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Læsevejledning til Retskrivningsordbogen 
 

Dette er den officielle læsevejledning til Retskrivningsordbogen (4. udgave 

2012 inklusiv Dansk Sprognævns årlige opdatering af nye ord) for Scrabble 

som spilles i Dansk Scrabbleforenings regi. 

 
Alle gyldige former af alle ord i Retskrivningsordbogen godtages, såfremt de 

ikke er proprier (egennavne), forkortelser eller indeholder tegn, der ikke er 

bogstaver, f.eks. apostrof eller bindestreg. Dette gælder med følgende 

udspecificeringer: 

 
Generelt 

Visse ord optræder kun i opslag som del af en fast sammensætning med 

andre ord, fx HOC i opslaget: 

ad	  hoc	  adv.	  

Sådanne ord godtages ikke. 
 

-‐ Bemærk, dette ekskluderer ikke de ubøjelige ord, der optræder som 

separate opslag, og hvis eneste definition er et fast udtryk, fx: PØ i 

opslaget: 

pø:	  pø	  om	  pø	  (lidt	  efter	  lidt)	  

Andre eksempler på tilladte ubøjelig ord er: ENRUM og REVL. 
 

-‐ Desuden angives visse godkendte former som faste konstruktioner i 

opslagets definition, fx. GREV i følgende: 

greve	  ,	  -‐n,	  -‐r,	  -‐rne;	  grev	  Moltke;	  Ernst	  greve	  Moltke	  	  og FODE i opslaget: 

1. fod	  ,	  -‐en,	  fødder,	  fødderne,	  fod-‐,	  fx	  fodaftryk;	  på	  stående	  fod;	  

på	  fode;	  rejse	  til	  fods	  (...)	  

GREV, FODE og former angivet på en lignende måde er godkendte. Dog 

godtages sammensatte substantiver ikke, hvis de kun optræder i opslaget for 

et andet substantiv, f.eks. CHOKOLADEKRYMMEL i: chokolade	   sb.,	   -‐n,	   -‐r,	   -‐rne,	  

chokolade-‐,	  fx	  	  	  	   chokoladekrymmel	  
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Derimod er ord som CHOKOLADEBOLLE og CHOKOLADEMÆLK tilladte, da de 

har deres egne separate opslag. 

Proprier 

- Proprier er ikke tilladte. 

- Ord regnes som proprier, hvis de er specifikt angivet som sådan, dvs. 

hvis der i opslaget står prop.	  

- Desuden regnes ord for proprier, hvis de starter med stort, og der ikke er 

angivet ordklasse. Eksempelvis regnes disse ord for propier, og er 

dermed ikke godkendte: 

Ærø	  

NN	  (i	  stedet	  for	  navn	  på	  person);	  hr.	  NN	  

- Bemærk: ord der starter med stort, hvor en anden ordklasse end prop.	  er 

angivet, er godkendte, eksempelvis: 

Bodil	  sb.	  (fk.)	  (jf.	  §	  12.13.d),	  i	  sms.	  bodil-‐,	  fx	  bodilvinder	  (jf.	  §	  12.10.b)	  
	  

Sankt	  ubøj.	  adj.	  (fork.:	  Skt.);	  Sankt	  Peter	  
	  
	  

Verber 

- Modalverber (burde,	  kunne,	  måtte,	  skulle,	  ville,	  turde	  og gide)	  

o kan ikke stå i imperativ 

o kan ikke stå i passiv 

o kan ikke stå i præsens participium 

- Passiv præteritum-formen af verber godtages kun, såfremt denne form af 

ordet er opgivet i Retskrivningsordbogen, fx SKÆNDES, SÅS, LYKKEDES. 

- Visse verber er afledt af substantiver, der ender på dobbeltkonsonant. 

Imperativ af disse verber ender ligeledes på dobbeltkonsonant. Dette 

gælder grille, stresse og jazze, der i imperativ bliver til: GRILL, STRESS, 

JAZZ. (jf. RO § 30.1) 
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Substantiver 

- Godkendes i de pluralis- og bestemt-former, der er angivet i opslaget. 

Hvis ingen sådanne former er opgivet, kan substativet ikke bøjes i 

pluralis eller bestemt. Substantivet vil stadig kunne bøjes i genitiv med 

tilføjelse af -s, med mindre særlige forhold gør sig gældende. (Se næste 

punkt.) 

- Visse forkortelser er i Retskrivningsordbogen angivet som substantiver 

og accepteres derfor, fx CD, PC, CV, TV. Disse ord godtages kun i 

grundformen, da enhver bøjning indeholder apostrof (fx cd’s). 

- Bemærk: det er kun ord, der er klassificeret som substantiver i RO, der 

kan få genitiv -s. Eksempelvis godtages NOGENS, NOGETS og SOVENDES 

ikke. 

 
Adjektiver 

- Kan ikke bøjes, hvis de i RO er angivet som ubøjelige (dvs. hvis der i 

opslaget står ubøj.) 

- Med mindre adjektiver er klassificeret som ubøjelige eller uregelmæssige 

komparationsformer er angivet, kan de bøjes regelmæssigt ved tilføjelse 

af -ere eller -est (evt. inklusiv konsonantfordobling). Eksempel: 

2. død	  adj.,	  -‐t.	  

Dette ord er godkendt i formerne DØDE, DØDT, DØDERE og DØDEST 


