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Hvad er Dansk Sprognævn?
Hvorlænge h a r det eksisteret? Hvorfor eksisterer
det? H v e m er D a n s k Sprognævn? H v a d laver de?
Hvad kan man bruge Dansk Sprognævn til?
Side 6
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Brevkasse om
sprogligheder

Dansk Sprognævn hvad er det?
6

Lig godt mærke til dette!
D e r er mange indfødte danske der h a r besvær
med forskellen mellem ligge og lægge, og mellem
hang og hængte.
Hvorfor blander man nogle ord
sammen, mens andre uden besvær bliver holdt
ude fra hinanden - og hvor slemt er det? Side 15

Før det første ord
M a n g e forældre husker tydeligt den dag da deres
barn sagde sit første ord, og de oplever det som
om sproget kommer ret pludseligt. M e n det at
kunne nogle få ord er ikke at tale, og allerede
inden det første ord er der fuld g a n g i de kontakt-mekanismer som sproget er en del af. Sproget kommer slet ikke så pludseligt.
Side 18

Navne på samlebånd
Som regel ved man ingenting om hvorfor byer,
skove, vandløb, øer osv. hedder som de g ø r og
hvem der har fundet på navnene. M e n fra nyere
tid findes der navne hvis tilblivelse man ved alt
om. Det er de serieproducerede gadenavne, som
kendes fra Chr. IVs København, og som bruges
næsten hver gang der er bygget et nyt boligkvarter.
Side 24

Røget og speget . . 15

Før det første ord . 18

Serieproducerede
navne

En stærkt medvirkende Aarsag til Sprogets
Forfald har vi her i
Landet i en national
besynderlig Særegenhed, som jeg ikke ved
at jeg har truffet i
noget andet Land:
Frygten for at skabe
sig ved at tale korrekt.
Johannes V. Jensen
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? Jeg har lagt mærke til at
der er nogle af mine kammerater der siger om weekenden
og om sommerferien. Det synes jeg lyder underligt.
Anders Bjerre Hansen,
4. B, Hareskov Skole
! Det om du synes lyder
underligt, er det samme om
som vi har i om morgenen
og om torsdagen, og det
lyder vist ikke underligt for
nogen.
Man kan sige at dette
om betyder 'når det e r . .
- og så kommer der et ord
som betegner et tidsrum.
Om morgenen betyder altså
'når det er morgen', om torsdagen betyder 'når det er
torsdag' osv. Det er bare
ikke altid vi kan sige om . ..,
selv om vi godt kan sige
når det er. . . Det går fint
med når det er jul og når det
er børnehjælpsdag, men vi
siger ikke allesammen om
julen og om børnehjælpsdagen.
Det ser ud til at om kun
bruges ved de almindeligste
og ældste tidsrums-ord.
Vi har om morgenen!formiddagen! eftermiddagen! aftenen!natten!dagen, allesammen meget almindelige
og gamle ord. (Vi har ikke
om middagen og om midnatten, for middag og midnat opfattes som et tidspunkt
og ikke som et tidsrum.)
Og vi har om søndagen!
foråret! sommeren! efteråret!
vinteren - men ikke
om forsommeren eller om
sensommeren, for de er tydeligt nok sjældnere og
2

yngre end sommeren og vinteren osv.
Til de rnere sjældne og nye
hører også weekend, og derfor synes de fleste måske
at det lyder lidt mærkeligt
med om weekenden, selv
om det jo betyder 'når det
er weekend'. Også månedsnavnene hører til det nyere i
sproget (de er indført fra
latin sent i middelalderen),
og de kan ikke have om.
V i siger altså ikke om weekenden og om oktober, men
i weekenden og i oktober;
det gælder også datoer: ikke
om den 15. oktober hvert år,
men den 15. oktober
hvert år.
Et par andre »nye« tidsrumsord er mærkedage som
Kristi Himmelfartsdag,
Grundlovsdagen og Valdemarsdagen; de kan ikke
have om, men skal have på:
på Store Bededag osv. Sært
nok kan vi heller ikke have
om ved de gamle højtider;
det går ikke med om julen!
påskenlpinsen - det hedder
i julen osv. Sommerferien og
andre ferier er noget nyt i
verden og i sproget, så det
er ikke så mærkeligt at de
fleste ikke siger om sommerferien osv., men i sommerferien. I øvrigt har man i
gamle dage udmærket kunnet
sige om julen, om pinsen
osv.
Det har sikkert i flere
hundrede år været sådan at
ingen nye tidsrumsord har
kunnet få om i den betydning vi snakker om her.
Man havde fra gammel tid
om aftenen, om fredagen
osv., men når de ny ord

sensommeren, weekenden,
efterårsferien, Store Bededag
osv. dukkede op, så kunne
de ikke få om, men måtte
have i eller på.
For dig om dine kammerater er ord som sommerferie, fodboldsæson og weekend ganske almindelige ord,
og I tænker sikkert ikke
over om de er ny eller gamle.
Så derfor er der ikke noget
mærkeligt ved at nogle af jer
bruger om i om fodboldsæsonen, om weekenden osv.
Der er måske ikke så mange
der gør det endnu, men det
er fuldstændig klart og
logisk, så det skal nok
komme.
E.H.
? Til redaktionen.
Hvad betyder egentlig
alternativ? Kan man også
tale om 3 alternativer?
Erik Loftofte
Gilleleje
! Kære Erik Loftofte.
Alternativ er lånt via tysk
fra fransk, hvor det er en
afledning af det latinske
alter, som betyder 'den ene
af to'.
Som fremmedord på
dansk har det oprindeligt
været udtalt alterna'tiv
med tryk på sidste stavelse
som i lokomotiv, og alene
haft betydningen 'valg
mellem to muligheder', fx:
enten begrænser vi ressourceforbruget og forureningen,
eller også går verden
under i snavs, det er
alternativet.
Ordet har imidlertid ændret sig på flere måder:
udtalen er blevet alternativ med tryk på 2. stavelse;
og betydningen har ændret
sig på to måder: det er
kommet til at betegne ikke

blot valget, men også en af
de muligheder der skal vælges, fx; det ene af de to alternativer er tilfældet.
Derudover kan det nu
betegne ikke blot den ene
af to muligheder, men også
en af mange muligheder
som der skal vælges imellem fordi de udelukker
hinanden, fx der er 3 alternativer til regeringens
spareplan. Læg mærke til
at den første betydningsændring er en forudsætning
for den anden.
De 3 ændringer er ikke
sket på samme tid. Den
første betydningsændring
og udtaleændringen er
sket i slutningen af forrige
århundrede, mens den anden
betydningsændring er sket
mellem 1965- og 1970udgaven af Gyldendals
fremmedordbog.
Så hvornår ordet havde
sin egentlige betydning ved
jeg ikke, der er 3 alternativer: før 1880, efter 1970,
eller midt i.
O.T.

? Kære M&M.
Forleden kom jeg til
at diskutere en
sætning med mine elever.
Jeg havde skrevet »realiseringen af ét projekt lader et
andet realiseres«, men de
sagde at der var et s for
meget i realiseres. Det synes
jeg ikke. Hvem har ret?
fens Kr. Andersen,
Farum.
! Tjae ... Problemet opstår
kun i forbindelse med lade,
og det er en kæmpehistorie
at gøre rede for det hele. Jeg
prøver at beskære det så meget som det er muligt.
I nogle tilfælde er forskel-

len mellem s- og ikke-s-formen fuldstændig klar: han
lod tønden fylde med vand/
han lod tønden fyldes med
vand. 1 første sætning betyder det at han beordrer en
eller anden, som ikke er
nævnt, til at hente en vandslange og pøse i ; i anden
sætning er der ikke tale om
ordre, her kan han fx have
tønden stående under et nedløbsrør, og der lader han den
stå indtil den er fuld.
Altså: lade fylde hvis der
er tale om at opnå at noget
sker ved at udstede en ordre;
lade fyldes hvis det drejer sig
om at opnå noget ved ikke
at modsætte sig at et eller
andet sker: hun lod kemikalierne opløse i varmt vand /
hun lod kemikalierne opløses
i varmt vand.
S-formen bruges kun når
der er tale om processer som
ikke udføres af væsener man
kan kommandere med. Det
må altså hedde: du skal ikke
lade planterne kvæles af
tørke - du kan rolig lade
bedene dækkes af visne blade

SproQlIfjhedter
Denne brevkasse handler om
sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om sprog,
men det er også fine detaljer
I sproget som man bliver opmærksom på, o§ som man vil
gøre andre bekendt med. Går
1 rundt ©g tænker på sprogligheder, så send et brev om
dem til Erik Hansen og Ole
Togeby. D© vil svare pi brevet hvis de kan. Ellers kender
de nok nogen de kan sætte
til det. Send brevet ti!
ARENA, Forfatternes forlag,
Hald Hovedgaard
8800 Viborg
og mærk det
SPROG LIGHEDER

Insti!- ,

- hvis du lader træet udtørres, revner det - lad ikke
overfladen ødelægges af
rust - jeg må hellere
lade såret læges uden
forbinding.
Men uden s: du skal ikke
lade planterne beskære endnu
•• du kan rolig lade bedene
dække med 5 cm sphagnum hvis du lader træet trykimprægnere, holder det bedre
lad ikke overfladen voksbehandle før lakken er helt tør
- jeg må hellere lade såret
undersøge af en specialist.
Formen uden s angiver således at der er en der sætter
et andet handlende væsen i
gang med at udfore en handling. NN lader sin have ødelægges af mosegrise betyder
at NN ikke griber ind over
for de hærgende skadedyr;
NN lader sin have ødelægge
af mosegrise betyder at NM
som den første i verden har
haft held til at dressere mosegrise og at han nu i sindsforvirring har kommanderet
dem til at ødelægge haven.
Her har jeg holdt mig til
nogle nemme konkrete eksempler. Dit er unægtelig
lidt sværere, det virker sådan
lidt litterært i stilen. Men
meningen er vel at ved at
nogen realiserer ét projekt, så
bliver automatisk et andet
projekt realiseret? Så må det
rigtige være ... lader et andet projekt realiseres. Men
din sætning er og bliver sær.
Hvis du ser på eksemplerne
ovenfor, vil du se at den der
lader altid er et væsen med
bevidsthed og vilje, altså betegnelsen for et menneske.
Realiseringen i din sætning
er ikke et menneske, og derfor skal den komme til at
lyde mærkeligt - uanset om
du bruger s'et rigtigt eller ej.
E.H.
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? Til Mål & Mæle!
Hvad betyder pokker?
Gerda Hanehus,
Løkken
! Kære Gerda Hanehus,
Som regel bruges ordet i eder
og forbandelser på samme
måde som ordene satan og
fanden: Så for pokker,
en pokkers dreng, pokker
i det.
Det har fået denne betydning efter at have betegnet blegner, kopper og
syfilis; sygdommen kopper
hedder fx på engelsk
smallpox - småpokker. Med
denne betydning i baghovedet bliver ederne pludselig
ubehageligt konkrete:
pokker tage mig,
nu er pokker løs. Pokkers
også.
O. T.

? I en artikel i Politiken
(6. 3. 76) om ægte bryst
kontra flaske, står der
»Nogle fandt tanken om at
die et barn direkte usmagelig«. Er det da ikke en
skrupforkert brug af die?
M. S. Hansen
Frederiksberg, Sorø
! Jeg kan tænke mig at
De synes det skal være sådan
at barnet dier (hos) moderen,
men at moderen ammer
barnet, altså således at die
er at modtage og amme er
at give.
Det er vistnok rigtigt at de
allerfleste bruger ordene på
den måde, men faktisk
forholder det sig sådan at
die så langt vi kan følge
ordet tilbage - og det er de
første 500 år - har haft begge
betydninger, altså både
om moderen og barnet (el.
ungen). Der er derfor ikke
4

noget nyt i Politikens brug af
die, og det kan ikke kaldes
noget forkert brug.
Men der er noget mærkeligt ved die alligevel. Vi kan
både sige barnet dier moderen og moderen dier barnet.
Det minder om en hel del
»omvendeord« som findes
i sproget. Siger vi A omgås
B, kan vi med nøjagtig
samme betydning sige
B omgås A. Og tilsvarende
Hovedvej 1 skærer Hovedvej 2 = H 2 skærer H 1;
Ole mødes med Hans = Hans
mødes med Ole; Lise er
jævnaldrende med Hanne
= Hanne er jævnaldrende
med Lise osv. Men i alle
den slags tilfælde er der tale
om et symmetrisk forhold:
at sige A ligner B er præcis det samme som at sige at
B ligner A. Det er det samme
der foregår.
Sådan er det jo ikke ved
die; det er absolut ikke
samme handling moderen og
barnet udfører når der dies.
Det er nok det der gør at
ordet kan støde lidt an i sin
dobbeltbetydning.
Problemet kan selvfølgelig
løses ved at man reserverer
die til barnet og lader
moderen give die. Det er en
bekvem løsning, men det
mærkelige er at hvis man
anerkender moderen giver
barnet die, så har man
næsten også anerkendt den
stødende brug moderen
dier barnet. For prøv at se
på dette mønster: moderen
giver barnet tæsk = moderen tæsker barnet; A giver
B ros = A roser B; moderen
giver barnet mad = moderen mader barnet; Jensen
giver døren maling =
Jensen maler døren; mekanikeren gav bilen et eftersyn
— mekanikeren efterså bilen.
Det kan man blive ved med,

og her passer som fod i hose
moderen giver barnet die —
moderen dier barnet.
E. H.

? Til Mål & Mæle!
Det er en kendt sag at til
tidligere styrede genitiv,
hvad man kan se af former
som til lands og til salgs.
Men hvad så med til døde,
til grunde, til hånde, til orde,
til stede, til synel Er det
gamle dativer eller hvad?
Kunne til også styre dativ?
Niels Graavang,
Hedehusene
! Kære Niels Graavang.
Nej, til kunne kun styre
genitiv på oldnordisk, ordet
efter til skulle altid stå
i genitiv. Alle de nævnte
former på -e er faktisk også
rester af gamle genitiver.
Forskellige ord havde
nemlig dengang forskellige
genitivsformer, ligesom
forskellige ord i dag kan
have forskellige flertalsformer : hus-huse overfor
kamel-kameler.
Sted, syn, vej og hånd
havde således -ar i genitiv
endetal; det hed altså fx:
til sy nar; død havde -a
i genitiv ental, og ord og
grund havde -s i genitiv
ental. Imidlertid er det
genitiv flertal der ligger til
grund (!) for til grunde,
til hånde og til orde, og i
genitiv flertal havde alle
tre ord -a, altså fx til grunna.
Siden da er der sket to
ting: -s har fortrængt alle
andre endelser som genitivsmærke, således at alle ord
i dag bøjes med -s: for et
syns skyld, et ords bogstaver, til styrer ikke genitiv
mere: bilen kom til syn,

han er dygtig til ord og
remser.
Men de faste vendinger
gå til grunde og hånde,
komme til stede, syne og
orde og skaffe til veje har
nu eksisteret i ca. 1000 år
upåvirket af disse to forandringer i sproget.
Det mærkelige er nu at
de ikke har kunnet modstå
en tredje forandring som er
sket i det samme tidsrum,
nemlig at -a i sidste stavelse
er blevet til e som udtales
ø, fx gata til gade. Desuden
er der forsvundet et r i nogle
af ordene. På den måde er
til synar blevet til til syne
men ikke til til syns eller
til syn.
Dette er et godt eksempel
på hvor svært det er at
forklare hvorfor sproget
har forandret sig som det
har. Hvorfor er faste
vendinger stærkere end forandringer i bøjning og ordføj ning, men svagere end
lydlige forandringer?
Det er derfor på tide at
vi med rette slår os til tåls
med at allehånde former
til dels på tværs af alt
sætter os til gavns til vægs
i vores overvejelser.
O. T.
? Til redaktionen af
Mål & Mæle.
Hvordan udtales ordet
købmand, skal man kunne
høre bl Og hvad med
Købmagergade!
Helle Jensen
Charlottenlund
! Kære Helle Jensen.
De fleste mennesker udtaler
ordene som om det
stavedes kømmand og Køm-

margade, altså uden b -¬
så vidt jeg ved; jeg har ikke
talt med et flertal af Danmarks befolkning.
Jeg kan ikke se at man
bør rette folk der siger
ordene med b, de er blot
lidt mindre dovne end os
andre. Det ville også være
en billig måde at gøre
sig overlegen på - ved
intolerance.
Købmand er sat sammen
af køb og mand. Grunden
til at b ikke udtales, kan
være at man næsten gør det
samme med munden når
man udtaler m og b. b udtales nemlig ved at man lukker læberne sammen så luftstrømmen standses, rn udtales også ved at man lukker
læberne, men her kan
luften strømme ud gennem
næsen, fordi man her har
ganesejlet hængende ned så
det ikke lukker for passagen
til næsen. Ved udtalen
kømmand åbner man altså
blot lidt for hurtigt
ganesejlet for passagen.
Købmagergade, hed oprindeligt Kødmangergade, og
det betød slagtergaden - der
ligger da også stadig et par
slagtere i den. Men allerede i 1600-tallet har der
været folk som ikke har
kunnet forstå ordet. De har
troet at det der (åbenbart)
udtales kømanger (altså
uden blødt d) nok i skriften havde et b ligesom
købmanden, og -manger
er blevet til -mager ligesom i skomager, hattemager, sadelmager osv.
Derved har vi fået den besynderlige profession
er købmager. Forklaringen
på udtalen er den samme
som ved købmand.
O.T.
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Sprognævnet

-hvad er det?

Sprognævnet - eller Dansk
Sprognævn
som det officielt hedder - er en statsinstitution der skal »give myndighederne
og offentligheden råd og vejledning i
sproglige spørgsmål«.
Nævnet blev oprettet i "1955 (bekendtgørelse af 29. 4. 1955) af undervisningsminister Julius Bomholt. O g da Kulturministeriet i 1961 blev udskilt fra U n dervisningsministeriet, rykkede Dansk
Sprognævn med over i det nye ministerium. Siden da er bekendtgørelsen blevet justeret to gange, og det nuværende
grundlag for nævnets arbejde er Kulturministeriets bekendtgørelse af 8. 2. 1967,
udstedt af Bodil Koch.
En af Sprognævnets arbejdsopgaver er
at »samarbejde med de andre nordiske
sprognævn«. A t dette er blevet udtrykkeligt nævnt i bekendtgørelsen, skyldes
bl. a. at oprettelsen af Dansk Sprognævn i nogen grad var (fælles)nordisk
inspireret.
I 1941 stiftedes Dansk Forening til
Nordisk Sprogrøgt,
der b l . a. havde t i l
formål at »virke for bevarelse av det
danske sprogs nordiske karakter«. O g i
1944 oprettedes i Sverige - under delvis
indflydelse heraf - Niimnden for svensk
språkvård (der n u hedder Svenska språknåmnden). Også det svenske sprognævn
har fra starten i sine vedtægter haft en
bestemmelse om at det skal arbejde for
at »vidmakthålla och stårka den nordiska språkgemenskapen«.
I Danmark var der fra omkring 1947
kræfter i gang (bl. a. Lis Jacobsen, igangsætteren af Ordbog over det danske Sprog
og Nudansk Ordbog, og Peter Skautrup,
6

der blev Sprognævnets første formand)
for at få oprettet et dansk modstykke t i l
det svenske sprognævn. M e n som nævnt,
først i 1955 blev planerne om et dansk
sprognævn realiseret. Det tredje centralnordiske land, Norge, havde da allerede
i 3 år haft sit sprognævn (der først hed
Norsk språknemnd og i dag hedder Norsk
språkråd).

Hvem er sprognævnet?
Nævnet består af 19-23 medlemmer (i
øjeblikket er der 22). De fleste af dem er
repræsentanter for institutioner og organisationer (ministerier, højere læreanstalter, skolen, radio og tv, pressen) også Statens Informationskontor, det n y oprettede organ for kommunikation mellem det offentlige og borgerne, har n u
en repræsentant i Sprognævnet. Enkelte
er såkaldte personlige medlemmer; de
repræsenterer ikke nogen organisation
eller institution men er udpeget på grund
af særlige faglige - sprogvidenskabelige
•~ kvalifikationer.
A l l e nævnets medlemmer er normalt
kun samlet én gang om året. Derfor er
der nedsat et arbejdsudvalg til at behandle de »løbende sager«. Arbejdsudvalget,
der består af 5-9 personer - for tiden 9 holder møde ca. en gang om måneden.
Udvalget kan naturligvis k u n overkomme
de vigtigste af de sager som nævnet beskæftiger sig med. Fx er det i arbejdsudvalget at principperne for den nye u d gave af Retskrivningsordbogen (se nærmere nedenfor) fastlægges.
Det daglige arbejde udføres af Sprognævnets sekretariat under tilsyn af for-

manden for arbejdsudvalget. I sekretariatet er der ansat 6 kontorassistenter
(halvdags) og 5 videnskabeligt uddannede
sprogfolk (amanuenser); to af amanuenserne er deltidsansatte.
Nævnet har indtil nu haft fire formænd: Peter Skautrup, Paul Diderichsen, Poul Lindegård Hjorth og A l l a n
Karker.

Tre hovedopgaver
A f de arbejdsopgaver der er fastsat i bekendtgørelsen, er der tre som er særlig
vigtige og som lægger beslag på en særlig stor del af sekretariatets og arbejdsudvalgets tid. Det er indsamlingen af nye
ord, arbejdet med at forberede en ny u d gave af Retskrivningsordbogen, og svartjenesten, dvs. besvarelsen af de sproglige spørgsmål som institutioner, virksomheder og privatpersoner stiller til
Sprognævnet.

Nye ord
Det er Sprognævnets opgave at holde øje
med sprogudviklingen, eller som det er
formuleret i den ministerielle bekendtgørelse: »At indsamle og registrere nye
ord, former og vendinger, herunder forkortelser«. Denne indsamling af nye ord
mv. er, foruden at være en selvstændig
forskningsopgave, et uundværligt grundlag for Sprognævnets virksomhed i øvrigt. Hverken arbejdet med Retskrivningsordbogen eller svartjenesten ville
kunne udføres forsvarligt uden det seddelkartotek med nye ord og ordanvendelser mv. der er opbygget af Sprognævnet i den sidste snes år.
Seddelkartoteket, der den 1. april 1976
indeholdt ca. 465 000 citatsedler, er det
eneste af sin art i Danmark. Sprognævnet alene er ansvarlig for at indfange
de sproglige fornyelser der har fundet
sted siden 1955. O g nævnets samling
af citatsedler er et så centralt hjælpe-

middel at den må betragtes som den
væsentligste forudsætning for det »videnskabelige grundlag« som Sprognævnet skal arbejde ud fra.

Fra knækort til navlekort
Den vej som et nyt ord gennemløber fra
det noteres første gang t i l det indtager
sin plads i den alfabetiske orden blandt
sprogets andre ord i ordbøger o.L, kan
illustreres ved hjælp af ordet lårkort.
Ordets historie - eller rettere den del
af ordets historie som direkte har k u n net iagttages - begynder tirsdag den
25. januar 1966. Amanuensis i Dansk
Sprognævn Jørgen Eriksen læser sin
daglige avis, Politiken, rutinemæssigt
med en kuglepen ved hånden. Allerede
på avisens forside støder han på ordet
lårkort,
som han ikke synes han har
set før. Ordets nyhedspræg er desuden
fremhævet ved at det er skrevet med en
»pædagogisk delestreg« - lår-kort — så
man straks kan se hvad ordet er lavet
af. Jørgen Eriksen understreger ordet og
sætter samtidig et par mærker mere så
man senere kan se hvor stor en del af
den omgivende tekst der skal følge med
citatordet.
Avissiden med lårfcorf-citatet lægges
derefter i en bunke sammen med de andre
indstregede sider fra dagens avis, og et
par måneder senere når stakken frem t i l
de medarbejdere der skal sørge for at de
understregede ord kommer på kartotekssedler. Citatet med lårkort klippes ud og
klistres på en seddel i format A 6, øverst
i venstre hjørne skrives »excerpistens«
(her altså Jørgen Eriksens) initialer, i
højre hjørne sættes opslagsordet sammen
med en oplysning om hvad ordklasse
det er (adj. — adjektiv, tillægsord), og
nederst på sedlen noteres det hvor u d klippet stammer fra (decimaltallet 1,1
efter datoen betyder side 1, spalte 1).
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Figur 1. Kartotekssedlen med Sprognævnets citat med ordet lårkort.

Hermed er citatsedlen færdig. M e n før
den sættes på plads i det alfabetiske kartotek, skal den passere det såkaldte andetledsregister. Andetledsregistret er et
kartotek hvor sammensatte og afledte
ord er ordnet efter deres sidsteled. Et
ord som fradragsjungle skal derfor findes under -jungle, miljøvenlig
under
-venlig, og frækkert
og sjofert under
-ert. I andetledsregistret føres lårkort på
seddel sammen med bl.a. knækort, som
nok har været det umiddelbare forbillede
for lårkort. O g senere får ordene følgeskab af andre mere eller mindre fantasifuldt dannede tillægsord med -kort som
sidsteled, fx hoftekort, hulkort, navlekort,
numsekort, overknækert,
superkort, trussekort. Navneordene på -kort
(hulkort,
frikort, mimrekort og mange flere) sættes derimod på sedler for sig selv.

Nyt eller gammelt?
Efter visitten i andetledsregistret anbringes sedlen med /dr/corf-citatet på sin alfabetiske plads i det kartotek der kaldes
»Ny Samling«. I dette kartotek anbringes alle nye citatsedler; og ca. hvert
andet år, når der er 50-60 000 sedler i
kartoteket, blades det hele igennem og
hvert ord sættes efter tur under anklage
for i k k e at være nyt. M a n undersøger
om de enkelte ord i forvejen skulle stå
i »Gammel Samling«, dvs. det kartotek
som rummer alle citatsedler bortset fra
dem der er kommet til i de sidste par år.
O g m a n forsøger ved hjælp af opslag i
ordbøger (dansk-danske, ordbøger mellem dansk og andre sprog, fagordbøger)
og i leksikonner, fagbøger, kataloger fra
stormagasiner og varehuse m.m. at finde

eksempler på at ordene faktisk er af
ældre dato.
De ord (og ordanvendelser, ordbetydninger og ordforbindelser) der må f r i kendes på grund af bevisets stilling, regnes for nye - de andre sættes på plads i
»Gammel Samling«.
Absolut sikkerhed får man altså ikke.
Et nyt ord er ret beset blot et ord som
man ikke har kunnet bevise var gammelt.

Bøger o. 1. om nye ord
De nye ord der ligesom lårkort må antages at være kommet t i l i 1966-67 er
trykt (med citater t i l at belyse bøjning,
betydning, stavning, s til værdi o.l.) i den
fællesnordiske
publikation
Nordiske
sprogproblemer 1966 og 1967 (1.968).
Ordene fra den næste toårsperiode er derimod offentliggjort i en selvstændig bog,
Ny ord i dansk 1968-69 (1.972). Som
det er fremgået ovenfor, er arbejdet med
at lave sådanne nyordsbøger ret tidkrævende. Ny ord i dansk 1970-71 er
derfor noget forsinket, men forhåbentlig
kan den udkomme i slutningen af 1976.
De fleste af de nye ord som ikke er
dannet af ordstof som i forvejen fandtes
i dansk, låner v i fra engelsk eller svensk.
A l l a n Karker har i de nordiske sprognævns årsskrift, Sprog i Norden 1971,
skrevet en artikel om den svenske (og
norske) indflydelse på dansk. Påvirkningen fra engelsk og amerikansk er behandlet indgående i Knud Sørensen: Engelske lån i dansk (Dansk Sprognævns
skrifter 8, 1973).

Retskrivningsordbogen
M a n støder undertiden på den opfattelse
at »Sprognævnet det er dem der bestemmer over sproget«. Det er forkert. M e n
et gran af sandhed er der dog i det. For
når det drejer sig om retskrivningen,
har Sprognævnet faktisk fået tillagt en

vis kompetence, nemlig at »redigere og
udgive en dansk retskrivningsordbog«.
I de sidste ca. 100 år har retskrivningen været et område som statsmagten
fastsatte reglerne for. Principperne for
retskrivningen er nedfældet i forskellige
bekendtgørelser og er anvendt i praksis
i de »officielle« retskrivningsordbøger.
Den nyeste af disse officielle ordbøger
er Retskrivningsordbog
1955 - af mange
måske bedre kendt som »Den Grønne« der er udgivet af Dansk Sprognævn.
Såvel
Retskrivningsordbogen som
Sprognævnet er altså fra 1955. O g det er
da heller ikke Sprognævnet »selv« der
har redigeret den nugældende officielle
ordbog. D e n er lavet af Jørgen Glahder.
Hele den pålagte opgave, at redigere og
udgive en retskrivningsbog er altså først
løst når Sprognævnet om forhåbentlig
ikke alt for mange år har udsendt en ny
udgave af Retskrivningsordbogen.

Ordforrådet suppleres
Retskrivningsordbogen er som nævnt fra
1955, så den mangler naturligvis de ord
der er kommet i n d i sproget den sidste
snes år. E n vigtig del af arbejdet med
at revidere ordbogen er derfor at få ført
ordforrådet up to date. Det er ikke til
at sige præcist hvor mange nye ord der
er kommet t i l siden 1955, men det kan
dog give et fingerpeg at bogen Ny ord
i dansk 1968-69 indeholder ca. 500 ord
og ordanvendelser som er blevet mere
eller mindre almindelige i de to år bogen
omfatter.
O g i øvrigt er det ikke bare nye ord
der skal sættes i n d i den nye udgave af
Retskrivningsordbogen. Også ældre ord
som måske er blevet overset eller glemt
i første omgang, eller som er blevet a l mindeligere de sidste år, må med.
M a n må altså finde ud af hvad det er
for ord der ikke er med i ordbogen. Det

mandchod — marekat
manicure
uo.,

no., -n, u. fil.;

manicurere

-ede.

maniereret to., itk. d. s.
manifest no., -et, -er; manifestation
no., -en, -er; manifestere uo., -ede;
manifestering no., -en, -er.
manikæer no., -en, -e (hist.}; manikwiik
to., itk. cl. s.; mnnikarisme no., -n, u. jlt.
xnanilajcigar, -hamp.
manille no., -n, -r (trumf

i

l'hombre).

maning no., -en, -er.
inaniojdepretniv.
manipulation no., -en, -er; manipulere
uo., -ede.
manisk to., itk. d. s.
manke no., -n, -r; mankejfår, -tiår,
mankere uo., -ede.
manket to.
manko no., -en, -er.
manna no., -en, u. jlt.; mannuigryn,
-korn, -saft.
manne se mand.
mannequin no., -en, -er; tnannequinjopvisning.
manometer no., -met(e)ret, -metre.,
mansard no., -en, -er; mun.sard|tug.
mantel no., -en, mantier (jaræld.:
kappe);
manteljsiek.
mantille no., -n, -r.
mantisse no., -n, -r.
manual no., -et, -er.
manudueend no., -en, -er; manuducere
uo., -ede; manuduktion no., -en. -er;
m a n u d u k t ø r no., -en, -er.
manuel to., -t, -le.
manufaktur no., en, -er; mannfakturjhandel, -handler; manufakturist no.,
-en, -er; munufaktur|varer no., jlt.
manuskript no., -et, -er.
manøvre uo., -n, -r; manøvrejdvgtig;
manøvrer« uo., -ede;, manøvrering
uo., -en, -er.
mappe no., -n, -r.
marabu no., -en, -er; marabujgtork.
marathonjløb.
march no., -en, -er.
marchal se marskal.
marchere uo., -ede; march!; march|færdig, -ordre.
marcipan no., -en, u. jlt.; marcipan jfi-

gur.

m a r e no.,

-n, -r.

marejhalm, -kat.

ir 2. En spalte fra Retskrivningsordbogen

gør man ved at sammenligne med andre
ordbøger, fx Vinterberg & Bodelsen:
Dansk-engelsk ordbog og Nudansk O r d bog, og med Sprognævnets seddelkartotek.
De problemer der er forbundet med at
supplere ordforrådet, kan illustreres ved
en gennemgang af en af Retskrivningsordbogens spalter. Den spalte det drejer
sig o m , går fra manicure t i l marekat; den
er afbildet som figur 2. E n sammenligning af ordene i den udvalgte spalte
med de ovenfor nævnte hjælpemidler
giver som resultat en vældig lang liste
over ord som ikke er med i Retskrivningsordbogen. Listen indeholder blandt
andet følgende o r d :
manicurist
manifestvenstreorienteret
manifold
maniok
manipulage
manipulativ
manipulator
manipul atorisk
manipulatør
manipulerbar
mantra
manus
manuskriptuddeler
manøvrerbar
maofascist
maoflip
maoisme
maoist
maoistisk
maokrave
mappedyr
mappeøl
marcipanbrystkasse
O g man kunne sagtens inddrage mere
ordstof, fx fra fagsproget; alene fra W a r rern: Dansk-Engelsk Teknisk Ordbog
(1970) k a n bl.a. disse sammensætninger
med manometer som førsteled tilføjes:

manometerhane - manometerhus — manometerlog - manometerrør
- manometerstuds — manometertryk - manometerventil -- manometerviser — manometervæske.
Ikke alle de her nævnte ord kommer
med i ordbogen. I danske retskrivningsordbøger har man traditionelt udelukket
sammensatte og afledte ord som kan
dannes uden videre, ligesom sjældnere
eller mere fagsproglige ord normalt ikke
tages med. M e n nogle af listens ord skal
med. Listen må altså gås igennem og det
må for hvert ord overvejes om det er ét
som ordbogens kommende brugere med
rimelighed kan forvente at finde i den.
Udfaldet af et sådant sorteringsarbejde
skal ikke foregribes her, men man skal
næppe regne med at mere end ca. en
halv snes af de nævnte ord slipper igennem. H v i l k e må læseren selv søge at vurdere - og så i øvrigt væbne sig med tålmodighed indtil facitlisten udkommer.

En ny retskrivningsreform?
Revisionen af Retskrivningsordbogen er
ikke k u n et spørgsmål om at indsætte
nogle flere ord. Også de ord der står
der i forvejen må tages nærmere i øjesyn.
Nogle af ordene i den nugældende
udgave kunne måske undværes. M o n ret
mange ville savne fx maning, mantel og
mantelsæk i den afbildede ordbogsspalte?
O g man må være opmærksom på om
de oplysninger som ordbogen giver om
ordenes bøjning, køn o.l. stadig gælder.
O m ordet manual (stadig figur 2) bør
det således tilføjes at det også kan betyde »håndbog«, men at det i så fald
ikke længere er et intetkønsord men fælleskøn : en manual, manualen.
Hvis m a n bruger Retskrivningsordbogen hyppigt, k a n man dårligt undgå
at bemærke at der er visse inkonsekven-

ser i den. Et af de ømme punkter er
spørgsmålet o m fordobling af konsonant
(medlyd) under bøjning: et ord som
kolon skal i bestemt form ental skrives
med ét n, kolonet, men ved lokum skal
man fordoble w'et, lokummet, og i punktum må man selv om man v i l fordoble
eller ej, punktumet og punktummet er
lige gode. Sådanne inkonsekvenser er der
naturligvis ikke nogen grund t i l at gentage i en ny udgave af ordbogen.
De enkelte ords stavemåde må også
overvejes når ordbogen skal revideres.
Der er dog ingen grund t i l at regne med
at den nye udgave af Retskrivningsordbogen v i l betyde en reformering af stavningen. M a n skal altså hverken regne med
(håbe på, frygte) nogen gennemgribende
fordanskning af fremmedordenes stavemåde (fx byro, nivo, intervju, stasjon i
stedet for bureau, niveau, interview, station) eller afskaffelse af stumme bogstaver (fx jern, vem, senne, bonne i stedet
for hjem, hvem, sende, bonde). Bortset
fra de nævnte reguleringer af inkonsekvenser bliver der næppe tale om andet
end småjusteringer af enkeltord. Fx er
det sandsynligt at de almindeligt bragte
stavemåder penalhus og krebinet v i l b l i ve tilladt i den nye ordbog; i Retskrivningsordbog 1955 er ordene stavet pennalhus og crepinette.

Spørgsmål og svar
Den sidste af Sprognævnets tre hovedopgaver er at »besvare sproglige spørgsmål fra institutioner og private« - altså
fra alle dem som spørger.
M a n k a n enten ringe (01 11 37 05 k l .
10-16) eller skrive t i l Sprognævnet (Vester Voldgade 115, 3., 1552 København
V) og bede om at få svar på et sprogligt
spørgsmål. I finansåret 1975/76 k o m der
ca. 4900 telefonspørgsmål og ca. 1700
brevspørgsmål. Bortset fra at disse tal
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viser at stadig flere spørger Sprognævnet
til råds (året før var tallene ca. 4000 og
1600), er de ikke meget oplysende. Der er
forskel på spørgsmålene, og det arbejde
der er forbundet med at svare på spørgsmålene k a n svinge kraftigt: Nogle af
spørgsmålene k a n besvares u d af hovedet. Andre - vistnok de fleste - kræver
et par opslag i citatsamlingen eller i ordbøger og grammatikker. O g atter andre
kan først besvares efter dages eller ugers
undersøgelser; bogen At færdes i sproget,
der blev udsendt i 1975 i anledning af
tyveåret for nævnets oprettelse, indeholder bl.a. artikler der er udsprunget
af sådanne særlig krævende spørgsmål.

Hvem - Hvad - Hvordan?
En nærmere behandling af Sprognævnets
rådgivnings- og oplysningsvirksomhed
måtte i det mindste komme i n d på følgende tre problemer:
- H v e m er det der spørger Sprognævnet
til råds?
- H v a d er det folk spørger om?
- Hvordan svarer Sprognævnet dem?
Det første spørgsmål er ikke t i l at svare
på. Spørgerne skal ikke oplyse hvad
de hedder, hvad de laver osv. Nogle gør
det dog uopfordret, og på grundlag af
disse navngivne spørgere kunne det se
ud t i l at i hvert fald følgende sprogbrugergrupper henvender sig relativt hyppigt t i l nævnet: lærere, journalister, ansatte i reklamebureauer, sekretærer og
skrivestuepersonale i private firmaer og
i offentlige institutioner.
Det tredje spørgsmål v i l det føre for
vidt at søge at svare på i denne artikel.
M e n spørgsmålet om hvordan Sprognævnet argumenterer, hvilke holdninger der
ligger t i l grund for argumentationen osv.
k a n besvares: Hvert eneste af de ca.
65 000 spørgsmål som nævnet har besvaret siden 1955 er tilgængeligt; der
12

er taget kopi af de svar der er afgivet
skriftligt, og de mundtlige svar er ført
til protokols. Et mere overskueligt materiale foreligger i de svar der er offentliggjort i nævnets årsberetninger og i
halvårsbladet N y t fra Sprognævnet (se
nærmere nedenfor). Erik Hansen har i en
artikel med titlen »Den hemmelige præmis« taget argumentationen i nogle af
Sprognævnets svar under indgående k r i tisk behandling. A r t i k l e n står i bogen
»Analyser af sprogbrug. Argumentation«,
redigeret af Klaus Kjøller (1975).

November 1975
Der findes ingen oversigt over hvad folk
spørger Sprognævnet om. M e n en stikprøve kan måske antyde hvad slags
spørgsmål der er tale om. Stikprøven består af de 435 spørgsmål som blev stillet i telefon i november 1975. Spørgsmålene er grupperet efter emne, og fordelingen på de forskellige emneområder
fremgår af figur 3. Placeringen af et
spørgsmål i en bestemt emnegruppe er
langtfra altid indiskutabel, og emneinddelingen er grov. Alligevel giver figur 3
dog nok et nogenlunde billede af det i n d byrdes forhold mellem de forskellige
arter af spørgsmål.
Som det fremgår af figuren er stavespørgsmålene den største enkeltgruppe.
O g inden for stavespørgsmålene er især
følgende typer hyppige: 1) ét eller to
ord? (i dag/idag, til lykke/tillykke
osv.),
2) stort eller lille begyndelsesbogstav,
især i navne som Den Engelske (engelskel) Kanal, 3) dobbelt- eller enkeltskrivning: tandfrembrud(d)et,
oplæg(g)et
ol., 4) orddeling, fx repub-lik eller republik?
Også orddannelsesspørgsmål er der
mange af. Herunder hører fx spørgsmålene om det hedder iøjenfaldende
eller
iøjnefaldende,
islænder
eller
islænding,

Figur 3

bagest eller bagerst. D e n største undergruppe udgøres af de såkaldte fugeproblemer, dvs. problemer i forbindelse med
bindebogstaverne e og s: Hedder det tidkrævende
eller tidskrævende?
H v a d er
mest korrekt, kokelev eller kokkeelev?
Hvorfor hedder det aftenkaffe uden s
men aftensmad med s.

»Autoriserede definitioner«
Gruppen af betydningsspørgsmål indeholder bl.a. spørgsmål om hvad ordene
sociolekt og statussymbol betyder, om der
er forskel på betydningen af ulykke og
katastrofe, og hvad den »korrekte definition« på fødevarer
er. Spørgsmål af
den art besvares som regel ved hjælp af
ordbøger (især Ordbog over det danske
Sprog og fremmedordbøgerne) og citatsedler fra ordkartoteket.
En sådan fremgangsmåde kan naturligvis ikke undgå at skuffe dem der r i n -

ger for at få udleveret »den autoriserede sprognævnsdefinition«. For den f i n des ikke. Sprognævnet k a n sige noget
om hvordan og i hvilken betydning ord
som fx demokrati, rødstrømpe,
ligusterfascist og fødevarer bruges af forskellige grupper af sprogbrugere, og det kan
udtale sig om det hensigtsmæssige eller
uhensigtsmæssige i at ordene bruges på
denne eller h i n måde. M e n Sprognævnet
hverken kan eller v i l bestemme - fastlægge eller fastholde - hvad demokrati,
rødstrømpe osv. skal betyde.
Blandt
de syntaktiske
spørgsmål
(spørgsmål om ordføjning, sætningsbygning) gør to typer sig særlig gældende.
Den ene rummer problemerne om brugen
af jeg, du, han, de osv. over for mig,
dig, ham, dem osv., fx Peter er større
end jeg/mig? D e n anden drejer sig om
valg af den rette præposition (det rette
forholdsord): hedder det fx »fritaget for
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sit ansvar« eller »fritaget fra sit ansvar«?
Er man om bord i eller på et skib? O g
fryser man fingrene eller fryser man
om dem?
Nogle eksempler fra de øvrige emnegrupper : Et par af bøjningsproblemerne
i november 1975 var om cyklusser eller
cykler er den korrekte flertalsform af
cyklus, og om man kunne tillade sig at
bruge åbn som bydemåde af at åbne.
Spørgsmål om ordeksistens gik bl.a. ud
på om der var noget der hed bankolog,
kapabilitet, succesfuld og økoteknik.
Og
det ene af de tolv udtalespørgsmål var
klassikeren om forudsætning:
skal trykket ligge på første eller tredje stavelse?
Gruppen »diverse« rummer dels de
egentlige diversespørgsmål, dvs. spørgsmål som ikke kan anbringes andre steder,
dels forskellige nogenlunde klart afgrænsede smågrupper. Bl.a. skjuler der sig
her spørgsmål om ords køn (en eller et indeks ? en eller et rundspørge?) og om ords
etymologi (historie, oprindelse), fx hvad
kommer kvaksalver af? hvad er lykkens
pamfilius egentlig for én? Hertil kommer
spørgsmål om titulering o . l . , fx om det
hedder fru direktør
Grete Lassen eller
direktør fru Grete Lassen eller fru direktør Otto Lassen, og om det er lige så
høfligt at skrive fr. som fru eller frøken. E n genganger blandt de stilistiske
spørgsmål er det der drejer sig om brugen
af vores over for vor, vort og vore.
En del af læserne er nok blevet irriteret over at læse om disse mange spørgsmål uden at få svarene på dem. M e n hvis
hvert enkelt spørgsmål skulle have været
besvaret blot nogenlunde anstændigt, v i l le det have krævet meget mere plads end
der er t i l rådighed her - og det ville
også have forskubbet balancen i denne
ret alment orienterende artikel. M a n k u n ne måske lave en art facitliste, men den
ville skjule så mange væsentlige forbe14

hold, nuancer mv. at den ville gøre mere
skade end gavn. Denne forklaring hjælper selvfølgelig ikke den læser der n u er
kommet i alvorlig tvivl om et eller flere
af de nævnte problemer. H a n eller hun
er velkommen t i l -- ligesom alle andre
med sproglige problemer - at spørge
Sprognævnet.

Sprognævnet og offentligheden
Nogle af de vigtigste eller mest interessante svar på sproglige spørgsmål er
som tidligere nævnt offentliggjort i
Sprognævnets årsberetninger eller i halvårsbladet Nyt fra Sprognævnet.
M a n kan
tegne abonnement på N y t fra Sprognævnet ved at betale 10 k r . én gang for
alle t i l nævnets postkonto 6 10 17 20.
Bladet udsendes i ca. 11 000 eksemplarer
(april 1976) og er således et vigtigt led
i nævnets kontakt t i l offentligheden.
I det hele taget har Sprognævnet i højere og højere grad formået at gøre sig
gældende i offentlighedens bevidsthed.
Sprognævnets publikationer bliver som
regel velvilligt og anbefalende omtalt i
dagspressen. O g det hænder også at nævnet - ligesom landets øvrige »notabiliteter« - bliver taget under behandling i
dagbladet Politikens satiriske bagsiderubrik »At tænke sig«. Det var således
ad denne kanal at befolkningen erfarede
at Sprognævnet omsider havde løst gåden om »hvorfor det hedder en agurk
når det hedder cigar«).
»At tænke sig« har også æren for følgende prægnante formulering. Den blev
bragt under overskriften B A B U - B A B U og
med Dansk Sprognævn som underskriver.
O g den er rammende nok t i l at slutte
denne artikel:
Er De i ordnød, rykker v i u d med
sproget.
Henrik Galberg Jacobsen, f. 1944
amanuensis i Dansk Sprognævn

