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Kulturminister Per Stig Møller 
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1203 Kbh. K 
 
Udkast til brev. 
 
Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i 
Retskrivningsordbogen 2012. 
 
Med henvisning til  
 

 Lov om dansk retskrivning (LOV nr 332 af 14/05/1997) § 1 (retskrivningsloven) 
 Lov om Dansk Sprognævn (LOV nr 320 af 14/05/1997) § 2 (sprognævnsloven) 
 Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning. (BEK nr 

178 af 09/03/2009) (sprognævnsbekendtgørelsen) 
 

henvender vi os hermed for at bede om ministerens godkendelse af vedlagte principielle 
ændringer af dansk retskrivning.  
 
Ifølge retskrivningsloven fastlægges retskrivningen af Dansk Sprognævn og 
offentliggøres i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog. Nævnet skal i sit 
normeringsarbejde tage udgangspunkt i to principper: traditionsprincippet og 
sprogbrugsprincippet. Efter traditionsprincippet ligger stavemåderne af det eksisterende 
ordforråd principielt fast, bortset fra justeringer som følge af sprogbrugsprincippet ifølge 
hvilket ord og ordformer i dansk skrives i overensstemmelse med den praksis som følges 
i gode og sikre sprogbrugeres skriftlige sprogbrug.  

I henhold til sprognævnsloven kan nævnet i forbindelse med udgivelse af 
nye udgaver af Retskrivningsordbogen på egen hånd foretage ændringer og ajourføringer 
af ikkeprincipiel karakter, hvorimod ændringer af principiel karakter kræver 
godkendelse af kulturministeren efter indhentet udtalelse fra undervisningsministeren. 
Dansk Sprognævns repræsentantskab skal ifølge sprognævnsbekendtgørelsen behandle 
sager om ændringer af retskrivningen. Repræsentantskabet tager endvidere stilling til om 
en ændring er af principiel karakter.   
 
Af bemærkningerne til sprognævnsloven fremgår det at man ved ændringer af principiel 
karakter forstår mere gennemgribende eller systematiske ændringer, og som eksempler 
nævnes: forslag til indførelse af ny tegnsætning, afskaffelse af stumme h'er og d'er, 
genindførelse af store bogstaver i navneord, konsekvent fordanskning af fremmedords 
stavning eller ændring af endelsen -tion/-sion til -sjon – eller endelsen -ium  til -ie (i fx 
gymnasium og planetarium).  
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Om de ikkeprincipielle ændringer oplyses det i bemærkningerne at 
Sprognævnet efter loven har bemyndigelse til at foretage justeringer af enkeltords 
stavemåde og bøjningsformer samt ændringer der ikke er gennemgribende eller 
systematiske. 
 
Den nu gældende Retskrivningsordbog af 2001, som afløste udgaven af 1996, er den 
første autoriserede retskrivningsordbog som udkom efter vedtagelsen af 
retskrivningsloven i maj 1997. Da 2001-ordbogen ikke indeholdt nogen principielle 
ændringer, har vi ikke nogen etableret praksis for hvordan processen om de principielle 
ændringer i retskrivningen håndteres. Nævnet har derfor valgt følgende fremgangsmåde: 

Redaktionen af ordbogen blev intensiveret fra og med 2007. Det daværende 
arbejdsudvalg nedsatte i 2007 en følgegruppe bestående af nævnets formand Niels 
Davidsen-Nielsen samt to medlemmer af arbejdsudvalget (seniorredaktør Henrik 
Lorentzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og lektor Eva Skafte Jensen, 
Roskilde Universitet) som på arbejdsudvalgets og repræsentantskabets vegne skulle følge 
og bidrage til redaktionens arbejde.  
 
På repræsentantskabsmødet i 2008 blev redaktionens arbejde præsenteret, og 
repræsentantskabet blev bedt om at forholde sig til forskellige ændringsforslag.  Da det 
nye repræsentantskab og den nye bestyrelse tiltrådte i efteråret 2009, blev følgegruppen 
omdannet til Fagråd for retskrivning med samme personsammensætning. Dog indtrådte 
direktør Sabine Kirchmeier-Andersen i fagrådet i stedet for den tidligere formand. 
Fagrådet består endvidere af alle medlemmer af redaktionen. Det nye repræsentantskab 
fik i foråret 2010 en grundig orientering om de planlagte ændringer, som i øvrigt også er 
beskrevet i Nyt fra Sprognævnet 2009/4 (se bilag 3 og 4).  
 
Redaktionen har på repræsentantskabsmøderne præsenteret følgende ændringer som 
ikke-principielle: 
 

 Ændring på enkeltordsniveau  
o fx opslagsformer 
o fx bøjningsformer 
o fx sammensætningsformer 

 
 Ændring der gælder en mindre ordgruppe  

o fx bindestreg i engelske låneord på -in og -on, fx log-in, log-on  
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Følgende typer af ændringer blev præsenteret som eksempler på principielle ændringer: 

 Større ændring af en retskrivningsregel 
o fx regler om brug af bindestreger, fx e-mail-adresse 
o fx reglen om brugen af store og små bogstaver i appellativiske 

initialforkortelser, fx ATP, MF, tv, dvd  
 

 Ændring der gælder (større) ordgrupper  
o fx -ium-formerne, fx gymnasium 

Den nye ordbog repræsenterer den mest gennemgribende revision af dansk retskrivning 
siden 1986 og indeholder mange brugervenlige forbedringer som fx mere eksplicitte 
bøjningsoplysninger og flere ordidentificerende betydningsoplysninger.  

I bilag 1 præsenteres de principielle ændringer og begrundelserne for at foretage disse. 
Eksempler på ikkeprincipielle ændringer er vedhæftet til orientering i bilag 2. En mere 
detaljeret beskrivelse af de foreslåede ændringer samt deres begrundelse fremgår af bilag 
3 og 4. 

Sprognævnet anmoder hermed ministeren om at godkende de principielle ændringer i 
bilag 1, idet vi samtidig kan oplyse at ordlyden i dette brev er blevet godkendt af 
repræsentantskabet på dets møde 8.10.2010. Repræsentantskabets medlemmer er således 
enige i at kun ændringerne som er beskrevet i bilag 1, er principielle.   

 

Med venlig hilsen 

 

Anita Ågerup Jervelund (projektleder)  

 

Sabine Kirchmeier-Andersen (direktør) 
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Relevante uddrag af lovgrundlaget 
 
Lov om dansk retskrivning 
§ 1. Dansk retskrivning fastlægges af Dansk Sprognævn og offentliggøres i Dansk 
Sprognævns retskrivningsordbog.  

Stk. 2. Ved fastlæggelsen af dansk retskrivning følger Dansk Sprognævn de regler, der 
er fastsat i eller i medfør af lov om Dansk Sprognævn. (LOV nr. 332 af 14/05/1997) 
 
Lov om Dansk Sprognævn 
§ 2. Dansk Sprognævn redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog. 
Heri offentliggøres den af nævnet fastlagte retskrivning.  

Stk. 2. I forbindelse med udgivelse af nye udgaver af retskrivningsordbogen kan 
nævnet på egen hånd foretage ændringer og ajourføringer af ikkeprincipiel karakter.  

Stk. 3. Ændringer af principiel karakter kræver godkendelse af kulturministeren efter 
indhentet udtalelse fra undervisningsministeren.   (LOV nr. 320 af 14/05/1997) 
 
Bekendtgørelse om Dansk Sprognævn 
§ 1. Den retskrivning, der fastlægges af Dansk Sprognævn, og som offentliggøres i den 
officielle danske retskrivningsordbog, skal fastlægges i overensstemmelse med de i stk. 2-
4 nævnte hovedprincipper for retskrivningen. 

Stk. 2. Hovedprincipperne for dansk retskrivning er traditionsprincippet og 
sprogbrugsprincippet. 

Stk. 3. Efter traditionsprincippet skrives ord og ordformer i dansk i overensstemmelse 
med den praksis, der har været gældende siden bekendtgørelse nr. 24 af 27. februar 1892, 
og som siden 1955 er kommet til udtryk i de retskrivningsordbøger, som Dansk 
Sprognævn har udgivet. Efter traditionsprincippet ligger stavemåderne af det 
eksisterende ordforråd principielt fast, bortset fra justeringer som følge af 
sprogbrugsprincippet. Et element i traditionsprincippet er princippet om, at 
fremmedord, der er blevet almindelige i dansk, skrives i overensstemmelse med de 
regler, der gælder for oprindelige danske ord og ældre låne- og fremmedord i dansk. 
Dette princip gælder først og fremmest ord fra græsk, latin og fransk og ord dannet af 
græske, latinske og franske bestanddele. Ord fra andre sprog, specielt nyere ord, skrives 
som hovedregel i overensstemmelse med skrivemåden i det pågældende sprog eller med 
international praksis. 

Stk. 4. Efter sprogbrugsprincippet skrives ord og ordformer i dansk i 
overensstemmelse med den praksis, som følges i gode og sikre sprogbrugeres skriftlige 
sprogbrug. 
 
§ 3. Sager om ændringer af retskrivningen skal behandles i repræsentantskabet. 
Repræsentantskabet tager stilling til, om en ændring er af principiel karakter. 
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Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning. (BEK nr. 178 af 
09/03/2009) 
 
 
 
Bilag: 
 
Bilag 1: Principielle normændringer 
 
Bilag 2: Ikkeprincipielle normændringer 
 
Bilag 3: Jørgen Schack: Skal vi have former af typen gymnasie i Retskrivningsordbogen? I: Nyt fra 
Sprognævnet 2009/4, s.  
20-23 
 
Bilag 4: Anita Ågerup Jervelund: En ny og bedre Retskrivningsordbog. I: Nyt fra Sprognævnet 
2009/4, s. 11-19 
 

 

 


