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Hvorfor en bi?
En »spelling bee« betyder direkte oversat en stave-bi. Og hvorfor så det? Man ved 
ikke helt, hvorfor man bruger ordet »bee«, men i gamle dage var udtrykket meget 
brugt i USA. »Bee« henviser til sociale sammenkomster, hvor venner og naboer 
mødtes omkring en enkelt aktivitet, som for eksempel en »sewing bee«, en »quilting 
bee« eller en »barn raising bee«, altså en synings-bi, en quiltnings-bi og en vi-hjælper-
dig-med-at-bygge-en-lade-bi. »Spelling bee« er en amerikansk opfindelse, og første 
gang, udtrykket optrådte på tryk, var i 1875. Det har nok været brugt mundtligt i 
nogen tid inden. 

Sku’ det være svært?
Der er mange, der mener, at stavekonkurrencer på engelsk er udfordrende, fordi 
ordenes stavemåde og udtale ofte er forskellig. På engelsk er der blandt andet 
mange stumme bogstaver i ord som for eksempel climb (klaijm), lamb (lam), knife 
(naijf) og whistle (wissel). Kan du finde på udfordrende ord på dansk? 

Nørdernes Super Bowl
Ud over de mange lokale stavekonkurrencer rundt omkring i USA er der også en 
national konkurrence, der hedder Scripps National Spelling Bee, som spøgefuldt 
bliver kaldt for nørdernes Super Bowl. Her deltager de allerbedste stavere fra hele 
landet, og konkurrencen bliver vist på tv. I 2004 besvimede Akshay Buddiga, da 
han skulle stave ordet »alopecoid«, men han rejste sig hurtigt op igen, stavede ordet 
korrekt og endte med at blive nummer 2. I år bliver den nationale stavekonkurrence 
afholdt for 89. gang.

kigger opad, andre stirrer ned i gulvet, og så er 
der dem, som staver l-a-n-g-s-o-m-t, og dem, 
der japper et ord af sted lynhurtigt.

Eli tager en dyb indånding og begynder:
»Barren. B-A-R.« 
Han gør et stop og fortsætter: 
»R-E-N. Barren,« siger han stille. 
»Det er korrekt,« lyder det nede fra 

dommerbordet, og Eli mimer »yes«, sætter sig 
ned og smiler. 

»Problemet var, at jeg ikke vidste, om 
der var et eller to R’er i ordet,« siger han, da 

konkurrencen er slut uden ham som vinder. 
»I dag blev jeg nummer fem, og det er okay. 

Jeg synes selv, at jeg er en fair vinder og en 
god taber,« siger han og forklarer, at han læser 
mange bøger, og at de i hans familie godt kan 
lide at stave. 

»Jeg bliver ikke nervøs, når jeg står på 
scenen. Hvis jeg skal være ærlig, synes jeg 
faktisk, det er virkelig sjovt. Og nu har jeg jo 
prøvet det nogle gange efterhånden. Jeg kan 
godt lide konkurrencer og quizzer, og så er jeg 
bare vild med ord,« siger han.  

Fra sidste års Scripps National Spelling Bee. Her er det Jenna-May Ingal fra Californien, der 

går videre til semifinalen. FOTO: SCANPIX
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Du drømmer om 
det ... det sker 
for din storebror

Supersjov roman om  
superhelte, superkræfter,  
superskurke –  
og supersøskende.

Find dem dér, hvor bøger er
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