meget i hverdagen, nogle synes måske alt for meget. Men uanset hvad man
mener, kommer man ikke udenom at sportens verden er en kilde til nye ord og vendinger når
de flittigt bruges i fjernsyn og aviser, måske som udtryk for noget danske sprogbrugere kan
være fælles om.




I anledning af OL i Rio har redaktionen
været ekstra opmærksom på ord fra dette
hjørne af sproget. Som altid med
opdateringer i Den Danske Ordbog er ikke
alle ordene helt nye i sproget. Ordene
kommer først med når de har vist sig
etablerede og levedygtige. Ved dette OL er
der kommet to nye sportsgrene på
programmet: rugby og golf – og de er jo ikke
rigtig nye, hverken i sproget eller i
OLsammenhæng (golf var på programmet
indtil 1904, rugby fra 1900 til 1924). Men den
variant af rugby der dystes i ved legene i
Rio, syvmandsrugby, er ret ny som
betegnelse i almensproget, og den er
kommet med i opdateringen ligesom
slangordet køllesvinger med betydningen
‘golfspiller’.

dsl.dk/presse/billeder/syvmandsrugby

Desuden har vi benyttet lejligheden til at tilføje en del sportslige ord som længe har
kandideret til at komme med, herunder linjeløb, holdforfølgelsesløb,

håndboldhold og
letvægtsfirer. Se en samlet oversigt over sportsord i denne opdatering:
http://ordnet.dk/ddo/nyesteordiddo/sporteniord.
Derudover indeholder opdateringen en pose blandede bolsjer fra sprogets øvrige
krinkelkroge. Se alle 1.727 nye opslag: http://ordnet.dk/ddo/nyesteordiddo/august2016

PRESSEMEDDELELSE ● Det Danske Sprog og Litteraturselskab ● 16. august 2016

Ord der er tilføjet i denne opdatering
■ Nye ord: deleøkonomi, forventningsafstemme, HDMIstik, mikroplast
■ Sammensatte ord: arbejdssejr, direktørstilling, EUskeptiker
■ Afledte ord: aalborgensisk, fremmedhadsk, ihærdighed, jaskeri
■ Fremmedord: cirrostratus, ivoriansk, letalitet, letargisk, shia, uighur
■ Nye betydninger og udtryk: hedebølge, telefonbog, åbne ild
Betegnelsen ‘nye ord’ dækker ord med første forekomst registreret i
1990 eller senere. De sammensatte og afledte ord er enten ord der før
har stået i ordbogen, men uden forklaring, eller er udbredte ord i sproget
som betydningsmæssigt er mindre komplicerede og derfor pænt har
måttet vente på behandling. Fremmedordene er derimod ofte ret
sjældne, men til gengæld svære at forstå. Find flere eksempler via linket
ovenfor.
Gratis netordbog
Den Danske Ordbog er gratis tilgængelig på nettet takket være støtte fra Carlsbergfondet,
Augustinus Fonden og Kulturministeriet. Støtten sætter Det Danske Sprog og
Litteraturselskab i stand til at opdatere ordbogen løbende og offentliggøre det store arbejde
med Den Danske Ordbog på siden o
 rdnet.dk/ddo.
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Kontakt
■ Lars TrapJensen, 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 83
■ 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 85.000
besøgende på hverdage stabilt på listen over Danmarks 125 mest velbesøgte hjemmesider.
Læs mere om Det Danske Sprog og Litteraturselskab: d
 sl.dk.
Kontakt
■ Direktør Karen SkovgaardPetersen, ksp@dsl.dk, 50 77 74 51, mobil: 29 62 46 95
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