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Forord

NORDISK, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Uni-
versitet, tog i 1986 initiativet til møderne om udforskningen af dansk 
sprog. Der har været afholdt møder hvert andet år siden da.

På det 14. møde, der fandt sted i oktober 2014, deltog 55 forske re fra 
ind- og udland med 36 foredrag.

Denne rapports artikler er godkendt af fagfællebedømmere. Vi 
vil gerne takke både fagfællebedømmere og bidragydere for de mange 
gode artikler. Der bringes desuden et antal resuméer af bidragydere 
der fx har fået publiceret deres artikel andetsteds.

Vores motto ”Ingen lingvistik uden humor” blev også holdt i ære ved 
14. møde.

Århus, august 2015

Inger Schoonderbeek Hansen – Tina Thode Hougaard    
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Resumé

Mødet mellem tale og skrift – Konsekvenser af kon-
ven tionen uh som samlebetegnelse i forbindelse med 
udskrivning af lydfiler fra et talesprogskorpus

Amalie Glargaard og Marie Høj Kjeldsen 
Københavns Universitet

At fastholde talesprog med skriftsprog er en vanskelig og omdisku-
teret proces. På Sprogforandringscentret har man valgt at udskrive 
lydfiler med udgangspunkt i retskrivningsnormerne, men talesproget, 
og i særlig grad interjektioner, er imidlertid en vanskelig størrelse at 
tilpasse retskrivningsnormernes regler og konventioner. Dette skyldes 
især talesprogets varierende udtale og store kontekstafhængighed der 
ikke kan overføres direkte til skriftsproget. I et forsøg på at tilnærme 
sig talesproget har Sprogforandringscentret indført konventionen uh i 
deres udskrifter som samlebetegnelse for ord uden konventionel sta-
vemåde. 
 Vores oplæg tager udgangspunkt i denne uh-konvention og vur-
derer fordele og ulemper ved en sådan samlebetegnelse i forbindelse 
med udarbejdelsen af Ordbog over Danske Interjektioner – et del-
projekt under Ordbog over Dansk Talesprog. Ud fra analyser af uh-
forekomster vil vi give eksempler på hvilke mulige lemmakandidater 
der gemmer sig bag samlebetegnelsen, og diskutere hvorvidt disse 
lemmakandidater kan betragtes som interjektioner der har en beret-
tigelse i Ordbog over Danske Interjektioner.


