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Sprogkredsens 4. år 
Den Danske Sprogkreds blev stiftet den 14 august 2017, og det er i løbet af de første fire år 

lykkedes at opbygge en stabil forening med et støt stigende medlemstal, to sprogpriser, et 

tidsskrift, der udkommer fire gange om året, nyhedsmail, der udsendes ca. en gang om måneden, 

bøger og en lang række arrangementer med debat og information om centrale sproglige emner 

både fysisk og digitalt. Sprogkredsen ledes af en bestyrelse, og der findes forskellige faste udvalg, 

der varetager bestemte funktioner.  

Bestyrelse 
Ved Den Danske Sprogkreds’ generalforsamling den 14. august 2020 blev følgende personer 

indvalgt i bestyrelsen: 

Lise Bostrup, Lone Rytsel, Rainer Verhoeven, Ingelise Hallengren, Dan Hellum, Irina Bjørnø og Annelise 

Jarvis Hansen.  

Michael Falkendorf blev valgt som suppleant. 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Lise Bostrup som 

formand, Lone Rytsel som næstformand, Rainer Verhoeven som referent og Ingelise Hallengren som 

kasserer. 

Annelise Jarvis Hansen er i løbet af perioden overgået til at være suppleant, og Michael Falkendorf er 

indtrådt i bestyrelsen i stedet. 

Annelise Jarvis-Hansen har op til afholdelsen af generalforsamlingen meddelt, at hun ikke fortsætter 

som suppleant efter generalforsamlingen. Alle andre vil gerne fortsætte. 

 

På grund af corona-krisen er en del af bestyrelsesmøderne foregået digitalt ved hjælp af 

programmet zoom. Der er enighed om, at dette har fungeret overraskende godt. Der har kun været 

ganske få afbud, og Lone Rytsel har været dygtig til at styre møderne, så der er opnået enighed om 

de behandlede punkter. Vi ønsker også i fremtiden i et vist omfang at afholde bestyrelsesmøderne 

i Den Danske Sprogkreds digitalt. 

Medlemmer 
Der var pr. 13. august 2020 18 medlemmer, der havde betalt kontingent til Den Danske Sprogkreds 

for 2020-21. 

Pr. 11. august 2021 er der 71 medlemmer, der har betalt kontingent. Den store stigning skyldes, dels 

at der sidste år var en række medlemmer, der betalte kontingent efter fristens udløb, mens vi i år 

har været meget effektive i opkrævningen af dels kontingent, dels at der er kommet mange nye 

medlemmer til i løbet af året.  

De nye medlemmer er kommet til gennem 

- Facebook 

- vores fysiske arrangementer 
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- vores digitale arrangementer 

- bladet Sprogkræsen 

- samarbejde med andre foreninger, især forfattergruppen StORDstrømmen. 

StORDstrømmen er tilknyttet Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn og omkringliggende øer, 

og både Lone Rytsel og Lise Bostrup er i bestyrelsen her. 

 

Der er kun 2 medlemmer, der har meldt sig ud i forbindelse med kontingentbetalingen, og stadig 7 

af vores medlemmer fra sidste år, der ikke har betalt. 

Sprogkredsens hjemmeside og Facebookside 
Sprogkredsens hjemmeside har i hele perioden været besøgt af ca. 30 personer om dagen. 

Sammenhængen mellem hjemmesiden og Facebooksiden er blevet væsentlig forbedret i løbet året. 

Opslagene på hjemmesiden slås op som link på Facebooksiden, så folk automatisk føres til 

hjemmesiden.  

Statistikken for Den Danske Sprogkreds’ lukkede Facebook-side ser sådan ud: 

 Ved generalforsamlingen 2019: 550 medlemmer  

 Den 13.8.2020  635 medlemmer 

 Den 11.8.2021  751 medlemmer. 

Det er ret nemt at få mange medlemmer, hvis man inviterer og accepterer bredt, men vores politik 

er at vi kun inviterer mennesker, som vi mener har en seriøs interesse i det danske sprog. 

Flere af Sprogkredsens medlemmer heriblandt Poul Sørensen, Michael Falkendorf og Lise Bostrup 

har fundet og inviteret mange af de nye medlemmer.  

Økonomi og regnskab 
Lise Bostrup har ført regnskabet med assistance fra Ingelise Hallengren, og regnskabet for 2020 er i 

lighed med de foregående år revideret af René Sarabia Johannsen.  

Regnskabet følger kalenderåret og dækker altså hele 2020. Slutresultatet er et overskud på 2.237 kr. 

og en kassebeholdning på 27.202 kr. pr. 31.12.2020. 

I første halvdel af 2021 er kassebeholdningen steget på grund af få udgifter og indbetalt kontingent 

og er pr. 11. august 40421 kr. 

Vi minder om at Sprogkræsen og Sprogkredsens bøger i lighed med de foregående år er udgivet på 

Forlaget Bostrup og ikke indgår i regnskaberne for Sprogkredsen.  

Økonomisk støtte 

Der er i 2020-21 opnået økonomisk støtte fra: 

Statens Kunstfond: 

Sprogkredsens prisfest den 16. september 2020:  20.000 kr. 

Vanløse lokalråd: 

Sprogkredsens arrangement med Merete Pryds Helle  5.000 kr. 

Sprogkredsens arrangement med Morten Holm Svendsen 3.500 kr. 
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Vanløse lokalråd har givet tilsagn om dækning af honorarer til Justin Markussen-Brown og Nickie 

Johansson i 2021.  

Justin Markussen-Brown skal tale i forbindelse med prisfesten. 

Arrangementerne og dermed udbetalingen af støtten er overført til den 6. oktober 2021. 

Kulturstationen i Vanløse har stillet lokaler og personale til rådighed til alle arrangementer. 

Vi har i år fået afslag fra støtte til prisfesten fra Kunststyrelsen. Derfor appellerer vi til 

medlemmerne om at donere et beløb til prisfesten ud over kontingentet. Her er indkommet 875 kr. 

fra i alt 8 medlemmer. 

Arbejdsgrupper 
Sprogkredsens arbejdsgrupper består både af bestyrelsesmedlemmer og almindelige medlemmer. 

Sprogpolitisk arbejdsgruppe og Internationalt udvalg 

Både den sprogpolitiske arbejdsgruppe og det internationale udvalg er i årets løb smeltet sammen 

med bestyrelsen.  

Den sprogpolitiske arbejdsgruppes plan om at deltage i Folkemødet på Bornholm er ændret til at 

deltage i Dansk Sprognævn og Nordfyn Kommunes Sprogense festival i Bogense, der grundet 

corona er flyttet til september 2021. 

I forbindelse med at bevidstgøre danskerne om den voldsomme engelske påvirkning af det danske 

sprog har Dan Hellum udarbejdet hæftet Engelsk i dansk. Eksempler på engelsk indflydelse på det danske 

ordforråd i de seneste år (se udgivelser), og han har præsenteret det på et åbent medlemsmøde på 

Kulturstationen i Vanløse og på festivalen Nye ord på Nyord. 

De mere vidtløftige planer om samarbejde med FN og udarbejdelse af et borgerforslag er blevet 

skrinlagt, men Lise Bostrup har skrevet en række sprogpolitiske klummer i Folkeskolen.dk, og 

Michael Falkendorf og Lise Bostrup har haft læserbreve om sprogpolitik med kritik af Dansk 

Sprognævn i Information. 

Med hensyn til det internationale arbejde havde Sprogkredsen planlagt et foredrag af den iranske 

læge Farshid Monshizadeh Tehrani på modersmålsdagen, og ved Sprogkredsens deltagelse i 

festivalen Ord på Nyord talte Irina Bjørnø om den danske prinsesse Dagmar, der blev gift med den 

russiske zar Aleksander den 3. og lærte sig russisk. Det var 3. gang, der blev holdt en festival om 

nye ord på Nyord, men faktisk handler øens navn slet ikke om nye ord. Neuward er en 

middelalderbetegnelse for den nye vagtpost, for øens beliggenhed ved det lave farvand gjorde det 

nødvendigt med en vagt, der kunne sejle ud til skibene og hjælpe dem med at komme sikkert 

videre mod deres bestemmelsessteder. 

Arbejdsgruppe om faste vendinger 
Gruppen består af medlemmerne: Michael Falkendorf, Birgitte Harvald, Dan Hellum, Ellen 

Strandgaard, Ingelise Hallengren, Lene Lund, Mette Hess, Poul Sørensen og Lise Bostrup (formand). 

Arbejdsgruppen har tidligere udarbejdet bogen Med ja-hatten på, som udkom op til Bogforum i 

november 2019 og billedlotteriet Med ja-hatten på spil, der anvender Gert Ejtons tegninger.  
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I efteråret udkom bogen Med professorhatten på. Idiomatiske vendinger med historie, som bestod af 

forklaringer på 45 udvalgte vendinger og en introduktion om kilderne til udtrykkene og brugen af 

dem.  

Med professorhatten på fik en meget positiv modtagelse af Dansk BiblioteksCenter. I centrets 

lektørudtalelse hed det bl.a.:  

Meget underholdende og interessant lille udgivelse. Mange af de vendinger vi bruger i 

sproget, aner vi ikke, hvor kommer fra, eller deres helt bestemte betydning. Dette retter 

denne bog op på. Vil klart henvende sig bredt, da sproget er almenmenneskeligt og 

vendingerne brugt af mange. ”Anbefales til indkøb. (Dansk BiblioteksCenter februar 

2021). 

Arbejdsgruppe om sprogfejl 

Gruppen består af medlemmerne: Ingelise Hallengren, Michael Falkendorf, Poul Sørensen, Dan Hellum 

og Lise Bostrup (formand). En bog med eksempler og forklaringer på en række typiske problemer i 

det danske sprog er påbegyndt med arbejdstitlen Kan de da ikke hører det? er påbegyndt.  

Gruppen har indsamlet et stort materiale bestående af eksempler på sprogfejl og udarbejdet et 

foreløbigt manuskript. 

Prisudvalget 

Prisudvalget består af Irina Bjørnø, Ingelise Hallengren, Dan Hellum og Lise Bostrup (formand). 

Prisudvalget stod for afholdelsen af Sprogkredsens priser Svanen og Ællingen og planlægger 

samme for 2021. 

Samlet oversigt over Sprogkredsens egne arrangementer og deltagelse i 

andre  
Københavns Kulturhavn 

Den 25. august sang Martin Juhl samt brødrene Henrik og Martin Palsmar sange fra Den Danske 

Sprogkreds´ sangbog Sange om det danske sprog på scenen ved Islands Brygge.  

Overrækkelse af Svaneprisen og Ællingeprisen 

Prisudvalget havde planlagt prisfesten Svanen og Ællingen den 2. april kl. 19 på Kulturcentret 

Assistens. Der var skaffet tilsagn om økonomisk støtte fra Statens Kunstfond. Dan Hellum havde 

udarbejdet en liste over, hvad H.C. Andersen spiste og drak, og Irina Bjørnø havde skaffet en 

sponsor til champagne. Der var også skaffet præmier og Perch’s Thehandel har doneret noget 

speciel te. Brødrene Palsmar skulle stå for musikken. 

Arrangementet pga. forsamlingsreglerne under coronaen udskudt til den 16. september, og da 

Kulturcentret Assistens i mellemtiden var lukket, blev prisfesten flyttet til Kulturstationen i 

Vanløse. 

Høflighed og sprog 

Tidligere kulturminister Jytte Hilden talte den 7. oktober om høflighed ud fra sin bog Takt og tone 

til tiden på Kulturstationen i Vanløse. 
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Dansk salmesprog i udvikling 

Erik Norman Svendsen fortalte den 11. november om det danske salmesprog og de store, danske 

salmedigtere på Kulturstationen i Vanløse. 

Faste danske udtryk med historie 

Præsentationen af Med professorhatten på. Idiomatiske vendinger med historie foregik den 8. november 

14-16 i Klingbjergs Boghandel, Skt. Pederstræde 51, København K. 

Sprogrøgt og sprogpolitik 

Tirsdag den 26. november fortalte Lise Bostrup om sprogrøgt og sprogpolitik og Lone Rytsel om 

ordblindhed og sprog på biblioteket i Stege. 

Den internationale modersmålsdag 

Den 21. februar havde Sprogkredsen planlagt at fejre den internationale modersmålsdag med et 

foredrag af den iransk-fødte læge Farshid Moshizadeh Tehrani. Foredraget blev aflyst pga. corona, 

men bragt som artikel i Sprogkræsen 10. 

Børns sprogtilegnelse 

Den 14. april holdt forskeren Justin Markussen-Brown et foredrag om børns tilegnelse af sprog. 

Foredraget blev holdt digitalt, og der var over 100 deltagere. Foredraget vil blive afholdt fysisk 

senere. 

Sprogfejl i det offentlige rum 

Sprogkredsens bestyrelsesmedlem Michael Falkendorf viste den 24. marts eksempler på 

karakteristiske og ofte morsomme formuleringer på skilte og plakater. Det foregik på 

Kulturstationen i Vanløse. 

Engelsk i dansk 

Den 15. juni præsenterede Dan Hellum sit hæfte Engelsk i dansk på et møde på Kulturstationen i 

Vanløse. 

Med professorhatten på turne. 

Som led i en stor litterær festival deltog Lise Bostrup med præsentation af Sprogkredsens bog Med 

professorhatten på i tre arrangementer sammen med forfatterne Kristina Bøcher, Camina Koch 

Mlynek og Maria Wendt. 

Den 12. maj på Ba’ryhl Bar og Café i Stege, den 26. maj på Café Risteriet i Nakskov og den 9. juni 

på Café Colourlove i Vordingborg. Alt var arrangeret af forfattergruppen Understrømmen. 

Digitalt forfattertræf 

Den 20. maj blev Med professorhatten på præsenteret ved et digitalt forfattertræf for 

forfattergruppen StORDstrømmen. 

Festival på Maribo frilandsmuseum 

25.-27. juni 2021 deltog Den Danske Sprogkreds i forfattergruppen Understrømmens festival på 

Frilandsmuseet i Maribo med en udstilling af vores udgivelser og foredrag om faste vendinger 

med relation til det danske landbrugssamfund med udgangspunkt i Med ja-hatten på og Med 

professorhatten på ved Lise Bostrup, et foredrag om lejlighedssange ved Ingelise Hallengren og et 

foredrag om ord af Lone Rytsel. Michael Falkendorf fotograferede. Flere andre af Sprogkredsens 

medlemmer deltog som publikum. 



7 

 

Ord på Nyord 

Den 10. juli deltog Sprogkredsen i festivalen Ord på Nyord. Dan Hellum talte om den engelske 

påvirkning af moderne dansk, Irina Bjørnø talte om den danske prinsesse Dagmar, der giftede sig 

med den russiske zar Aleksander den 3. og lærte sig russisk, Lone Rytsel talte om ord, og Lise 

Bostrup talte om sprogpolitik og faste udtryk med rod i det danske bondesamfund. Flere andre af 

Sprogkredsens medlemmer deltog som publikum. 

Generelt om samarbejdet med andre foreninger og institutioner 

Sprogkredsen har i det forløbne år satset mere på samarbejde med andre foreninger og 

institutioner end tidligere. Samarbejdspartnerne har været: 

Kulturstationen i Vanløse, Vanløse Lokalråd, Folkeskolen.dk, forfattergruppen StORDstrømmen 

(forfattere fra Sydsjælland, Lolland, Falster og omliggende øer), forfattergruppen Understrømmen 

(samme område som StORDstrømmen), Foreningen Ord på Nyord og Boghandlen Klingbjerg. 

Landsforeningen for de litterære selskaber i Danmark 

Sprogkredsen er i august 2020 blevet optaget i Landsforening for de litterære selskaber i Danmark. 

Sprogkredsens udgivelser 2020-21 
Lise Bostrup (red.), Ingelise Hallengren, Mette Hess, Martin Palsmar og Ellen Strandgaard: Med 

professorhatten på. Idiomatiske vendinger med historie. Illustreret af Gert Ejton. Den Danske 

Sprogkreds / Forlaget Bostrup, 2020. ISBN 87 92000-89-7 

Lise Bostrup og Gert Ejton: Pædagogisk plakat med faste udtryk med rod i det danske landbrugssamfund, 

Den Danske Sprogkreds / Forlaget Bostrup, 2021. 

Dan Hellum: Engelsk i dansk. Eksempler på engelsk indflydelse på det danske ordforråd i de seneste år, Den 

Danske Sprogkreds / Forlaget Bostrup, 2021. ISBN 87-92000-14-9. 

 

Sprogkredsens blad Sprogkræsen 8, 9, 10 og 11 

Sprogkredsens priser 
Lise Bostrup: Tale ved overrækkelsen af Svaneprisen 2020 til Jens Raahauge (8) 

Katja Gottlieb: Dansklærerforeningens formand siger tillykke til Jens Raahauge (8) 

Jens Raahauge: Det er stort at blive svanemærket (8) 

Jens Raahauge: Sproget ska ku tale med om lidt af hvert (sang) (8) 

Lise Bostrup: Tale ved overrækkelsen af Ællingeprisen 2020 til Martin Kristiansen (8) 

Martin Kristiansen: Tak for Ællingen (8) 

Lise Bostrup: Den stadig mere kræsne digter (om H.C. Andersens yndlingsretter) (8) 

Lise Bostrup: Svanen og Ællingen. Den Danske Sprogkreds’ sprogpriser 2021 (11) 

Sprogpolitik 
Lise Bostrup: Bjørnetjenester, pendulord eller fejl? (9) 

Lise Bostrup: Er Dansk Sprognævns forskning på afveje? (11) 

Lise Bostrup: Harald Bergstedt – en sprogkræsen digter, der tog fejl (10) 
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Jens Raahauge: Fat om bogen og grib om sproget (om folkeskolens danskundervisning) (10) 

Rainer Verhoeven: EU’s betydning for det danske sprog (9) 

Sprogrigtighed 
Lise Bostrup: Frådse eller fråse? (11) 

Lise Bostrup: Kan man både gå med seler, men også med livrem? (9) 

Lise Bostrup: Kan man købe grøntsager i grønthandleren? (10) 

Lise Bostrup: Ligge eller lægge? Den mest frekvente klage over sproget i DR (10) 

Lise Bostrup: Pronomener i skred (om du og man) (9) 

Lise Bostrup: Ringer klokken elve eller elleve? (10) 

Lise Bostrup: Sankt Hans-aften, Sankt Hans aften eller sankthansaften? (11) 

Lise Bostrup: White coat syndrom? (11) 

Michael Falkendorf: Dør man af eller med covid-19? Små præpositioner med konsekvenser 

Johan de Mylius: Strik, strak, struk (om fejl i uregelmæssige verber) (10) 

Johan de Mylius: Så er der virak i vælten (om forveksling af ord) (10) 

Poul Sørensen: På forhånd tak (9) 

Talesprog 
Lise Bostrup: Er stilidealet for talesproget i DR ideelt? (11) 

Idiomatik 
Michael Falkendorf: Om udtryk med overført betydning (9) 

Sproghistorie 
Lise Bostrup: Danmarks mest diskuterede bogstav (om bogstavet å) (9) 

Etymologi 
Lise Bostrup: Sprogblomster (11) 

Dan Hellum og Lise Bostrup: Vaccine – har ordet noget at gøre med en ko? (10) 

Poul Sørensen: Kakaduen er ikke en due (11) 

Poul Sørensen: Porcelæn (11) 

Oversættelse 
Lise Bostrup: Bowl! Robotoversættelse fra dansk til engelsk (11) 

Michael Falkendorf: Anders And-sprog (11) 

Internationalt perspektiv 
Farshid Monshizadeh Tehrani: Fra Karaj til Rigshospitalet (10) 

Aleksander Uskov og Svetlana Vvedenskaya: Faste udtryk med dyr på dansk og russisk (9) 

Irina Bjørnø: Russiske idiomer, der ikke kan oversættes til dansk (9) 
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Anmeldelser 
Lise Bostrup: Den danske sang (om Phillip Faber: Den Danske Sang, Politikens forlag 2020) (9) 

Lise Bostrup: Emojis (om Tina Thode Hougaard: emojis, Tænkepause 84, Aarhus Universitet 2020) (10) 

Lise Bostrup: Et barns navn er dets brand (om Navne. Hvordan får vi dem, vælger dem, bruger dem, elsker 

dem, glemmer dem, ændrer dem, vænner os til dem, hader dem, fortryder dem, opfinder dem og bliver påduttet 

dem, Gyldendal 2020 (9) 

Lise Bostrup: Højskolesangbogen og det danske sprog (om Højskolesangbogen, 2020) (9) 

Lise Bostrup: Identitetspolitisk nysprog (om Silas L. Marker og Vincent F. Hendricks: Os og dem. 

Identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter, Gyldendal 2019; Anna Libak: Skyldig til det modsatte 

aldrig bliver bevist. Værdikampen i det 21. århundrede, Kristeligt Dagblads forlag, 2020; Henrik Dahl: 

Den sociale konstruktion af virkeligheden. Forurettelse og antiliberalisme i det 21. århundrede. Forlaget 

Grønningen 1, 2020. (9) 

Lise Bostrup: Kampen om sproget (om Lis Mikkelsens Kampen om sproget (i Sønderjylland), 

Sprogforeningen, 2020) (10) 

Lise Bostrup: Perler for svin (om Mogens Wenzel Andreasens Perler for svin. Danske talemåder hentet i 

de bibelske skrifter, 2020) (10) 

Lise Bostrup: Udtalt (om Jan Heegaard Petersen, Holger Juul, Nicolai Pharao og Marie Maegaard: 

Udtalt. En introduktion til dansk fonetik, Forlaget Samfundslitteratur 2020) (11) 

Jens Raahauge: Nørderi for folket (om Med professorhatten på) (10) 

Anne Pia Thoregaard: Natur i sproget (om Johs. Nørregaard Frandsens Kovendinger og Ugler i mosen, 

Kristeligt Dagblads forlag, 2016 og 2020) (10) 

Sprogkredsen i medierne 

Dagblade 

Morten Mikkelsen: Nye sprogpriser vil både rose og revse, Kristeligt Dagblad den 16. september 2020  

Prisfest på Kulturstationen, Vanløsebladet september 2020. 

Michael Falkendorf: Det engelske sprog spreder sig som en coronavirus i Danmark, Information den 31. 

maj, 2020. 

Michael Falkendorf: Dansk Sprognævn bør tage ansvar for lavinen af engelske låneord i det danske sprog, 

Information den 17. juni 2021. 

Lise Bostrup: Dansk Sprognævns forskning i engelske ord er problematisk, Information den 6. juli 2021. 

Lise Bostrup: Anmeldelse af Helle Helles roman Bob, Vanløseliv den 23. juli 2021. 

 

Tidsskrifter 

Lise Bostrup: H.C. Ørsteds forsøg på at udvikle en kemisk terminologi på dansk, Tidsskriftet Kvant, 

december 2020. 

 

Blogindlæg på Folkeskolens hjemmeside. 
Sprogkredsen har forfattet 27 indlæg folkeskolen.dk. 

https://www.information.dk/debat/2021/05/engelske-sprog-spreder-coronavirus-danmark
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En del af indlæggene tager udgangspunkt i artikler i Sprogkræsen, og en del findes også på 

DenDanskeSprogkreds.dk og på Sprogkredsens Facebookside.  

 

1. august 2021: Er stilidealet for talesproget i DR ideelt?  

 

18. juli 2021: Bowl! Robotoversættelse fra dansk til engelsk 

 

10. juli 2021: Nye ord på Nyord 

Den danske sommer byder på mange festivaler. Den 10. juli var øen Nyord øst for Møn, rammen for en 

festival om ord. Det var 3. gang, øen afholdt festivalen ”Ord på Nyord”. 

 

6. juli 2021 Dansk Sprognævns forskning i engelske ord er videnskabeligt problematisk 

Når Dansk Sprognævn forklarer, at den engelske indflydelse på det danske sprog er på under 1% 

og indflydelsen er faldende, får man lyst til at kigge lidt nærmere på deres metoder og materialer. 

 

26. juni 2021: Kan man både gå med seler, men også med livrem? 

Kombinationen af ordene både og men også vinder frem. 

 

23. juni 2021: Sankt Hans-aften, Sankt Hans aften eller sankthansaften? 

Retskrivningsordbogen angiver én form, medierne bruger andre. 

 

20. juni 2021: Frådse eller fråse? 

En historie om et stumt d, der blev forkert. 

 

30. maj. 2021: Sprogblomster 

Er sprogblomster noget smukt og kreativt eller det modsatte? Adrian Hughes' brug af ordet i 

forbindelse med hans fødselsdagsinterview med dronning Margrethe kunne skabe tvivl. 

 

24. maj. 2021: Hypnosemord 

En ordbog behøver ikke at være kedelig læsning. I den seneste udgave af Juridisk ordbog (2016) 

redigeret af dr.jur. Bo von Eyben kan man f.eks. læse en artikel om et ord, som vil være kendt af en 

række ældre danskere, men ganske ukendt for de fleste yngre. Ordet er hypnosemord. 

 

16. maj. 2021: Der er penge i bogstaverne æ, ø og å 

Markedsføringen af de danske mejeriprodukter syd for grænsen er ganske effektiv. 

 

2. maj. 2021: White coat syndrome? 

Hvad er værst, lægelatin eller engelsk slang? 

https://www.folkeskolen.dk/1875406/nye-ord-paa-nyord
https://www.folkeskolen.dk/1875270/dansk-sprognaevns-forskning-i-engelske-ord-er-videnskabeligt-problematisk
https://www.folkeskolen.dk/1874834/kan-man-baade-gaa-med-seler-men-ogsaa-med-livrem
https://www.folkeskolen.dk/1874681/sankt-hans-aften-sankt-hans-aften-eller-sankthansaften
https://www.folkeskolen.dk/1874475/fraadse-eller-fraase
https://www.folkeskolen.dk/1873200/sprogblomster
https://www.folkeskolen.dk/1872726/hypnosemord
https://www.folkeskolen.dk/1872239/der-er-penge-i-bogstaverne-ae-oe-og-aa
https://www.folkeskolen.dk/1871416/white-coat-syndrome
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11. apr. 2021: Vaccinen og koen 

Ordet vaccine er et af de hyppigst brugte ord i dag. Alle taler om vaccine, men hvor mange ved, at 

ordet har noget at gøre med en ko? 

 

5. april 2021: Emojionel kommunikation 

En anmeldelse af en spændende bog om de omstridte humørikoner. 

 

28. marts 2021: Harald Bergstedt —en sprogkræsen digter, der tog fejl 

De fleste danskere kender børnesangene Hør den lille stær, Jeg ved en lærkerede og Solen er så 

rød, mor! De tre smukke børnesange er skrevet i 1920’erne af forfatteren Harald Bergstedt. Men 

kun få ved, at det var forbudt at afspille dem i Danmarks Radio frem til 1963. 

 

21. marts 2021: Kampen om sproget 

Den 5. juni 1920 blev Sønderjylland, også kaldet Nordslesvig, genforenet med Danmark. 

Overdragelsen var et resultat af en folkeafstemning den 10. februar samme år, hvor 75 % af 

befolkningen i området fra Kolding og ned til Flensborg stemte for, at området skulle være dansk, 

efter at det siden 1864 havde været tysk. Der var tale om en kamp om identitet, en kamp om sprog. 

 

7. marts 2021: Ejefald med -s, -es, ' eller uden endelse? 

Hvis der er noget, der giver anledning til forvirring i dansk retskrivning, så er det markeringen af 

tilhørsforhold med genitiv. Den engelske indflydelse er markant. 

 

15. februar 2021: Er grammatisk køn en truet kategori? 

Vi oplever flere og flere fejl i brug af en og et og de dertil knyttede former af pronomener og 

adjektiver. Er det et tegn på, at der er noget, der er ved at skride? 

 

7. februar 2021: Sproget afspejler psyken 

Flere undersøgelser peger på, at mennesker med bestemte psykiske lidelser udtrykker sig 

anderledes end andre. 

 

1. februar 2021: Bro, bro brille, klokken ringer "elve" - eller er det nu "elleve", den ringer? 

De danske talord har været udsat for en række indbyrdes modstridende reformer siden 1955. 

 

17. januar 2021: Teleskopord 

Vi oplever i dag en utrolig kreativitet i forhold til at skabe nye ord. En ret ny ordgenre kaldes 

teleskopord. 

 

https://www.folkeskolen.dk/1869866/vaccinen-og-koen
https://www.folkeskolen.dk/1869435/emojionel-kommunikation
https://www.folkeskolen.dk/1869188/harald-bergstedt-en-sprogkraesen-digter-der-tog-fejl
https://www.folkeskolen.dk/1868544/kampen-om-sproget
https://www.folkeskolen.dk/1867372/ejefald-med--s--es--eller-uden-endelse
https://www.folkeskolen.dk/1865598/er-grammatisk-koen-en-truet-kategori
https://www.folkeskolen.dk/1864990/sproget-afspejler-psyken
https://www.folkeskolen.dk/1864487/bro-bro-brille-klokken-ringer-elve---eller-er-det-nu-elleve-den-ringer
https://www.folkeskolen.dk/1863289/teleskopord
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5. januar 2021: Mette, læg dit spin-dansk på hylden og brug dit eget sprog 

Statsministerens nytårstale til de danske seere i et sprogligt perspektiv 

 

2. januar 2021: Dronningens nytårstale i sprogligt perspektiv 

Dronning Margrethes nytårstale indeholdt tre sproglige ændringer i forhold til de tidligere år. 

 

29. november 2020: Danmarks yngste bogstav 

Intet andet bogstav har skabt så meget røre i Danmark som bogstavet å. 

 

2. november 2020: At gå fra snøvsen 

Vi kender alle Benny Andersens vidunderlige historier om den lille snøvs, der var så ulykkelig, 

fordi alle gik fra den, og ingen kom til den. Udtrykket at gå fra snøvsen handler imidlertid om en 

ganske anden snøvs. 

 

3. oktober 2020: Vi og dem, og dem og os 

Tale ved overrækkelsen af Den Danske Sprogkreds' Ællingepris for sprog, der giver plads til 

forbedring, til DRs sprogredaktør, Martin Kristiansen, den 16. september i år. 

 

20. september 2020: Jens Raahauge får Den Danske Sprogkreds' Svanepris 

Ved en festlighed på Kulturstationen i Vanløse den 16. september blev Jens Raahauge hædret for 

sin lange forbilledlige indsats for det danske sprog både i og uden for Folkeskolen. Her er et 

uddrag af motivationstalen. 

 

13. september 2020: H.C. Ørsteds sammentænkning af naturvidenskab og sprogvidenskab 

H.C. Ørsted fejres i år i anledning af 200-året for sin opdagelse af elektromagnetismen. Ørsted selv 

mente imidlertid, at det vigtigste, han havde udrettet i sin lange videnskabelige karriere, var at 

skabe et sammenhængende kemisk ordforråd (en nomenklatur) på dansk. Vi ser her på 

sammenhængen mellem sprog og kemi i Ørsteds forskning og forfatterskab. 

https://www.folkeskolen.dk/1862236/mette-laeg-dit-spin-dansk-paa-hylden-og-brug-dit-eget-sprog
https://www.folkeskolen.dk/1861994/dronningens-nytaarstale-i-sprogligt-perspektiv
https://www.folkeskolen.dk/1859686/danmarks-yngste-bogstav
https://www.folkeskolen.dk/1857808/at-gaa-fra-snoevsen
https://www.folkeskolen.dk/1856150/vi-og-dem-og-dem-og-os
https://www.folkeskolen.dk/1855031/jens-raahauge-faar-den-danske-sprogkreds-svanepris
https://www.folkeskolen.dk/1854361/hc-oersteds-sammentaenkning-af-naturvidenskab-og-sprogvidenskab

