A.1 Bruk av store bokstaver – nasjonal anbefaling
Alternativ regel under A.1 brukes, dvs. det er utarbeidet egne anbefalinger for bruk av store
bokstaver for norsk språk som erstatter reglene under A.49 Skandinaviske språk.
Anbefalinger for bruk av store bokstaver for norsk språk er gjengitt nedenfor. A.49 skal
derimot følges for de andre skandinaviske språkene.

Egennavn og avledninger av disse
Egennavn og navn på guddommer skrives med stor forbokstav: Vårherre; Gud Fader. Også
sammensatte egennavn får stor forbokstav: Dødehavsrullene; Panamakanalen;
Trondheimsfjorden.
Ved flerleddete geografiske navn får første ledd stor forbokstav: De forente stater; De britiske
øyer; Det britiske samveldet; De vestindiske øyer; Bygdøy allé; Uranienborg terrasse. Men:
Øvre Volta; Vestre Aker; Stredet ved Calais.
Ord som opprinnelig var egennavn, men er blitt fellesnavn, skrives med liten forbokstav: en
krøsus; en judas; celsius; watt; madeira. Men egennavn som bare unntagelsesvis opptrer i
bøyningsformer, får stor forbokstav: en Kennedy; Vogtene.
Sammensatte fellesnavn som inneholder et egennavn, får stor forbokstav hvis det er brukt
bindestrek. Ellers får ordet liten forbokstav: Atlanterhavs-farer; atlanterhavsfarer; Oslo-folk;
oslofolk;
napoleonskake; selbuvott; manilahamp.
Adjektiviske tilnavn med artikkel skrives med liten forbokstav. Andre tilnavn får stor
forbokstav:
Håkon den gode; Olav den hellige; Julian den frafalne. Men: Olav Digre; Harald Hardråde;
Tore Hund.
Substantiv og adjektiv avledet av egennavn skrives med liten forbokstav: bergensk; ibsensk;
marxist; østerriker.

Navn på korporasjoner
Bare første ord og egennavn i korporasjonsnavn skrives med stor forbokstav: Statens
vegvesen; Norges bank; Oslo sporveier; Stortinget; Voksne for barn; Noregs mållag; Kirken
(som institusjon); Regjeringen (som institusjon).
Begynner korporasjonsnavnet med en artikkel, får første leddet stor forbokstav: Den norske
forleggerforening; Det kongelige norske videnskabers selskab; Den norske
atlanterhavskomité.

Titler på personer
Titler på personer skrives med liten forbokstav: fru Nielsen; kong Olav V; jomfru Maria;
stortingspresidenten; doktor Andersen. Titler brukt i høflig tiltale eller omtale skrives med stor
forbokstav: Deres Majestet; Hennes Majestet; Dykkar Eksellense.

Navn på lover

Bortsett fra Grunnloven skrives navn på lover med liten forbokstav: lov av 5. mai ...;
arbeidsmiljøloven; Grunnloven. Navn på lovutkast og formelt fremsatte lovforslag skrives
med liten forbokstav.

Navn på Bibelen
Ordet “Bibelen” brukt som betegnelse på “Bibelen” som sådan skrives med stor forbokstav.
Brukt som generell betegnelse skrives ordet med liten forbokstav. Betegnelsene på delene
av Bibelen skrives med stor forbokstav, likeså “Fadervår”, mens navnene på enkelttekster får
liten forbokstav, med mindre de inneholder et egennavn: Bibelen; Den hellige skrift; Det
gamle testamente; Det nye testamente; Fadervår; Moseloven; Mosebøkene; Apostlenes
gjerninger; bergprekenen; dekalogen; de ti bud.

Personlige pronomener
Pronomener brukt i høflig tiltale får stor forbokstav: De; Dem, Deres; De, Dykk, Dykkar.

Navn på kalenderinndelinger
Navn på dager, måneder, helligdager og høytider skrives med små forbokstaver: onsdag;
langfredag;
julaften; sankthansaften; pinse. Men: Maria bebudelsesdag.

Navn på tonearter
Dur-betegnelser skrives med stor forbokstav: C-dur. Moll-betegnelser får liten forbokstav: bmoll.

