Center eller centrum?
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Der er stadig diskussion af og t i l om ordet center:
nogle kan ikke lide det og mener v i bør holde det
ude og nøjes med centrum. M e n det er allerede for
sent, fremgår det af reportagen om center's indvandring og tilpasning i det danske sprog. Side 9
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Der mangler et ord!

At bande

Center i centrum
Hørmer
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Som regel synes man at der kommer tilstrækkeligt
med nye sære og svære ord ind i dansk. O g så
kan det endda være næsten umuligt at få indført
en god ny og nyttig glose.
Side 15

Forskellen mellem e n staldlygte
og et lokomotiv?
Den kender alle vist, men findes den type sproglig
leg også på andre sprog? Er det noget udbredt og
almenmenneskeligt at lege med sproget udelukkende for at lave sjove, pjattede og frække ting
med det?
Side 17

Det var s o m . . .
Banden og sværgen er absolut ikke det samme.
Sagkundskaben arbejder med raffinerede forskelle
i teknik og effekt, og med karakteristiske variationer fra sprog til sprog. Læs den skrappe artikel
om banden og sværgen i dansk og engelsk.
Side 24

Blandt det danske sprogs
forskellige dialekter anses den sjællandske for
den der hæver sig lige så
højt som cypresserne plejer at hæve sig over de
lave buske.
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? Kære Erik Hansen.
Hver gang jeg siger t i l m i n
far, at nede i skolen får allesammen flere lommepenge,
end jeg får, så siger han bare,
at det hedder „får de allesammen". Det k a n jeg ikke
forstå, for hvorfor må allesammen nede i skolen så sige
allesammen, uden at lærerne
siger noget t i l det?
V e n l i g hilsen
Jan Selchau, 11 år
Rungsted Kommuneskole
! Kære Jan.
V i synes det er helt i orden
at sige allesammen får flere
lommepenge end Jan, o g jeg
skal prøve at forklare hvorfor.
D i n far er altså ude på at
få d i g t i l at sige enten de får
allesammen flere lommepenge
eller alle får flere lommepenge. Det er også en rigtig
måde at bruge ordene på.
K u n allesammen når der har
været et vi, l, de eller et
andet flertalsord først: vi gik
allesammen i vandet, husene
er allesammen gule med rødt
tag. D i n far er nok opdraget
t i l ikke at bruge allesammen
alene; hvis der ikke står vi, I
osv. først, skal det derfor
k u n hedde alle: alle gik i
vandet.
D i n måde at bruge allesammen på er noget nyt det er ikke engang kommet
med i ordbøgerne endnu, men
der er mange på d i n alder
der siger det, og o m 50 år
er det måske helt almindeligt
hos alle børn og voksne. Det
skal v i ikke være kede af,
for det er en god o g tydelig
måde at tale på.
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For det første k a n man
ikke være i t v i v l o m hvad
det betyder; d i n far brokker
sig jo ikke fordi han ikke forstår meningen når d u siger
allesammen var til fodboldtræning. For det andet får
man på d i n måde en betydningsforskel frem som m a n
ikke k a n klare hvis man k u n
må bruge alle. H v i s du bruger alle alene, betyder det
'alle mennesker i verden, men
ikke nogen bestemte'; det
hedder derfor alle kan lide
Olsen-banden o g alle bør
lære at læse og skrive. M e n
hvis du siger allesammen, så
er det ikke alle i hele verden,
men bare alle af nogen bestemte som v i lige har talt
o m : allesammen kan lide
Olsen-banden, nu skal allesammen have nye skøjter
(men det betyder det samme
som de kan allesammen lide
Olsen-banden o g nu skal de
allesammen have nye skøjter). H v i s d i n far siger alle
får for mange lommepenge,
så ved m a n faktisk ikke r i g tig hvad han mener.
M e n l a d n u være med at
rette ham. Det er så i r r i terende at blive afbrudt når
man er i gang med at sige
noget.
EH

? Kære Mål & Mæle
K i g på det kursiverede sted i
sætningen f r a en annonce fra
Ålborg Universitetscenter:
„Ansøgeren (til et seniorstipendium ved institut for
sprog, k o m m u n i k a t i o n og
kulturhistorie ved centret)
skal vedlægge en projektbe-

skrivelse, h v o r i der præciseres
de problemstillinger, som p r i mært ønskes belyst, og som
ligger inden for instituttets
forskningsområde."
Jeg synes det dér og som
lyder ganske grinagtigt forkert - hvis I synes ligesådan,
så forklar hvorfor. M u l i g v i s
er det noget med anknytningsbestemmelsen de problemstillinger, der passer t i l
den første henførende ledsætning, o g som ikke passer
t i l den anden?
Blandt de titusind problemer
ved henførende ledsætninger
kunne jeg godt tænke m i g
lidt kommentar t i l to (hvis
det da k u n er to?). For det
første: konstruktion med to
sideordnede henførende sætninger, altså den skabelon
som jeg tror er fejlagtigt
brugt i annoncen: X, der er
A, og som er B - hos G .
Brandes k a n m a n endnu finde
og der i stedet for og som.
Der må være noget prosahistorie på skabelonen.
For det andet: den slags
(underordnings) fordoblinger
af henførende ledsætninger
m a n k a n finde i sætningskløvninger, de bruges let og
ofte i talesprog, men fremkalder vist lidt tøven når
m a n skriver eller læser d e m :
del er nogle af dem der kommer kl. 3 der skal have klø
og (?) det er ham der har
pengene vi er ude efter.
V e n l i g hilsen
Lars Peter Rømhild
Birkerød
P S : Efter en sund forstadskøbenhavnsk barndom o g
ungdom med stærk præference for der, slår det m i g
at jeg n u i m i n triste akademiske alderdom, især i skrivesprog, er blevet en voldsom
som-forbruger (i sætninger
hvor der og som er lige gode) ;

er det et isoleret og tilfældigt
forhold, eller er det en epidemi („sprogudvikling")? 1
sidste tilfælde siden hvornår?
i hvilke socialgrupper?
i hvilke sproggenrer?
D . s.

! Kære Lars Peter Rømhild.
Og sideordner to led der er
parallelle både grammatisk og
indholdsmæssigt. A d s k i l l e r de
to led s i g blot l i d t fra h i n anden lyder det galt med og:
hun savede pinden over med
omhu og højre hånd. Det er
også det der er galt med
eksemplet f r a Ålborg; som
primært ønskes belyst er en
bestemmende henførende sætn i n g ; den bestemmer nærmere hvilke problemstillinger
der er tale o m i de problemstillinger, og som ligger inden for instituttets forskningsområde
skal derimod
nok ikke. være bestemmende.
Det k a n jo næppe være meningen at nogle ikke ansatte
ansøgere t i l et stipendium på
et institut skal præcisere
hvilke problemstillinger der
ligger inden for instituttets
forskningsområde - men det
er faktisk det der står de skal,
og det er det der er g r i n agtigt. M e n i n g e n er jo n o k at
de i Ålborg parentetisk v i l
gøre opmærksom på at problemstillingerne i alle t i l fælde skal ligge inden for
instituttets område. Sætningen overtræder altså reglen
om at m a n med og ikke k a n
sideordne en bestemmende og
en parentetisk henførende
sætning fordi de ikke er
grammatisk parallelle. De
kunne have klaret problemet
ved at skrive: ... hvori der
præciseres
hvilke problemstillinger inden for institut-

tets område
ønskes

der primært

belyst. M e n så havde

de ikke narret fjenden i
Ålborg.
To henførende sætninger
der er parallelle (begge parentetiske eller begge bestemmende) k a n selvfølgelig godt
sideordnes med og. Så gælder
der i dansk den regelmæssighed at k u n som k a n bruges
efter og, eller o g men: anknyt ni ngshestemmeIsen der
passer til den første
ledsætning og som (ikke der) ikke
passer til den anden. Ikke
desto mindre k a n G . Brandes
godt skrive: Holland, der
havde givet Cartesius Ly,
og der under Spinozas egne
Stammefællers
vanvittige
Fanatisme undte ham et
Fristed ... Der findes flere
eksempler hos forfattere f r a
forrige århundrede, men i
dag k a n og der ikke findes.
Henførende sætninger midt
i en kløvning af t y p e n : det
er ham der har pengene, vi
er ude efter er aldeles perfekte i talesprog. H e r bliver
intonationen ved med at
stige i n d t i l pengene, så der
ikke er nogen muligheder for
misforståelser (og dette a n giver man v e l bedst ved ét
pausekomma efter pengene
og ikke andre). Når de ikke
findes så ofte i skriftsprog,
skyldes det v e l for det første
at kløvninger i det hele taget
er meget sjældne i skriftsprog, for det andet at de
ikke k a n noteres så m a n ved
læsning ikke k a n tage fejl i
første omgang. Ligegyldigt
hvordan m a n sætter k o m maerne k a n m a n opfatte det
er ham der har pengene som
en afsluttet sætning.
For brugen af som over for
der gælder der mange sindrige regler og tendenser: der
kan ikke bruges som andet
end grundled. I kløvninger
(det er ham der kender os,
det er ham vi kender) bruges

næsten k u n der, i tilfælde
hvor der ikke k a n bruges er
som ofte udeladt, som foretrækkes ved parentetiske sætninger og sætninger hvor
henvisningen sker over større
afstande: Petersen nede fra
Skolegade, som (sjældent
der) er 56 år, blev valgt,
men den fra kvarteret omkring Skolegade der var
yngst, blev valgt. Som er
som sagt eneste mulighed
efter og. Ellers foretrækkes
i dag der.
A l t dette k a n kort siges
således: i skriftsprogskonstruktioner (parentetiske,
fjernstillede eller sideordnede
sætninger) bruges som, i
talesprogskonstruktioner
(kløvning) bruges der.
A a g e Hansen har i s i n
Moderne Dansk (3, s. 448)
lavet statistik på som o g der
hos forskellige forfattere:
Drachmann, M a r t i n A . H a n sen og lov nr. 215 af 31.5.
1963 har 50-70 °/o som,
Rifbjerg og tekster med replikker hos W i e d o g Leck
Fischer 5-6 °/o som.
I dit læserbrev har d u ét
sted valgt der hvor der var
valgfrihed, ét sled uden
valgfrihed har d u udeladt et
som, og det er jo en dertendens. A l l i g e v e l har d u
2/3 som - n e m l i g fordi d u
bruger skriftsprogskonstruktioner der kræver som.
• OT.

? Kære Jens N o r m a n n
Jørgensen
M e d fornøjelse har jeg læst
d i n artikel i Mål & Mæle. Jeg
lurer på o m d i n „lur" side 18
ikke kommer af „læsesalstur."
Jeg mener at huske det.
M e d v e n l i g hilsen
Klaus Ferdinand
(student fra
Herlufsholm 1944)
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! Kære Klaus Ferdinand.
D u har ganske ret i , at „lur"
i d i n t i d har været sammentrækning af „læsesalstur". I
jeres bevidsthed har I, når I
led under denne strafs kvaler,
haft sammentrækningen
„l(æsesalst)ur". V i havde derimod sammentrækningen
„l(adbyt)ur", da straffen i
mellemtiden havde ændret
indhold. Undervejs havde der
været plads til „l(ørdagst)ur".
„Lur" har altså hele tiden
holdt sig, men indholdet af
straffen har ændret sig.
Det giver anledning til
nogle overvejelser. For jeg
husker tydeligt, at jeg først
meget sent opdagede sammenhængen mellem „ryle" og
„ringe i vestibule". Derimod
stod sammenhængen mellem
„lur" og „ladbytur" klart i
min bevidsthed. Selv om vi
altså ikke var klar over
mekanismen i sammentrækningerne, har visse ord begyndt deres eget liv - også i
vores bevidsthed. O g på dette
punkt kan vi så begynde at
udskille nye ord i sproget.
Og spørgsmålet er, om ikke
„lur" med tiden blot har fået
betydningen „den straf, der
idømmes overtrædere af bestemte typer og som gerne
afsones lørdag eftermiddag"
- uanset hvilken sammentrækning, vi hver for sig har
tolket ud af ordet.
Venlig hilsen
Jens Normann Jørgensen

? Kære Mål & Mæle.
På det kontor, hvor jeg er
ansat, har vi haft nogle
sprogdiskussioner, og jeg vil
nu lade spørgsmålene gå
videre til Mål & Mæle. For
det første, hvad betyder vind-

skibelig. For det andet, hvad
mener Mål & Mæle om den

moderne udtale båndoptar i
stedet for båndoptager?
Med venlig hilsen

Ellen Rasmussen
Aars

! Kære Ellen Rasmussen.
Ordet vindskibelig er gammelt i dansk, men bruges så
at sige ikke mere, og det er
selvfølgelig derfor man kan
komme i tvivl om det. Men
inden vi går rigtig i gang,
kan vi bede læserne om at
besinde sig på betydningen:
hvad vil det sige at en person

'opportunistisk'. Det må
hænge sammen med at ordets
bestanddele ved deres ydre
form får én til at tænke på
visse andre ord med en lignende ydre form: vindhas,
vindbøjtel (måske også

Endelsen -skibelig er be-

og disse ords betydning overføres så til det sagesløse

er vindskibelig?

slægtet med

-skab

i venskab,

lederskab osv. (engelsk

skibelig betyder 'ustabil' el.

vendekåbe), og omskiftelig,
vindskibelig.

Jeg har også hørt udtalen

friendship, leadership), og

båndoptar hos unge menne-

den betyder 'af den og den
beskaffenhed'. Vind er ordet

har hørt en deltar og en

vinde, men i en betydnings-

Dønno) brevkasse handler ont
men d e t ' e r også fine detaljer
i sproget som man bliver o p -

sker, og jeg mener tillige jeg

modtar.

Lydforbindelsen -ager er
for længe siden blevet til
-ar i en del hyppigere ord:

Amar, blikkenslar, skomar,
hvabehar, tar for Amager,
blikkenslager, skomager,
hvadbehager, tager. Og når
nutidsformen tager udtales
tar, så kan navneordet -tager

f rundt o g t a n k e r på sprogligheder, så send et brev om
dem til Erik Hansen o g Ole
Togeby. De v i l svare p i brevet hvis de kan. Ellers kender
dø nok nogen de kan sartte
til det. Send brevet til
ARENA, Forfatternes forlag,
nsra Hoveagaøra
8800 Viborg

og mmvk det
8PROQLIQHEDER
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variant som knap nok findes
mere: vinde betyder 'udføre',
'arbejde', 'skaffe s i g noget',
og hele ordet betyder altså
'med evne til at udføre el.
skaffe s i g noget'; med moderne ord: 'initiativrig', 'foretagsom' (også 'grundig').
Vindskibelighed er absolut en
smuk og god egenskab.
Det sjove er at ordet indbyder til at lægge en helt
anden betydning ind - og det
skulle være mærkeligt om
ikke mange af læserne gjorde
det for et øjeblik siden. De
fleste synes vistnok at vind-

gå med i købet, i al fald i
de mere hyppige ord (det kan
vist ikke hedde en af tar);
hvis arbejdsgiver og indehaver bliver almindelige nok,
må vi også vente udtalerne

arbejdsgir og indehar!

Der er nu bare noget ved
båndoptar der generer. Den
endelse der skrives -er og
som betegner en der gør
noget, er altid en stavelse

for sig: en læs-er, en flyv-cr,
en støvsug-er,

en bag-er.

Der er altså forskel på en

roer, en beboer, en seer og
ror, bebor og
ser. Båndoptar, deltar og
nutidsformerne

modtar er derfor uregel-

mæssige fra et orddannelsessynspunkt.
EH
? På yderdørene til Københavns Universitets nye bygninger på Amager sidder der
et nærmest rundt håndtag
som skal drejes når man vil
åbne døren. Instruktionen
står på et skilt ved siden af:
VRID. Der er noget ved
dette vrid der virker forkert,
synes jeg. Har jeg ret?

Kirsten Rask

Humlebæk
! Ja! Jeg har selv set og
brugt de håndtag, og meningen er naturligvis at man

skal dreje, ikke vride.

Ganske vist betyder vride
'foretage en drejende bevægelse', men der ligger yderligere i vride at bevægelsen
går imod den drejende genstands egentlige funktion.
Vride er derfor altid noget
med uorden, vold, skader
eller smerte.
Man kan vride halsen af
led eller forvride en ankel;
man kan vride sig af smerte
eller ubehag, man kan vride
en nøgle eller en vandhane i
stykker eller vride en karklud (det er en voldsom
bevægelse, hvorved kluden
midlertidigt mister facon), og
man kan vride en skrue så
gevindet bliver ødelagt.
A t vride et håndtag må
være det den bomstærke indbrudstyv gør når hun har opgivet at få dirken til at virke.
Pæne mennesker der skal ud
og ind ad en dør, drejer
håndtaget.

På svensk betyder vrida
nærmest bare 'dreje', 'sno'
uden nødvendige bitoner om
vold og ødelæggelse. I Sverige
vrider man fredsommeligt på
vandhaner og radiatorer, folk
vrider deres ure op, løjtnanterne vrider deres overskæg,
og selv vinden vrider mod
nordøst.
Gad vidst om arkitekten på
Københavns Universitet
Amager ikke har fået et parti
urid-skilte billigt i Sverige!
EH
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! I M & M nr. 3 1977 besvarer O l e Togeby spørgsmålet: hvorfor hedder det
sprødt med stød, men sødt
uden stød? Svaret er meget
mærkeligt, o g - efter m i n
m e n i n g - talen-uden-om.
Svaret er naturligvis at
sprødt har bevaret lang vokal,
sødt har fået kort v o k a l , o g
en sådan k a n som bekendt
ikke være stødbasis. H v i s sød
ikke havde fået vokalen forkortet havde det også haft
stød. Det k a n m a n r o l i g
hævde da de adjektiver der
bevarer længde alle udtales
med stød: spædt, stupidt osv.
H v i s m a n finder på at skrive
et mørkerædt barn v i l m a n
enten udtale det med langt æ
med stød eller med blødt d
(efter kort vokal) plus stød
(da blødt d jo er stødbasis).
M e n m o n ikke spørgeren
har ment hvorfor v i i det ene
tilfælde har bevaret den lange
v o k a l ( + stødet) men i det
andet tilfælde fået vokalen
forkortet (med stødtab t i l
følge) ? H e r t i l k a n vist svares
at det k u n er i tilfælde hvor
intetkønsformen er sjælden i
brug o g ikke har nogen
(længere) tradition bag sig, allængden bevares.
Aage Hansen
Charlottenlund
! Kære Erik Hansen.
Jeg griber pennen i anledning
af en passus i en besvarelse t i l
Gustav Graae i M & M nr. 3
1977: „stukke, der nok ikke
bruges meget uden for jagtsproget, ... "
Ordet er en hæderkronet
term indenfor smedehåndværket: at stukke, betegnende en
arbejdsproces, en stukning,
betegnende et arbejdsprodukt,
en stukkeambolt: et arbejdsredskab.
Stukning består i at forkorte et langagtigt materiale
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! T i l Mål og Mæles redaktion.
A pro-pos Deres artikel o m
huller i sproget: Jeg har også
følt manglen af et ord der på
linie med mæt fortæller, at
m a n ikke er tørstig mere.
Derfor har jeg i flere år brugt
et hjemmelavet ord, vædt. Jeg
synes, det ligger ligefor og
undrer m i g over, at der ikke
er flere, der har fundet på det.
Mæt m a n har fået mad.
Vædt: m a n har fået væde.
V e n l i g hilsen,
Agnete Elkjær Laursen
Ballerup

ningsordbogen, siger at det
hedder gøre nar af o g intet
andet. Det er udtrykkets
historie der ligger bag denne
lidt overraskende afgørelse.
Det betyder oprindelig 'gøre
én t i l nar', og af et er det
samme af som v i har i udtryk
som lave et bord af egetræ,
et håndtag af plastic, han
gjorde en stor pianist af sin
unge elev - altså det af der
står mellem produkt og materiale. I disse forbindelser er
der vist ingen der finder på at
skrive ad, o g hvis den oprindelige betydning var levende
for folk endnu, v i l l e ingen
være i t v i v l o m at det skulle
være gøre nar af.
M e n gøre nar af opfattes
ikke mere i den oprindelige
betydning - eller rettere: betydningen af helheden er den
samme, men de fleste forbinder ikke noget med delene i
den (det er jo derfor m a n skal
have udtrykket forklaret).
M a n k a n også se det af at
m a n n u o m dage k a n bruge
det alene, dvs. uden af ...: han
skal altid gør nar (gør nar du
bare er da vist k u n en vits).
Det v i l sige at gøre nar n u er
blevet et udtryk på linje med
en hel række andre ord og
vendinger som betegner en
ringeagtende eller aggressiv
gestus: grine, vrænge, rynke
på næsen, trække på skulderen, true, snerre, række tunge
osv. D e n som disse uvenlige
geslus rettes i m o d , k a n k n y t tes t i l ved hjælp af ad: grine
ad én, trække på skulderen ad
én, knurre ad én, række tunge
ad én osv. O g det passer f i n t i
mønsteret med gøre nar ad én.

! V i har mundtligt fået
spørgsmålet hvorfor det skal
hedde gøre nar af én når det
hedder fx grine ad én.
Det er rigtigt nok at alle
vejledninger, også Retskriv-

Der er som sagt ingen t v i v l
o m hvad håndbøgerne i pæne
sprogmanerer siger om gøre
nar ad. M e n fra et nutidigt
synspunkt er det svært at
finde argumenter m o d ad. O g
i hvert f a l d : k a n m a n accep-

(et arbejdsemne) samtidig
med at dets tværsnit forøges.
Materialet opvarmes t i l det er
glødende. Der hamtes n u på
det i den ene ende, med en
stukkeambolt som underlag.
V e d at begrænse det opvarmede område med vand (fra
essetruget) k a n m a n opnå en
partiel stukning i en fortykkelse, et bestemt sted på
emnet.
V e n l i g hilsen,
Claus Bruun
Østerby H a v n
Læsø
! Kære O l e Togeby.
E n lille tilføjelse t i l artiklen
om „sprødt".
Folk der beskæftiger s i g
med metal bruger en udtale
som rimer på „blødt". M i n
kilde er Svejsecentralen,
ingeniør Ib Schleicher, hvor
flere ingeniører k u n bruger
denne form. M a n taler o m et
„sprødt b r u d " modsat et
„sejt b r u d " .
M e d v e n l i g hilsen,
Henning Skaarup

tere han gør altid nar (uden
af ...), så bør m a n ikke have
noget i m o d gøre nar ad,
E. H .
? Kære Mål & Mæle!
Som altid er det en fornøjelse
at modtage det lille, stofmættede tidsskrift.
De havde en meget morsom
artikel „Huller i Sproget" Jeg har fundet et h u l , som jeg
gerne v i l l e have belyst, forgæves har jeg eftersøgt det i
Otto K a i k a r : „Ordbog over
det gamle danske S p r o g " .
Tilfældigvis stødte jeg på
ordet „Scholle" i et tysk digt,
ordet betyder den af ploven
opvæltede jord, men det
synes, at v i i nudansk ikke har
et ord herfor, og det må der
selvsagt have været tidligere.
Plovfuren er jo k u n plovens
spor i jorden, men hvad k a n
den vendte jord være kaldt,
jeg kunne tænke m i g noget
som k a m (kamme over) værp,
varp eller vult. - V i kender jo
muld-varp o g værp i forb.
med halvdelen af en ager o g
vandkam som en dæmning.
V e n l i g hilsen,
Gustav Graae
! Det tyske Scholle er ingen
specialglose, men betyder bare
'jord' eller ' m u l d ' . O m der er
et særligt tysk ord der betegner den jord plovjernet vælter
op, ved v i ikke. M e n o m forholdene i dansk henvendte v i
os på Institut for dansk D i a lektforskning på Københavns
Universitet, og derfra kommer
følgende svar:
Det ser ganske r i g t i g u d t i l
at v i her har et „hul i sproget", endda i hele det danske
sprog, siden dialekterne heller
ikke synes at kende nogen
fast benævnelse for den af
ploven opvæltede jordstrimmel.

V e d pløjningen skelner man
mellem landet eller landsiden,
den upløjede jord, og furen,
mulden eller muldsiden, den
pløjede del. Selve ploven har
(i venstre side) en skinne der
hyppigst kaldes landsiden
eller landstykket, også landfjælen eller H o t landet, og
den er forneden forstærket
med en skoning, landsliddet
eller landsålen; den næst efter
skæret vigtigste del af ploven,
den der vælter jorden op (til
højre), hedder overalt muldfjælen eller muldpladen,
undertiden forsynet med et
muldslid forneden.
M a n k a n åbenbart udmærket klare sig med at lade ordet
fure (i dialekterne oftest for
eller forre) omfatte både fordybningen og den jordstrimmel der væltes op af ploven,
man vender furen.
Heller ikke i den righoldige
landbrugsfaglige litteratur
synes der at være nogen fast
benævnelse for denne specielle
del af f u r e n ; m a n k a n finde
ord som plov- eller pløjestrimmel og p l o v k a m brugt delvis
synonymt med fure, især når
der tænkes på furens bredde,
men det er vist skrivebordsdannelser, fjernt fra den danske m u l d .
Chr. hisse
? Kære Mål & Mæle.
Hedder det tiden er fremskreden eller fremskredet? Ifølge
Retskrivningsordbogen k a n
det vist k u n være fremskredet?
Karin Balslev
Værløse
! Sådan k a n m a n strengt taget
ikke læse Retskrivningsordbogen. Formen fremskreden
(fremskredent,
fremskredne)
står ganske vist ikke i R O ,
men det udelukker i k k e at den
eksisterer o g at m a n k a n stave

den på en fornuftig måde.
Ordene laf o g lokbejtel står
heller ikke i R O - i k k e fordi
de ikke eksisterer i dansk,
men fordi de er så sjældne og
specielle: R O k a n ikke have
alting med, så ville den blive
for stor.
M h t . fremskreden er det
dog måske en lidt anden sag,
for det er jo slet ikke noget
sjældent og specielt ord. Jeg
tror det er en slags fejl at
ordet eller formen ikke er
kommet med.
D e n korte tillægsmåde
(hentet, sagt osv.) k a n t i t
bruges på to måder. Enten
som udsagnsord, og så beto-'
ner den at noget er sket, der
er indtrådt en f o r a n d r i n g :
pengene er brugt, skoene er
slidt op, bænken blev malet eller som tillægsord, o g så
betegner den en tilstand eller
beskaffenhed: bilen er brugt,
skoene er slidt(e), bordet er
malet, ikke lakeret.
H v i s m a n k a n sætte u¬
foran eller sætte en gradsbetegnelse på, så k a n m a n
være sikker på at det er den
tillægsagtige f o r m der foreligger : bilen er godt brugt,
skoene er temmelig slidt(e),
bordet er umalet.
En del korte tillægsformer
har også i rigssproget beholdt
den gamle endelse -en: anløben, indfalden,
overdreven,
uopdragen, sprukken, kærkommen, tvungen, stjålen,
sulten, rusten, voksen, gudsforgåen, fordrukken osv. M e d
den endelse bruges de k u n
som tillægsord: låsen er rustet
op, han er vokset 10 cm
(uds.o.) over for låsen er helt
rusten, han er voksen (till.o.).
Fremskreden k a n forbindes
med gradsbetegnelse o g er
derfor helt klart tillægsagtigt:
sygdommen er ret fremskreden, tidspunktet er nok for
fremskrede(n)t, hendes ideer
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er lidt vel fremskredne for
mig. Derimod bruger m a n vist
ikke mere et udsagnsord
fremskude: „nu fremskred
tiden".
Fremskreden er et udmærket tillægsord der ligner
mange andre s o m oprindelig
var tillægsmåder. Jeg mener at
jeg tit har hørt o g set ordet
brugt, o g en slags bekræftelse
finder jeg i at Politikens N u dansk O r d b o g har et tillægsord fremskreden som et selvstændigt opslagsord.
Jeg gætter på at næste u d gave af Retskrivningsordbogen har fremskreden med.
EH
? Til Sproglighedsredaktørerne.
Jeg har gået og grundet lidt
over, hvad jeg som stor dreng
og ung mand i tyverne skal
lade mig kalde, når nu det
mest benyttede ord FYR, er ét,
jeg af en eller anden grund
ikke rigtig finder passende.
En pige og hendes fyr. En
fyr og hans dame. Sådan siger
man i mangel af bedre, for
pige/dreng og herre/dame
hører vel egentlig sammen fra
starten af. Det logiske ville
nok være en fyr og hans tøs
eller måske en fyr og hans
flamme.
Nu ved jeg ikke om ordet
FYRs oprindelse (ifgl. Nudansk ordbog) gør, at det er
så brugt nu om dage: en forkortelse af det plattyske
firburs — håndværkersvend
uden arbejde o g beslægtet
med ordet at fyre, som jo
både arbejdsgivere og unge
arbejdsløse arbejdstagere
giver sig af med på hver
deres måde.
Ja eller va. Hvornår begyndte FYR at gribe om sig
i så grumme grad, og hva
var typebetegnelsen indtil da?
Med venlig hilsen,

Claus Højmark

! Kære Claus Højmark.
Hvad er der galt med fy ri
Etymologien som du taler om,
kan vel ikke genere dig. Ganske vist kommer det vistnok
(!) noget af middelnedertysk
der betyder 'håndværkssvend
tiden arbejde', men det er
jo ikke noget man normalt
ved eller tænker på.
Det kan måske genere dig
lidt at fyr tidligere betød 'ung
mandsperson' og havde en lidt
nedsættende betydning: en
fræk fyr. Selv i udtryk som

en frisk fyr, en flink fyr er

der noget uborgerligt og
fanden-i-voldsk, prøv at sammenligne med en flink mand
eller en frisk mand. Der er
kammeratskab og ølstue over
fyr - hvad der jo også passer
meget godt med oprindelsen.
Inden for de sidste 5-10 år
har ordet imidlertid fået en
anden, speciel betydning: det
betyder den mandlige del af
et yngre par som kommer
sammen, men ikke er gift.
Ordet fyr udfylder i denne
betydning et oplagt hul i sproget. Ordene mand og kvinde
betegner mennesker, mand og
kone betegner ægtefæller.
Man kan se at disse sidste er
relationsbetegnelser ved at de
kan høres i forbindelser som

Peters kone, min mand. Der
er en påfaldende skævhed her,
nemlig at mand betegner
begge dele, mens man kan
skelne mellem kone og kvinde.

Det betyder så at kvinde som

en relationsbetegnelse kommer til at betyde noget ur-

menneskeligt frigjort: Peters

kvinde.

Ordene dreng og pige betegner enten 'mennesker af lav
alder' eller som relationsbetegnelser 'børn af forældre',

nemlig når søn og datter er

for højtideligt: Peters dreng.
Pige er det dog lidt svært
med: Jeg har 3 piger kan gå,

men jeg tager min pige med
kan ikke bruges i betydningen
'datter'.
Ordene fyr og pige er nu
relationsbetegnelser for 'yngre
mennesker der kommer sam-

men' : Ullas fyr, pigen jeg
kommer sammen med. I

denne betydning er fyr meget
mere brugbar end pige. Man
kan høre fyren derhjemme,
men næppe pigen derhjemme,

jeg tager min fyr med, men
nok ikke så ofte jeg tager min
pige med. Det er mest i omtale man kan bruge pige:

Peter kommer med sin pige.
Som ved mand er der også
her en skævhed, bare omvendt. Man kan skelne mellem
dreng og fyr, men ikke mellem pige (barn) og pige (som
kommer sammen med en).

Tøs og flamme er efter mine
fornemmelser helt ubrugelige.
Der er ikke rigtigt noget ord
der kan fylde helt ud efter

min forlovede som en betegnelse for 'den kvindeperson
som jeg kommer sammen
med'.

Jeg tror imidlertid at det er
et område hvor mange er
usikre og søger over i ualvorlige omskrivninger, min
respektive, eller taler i passiv
så man slet ikke behøver at
bruge noget ord. Så jeg kan
opfordre læsere der har en
anden sprogfornemmelse end
min, til at skrive ind til
Sprogligheder og fortælle
om det.
Der findes andre betegnelser for en yngre ugift mandsperson, men ingen af dem er
helt entydige, og så er de
også gået af mode allesam-

men: knøs, (unger)svend, karl,
yngling.
Så faktisk tror jeg du hænger på at være en fyr indtil
videre, især i forhold til pigen

du kommer sammen med.
OT

Center i centrum

Dansk Sprognævn har s o m en af sine
arbejdsopgaver pligt til at følge med i
ordforrådets vækst, og hvordan det rent
praktisk gøres kan man læse nærmere
om hos Henrik Galberg Jacobsen:
Sprognævnet — hvad er det? i Mål &
Mæle 1976, nr. 2, s. 4-6.
Et af resultaterne af dette arbejde er
at der gennem tiden jævnligt er publiceret nogle nyordslister, første gang i bog e n Nordiske sprogproblemer 1956. Siden d a er d e r kommet 5 toårige lister
med nye ord. Det norske o g det svenske
sprognævn offentliggjorde samme sted
lister over henholdsvis norske og svenske nyord. Med bindet for 1966-67 ophørte denne fællesnordiske publikationsform, men Dansk Sprognævn valgte at
udgive toårige lister i en selvstændig serie. I denne serie er der nu kommet Ny
ord i dansk 1968-69 (1972) og Ny ord i
dansk 1970-71 (1978), men det er i øvrigt tvivlsomt om der kommer flere fordi de opgaver som nævnet er forpligtet
til at varetage stadig vokser, samtidig
med at vi som andre statsinstitutioner
får vores bevillinger skåret n e d .
Ud over disse toårige lister arbejdes
der også på en publikation som v i i n ternt kalder „den store nyordsundersøgel-

se". F o r m å l e t er at give en s a m l e t oversigt over de nye ord og orddannelsen i
perioden 1955-75. De ord der er blevet
offentliggjort i de toårige lister, bliver
indarbejdet, m e n især for de første årganges vedkommende e n del mere fyldigt, og e n d e l i g er der foretaget supple-

rende undersøgelser så der er opdaget
en hel del ord som egentlig i sin tid burde have været med. I omfang bliver
denne store nyordsundersøgelse vel omtrent dobbelt så stor som det hidtil offentliggjorte.
Nogle af de ord der er vanskelige at
registrere i toårige lister er de såkaldte
modeord — ord som er ovenud produktive over en længere periode. Det er ord
som center, gruppe, kultur, landskab,
miljø, samfund. De danner udgangspunkt for en række nye sammensætninger, nogle af helt tilfældig karakter som
amanuensismiljø,
barfodsmiljø,
miljøbriks, miljøjul; andre er betegnelser for
ting eller fænomener som er veldefinerede og nogle gange også har fået officielt
præg, fx miljøbeskyttelse,
miljøplanlægning, miljøministerium.
I det følgende vil jeg illustrere nogle
af disse ting ved at gå tæt på et enkelt
af disse produktive ord: center.
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Center elier centrum
Slår man op i Ordbog over det danske
Sprog (i det følgende forkortet t i l :
ODS) under center Hiver man henvist
til centrum, og dér får man at vide at
centrum „nu" - og det bind er fra 1921
- er det normale. Tidligere har center
også været bragt, og ODS giver bl.a. et
eksempel fra et værk af grammatikeren
Jens Høysgaard fra 1752, hvor der tales
om „Jordens Center". Der Hiver også
nævnt at formen center er almindelig i
sammensætninger som avlscenter åer
kan føres tilbage til 1906, og centerbor
og centervinkel der kan spores tilbage
til 1891 henholdsvis 1885.
Formen center er vel opstået som en
analogi til en række almindelige ord hvis
bestemt form ental og flertal er den
samme som centrums:
hylster
mønster
nummer
teater
?

hylsteret
mønsteret
nummeret
teat(e)ret
centeret

hylstre
mønstre
numre
teatre
centre

Og på den tomme plads må der selvfølgelig stå: center. I øvrigt er formen teater selv et resultat af den samme udvikling - oprindelig bragte man theatrum.
Ordet spekter får som sideform til spektrum i 1923 sit blå stempel ved at Hive
tilladt i den officielle retskrivning.
I Retskrivningsordbogen fra 1946 er
kun centrum med, men i sammensætninger sidestilles centrumsbor og centrumsvinkel med centerbor og centervinkel. I Retskrivningsordbogen fra
1955 bliver center taget med som selvstændigt opslagsord og vinder derved
indpas i den officielle norm.
Ligesom andre af den slags analogidannelser har den været brugt som et
dannelseskriterium; her er et par ek10

sempler: „Der syndes meget mod det
danske sprog ... Jeg har længe ærgret
mig over, at det gode gamle græsk-latinske (og matematiske) ord centrum er
ved at forsvinde ud af dansk. I alle aviser hedder det nu et center og flere centre" (Politiken 17.2.64).
Så sent som i 1972 får center følgende
skudsmål (i et læserbrev i Politiken,
25.2): „selv retskrivningsnævnet har bøjet sig for denne aparte nydannelse, som
jeg hidtil kun har kendt fra dårlige
sportsjournalister".
Arne Hamburger skriver om lignende
analogidannelser (kranie, seminarie osv.
i stedet for kranium, seminarium osv.) i
artiklen Et akvarie på et podie i bogen
At færdes i sproget, 1975.

Ny b e t y d n i n g af c e n t e r

Der er to hovedbetydninger af centrum i
ODS: den konkrete eller matematiske
betydning, og den overførte som ODS
beskriver sådan: „i al almindelighed om
hvad der indtager en vigtig stilling i n den for noget; sted, hvor en virksomhed
er koncentreret ell. hvorfra noget udgaar; „brændpunkt"; person, der indtager en førende stilling o.lign".
Det er i begge disse betydninger at
der begynder at være vaklen mellem
center og centrum i 1. halvdel af
1900tallet. I ordene centervinkel og centerbor er det den konkrete betydning og
i avlscenter er det den overførte betydning.
Men 60ernes og 70ernes brug af center er jo helt anderledes. Betydningen af
center i aktivcenter, butikscenter, centerbibliotek, centerorienteret, døgncenter, kulturcenter, narkocenter, socialcenter, universitetscenter kan ikke dækkes
ad ODSes to betydninger.

Det er ganske givet at den nye betydning af center er en påvirkning fra engelsk centre og måske især fra amerikansk center. I A Supplement to the
Oxford English Dictionary fra 1972 står
der om denne nye betydning at den er et
sted eller en samling af bygninger som
udgør et centralt punkt i en by eller eldistrikt; eller at det er et hovedområde
for en speciel aktivitet eller interesse.
Det ældste eksempel i engelsk er fra
1843, og det engelske shopping centre er
fra 1898.
Første gang det dukker op i dansk er
i 40erne. Ældst er industricenter som er
fra 1943 og forskningscenter fra 1946.
Begge ord er dog i flertal i Sprognævnets citater, så man kan ikke afgøre om
entalsformen er center eller centrum.
Kulturcenter har vi tilbage til 1947 og
følgende citat giver indtryk af hvad ordet dækker: „Det mest fantastiske byggeforetagende i Warszawa ... er byens
kulturcenter - en 227 meter høj skyskraber med ... to store teatre, to biografer, et superstadion (og) en kongressal med 3500 pladser" (Information
28.7.55).
ODS har under kultur medtaget kulturcentrum, men ikke i den nye betydning. Nudansk Ordbog har i 1953-udgaven (1. udgave) kulturcentrum, i 1957udgaven er både kulturcentrum og kulturcenter med, og begge er også med i
den nyeste udgave fra 1977. I Sven
Briiel: Gyldendals Fremmedordbog kommer kulturcenter med i 1968, mens kulturcentrum ikke på noget tidspunkt er
optaget.
Den vaklen som er konstateret mellem center og centrum findes altså også
i den nye brug af ordet.
Men i 50erne dannes nogle flere sammensætninger, fx bycenter, atomcenter,
feriecenter, og citaterne viser at center

foretrækkes p å bekostning af centrum. I
60erne og 70erne stabiliseres forholdet: i
de nye sammensætninger er center enerådende og derved får centrum igen
eneretten til den gamle betydning, og
det bliver brugt, jf. fx at Erhard Jacobsens parti hedder Centrumdemokraterne.
Sjovt nok bliver oplysningerne i ODS
igen rigtige, center er „nu sjælden", i
hvert fald i de betydninger som ODS
angiver.
I dag er vi altså i stand til at skelne
mellem kulturcentrum som betyder:
'sted hvorfra en kulturel indflydelse udgår, eller hvor en kulturel bevægelse er
koncentreret', 'midtpunkt i en kulturkreds' over for kulturcenter der betyder
'samling (på ét sted) af flere kulturelle
institutioner'.
Både formen center og den nye betydning er fra før 1955 — tidsgrænsen bagud f o r „den store nyordsundersøgelse".
Når vi alligevel v i l tage mange af disse
ord med, er det fordi der nærmest sker
en eksplosion i brugen af ordet i
60erne og 70erne. Sprognævnet har i
den periode noteret ca. 65 forskellige
ord med center som første led og ca. 350
med center som andet led og det er såmænd nok kun et lille udpluk af hvad
der i virkeligheden er dannet.
Ordene deler sig i 3 grupper: én gruppe udgøres af de ord der betegner det
merkantile center:
butikscenter; én
handler om universitetsforhold: universitetscenter; og den sidste kan defineres
som 'et samlingssted f o r en bestemt
slags aktivitet, virksomhed': aktivitetscenter.
Butikscenter

Her er hvad man kan finde i „Europas
største indkøbscenter": „en hel lille by
komplet med ti m e t e r brede stenflisebelagte gågader, restauranter, barer, fri11
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sørsaloner, bank, apotek, biograf, legepladser, autocenter, kæmpegartneri ... sup e r m a r k e d , drugstore, stormagasin og et
halvt hundrede selvstændige forretninger". Citatet er fra Politiken 24.10.70.
og stedet er Sydfrankrig.
Ideen med at samle forskellige forretninger på ét sted, i én bygning, dukker
op herhjemme i efterkrigstiden. Fx
skrives der i Teknisk Leksikon II, 1946,
s. 103 om fremtidens betydningsfulde
opgaver f o r byplanlægningen at der gør
sig „Bestræbelser gældende for at opløse
Byen i mindre Enheder. Dette kan bestaa i Dannelse af Byenheder, der samler sig om et Butikscenter og et Center
for Byenhedens kulturelle Funktioner
saa som Kirke, Skole, Forsamlingshus,
Bibliotek,
Idrætsanlæg,
Badeanstalt,
12

Biograf m.v." Om der er tale om de moderne indkøbscentre der er overdækkede
og med indbygget miljø og en række
kollektive faciliteter eller om det blot er
en samling butikker i byens centrum er
ikke helt til at afgøre.
At fænomenet er opfattet som noget
nyt kan man dog se i det første citat på
shoppingcenter. Ordet er skrevet med
delestreg og sat i gåseøjne: „Man taler i
vor tid meget om at gøre København til
Europas „ Shopping-Center"" (Politiken
18.10.58), e l l e r i følgende citat: „oprettelsen af fremtidige butikstorve, de saakaldte shoppingcentre" (Børsen 8.11.61).
Det er i øvrigt værd at lægge mærke
til at centret i Rødovre, som Børsen
14.12.63 omtaler sådan: „Hovedstadens
første virkeligt store butikscenter vil

blive indviet i Rødovre i faraaret 1966",
hedder Rødovre Centrum.
i dag har ethvert nybyggeri med respekt for sig selv et nærliggende eller
indbygget butikscenter, jf. fx følgende
annonce: „eksklusivt boligmiljø, nær
station, kommende skole og butikscenter" (Politiken 2.10.71).
Der dannes mange nye ord i den forbindelse. I sammensætningens førsteled
kan der præciseres at det primært drejer sig om forretning: butikscenter, forretningscenter, handelscenter, indkøbscenter, lavpriscenter, størkøbscenter,
I andre oplyser førsteleddet om hvad
man kan forvente at købe i centret: fødevarecenter, havecenter, køkkencenter,
modecenter, plantecenter.
Førsteleddet kan også sige noget om
hvor centret rent geografisk er placeret:
bycenter, bydelscenter, lokalcenter, nærhedscenter, regionalcenter.
I centret kan der være en ceniergade;
et centertorv; og de handlende har som
oftest sluttet sig sammen i en centerforening og har en centerchef, i bedste
fald en centerdirektør, og udgiver måske en centeravis.
Universitetscenter

Sprognævnets ældste citat med universitetscenter er en bogtitel fra 1967: „Hvor
skal det sydjydske univers ite ts center
placeres?" Men der er ingen tvivl om at
ordet har været brugt tidligere, fx skrives der i Betænkning vedrørende organisation og administration af uddannelsescentre (Planlægningsrådet for de Højere Uddannelser) i 1970 at „udtrykkene
„centre for højere uddannelser" og „universitetscentre" (har) været brugt i den
offentlige debat siden december 1963".
Forskellen mellem et traditionelt universitet og et universitetscenter bliver
fx beskrevet sådan: „Man kan definere

et universitetscenter som ... et bredt udbud af uddannelser på forskellige niveauer op til og med universitetsniveauet, sagde Helge Larsen (undervis¬
ningsminister) og fortsatte: ... Der må
derfor ved universitetscentrene opbygges en fleksibel uddannelsesstruktur. ...
Strukturen må endvidere gøre det muligt at opbygge studier, der kombinerer
fag på en ny måde" (Politiken 29.11.69),
eller „det, der skal udbygges, (er) ikke
klassiske universiteter med fem fakulteter, men universitetscentre med en anden
faggruppering" (Politiken 22.11.69). Ordet universitetscenter optages første gang
i en ordbog i Vinterberg & Bodelsen:
Dansk-engelsk ordbog fra 1973.
Denne specifikke brug af ordet center
genfindes i en række nye ord som bruges i forbindelse med navngivningen af
universitetscentrets administrative og
arkitektoniske opbygning, fx centeradministration, centerchef („centerchefen
har den daglige administrative ledelse
af universitetscentret" (Politiken 28.8.71),
centernævn („Roskilde Universitetscenter
ledes af en rektor i forbindelse med et
centernævn" (Bekendtgørelse om Roskilde
Universitetscenter, nr. 497, 1972)). Ordet
er blevet optaget i Gyldendals Fremmedordbog i 1977-udgaven.
Universitetscentrets fysiske opbygning kan man få indtryk af i dette citat: „Universitetscentrets fysiske og
tekniske ubegrænsede opbygningsmuligheder ønskes tilført en arkitektonisk orden, en intellektuel disciplin ... Over et
kommunikationsnet er derfor udlagt
faggrupper og fakulteter, grupperet om
et fælles, lineært centerstrøg ... Ved centerstrøget tænkes placeret alle fællesfaciliteter og lokaler ... såsom administration, universitetsbibliotek med udlån og
læsesale ... kantiner og opholdsrum for
studerende"
(Betænkning
vedrørende
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