Egennavne skrives med stort
En særlig gruppe af navneord er de såkaldte egennavne, som angiver navne på:

a. personer
Hans, Anna Sofie, Jensen, Peter, Sus.
b. geografiske steder
Himmelbjerget, Alperne, Esrom Sø, Nordpolen.
c. bygninger
Nationalbanken, Ribehallen, Hotel Østersøen.
d. bygningsværker
Sorgenfri Slot, Hammershus, Det Kongelige Teater.
e. foreninger
Dansk Cyklistforbund, Vejle Boldklub, ”Fodvarmerne”
f. bogtitler og dagblade
Dagligdag i Danmark, Sofies Verden, Politiken.
g. stjerner og planeter
Karlsvognen, Nordstjernen. NB. Jorden eller jorden.
h. firmaer
Danfoss, Lego, Herning Kontorforsyning.
i. institutioner
Søndre Skole, Folketinget, Venstre.
j. forlystelsessteder
Tivoli, Zoologisk Have, Løveparken, Bakken.
k. bilmærker og skibsnavne.
Audi, Mercedes, Opel, - M/S Ayuthia, M/F Sejrø.
l. Andre ord
Dannebrog, Olympiske Lege, Bibelen, Koranen.
Med lille skrives: nationaliteter, ugedagene, månedernes navne, højtiderne undtagen
Kristi himmelfartsdag.
Disse ord skrives med stort, og det er kendetegnende for sådanne ord, at de normalt ikke
kan bøjes. Findes der små-ord i navnene (f.eks. bogtitlen ”Dagligdag i Danmark” ) kan
man skrive disse småord med lille. Første og sidste ord skal dog skrives med stort.
Bemærk, at Gud skal skrive med stort, når der er tale om den kristne gud, hvorimod det
skrives med lille, hvis der er tale om ’en gud’, f.eks. ’…at penge er en gud for nogle
mennesker’.
PS. Efter punktum skrives altid med stort, uanset hvilket ord, der er tale om.
Lad dig ikke forvirre af, at man i gamle tekster møder navneord, der er skrevet
med stort. Indtil 1948 skrev man nemlig alle navneord med stort, ligesom man
stadigvæk gør på tysk.
Før 1948 benyttede man også et dobbelt aa i stedet for det å, vi kender i dag.
Man skrev altså før 1948 sådan: Vi faar en haard Vinter i Aar. Ligeledes skrev
man kunde, skulde og vilde, hvor man i dag skriver kunne, skulle og ville. Det
hedder Aalborg og Aabenraa, men Århus.
I 1955, i 1986 og i 1996 er der kommet nye retskrivningsregler.

Andre regler for, hvad der skrives med stort
Der gælder særlige regler for, hvorledes man skriver forkortelser på egennavne med stort
eller med lille.
En hovedregel er dog, at alle bogstaverne i en forkortelse skrives med stort, f.eks.: USA,
DSB, KFUK, FC København, SAS, EU, EM, osv.
Består et navn af flere ord, er hovedreglen den, at man skriver de betydningsfulde ord med
stort. F.eks. Kristelig Forening for Unge Mænd = KFUM, Cyklisternes Ligeberettigelse med
andre Trafikanter = CLMAT og Den europæiske Union = EU.
PS. Almindelige forkortelser på ord skrives ikke med stort. Man skriver altså: bl.a., inkl.,
tlf. o.lign. su. og dvs. Man skriver PS eller p.s. (postscriptum)
Endelig er der de såkaldte høflighedsudtryk, som skrives med stort.
Det gælder først og fremmest tiltaleordene ’De’ , ’Dem’ , ’Deres’ og ’I’, mens øvrige
tiltaleord som du og jer skrives med lille.
Desuden de meget fine titler, som f.eks. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, Deres
Nåde.
Andre titler som f.eks. direktør, ambassadør, enkefru mm. skrives med lille.
PS. I gamle tekster kan man finde ord som Eder = jer, der skrives med stort.
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