
Skapt av Gud 
 – med viten og vilje 

 
 

Foreningen SKAPERs navn og skrivemåte  

Beskrivelse av og begrunnelse for foreningen SKAPER sitt valg av navn og skrivemåte 
for bruk internt og som anbefaling for medias omtale av SKAPER. 
 
Norsk rettskriving 
Foreningen SKAPER ser det som viktig å presisere hvordan vi ønsker foreningens navn skal brukes. Vi 
erkjenner at bruk av kun versaler i egennavn som hovedregel, i henhold til norsk rettskrivning, ikke skal 
brukes. Vi vil derfor gjerne klargjøre hvorfor vi likevel har valgt navnet SKAPER med store bokstaver og 
bruker mer kjente eksempler. Bedriften IKEA skal etter norsk rettskriving skrives Ikea. Samme med NAV 
som skal være Nav, og TINE som skal være Tine. Likevel velger norsk media i all hovedsak å skrive IKEA, 
NAV og TINE.  
 
Markedsføring 
Har SKAPERs ønske om å bruke store bokstaver årsak i markedsføringshensyn? Det korte svaret er; Nei! Vi 
ønsker selvfølgelig å markedsføre vår merkevare, men hovedårsaken til vårt navnevalg er annerledes. 
Ordet "skaper" har opprinnelig to betydninger. Presens form av verbet "å skape" og substantivet på Gud 
som skaper - ofte brukt med stor bokstav, Skaper, på lik linje med navnene Frelser, Herre, Majestet. Når vi 
har tatt navnet SKAPER med store bokstaver er det for å unngå å skape unødvendige koblinger til noen av 
de to ovennevnte. Vi vil at SKAPER ikke skaper forvirring om vår Skaper, Jesus Kristus.  
 
Negativ effekt 
På grunn av foreningen SKAPERs standpunkt og budskap, som av mange vil oppfattes som kontroversielt, 
forventer vi samtidig noe negativ omtale i norske medier. Å be om at navnet vårt brukes med store 
bokstaver vil derfor kunne ha negativ effekt der vi omtales negativt. Dette er vi fullt ut innforstått med og 
aksepterer. Vi håper derfor at norsk media vil kunne bruke foreningen SKAPER sitt offisielle navn slik at det 
skaper et klart skille mellom navnet vårt, verbet og universets Skaper og Gud. 
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