
Presseklip om 

 


'Slang', hedder en fortræffelig netordbog om slang; den er 

udarbejdet af leksikografen Torben Christiansen og fås som app 

til en symbolsk pris.  

Professor Jørn Lund i Politiken 


The Ferdinands bruger den kostbare decembertid på at app’e 

rundt på nyeste ordbogsapp: Slangordbogen! Det er virkelig 

underholdende – og lærerigt naturligvis. Den kan varmt 

anbefales. 

Forlaget Hr Ferdinand 


Kameltåen og kaninpikken har fået sin egen ordbog 

Sprogentusiast står bag den nye Slangordbogen, der kan hentes 

som app. 

Politiken 


VI ANBEFALER – APP: SLANGORDBOGEN 

Slang dækker over alle de ord og udtryk, der opstår i brugen 

af hverdagssproget og derfor ikke nødvendigvis finder vej til 

Retskrivningsordbogen… 

Og selv om mange slangudtryk er grove/fordomsfulde så må 

man medgive at der ligger en vis originalitet i at genbruge og 

omforme sproget… 

Tjek fx om det er samme kamel, der har kameltå og kamelkys 

*LOL* 

Netdansk – Lærdansk online, Facebook Tegning: David Dinon. 

http://politiken.dk/kultur/medier/ECE1846139/kameltaaen-og-kaninpikken-har-faaet-sin-egen-ordbog/


Slangordbogen blev nomineret til årets app 2013 i gruppen News & Reference. 

 

 

 

 


Det er både moderne, men også særdeles praktisk, at 

slangordbogen er udgivet som app, for på tryk ville de 4.100 

udtryk og 9.300 opslagsord fylde op mod 1.000 sider. 

News.dk 


Frem med glokrykkerne 

SLANG: Hvis vi skal ud for at chille med lidt ædelse og en enkelt 

congobajer, skal jeg altså først have kigget på cafémanualen, når 

jeg ellers har fundet mine glokrykker frem. Og vi skal i hvert 

fald ikke have nogen af faktor 60-børnene med... Det lyder 

måske som en blanding af det rene vrøvl og sort snak - men ikke 

hvis man følger den nyeste udgave af ”Slangordbogen - dansk 

http://beep.tv2.dk/nyheder/kaninpik-kamelt%C3%A5-og-kvalmeklods-f%C3%A5r-egen-ordbog?quicktabs_popular_terms=1
http://beep.tv2.dk/nyheder/kaninpik-kamelt%C3%A5-og-kvalmeklods-f%C3%A5r-egen-ordbog?quicktabs_popular_terms=1


slang og dagligsprog”, som er blevet udsendt som såkaldt 

applikation eller slet og ret app til mobiltelefoner. 

NORDJYSKE Stiftstidende 


Når man rasler op ad Rute Najne i sin prøjserslæde, knalder 

man lige nord for Svendborg gennem Kavalergangen. 

Betegnelsen for den imponerende faunapassage med de 

svulmende former blev for nogle år siden opfundet af et par 

bladsmørere fra Svendborg. 

Siden har udtrykket bidt sig så godt fast, at det er blevet 

optaget i Slangordbogen, som netop er udkommet som app til den 

blærbare. 

App'en samler en røvfuld af det ordgejl fra dagligsproget, som 

ikke nødvendigvis er cool hos Dansk Sprognævn. 

Fyens Stiftstidende 


Langtbortistan uden for donaldismen 

I samme periode, dvs. siden starten af 1970'erne, vandt navnet hævd også uden for Andebys 

verden som en ubestemt fællesbetegnelse på fjerntliggende lande. Langtbortistan har da 

også haft sin officielle plads i dansk ordforråd siden 1999, først med optagelse i 

DanskOrdbogen fra Center for Leksikografi, derpå i 3.-udgaven af Dansk Sprognævns 

Retskrivningsordbogen fra 2001 og Gyldendals Den Danske Ordbog fra 2004, og senest i 

Torben Christiansens Slangordbogen : dansk slang og dagligsprog. 

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen http://navn.ku.dk/maanedens_navn/langtbortistan/ 

 

  

http://www.fyens.dk/article/2215587:Business-Fyn--Kameltaa-og-kavalergang--Friske-fynboer-i-slangordbog
http://www.dsn.dk/retskrivning/
http://ordnet.dk/ddo
http://sproget.dk/nyheder/ny-slangordbog-udkommet
http://navn.ku.dk/maanedens_navn/langtbortistan/



Materialet er spændende og motiverende. Layoutet er 

tiltalende, og opgaverne kommer i dybden på en spændende og 

kvalificeret måde. Det er et omfattende og spændende 

undervisningsmateriale, som vil begejstre eleverne, samtidig med 

at de fagligt kan lære meget. Man kan bruge det hele eller dele 

af det i forhold til de elever, man har. Jeg kan kun anbefale, at 

man går i gang med arbejdet. 

Der findes en relevant og brugbar oversigt for læreren over, 

hvorledes man kan arbejde med slang i forskellige 

sammenhænge. 

Bente Bruun Jensen i Læsepædagogen 


Det er sejt at berige sit sprog med ord og udtryk, som får 

hjernen på gled hos den, der lytter. Kender du måske udtrykket 

”Frisørporche” eller ”Pipfuglekursus”. Hvis ikke, så er det værd 

for 19 kr. at downloade appen på iPhone eller iPad. 

.. ikke alene er Slangordbogens underholdningsfaktor stor, det 

er også værd med denne ordbog at give eleverne vidvinkel på 

sprogets mulighed for at visualisere og omskrive. 

Lad eleverne gå på opdagelse og leget med sproget i deres egne 

produktioner. 

Inger-Lise Lund, Pædagogisk konsulent UCC 

 



 

Det er skam ikke kun i Danmark, at nogen interesserer sig for 

dansk slang  

 

  



 

 

 

Tegning: 

David Dinon. 


