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Dansk Sprognævns repræsentantskab afholdt dets 2. repræsentantskabsmøde 2021 torsdag 
den 25. november 2021 i Bogense med nedenstående dagsorden. 
  
Program:  
 
12.00 Ankomst og frokost 
13.00 Velkomst og dagens program 
13.05 Status for Dansk Sprognævn, herunder arbejdsplan og budget for 2022 
13.40 Skal vi ændre kommareglerne? Debat ved Henrik Jørgensen 
14.40 Pause: kaffe og kage 
15.00 Engelskpåvirkningen af dansk – trussel eller ej? Fagligt foredrag ved Margre-

the Heidemann Andersen 
15.45  Afslutning og tak for i dag. 

Referat 
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
Punkt 2: Status for Dansk Sprognævn, herunder arbejdsplan og budget for 2022 
Med få uddybende spørgsmål blev orienteringen taget til efterretning. 
 
Punkt 3: Skal vi ændre kommareglerne? 
På baggrund af et oplæg om kommatering i dansk ved Henrik Jørgensen blev det særligt disku-
teret om Sprognævnet ifm. den kommende 5. udgave af Retskrivningsordbogen skal ændre i 
sine to anbefalinger om komma: 

1. Vi anbefaler at folk ikke udelader startkommaer konsekvent, men valgfrit 
2. Vi fjerner anbefalingen af at udelade startkommaer 

Ændringer i de egentlige kommaregler blev ikke diskuteret. 
 
Følgende blev bemærket fra repræsentantskabet og fra ansatte ved Dansk Sprognævn: 

- Regel 1 om konsekvens er pudsig fordi den siger noget om større enheder end sætnin-
gen. 
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- Henrik Jørgensens gennemgang er en ’rationel voksen problemstilling til noget der fore-
går i mellemgulvet’. I forlængelse heraf blev der spurgt til om vi kan kvalificere den de-
mokratiske debat om kommatering? 

- En undersøgelse af kommafejl på universitetet har vist at kun 3 % handlede om fejl ift. § 
47, mens over 80 % var fejl i startkommaer og slutkommaer. 

- Engelsk kan bedst beskrives som pausekomma. Unge ser meget engelsk og bliver måske 
påvirket af det. 

- Kommatering kan aldrig være mekanisk, men baseret på betydning. 
- Langt de fleste sætter startkomma, fx i Dansk Standard, i EU og i den danske centralad-

ministration. 
- Startkomma er en byggesten (aktualiseret af de mange relativsætninger i danske tek-

ster) som gør teksten mere klar. 
- Det er en god idé at ophæve kravet om konsekvens, ikke mindst i mere kunstneriske 

genrer. 
- Det er en dårlig idé at ophæve kravet om konsekvens, ikke mindst i mere brugsoriente-

rede genrer. 
- En større kommatolerance vil være rar – også fordi komma giver store udfordringer i 

uddannelsessystemet fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående ud-
dannelser.  

- Det bliver sværere at opretholde strenge regler for stavningen hvis vi ikke vil have kor-
rekthed inden for kommatering. 

- ’Det nye komma’ har skabt forvirring. 
- Afskaffelse af anbefalingerne vil medføre at virksomheder laver egne anbefalinger. Det 

skal vi tænke med ind. Det kan jo være relevant, og det kan være hensigtsmæssigt. 
- Det handler måske om at øge friheden og mindske moraliseringen. 
- Det vil være en idé at udnytte Børne- og undervisningsministeriets øgede fokus på for-

melsproglig korrekthed, og i den forbindelse er det vanskeligt at sænke kravene til kom-
matering. Med samme begrundelse, altså det øgede fokus, kunne man også sænke 
kravene om konsekvens og dermed gøre det lettere at få kommateringen korrekt. 

- Eksemplerne i retskrivningsreglerne kunne gennemskrives, så de er nemmere at huske – 
og måske kunne de endda være lidt humoristiske.  

 
På baggrund af diskussionen arbejdes der nu videre. 
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Punkt 4. Engelskpåvirkningen af dansk – trussel eller ej? 
På baggrund af Margrethe Heidemann Andersens foredrag udspandt der sig en dialog om en-
gelskpåvirkningen i dansk, væsentligst med fokus på aldersforskelle, domænetab, forskellen 
mellem hovedstad og provins, ’corporate language’ og magtbalance, engelsk i medierne samt 
engelsk som hjertesprog.  
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