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Referat 1. bestyrelsesmøde 26.2.2015 kl. 14.00-16.00 samt 2. 
bestyrelsesmøde 10.3.2015 kl. 14.00-16.00 

 
Sted: Dansk Sprognævn, Worsaaesvej 19,4., 1972 Frederiksberg C 

Dagsorden:  
 

1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2014 
2. Direktørstillingen 
3. Komma 
4. Udmøntning af nævnets rammeaftale 2015-2018 
5. Årsrapport 2014 til ministeriet 
6. Regnskab 2014 og budget 2015 
7. Årets repræsentantskabsmøder 
8. Nordisk Sprogmøde 
9. Nævnets formidlingsstrategi 
10. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
11. Dansk i uddannelserne 
12. Eventuelt 
13. Meddelelser 

Mødet blev holdt over to dage, hhv. 26.2.2015 og 10.3.2015.  Bestyrelsen nåede ikke igennem alle 
punkter og besluttede at genoptage dagsordenen på et ekstraordinært møde hurtigst muligt.  Det 
ekstraordinære møde blev afholdt den 10.3.2015. 

Den 26.2. blev punkterne 1-3 behandlet, den 10.3. behandlede bestyrelsen de resterende punkter.  

Deltagere 26.2.2015: Henrik Busch, Frans Gregersen, Bente Holmberg, Jørn Lund, Birgit Meister, 
Anita Ågerup Jervelund, Sabine Kirchmeier-Andersen 

Afbud: 26.2.2015: Dorthe Duncker 

Ingen afbud den 10.3.2015. 

På mødet den 26.2. bad Jørn Lund om at få tilføjet punktet ”Direktørstillingen. Indstilling af et medlem 
af ansættelsesudvalget” og foreslog at punkterne ”Evaluering af bestyrelsens arbejde” og ”Dansk i 
uddannelserne blev udskudt”. Bestyrelsen besluttede endvidere at fremrykke punktet om komma. 

1. Endelig godkendelse af referat fra 3. møde 2014 
Sagsfremstilling:  

Bilag 1: Referat af 3. møde 2014 



Bestyrelsen    Dansk Sprognævn 
SKA 30.4.2015 
 

 
2 (af 10) Dansk Sprognævn. 1. + 2. bestyrelsesmøde 2015  

Dagsorden 
 

 
 

Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes. 

Beslutning: Referatet blev godkendt. 

2. Direktørstillingen. Indstilling af et medlem af ansættelsesudvalget 
Jørn Lund bad sig fritaget og foreslog at der blev indstillet et medlem der kunne fortsætte ind i en ny 
beskikkelsesperiode. Frans Gregersen blev indstillet. Efterfølgende udpegede ministeriet både Jørn 
Lund og Frans Gregersen. 

3. Komma 
Sagsfremstilling: Før jul blev de gældende kommaregler genstand for debat i forbindelse med Venstres 
forslag om en national sprogstrategi. Formanden har endvidere i et interview i Weekendavisen 2.1.2015 
udtrykt et ønske om at Sprognævnet tager kommareglerne til ny overvejelse. Siden har der været mange 
røster i pressen om dette emne. Nævnets medarbejdere har fulgt diskussionen og diskuteret sagen 
internt. Diskussionens hovedsynspunkter er sammenfattet i et internt notat.  

Bilag 6:  
• Internt notat om kommareglerne fra instituttet, 
• Internt notat fra Jørn Lund om kommasituationen 
• Internt notat om kommascenarier fra instituttet 

 

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte på hvilken måde der skal arbejdes videre med sagen. 

Beslutning: 

1. Bestyrelsen enedes om at nævnet skal foretage en undersøgelse af den kommateringspraksis der 
findes i forskellige sammenhænge, fx i uddannelserne og i den offentlige administration, samt i 
forskellige tekstgenrer og medier. Det nærmere omfang skal fastlægges af instituttet, som også 
må tage stilling til om undersøgelsen kan foretages inden for de nuværende rammer, eller om 
der skal søges ekstra midler.  Formålet med en undersøgelse er at få svar på følgende spørgsmål: 
Hvordan håndteres kommaet i praksis? Er der noget der er særligt vanskeligt? Er der noget der 
kan justeres i det eksisterende regelsæt? 

2. Diskussionen om kommaet skal forinden tages op i repræsentantskabet. 
 

3. Da der har været stort fokus på bestyrelsesmødet i pressen, blev bestyrelsen enig om at udsende 
følgende pressemeddelelse:  

 

Kommaregler til serviceeftersyn 

Dansk Sprognævn har noteret sig den store interesse i offentligheden for kommareglerne. For at kvalificere debatten og 
skabe et sikkert og opdateret beslutningsgrundlag for en evt. justering af reglerne, vil nævnet undersøge den 
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kommateringspraksis der findes i forskellige sammenhænge, fx i uddannelserne og i den offentlige administration. Nævnet 
vil endvidere se på praksis i forskellige tekstgenrer og medier. Undersøgelserne vil vise om der skal foretages ændringer i 
regelsættet. Indtil da forbliver de nugældende kommaregler i kraft. 

4. Udmøntning af nævnets rammeaftale 2015-2018 
Sagsfremstilling: Rammeaftalen er færdig og underskrevet, og der er lavet en arbejdsfordeling der sikrer 
at de planlagte opgaver bliver løst.  

Bilag 2a: Endelig rammeaftale 

Bilag 2b: Plan for udmøntning af rammeaftalen 

Indstilling: Bestyrelsen bedes kommentere planen. 

Beslutning: Diskussionen om rammeaftalen drejede sig først og fremmest om hvorvidt der er plads til 
kommaundersøgelser, eller om der skal søges ekstra penge. Direktøren påpegede at der formentlig kan 
trækkes observationer vedr. tegnsætning ud fra nogle af de planlagte undersøgelser, fx af sproget i 
offentlige institutioner, men at systematiske sonderinger kræver ekstra resurser. Rammeaftalen blev 
taget til efterretning. 

5. Årsrapport 2014 til ministeriet 
Sagsfremstilling: Den faglige del af årsrapporten blev sendt til ministeriet i slutningen af januar 2015 og 
danner udgangspunktet for virksomhedsmødet med ministeriet i midten af februar.  

Bilag 3: Udkast til årsrapport 

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage årsrapporten til efterretning. 

Beslutning: Taget til efterretning. Frans Gregersen påpegede at begrebet ”peer review” bør præciseres 
og evt. tages op på et senere tidspunkt. 

6. Regnskab 2014 og budget 2015 
Sagsfremstilling:  

Regnskab 2014: Nævnet forventes at gå ud af 2014 med et underskud på 500.000 kr. som dog 
modsvares af opsparede midler fra 2013 som nævnet har fået tilladelse til at bruge. Heri er der 
indeholdt 150.000 kr. som reserveres til 2015.  

Tallene dækker imidlertid over at nævnet har haft større udgifter end forventet til Statens IT og til 
Statens Administration, som i 2014 er overgået til nye betalingsmodeller. Dette medfører et merforbrug 
på 300-400.000 kr. til betaling af ydelser fra de to institutioner. Nævnet har henvendt sig til 
Kulturministeriet for at gøre opmærksom på dette misforhold som ikke kun har ramt nævnet, men også 
andre kulturinstitutioner. Således har Kulturstyrelsen en merudgift på mere end 1 mio. kr. på grund af 
den nye betalingsmodel. Nævnet har en tæt dialog med Kulturstyrelsen om nedbringelse af udgifterne 



Bestyrelsen    Dansk Sprognævn 
SKA 30.4.2015 
 

 
4 (af 10) Dansk Sprognævn. 1. + 2. bestyrelsesmøde 2015  

Dagsorden 
 

 
 

og om betalingsmodellens rimelighed og konsekvenser, og Kulturstyrelsen inddrager nævnets situation i 
sin dialog med ministeriet.  

Der er i skrivende stund ikke kommet nogen melding fra ministeriet. Nævnet har gjort gældende 
at den bevilling som nævnet har fået overført til dækning af udgifterne i den nye beregningsmodel, ikke 
er tilstrækkelig, og at der derfor bør tilføres dels en kompensation for merudgifterne i 2014 og en 
merbevilling for 2015. 

Flytningen til Rosenørns Allé har medført enkelte forskydninger i nævnets kontering af 
udgifterne idet huslejeudgiften ser ud til at være blevet lavere, hvilket skyldes at nævnet tidligere har 
betalt rengøring, omstilling, bygningsvedligeholdelse, vagt mv. via fællesomkostninger i bofællesskabet 
på HCAB. På Rosenørns Allé har der ikke kunnet etableres et tilsvarende system, og nævnet må derfor 
afholde disse udgifter over øvrig drift som derfor er blevet tilsvarende højere. 

Budget 2015: For 2015 hersker der uklarhed over hvorvidt både afskrivninger og renteudgifter til 
byggeriet er indeholdt i bevillingen. Nævnet har ligeledes rettet henvendelse til Kulturministeriet om 
dette, men endnu ikke fået svar. Nævnet har derfor ved budgetlægningen for 2015 måttet lægge den 
nuværende finanslovsbevilling til grund og kalkulere med både renteudgifter og afskrivninger samt den 
gældende beregningsmodel fra Statens It og Statens Administration. Det medfører at nævnet skal 
dække de øgede driftsudgifter ind med lønmidler da nævnets driftsbudget er for lille til at kunne 
absorbere så stor en udgiftsforøgelse.  

Nævnet har derfor valgt at udsætte besættelsen af Ole Ravnholts stilling til årsskiftet 2015/2016. Vi 
håber dog at få en afklaring af de mange udeståender i løbet af foråret, hvorefter der kan tages 
beslutning om at fremrykke stillingsbesættelsen.  Kulturministeriet er gjort bekendt med denne 
situation. Der afholdes virksomhedsmøde med ministeriet den 18.2.2015 

Bilag 4a: Oversigtsregnskab/budget (2014/2015) 

Bilag 4b: Driftsregnskab/budget (2014/2015) 

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskab og budget med de oplyste forbehold. 

Beslutning: Godkendt med de oplyste forbehold. Hvis det viser sig, at det på længere sigt ikke muligt at 
fastholde den nuværende bemanding, er det bestyrelsens opfattelse at rammeaftalen må genforhandles. 
Det skal undersøges om der kan købes it-ydelser andre steder end hos Statens IT. 

7. Årets repræsentantskabsmøder 
Sagsfremstilling: Repræsentantskabsmøderne finder sted hhv. 24.4.2015 kl. 11-15 og 2.10.2015 kl. 11-
15. Ifølge loven skal formanden på det første møde forelægge regnskabet og en beretning om arbejdet i 
det forløbne år samt forslag til en aktivitetsplan for det kommende år. Regnskab, beretning og 
aktivitetsplan skal godkendes af repræsentantskabet. Dette sker normalt via årsberetningen, som er 
under udarbejdelse. Endvidere kunne det komme på tale at orientere om rammeaftalen og drøfte 
kommaet. Bestyrelsen overvejede på sidste bestyrelsesmøde ligeledes at der skulle præsenteres en 
oversigt over hvor der bedrives sprogforskning i Danmark.  
 
Fagråd for publikationer ønsker en drøftelse af nævnets formidlingsstrategi, herunder Nyt fra Sprognævnet 
og de andre publikationer, fx på efterårets møde. Her kunne det også være relevant også at drøfte 
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svartjenesten som hidtil har været en af de centrale formidlingskanaler, men hvor antallet af 
henvendelser er støt faldende. 

Bilag 5: Udkast til årsberetning (eftersendes) 

Indstilling: Bestyrelsen bedes beslutte temaerne for repræsentantskabsmøderne i 2015. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at repræsentantskabet skal indeholde følgende: 

• Spørgsmål til årsberetning (ca. 20 min) 
• Orientering om nævnets formidlingsstrategi (ca. 20 min) 
• Drøftelse af kommapraksis  

Under det sidste og vigtigste punkt inviteres repræsentantskabets medlemmer til at gøre rede for 
kommateringspraksis i deres organisationer og til at identificere de vigtigste tegnsætningsproblemer. 
Repræsentantskabet bedes om at komme med korte indlæg på 3-4 minutter, derefter skal der være god 
tid til plenumdiskussion. Jørn Lund og Sabine Kirchmeier-Andersen udarbejder et oplæg om dette 
punkt.  

8. Nordisk Sprogmøde 
Sagsfremstilling: Sverige leder Netværket for sprognævnene i Norden i 2015, og Danmark skal afholde 
sprogmøde og netværksmøde. Det foreslås at nordisk sprogforståelse bliver temaet, og at man først og 
fremmest fokuserer på de strategier der bruges for at forstå hinanden, samt på hvilke 
befolkningsgrupper der især har brug for nordisk sprogforståelse. Forslaget skal afstemmes med 
Nordisk Sprogkoordination. Der er reserveret lokaler på Hotel Comwell i Roskilde fra den 19.-
21.august 2015. 

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte forslaget. 

Beslutning: Bestyrelsen syntes at det var fint med et skift af fokus så man ikke kun koncentrerer sig om 
børn og unges nabosprogsforståelse. Det er vigtigt at se på hvor nordisk sprogforståelse faktisk 
praktiseres. Jørn Lund orienterede om at han som formand for Ekspertgruppen Nordens Sprogråd har 
foreslået Nordisk Ministerråd en undersøgelse af hvordan det går med sprogforståelsen der hvor folk 
har brug for at forstå hinanden, fx hos Fields, SAS, De Nordiske Perler, mv. Det blev foreslået at der 
anlægges et lidt bredere perspektiv på sprogmødet, og at man evt. inddrager indvandreres muligheder 
for at lære nordiske sprog og tegnsprogsbrugernes vilkår.  

Bestyrelsesmedlemmerne kom med forslag til foredragsholdere. 

9. Nævnets formidlingsstrategi 
Sagsfremstilling: Overvejelserne om nævnets formidling indgår i rammeaftalen, og emnet har også 
været diskuteret i bestyrelsen. Instituttet har udarbejdet en overordnet formidlingsstrategi som giver 
overblik over hvilke kanaler vi bruger til hvilken type indhold til forskellige målgrupper. Strategien skal 
derefter udmøntes i delstrategier for de enkelte kanaler. Med nævnets begrænsede resurser i tankerne er 
det vigtigt at vælge de kanaler der giver størst effekt og understøtter nævnets formål. 
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Bilag 7: Formidlingsstrategi 

Indstilling: Bestyrelsen bedes diskutere strategien 

Beslutning: Bestyrelsen var enig om at det var en god strategi, og besluttede at den skulle præsenteres 
for repræsentantskabet på næste repræsentantskabsmøde. 

10. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne evaluere sit arbejde en gang om året. 
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes diskutere hvordan det er gået. 

 
Beslutning:  
Der var enighed om at samarbejdet i bestyrelsen fungerede fint, og at de seneste 
repræsentantskabsmøder var forløbet godt. Det er en god fornyelse med et bestyrelsesseminar. 

Bestyrelsen besluttede at der afsættes mere tid til bestyrelsesseminaret i fremtiden, og at der skal 
fokuseres mere på at drøfte visioner, på at udstikke retningslinjer for det fremtidige arbejde og på 
prioriteringen af nævnets opgaver.  

I forbindelse med den politiske diskussion om nationale sprogstrategier kunne Sprognævnet i 
højere grad bringe sin ekspertise mere på banen. Det burde være naturligt for embedsmænd og 
politikere at involvere nævnet når den nationale sprogpolitik er på dagsordenen. Bestyrelsen overvejer 
at holde et seminar i efteråret for politikere og embedsmænd om sprogstrategier og om den viden 
nævnet kan bidrage med.  

 

11. Dansk i uddannelserne  
Sagsfremstilling: Formanden og direktøren formulerede i slutningen af 2014 et indlæg fra Sprognævnet 
i debatten om sprogfagenes fremtid i lyset af den nye dimensionering på universiteterne. Der var en del 
bemærkninger til det rundsendte oplæg da tiden allerede var løbet fra dimensioneringen, og der nu er 
politisk fokus på gymnasiereformen.   

Bilag 7: Debatindlæg om sprogfagene 

Indstilling: Bestyrelsen bedes diskutere hvordan det videre forløb skal være. 

Beslutning: Sagen henlægges. 
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12. Eventuelt 

Planlagte møder i 2015: 
 

Repræsentantskabsmøder 
24.4. 2015 11-15 
2.10. 2015 11-15 
 
Bestyrelsesmøder 
26.2. 2015 14-16 
10.3.2015 14-16 (Ekstraordinært møde) 
26.5. 2015 14-16 
4.9. 2015 10-16 
3.12. 2015 14-16 

13. Meddelelser  

• Ole Ravnholt har opsagt sin stilling pr. 30.4.2015 for at gå på pension. 
• Anne Kjærgaard er fratrådt sin postdocstilling ved stillingens udløb og er gået på barsel.  
• Marianne Rathje er frikøbt fra Syddansk Universitet i foråret for at færdiggøre sit postdoc-

projekt på nævnet (finansieret af restmidlerne fra hendes postdocbevilling fra 
Kulturministeriet). 

• Stillingen som direktør er opslået med frist 3. marts 2015 og til besættelse 1. maj 2015. 
• Nævnet holder indvielse den 13.3.2015 kl. 15-17 
• Nævnet holder et seminar om norm og empiri i anledning af nævnets 60-årsjubilæum den 

23.4.2015. 
• Nævnet holder afskedsreception for Ole Ravnholt den 24.4.2015 umiddelbart efter 

repræsentantskabsmødet. 
 

06-09-2014 ESJ "Bred ymer - igen igen" Klumme bragt i JP 

09-09-2014 Pj om velfærdsturisme mv. DR program 1 

18-09-2014 PJ Foredrag om italesættelse af mad Life, KU 

23-09-2014 AK Efter Sprogprisen Foredrag ved uddelingen af årets Sprogpris 

27-09-2014 OR "Autobahns?" Klumme i JP 

30-09-2014 AK Én færdig tekstrevision – flere 
aktiviteter? Omskrivning af breve hos 
SKAT 

Sprogvidenskabeligt seminarium, Umeå 
Universitet 

01-10-2014 AK Om Dansk Sprognævn og danske 
myndigheders kommunikation med 
borgerne 

Gæsteforelæsning ved Språkkonsultprogrammet, 
Umeå Universitet 

01-10-2014 ESJ Tilsyn/fagfællebedømmelse af 
"Østnordisk Filologi - nu og i fremtiden" 

Forord + 15 artikler, antologi redigeret af 
Jonathan Adams for UJdS.  

01-10-2014 ESJ ”Handlingsreguleringer i danske 
lægebøger” 

Fagfællebed. for Globe: A Journal of Language, 
Culture and Communication 

01-10-2014 MHA "De ringer - vi svarer. Stadigvæk". 
Evaluering af svartjenesten 

Publiceret på www.dsn.dk 
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02-10-2014 AK Én færdig tekstrevision – flere 
aktiviteter? Omskrivning af breve hos 
SKAT 

Præsentation ved seminaret Aktivitetsbestemt 
sprogbrug, RUC 

03-10-2014 AK, 
ASH, 
PD 

ROhist – retskrivningsordbøger gennem 
historien (rohist.dsn.dk) 

Præsentation ved Dansk Sprognævns 
repræsentantskabsmøde 

03-10-2014 AK Interview om sprog i kommuner med 
Ulrik Sass, Fyens Stiftstidende 

  

03-10-2014 AK, 
AKR, 
ASH, 
PD 

Rohist - Retskrivningsordbøger gennem 
historien (rohist.dsn.dk) 

Underside til dsn.dk 

06-10-2014 AK Efter festen - rammer man så muren? Foredrag ved bogreception i anledning af 
udgivelsen af bogen Skriv bedre tekster - klart, 
konkret og korrekt, Forlaget 2vejs.dk 

09-10-2014 OR Slip kommaerne fri, det er forår MUDS 15 

10-10-2014 AK, 
AKR, 
PD 

Retskrivningsordbøger gennem historien 
(rohist.dsn.dk) 

Foredrag ved MUDS 15. Aarhus 

10-10-2014 ESJ ”Dropper ikke kun subjektet – 
informationsstrukturel organisering i 
danske sms’er” 

MUDS15, Århus Universitet 9.-10. oktober 

10-10-2014 AKR, 
PD 

"Test din sprogholdning" Foredrag ved MUDS 15. Aarhus 

11-10-2014 ESJ ”Subject omission or information 
structural organization in Danish text 
messages” 

47
th

 Annual Meeting of the Societas Linguistica 

Europaea (SLE), Poznan 11.-14. september 2014 

16-10-2014 PD Deltager ved Korp-workshop samt 
Språkbankens höstworkshop 2014 

Språkbanken, Göteborg 

22-10-2014 AK Fra charmeur til charmør – 
retskrivningshistorie på nettet 

Klumme bragt i JP d. 25/10-2014 

22-10-2014 AK, 
AKR, 
ASH, 
PD 

Offentliggørelse af video om ROhist Dansk Sprognævns youtubekanal 

23-10-2014 ESJ Arr. af årets møde i 
Grammatiknetværket 

Holbæk 

24-10-2014 OR Noget om ingenting. 
Nominalsyntagmernes 
bøjningsparadigmer i dansk 

Ny forskning i grammatik 21 

25-10-2014 ESJ "Med og uden subjekt" (sm. M. Erling 
Strudsholm & Kirsten Jeppesen Kragh) 

Ny forskning i grammatik 21 

28-10-2014 ESJ Forskningsansøgning FKK forskningsprojekt 2 

28-10-2014 ESJ Forskningsansøgning FKK netværksansøgning 

29-10-2014 OR Kommakursus for European Law 
Students' Association, Aarhus 

ELSA, Aarhus 

01-11-2014 JNJ (red.). Neologismer (red. s.m. PJ og 
MHA) 

Konferenceserie 3, DSN 

01-11-2014 JNJ Forord Konferenceserie 3, DSN 
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01-11-2014 MHA Andersen, Margrethe Heidemann 
(2014): "Særskrivningsfejl blandt 
uetablerede sammensætninger i 
moderne dansk" 

Margrethe Heidemann Andersen, Pia Jarvad og 
Jørgen Nørby Jensen (red.): Neologismer. Dansk 
Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 
5.-6. november 2013. S. 65-78. 

01-11-2014 MHA
, JNJ, 
PJ 

Redaktør af Neologismer. Dansk 
Sprognævns 2. seminar om nye ord. 
København 5.-6. november 2013. 168 
sider (sammen med Jørgen Nørby Jensen 
og Pia Jarvad) 

Konferenceserie 3, DSN 

03-11-2014 ESJ Ph.d.-kursus om sproget i de nye medier Romansk Institut, KU 

06-11-2014 AK, 
SKA 

LUNAS-netværksmøde Göteborg, Sverige. 

06-11-2014 Pj Medred. af Neologismer. Dansk 
Sprognævns 2. seminar om nye ord. 
København 5.-6. november 2013, 2014, 
166 s. 

  

13-11-2014 AK The Danish plain language model – from 
national intents to local language 
campaigns 

Fordrag på Clarity 2014 (del af session om 
klarsprog i Norden og de baltiske lande), 
Antwerpen, Belgien 

13-11-2014 PD Deltager ved Swedish Language 
Technology Conference 2014 

Uppsala Universitet 

13-11-2014 PD Ordstyrer ved 1st Nordic workshop on 
evaluation of spell checking and proofing 
tools (NorWEST2014) 

Uppsala Universitet 

20-11-2014 ESJ "Va ku ha været" Klumme bragt i JP 

28-11-2014 ESJ Undervist på ph.d.-kurset Introduktion til 
lingvistisk forskning 

Det hum. fak., KU 

01-12-2014 PD, 
AK, 
ASH, 
AKR 

"Retskrivningsordbøger gennem 
historien - følg retskrivningens udvikling 
ord for ord på http://rohist.dsn.dk" 

NfS 2014/4 

01-12-2014 OR svar om "gibbernakker" og andre ord Lars Thorsen: Goddag. Jeg ser ingen grund til at 

omdøbe Bornholm til Bæklatten - og andre 

brevvekslinger. København, Café Chimpansen, 

upag. 

01-12-2014 JNJ Kommentarer til Sven Tarp: 
Retskrivningsordbog på godt og ondt 
(s.m. AÅJ, MHA) 

LexicoNordica 21, s.195-213 

01-12-2014 MHA
, JNJ, 
AÅJ 

Andersen, Margrethe Heidemann, 
Jørgen Nørby Jensen og Anita Ågerup 
Jervelund  (2014): "Kommentarer til 
Sven Tarp: Retskrivningsordbog på godt 
og ondt". 

Henrik Lorentzen og Emma Sköldberg (red.): 
LexicoNordica 21. Nordiska Föreningen för 
Lexikografi. S. 195-213. 

01-12-2014 MHA  "Skyld med skyld på", Nyt fra Sprognævnet 2014/4, s. 9 

01-12-2014 MHA Medforfatter af "Normcore, 
spornoseksuel og sorgsnylter – ord og 
udtryk fra året der gik". Dansk 
Sprognævns 
nyordsliste 2014 

Publiceret på www.dsn.dk 
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01-12-2014 OR, 
PD 

"Folkemødet eller folkemødet?" Nyt fra Sprognævnet 2014/4, s. 12-14 

05-12-2014 JNJ Dansk Sprognævns nyordsliste 2014 
(s.m. MHA, PJ) 

dsn.dk 

08-12-2014 PJ årets nye ord DR sproglaboratoriet 

08-12-2014 PJ medforfatter af Normcore, 
spornoseksuel og sorgsnylter – ord og 
udtryk fra året der gik. Dansk 
Sprognævns 
nyordsliste 2014 

http://www.dsn.dk/nyt/nyheder/nyordsliste-
2014  

08-12-2014 JNJ Årets nye ord Sproglaboratoriet, P1 

11-12-2014 PJ årets nye ord DR Syd 

11-12-2014 JNJ Årets nye ord Kristeligt Dagblad 

12-12-2014 PJ årets nye ord DR 1 morgen 

14-12-2014 JS Schack, Jørgen: Rigsmøde - historien om 
et ord 

Nyt fra Sprognævnet 2014/2, s. 11-13. 

14-12-2014 JS Brink, Lars & Jørgen Schack: Tale er sølv. 
Om begrebet syntaktisk ellipse 

Danske Studier 2014, s. 45-75. 

31-12-2014 ESJ "Exaptation? The case of -er in Danish 
and Swedish" 

Antologi red. Af Muriel Norde & Freek van der 
Velde, Benjamins 

31-12-2014 ESJ "Subjektellipse eller 
informationsstrukturel organisering i 
sms" 

MUDS15, red. af Inger Schoonderbeek & Tina 
Thode Hougaaard 

31-12-2014 ESJ 

"Subjektellipse eller 
informationsstrukturel organisering i 
sms" 

MUDS15, red. af Inger Schoonderbeek & Tina Thode 
Hougaaard 

31-12-2014 ESJ 
"Exaptation? The case of -er in Danish 
and Swedish" 

Antologi red. Af Muriel Norde & Freek van der 
Velde, Benjamins 

22-01-2015 SKA 
Interview om bolle-å'ets placering i 
alfabetet Radio P3 lørdag 

27-01-2015 AÅJ 
Interviewet og filmet af to 8.-klasseelever 
om ordet racisme   

08-01-2015 SKA 
Hvad betyder en national termbank for 
dansk fagsprog? Foredrag 

DANTERM Workshop om den nationale termbank, 
Copenhagen Business School 

12-01-2015 SKA 

Styregruppemøde: Webstøtte for 
ordblinde døve. Center for Døvblindhed 
og Høretab. Region Nordjylland DSN 

21-01-2015 

SKA, 
AÅJ, 
IEM 

Besøg hos ordbogen.com. Forhandling 
om samarbejde om undervisningsportal ordbogen.com, Odense 

02-02-2015 
SKA, 
PD 

Møde med Rigsrevisionen om nyt 
projekt: Analyse af sproget og 
brugervenligheden på virk.dk DSN 

06-02-2015 SKA 
Møde i Professional Partner Forum for 
European Center for Modern Languages  Graz 

05-02-2015 SKA 
Debatindlæg: Sprognævnet godkender 
ikke fejl JyllandsPosten 

14-02-2015 SKA Debatinterview om komma JyllandsPosten 

 


