Spørgsmål og svar

Replikstreger og anførselstegn
Spørgsmål: Hvis man bruger replikstreger

fra Politikens Håndbog i Nudansk, 5. udg.

til at markere replikker, kan man så bruge

2005:

anførselstegn til at markere citater inde i
– Er der en der har en ”samfundshjælper”?

replikker?

spurgte hun.
Svar: Ja, det kan man. Det fremgår ikke
direkte af retskrivningsreglerne i Retskriv-

Det er karakteristisk for unges sprogbrug i

ningsordbogen, men i § 58.4 står der således

dag at de bruger ”fiktive citater” som ikke

om citater inde i citater:

rapporterer om hvad der faktisk blev sagt,
men om hvad den talende følte – selv om hun

Enkelte (ufordoblede) anførselstegn kan

i situationen ikke sagde det hun citerer sig

bruges ved ord der står i en større sam-

selv for1. Hvis man vil gengive den slags cita-

menhæng som selv er omgivet af anførsels-

ter, så kan man dårlígt undvære muligheden

tegn:

for anførselstegn inde i replikker, der kan

”Hvem har egentlig skrevet ’Højt fra træets

være markeret med replikstreg eller anfør-

grønne top’?” spurgte han.

selstegn. Det følgende eksempel stammer fra
en artikel af Marianne Rathje i NyS 37, 2009.

Og nogle af eksemplerne i § 58.1 må forstås

I artiklen gengives eksemplet i et særligt no-

som replikker selv om de hverken har anfør-

tationssystem til analyse af samtaler, men jeg

selstegn eller replikstreg, og her finder man

har normaliseret retskrivningen og sat tegn

anførselstegn inde i replikken:

efter det princip der er foreslået her:

Hvorfor sagde du ”straks” når du mener ”om

– Og så siger hun: ”Ej, nu spiser du altså

en times tid”?

dine ...” Det var sådan lidt: ”Ja, okay.” Det

Jeg er så træt af hans energiske ”god mor-

var bare sådan rigtig: ”Ja, okay, mor. Tak,

gen!”

det skal jeg nok.”

Princippet kan uden videre overføres til anførselstegn inde i en replik der er markeret
med replikstreg, fx som i følgende eksempel
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Eksemplet stammer fra en samtale mellem
1 Se fx Marianne Rathje: Generationssprog – myte eller
virkelighed?, Nyt fra Sprognævnet 2008/4.

to unge kvinder. Der er både et ”traditionelt”
citat fra en anden samtale i den samme sam-

Generelle abonnementsvilkår

ling af samtaler, nemlig mellem den unge
kvinde der er ophav til replikken, og en ældre

Levering

kvinde. Og så to af den karakteristisk ung-

Nyt fra Sprognævnet udkommer 4 gange om året, i

dommelige type, hvor citatet aldrig er blevet

marts, juni, september og december. Hvis du midt

udtalt før, og derfor ikke tæller som rapport

i måneden endnu ikke har modtaget bladet, bedes

om hvad der blev sagt, men om hvad der blev

du henvende dig til Dansk Sprognævn for at få

følt.

tilsendt et erstatningseksemplar.

OR
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Abonnementet betales forud, og opkrævning sker

Fortjener din tekst en pris?

dig et indbetalingskort (til betaling på posthuset,

Sprogprisen.dk uddeles ved et sprogarrangement mandag den 23. september 2013, og du
kan indstille en tekst til en sprogrose.
Vi uddeler sprogroser i følgende kategorier

•

Årets bedste brev eller e-mail til borgere,
kunder eller medlemmer

•
•

Årets bedste hjemmesidetekst
Årets bedste tekst i sociale medier

– samt en smuk buket sprogtidsler.
Du kan indstille tekster i en eller flere kategorier
– enten en tekst som du selv er ansvarlig for,
eller en tekst som du har læst og haft glæde af.
Desuden kan du indsende sprogtidsler, fx i form
af morsomme misforståelser eller eksempler der
kan tjene som skræk, advarsel og læring.
Bag prisen står: Dansk Kommunikationsforening, Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab, Forbundet Kommunikation
og Sprog, kurtstrand.dk, Modersmål-Selskabet,
RetorikMagasinet, sproget.dk og Syntaksis.

Læs mere på sprogprisen.dk

i januar, enten ved at Dansk Sprognævn sender

i banken eller via netbank) eller via BetalingsService (BS).
Som ny abonnent modtager du de numre der er
udkommet i indeværende år, samt et indbetalingskort for et fuldt årsabonnement.

Pris
Prisen er 100 kr. om året. Du betaler for et år ad
gangen, så selvom du opsiger dit abonnement
midt på året, vil du stadig modtage og betale for
resten af årets udgivelser.

Varighed og opsigelse
Abonnementet løber indtil du opsiger det
skriftligt, enten per brev eller mail. Seneste frist
for opsigelse er 10. december. Det er ikke gyldig
opsigelse blot at undlade at betale. Ved opsigelse
af abonnementet skal du huske selv at opsige en
evt. betalingsaftale med BS.

Flytning
Flytning skal du meddele per telefon, mail eller
brev. Ved henvendelser om abonnementet skal du
have dit abonnementsnummer klar.
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