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Så begyndte de at ride
sagde barnet og begyndte at ride. Findes der noget
der hedder legedatid, en bøjningsform med en betydning som kun børn anvender, nemlig når de leger? E r det beskrevet før? Læs spørgsmål og svar
om legedatid i sprogligheder
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Sker der noget
m e d det offentlige
sprog..............
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Meddelelse herom må straks gives
Sådan kan det offentlige formulere sig; men Statens Informationstjeneste foreslår i stedet for: det
skal meddeles til. Statens Informationstjeneste
skriver tekster, omskriver tekster og retter tekster
fra det offentlige så de bliver læservenlige, klare og
forståelige. L æ s hvordan Statens Informationstjeneste arbejder
Side 8

Sproget og typografien
er bundet til samme navlestreng og vil aldrig skilles. Typografien er ikke blot et nyttefag, men et
kulturfag, der fra sin oprindelse har været sprogets
tjener, og som fremdeles vil være det. Læs hvad
typografen Louis Andersen skriver om sproget og
typografien
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O m menneskets
to s p r o g
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Som en mis
Læs om den endelige misforståelse
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Tankernes forklædning
og det ordløse sprog
Den fulde virkning af kommunikation opnås ved
at talen og det ordløse sprog supplerer hinanden:
mimik, gestus, artikulation, pauser, blikke, holdning og bevægelser understreger ordene og det underforståede budskab, og gør rede for den talendes
følelsesmæssige forhold til tilhøreren.
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Hele Deres liv har
De ubevidst været
med i kropssprogets
spil. N u kan De begynde at spille det
bevidst. Bryd bare
nogle regler, og se,
hvad der sker.
Julius Fast
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? K æ r e Mål & M æ l e .
Jeg stræber stadig (og m å s k e cvigt) efter problemet om navneordets bestemthed, især i udtrykkene som en/to osv. af
dem, en ven til ham o.lgn. brugt
som grundled. H e r viser én m å ske ikke en vilkårlig en. Eller er
en m å s k e blot fremhævelse, og
så er det ikke noget o m bestemthedens problem. Forklaringen
passer ikke en ven til ham i
hvert fald p å overfladen, men
udtrykket m å v æ r e en af hans
vent er i den dybe struktur.
Hideo Mase
Osaka
Japan
!Kære Hideo Mase.
Spørgsmålet går, så vidt jeg kan
se, ud p å hvad det ubestemte
kendeord en betyder n å r det
står sammen med et navneord.
Det kan faktisk betyde mindst 4
forskellige ting: det kan for det
første have betydning som et
talord og angive m o d s æ t n i n g e n
til to eller flere: én af hans venner var ikke kommet; så er det
betonet og i flertal vil det hedde
to eller flere. Det kan for det
andet have bestemt individuel
betydning. D a betegner en noget som er kendt af taleren men
ikke af den der hører: En ven af
ham viste mig vej; i flertal hedder det nogle, og man kan bagefter henvise til det bestemte individ med han. Det ubestemte
kendeord med navneord kan
for det tredje have ubestemt individuel betydning. Da betegner
en en eller anden som på forhånd
hverken er kendt af taleren eller
høreren: En ven af ham må
meddele ham nyheden; i flertal
hedder det nogle, og man kan
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kun henvise til personen så længe man taler om den samme ikke virkelige verden som man
gjorde i den første sætning;
man kan fx godt fortsætte: og
han må gøre det meget forsigtigt, så er vi stadig i den verden
der udgøres af hvad der må ske;
men man kan ikke fortsætte:
han er rejst til Jylland, for der
er ikke noget bestemt individ i
den virkelige verden som man
kan henvise til. For det fjerde
kan en have generel betydning
og betegne enhver: en ven hjælper en i nøden. Forskellen på de
4 betydninger kan også let ses
ved måden man benægter dem
på, nemlig henholdsvis: Ikke én
af hans venner var kommet ( =
ingen), en ven af ham viste mig
ikke vej (= men gjorde noget
andet), en der ikke er ven af
ham må meddele ham nyheden
( = ingen ven) og ingen ven
hjælper en i nøden (= ingen
ven).
or

? Til Mål & Mæle.
Efter i fællesskab at have undret os over, at det, vi tjener vores penge på, ikke længere bare
er pædagogik,
men også didaktik, og vi således beskæftiger os
med noget, der lyder og dermed
også er meget finere, skal vi tillade os at spørge M å l & Mæle
om, hvad forskellen er.
Kjeld Kristensen
Normann Jørgensen

! Kære Kjeld Kristensen og
Normann Jørgensen
Det har selvfølgelig noget med
mode at gøre. Det er blevet
mere moderne at drive didaktik
end pædagogik. M e n det er ikke
kun mode. Man har alle dage dvs. i 100 år - brugt begge ord
således at didaktik i betydningen ' undervisningslære' har været en del af pædagogikken
i betydningen 'opdragelseslære'. Undervisningen er en del af opdragelsen og således didaktikken
en del af pædagogikken. P å
seminarier har man endda ladet
didaktik betegne den del af undervisningslæren som drejer sig
om undervisningens mening,
mål og indhold i modsætning til
metodik som omfatter vejene,
fremgangsmåden og midlerne.
Når mange både på seminarier
og p å universitetet hellere kalder det de laver for didaktik end
pædagogik netop i disse år,
hænger det nok sammen med at
didaktikken handler om de specielle problemer som underviseren har som opdrager, når hun
eller han arbejder inden for
ganske bestemte institutioner
med alle de regler og forskrifter
der findes og når undervisningen gælder nogle børn eller unge mennesker som af deres samfund selvfølgelig er præget på
en anden måde end underviserne selv er blevet det. Det specielle ved underviserens situation i
vores tidsalder, med vores love og med vores socialpsykologiske problemer, det tematiserer
man i didaktikken og ikke i p æ dagogikken som er mere tidløs
og almen. Også det I laver er
ikke blot pædagogik, men også
didaktik - og sådan har man altid kaldt det. Men der er åbenbart nogle der lægger mere vægt
på det end I gør.
OT

?Kære Mål & Mæle
»Vi skal have nogle materialer
der ikke er så kedelige som dem
vi har er«.
H v a d sir I til sådan en sætning?
H v a d med k o m m a s æ t n i n g e n
(begge systemer)? Efter hvad
jeg kan høre er der ingen pause
mellem er og har når man sir
sætningen normalt.
O g hvad med er og har'! T o udsagnsord i nutid efter hinanden?
Selvfølgelig kan man skrive
sætningen uden det sidste » e r « .
Med samme mening. Men hvis
jeg nu gerne vil skrive lidt mere
mundret - som man sir - og vil
beholde »er«, hvad så?
Norm og forklaring udbedes
venligst.
M e d venlig hilsen
Ole Stig Andersen
KbhK
!Kære Ole Stig Andersen.
D i n sætning er et sjovt eksempel på at det ikke behøver blive
godt selv om man følger alle
grammatiske regler korrekt.
Hvis vi sætter gammeldags
grammatiske kommaer, ser det
sådan ud: Vi skal have nogle
materialer, der ikke er så kedelige, som dem, vi har, er. På
den måde vises det ret tydeligt
at vi har hvad man med et dårligt udtryk kalder et indskud, og
det bliver sætningen vel nok lidt
mere overskuelig af.
Pausekommaer - som i øvrigt
efter min mening ikke har noget
med pauser at gøre - er det nærmest umuligt at sætte her; det
eneste jeg kan finde på, er et
komma efter har, og det er nok
ikke til megen hjælp. Men en af
de gode ting ved pausekommaet
er netop at hvis det er umuligt at
sætte fornuftige kommaer i en
sætning, så er det fordi sætningen er forkludret eller dårlig, og
derfor bør den laves om. Det
gælder også her.

Det der er galt med denne
sætning, er det lille ensomme
er. Dels virker det altid skævt at
have et enkelt lille ord efter et
tungt sætningsled eller et langt
»indskud«, dels er naboskabet
har er, som du selv er inde på
det, usædvanligt: man er lige
ved at tro der er to udsagnsled i
samme sætning.
Man kan uden videre konstruere den slags grammatisk
korrekte, men uoverskuelige og
grimme sætninger: hvornår holder den larm op? er uproblematisk, men følgende sætning er
lige så gal som din: hvornår holder den larm der opstår ved at
man med et trykluftbor forsøger at rive huset ned op?
Man k a n også vise at hvis er
bare fyldte lidt mere, så ville der
ikke være noget særligt problem: Vi skal have nogle materialer der ikke er så kedelige som
dem vi har ser ud til at være.
Men den bedste løsning foreslår
du jo selv, nemlig at stryge er.
Jeg kan absolut ikke se at sætningen bliver mindre mundret
af det.
EH

?Kære E r i k Hansen.
M i t navn er Anette H i n r i c h . Jeg
er efg-elev indenfor handel og
kontor. Der opstod idag et problem i vores dansktime. Nu er
det jeg v i l spørge om De vil
hjælpe os?
Hvad hedder en orangutang i
flertal?
Jeg vil blive overmådelig glad
hvis De vil svare.
Jeg vil sige på forhånd tak.
Hilsen
A. Hinrich
Greve Strand
!Kære Anette Hinrich.
Der er nogle få fremmedord i
dansk som beholder deres fremmede flertalsform fx
interview - interviews
visum
- visa
konto
- konti
Men de allerfleste får en ganske
almindelig dansk endelse. Her
gælder der en regel, som nærmest er uden undtagelser. Hvis
fremmedordet ender på - er, bliver flertalsendelsen -e:
computer - computere
joker
-jokere
pullover - pullovere
I alle andre tilfælde er endelsen
-er (eller -r):
balkon
- balkoner
maskine - maskiner
appelsin - appelsiner
telefon
- telefoner
pesticid
- pesticider
osv.
Derfor skal vi også have orangutanger (med stød: det rimer
på anger eller svanger, men ikke
pk fanger) - og det er da i øvrigt
også hvad der står i ordbøgerne.
Jeg har et par gange hørt orangutænger, men det er bare for
sjov man laver den slags former
som er helt uregelmæssige og
slet ikke stemmer med hvad der
ellers gælder for fremmedord.
EH
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? T i l »sprogligheder«.
Jeg har et kort og kontant
sprogligt spørgsmål. K a n det
accepteres, at man i en overskrift skriver:
» X k ø b i n g 1890brolæggeren og bødkeren? by«
Skal der med andre ord også stå
»brolæggerens«? H v a d er moderne sprogbrug?
Venlig hilsen
Svend Sørensen
Thisted

? Kære Ole Togeby og
Erik Hansen.
Da jeg forleden morgen sad og
læste i en pakke havregryn, fangedes min opmærksomhed af
følgende sætning der indgik i
beskrivelsen af hvordan man laver havregrød: »Grynen sættes
over i koldt vand eller mælk,
bringes i kog og koges under
stadig omrøring i 1 minut.«
Hvad er det for en mærkelig
form, grynen? Det plejer da at
hedde grynet i ental, og grynene
i flertal - ikke? Og sig nu ikke at
! K æ r e Svend Sørensen:
det bare er en trykfejl, for jeg
Nej, hellere brolæggerens
og har set i den store danske ordbødkerens by, med to .v'er.
bog at sådan kunne man faktisk
Et s til hvert navneord er det godt sige for 200 år siden. Er
normale: Hansens og Larsens det danske sprog ved at gå i
børn er de frækkeste i kvarteret barndom?
- forsvarsministerens og udenMed venlig hilsen
rigsministerens rejse til New
Jens Juhl Jensen
York - på det tidspunkt havde
København
jeg ikke hørt om pusherens og
bagmandens anholdelse.
! Kære Jens Juhl Jensen.
Vi kan nøjes med ét s hvis Nej, brugen af fælleskøn for innavneordene hører meget tæt tetkøn er også i dag ganske alsammen. De kan fx udgøre ét mindelig når man angiver et
begreb: Burmeister og Wains kvantum eller protion: din soskibsværft - Pia og Peters pro- davand, din øllebrød. Man lagram, eller ligefrem v æ r e én der kønnet rette sig efter det
person: min kollega og nabos Aage Hansen i Moderne dansk
græsslåmaskine.
Noget af det kalder rammeord i fælleskøn,
samme har vi hvis de to navne- fx flaske, portion, tallerken elord nødvendigvis er sammen ler gang. Aage Hansen n æ v n e r
om det der betegnes med det også eksemplet: den støv der
tredje: Lise og Peters sølvbryl- frembringes ved dette arbejde er
lup - Schluter og Jørgensens u¬ meget skadelig. Også ord der
enighed - Polen og Sovjetunio- ikke er stofbetegnelser, som fx
nens ubrydelige sammenhold. støv der ikke kan stå i flertal,
Der er ganske givet en ten- kan i formen v æ r e bestemt af
dens til at spare på .v'erne sådan et rammeord: spis din cornat man snyder det første navne- flakes, din havregryn, og så opord i forbindelser hvor de begge fattes det som ental. Formen
skulle have s. Men når du spør- Grynen er altså ikke nogen trykger, er jeg ikke tvivl om hvad fejl, men ental fælleskøn i bejeg vil råde til.
tydningen 'portionen af...' Den
EH
danske sprog er en svær en.
OT
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! Mål & M æ l e
8800 Viborg
Hermed tilbagesendes bladet,
da jeg ikke ønsker abonnementet fornyet.
De 8 sider om medisterpølse
m.m., er i den grad under lavmålet, at bladet ingen interesse
har for mig. Jeg håber da også
at der kommer en kraftig reaktion på den »artikel« fra anden
side.
Jeg plejer at vidersende bladet til min datter, som underviser i dansk et sted i udlandet,
men jeg vil ikke udsætte hende
for at skulle forklare alle de
»udtryk«, De har fået plads til,
som eksempler på moderne
slang.
Med venlig hilsen
Alfred Strøm
Herlev

? Til Mål & Mæles
Sprogligheder.
Skulle det »danske« bogstav æ
mon være på langsomt tilbagetog al sin tydelighed til trods?
Jeg mener at huske at Kaj Bom
længe før vi styredes mod Romunionen tog en kølig afsked
med det internationalt set u¬
praktiske tegn. M e n slangmagisteren kan vel kun have et mikroskopisk medansvar for en
halvengelsk avisform som »E¬
gypten«, eller for genoptagelsen
af »Eventyr«?
Kan »Mål & Mæle« pege på vigtige beslutningstagere for især
disse to e- formers vedkommende? (Og med beslutningstagere
menes selvfølgelig også evt. autoritative tilskuere til at leoparden skiftede sine pletter og ætioperen sin hud!)
Venlig hilsen
Torben Højsgaard Krogh
Vejle

! K æ r e Torben H ø j s g a a r d
? Kære Mål & Mæle!
Krogh.
Har I lyst til at inkludere følEventyr er i middelalderen lånt gende i Sprogligheder, så må I
fra plattysk, som har det fra godt, selv om det ikke er et
fransk, som igen har det fra la- spørgsmål. Jeg synes, at hvis
tin adveniura; det betyder 'hæn- Tage Skou Hansen havde sat
delse', 'begivenhed' og har sam- kommaer i de følgende sætninme rod som advent ('ankomst'). ger, ville han have gjort teksten
Det tyske ord blev skrevet meget mere (og hurtigere) formed e, og det har v i altså holdt ståelig. (Eksemplerne er fra »O¬
fast ved trods udtalen med æ. ver stregen«, Gyldendals BogStavemåden eventyr har været klub, 1980):
den eneste officielle i den tid v i s. 219: Jeg tænkte at hun nok
har haft en autoriseret retskriv- var bange for at komme til at
ningsordbog,
nemlig
siden græde, hvis hun talte og forsøg1891. Når man har eksperimen- te at fange hendes blik. s. 222:
teret med at stave ordet med æ, med blade som ikke var gule
hænger det sammen med at et endnu, men sammenkrøllede og
langt æ i udtalen som regel skri- svedne....
ves æ; kun i ganske få ord skriHjertelig hilsen
ves det med e; foruden eventyr
Franticek Frohlich
kan man nævne Ebeltoft, stePraha
der, tjene, hver, og der og her,
hvis man altså udtaler disse ord
medæ.
! Kære Franticek Frdhlich
Ægypten (og ægypter og æ¬ Jo i det første eksempel er det
gyptisk) er den eneste stavemå- helt oplagt at der burde stå: Jeg
de i Retskrivningsordbogen fra tænkte at hun nok var bange
1955. Men i et lille hæfte, »Sta- for at komme til at græde, hvis
ter - Hovedstæder - Nationali- hun talte, og forsøgte at fange
tetsbetegnelser«, som de nordis- hendes blik. Både efter gramke sprognævn udgav i 1961, fin- matisk kommatering og efter
skal der
der man kun Egypten osv. Her pausekommatering
har man bøjet sig for de andre komma efter ledsætningen hvis
nordiske sprog og indført den hun talte; ellers tror man at det
ikke alene internordiske, men følgende hører sammen med
også mere internationale skri- denne ledsætning og altså også
vemåde med e. Dansk Sprog- er noget hun gør - hvad det jo
nævn betragter både
Ægypten ikke kan være når man kommer
og Egypten som korrekte, og længere hen i sætningen.
den nye retskrivningsordbog vil
1 den anden ville man med
udtrykkelig give valgfrihed.'
grammatisk kommatering også
Der er absolut ingen grund til sætte komma foran en ledsætat være bekymret for æ - det ning som: som ikke var gule
endnu, men sammenkrøllede
og
skal nok klare sig!
svedne.... Men med pausekomEH
matering er det ikke rimeligt at
s æ t t e komma foran henførende
ledsætninger som ikke er parentetiske - hvad denne her ikke er.
OT

? Kære E r i k Hansen.
M i t ærinde drejer sig om Nudansk Ordbog. Du kender bestemt dem som laver den. Jeg
tror jeg har fundet en fejl.
Vandret's oprindelse er forklaret forkert, der findes ikke
noget wasserrecht på tysk undtagen som substantiv, omhandlende de retslige forhold på vandet. Jeg har konsulteret forskellige fagfolk, og de finder heller
ikke noget belæg for adjektivet
wasserrecht.
Måske har jeg ret, og i så fald
er det en skam for sådan et fint
værk. Gider du lade det gå videre ved lejlighed?
Venlig hilsen
Mildred Hesselager
Roskilde

! Kære Mildred Hesselager.
Man kan finde samme oplysning om oprindelsen til vandret
i Ordbog over det Danske
Sprog, og den er skam rigtig
nok. P å moderne tysk hedder
vandret ganske vist waagrecht,
og wasserrecht eksisterer ikke.
Men i tilstrækkelig store ordbøger kan man se at det indtil o.
1800 også hed wasserrecht - og
derfra har vi altså vandret.
EH
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Sproqligheder
ftenrt© brevkasse liantier om
sproylighedor. Dat m spørgsniåS oy problemer om sprog,
men det ©r også fine d#taljør
I sproget som man bliver opmærksom p i , og som man vil
gøre andre bekendt med. Går
1 rundt o§ tænker på sprogligheder, så sand et brev om
dem til Erik Hansen og Ole
Togeby. De vil svare på brevet hvis de kan. Ellers kender
de nok nogen de kan sætte
til det. Send brevet III
Mål & Mæle
Hald Hovedgaard
8800 Viborg
©g mimrtc det
SPROGLIGHEDER

? Til Mål & Mæles redaktion!
Jeg har i nogen tid lagt mærke
til en sjov sprogbrug hos min nu
4'/2-årige datter og hendes legekammerater som jeg gerne ville
h ø r e nogle kyndige kommentarer til. Iagttagelserne nedenfor
er forsøgt systematiseret, og jeg
har diskuteret dem med moren,
som er enig med mig i at sætningerne er realistiske. Jeg skal dog
understrege at jeg ikke har observeret min datter systematisk
med b å n d o p t a g e r eller notesblok, eksemplerne er nedskrevet
og tildels konstrueret efter hukommelsen ,
Det drejer sig, kort fortalt,
om en slags »legedatid«:
(1) Skulle vi ikke sige at jeg
var mor og du var skolepige?
er en s æ t n i n g der indleder og
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fastlægger en leg med dette ind
hold. Rammerne er sat og resten af legen foregå! sprogligt i
en lignende impei fekturn, i
hvert fald hovedsagelig.
Eksempel O) ;:r vel ikke op
sigtsvækkende i sig selv, det
minder en del om voksensprogets brug af imperfektum i konjunktivisk betydning, som fx:
(2) Skulle vi sige det var/er
nok for i dag?
som markerer et forsigtigt h ø j tidligt forsøg på at afslutte en
aktivitet, eller:
(3) Hvis vi forestiller os at vi
stod/står
på toppen af Mont
Blanc...
Som vel er den konjuntivbetydning man kalder »irrealis«: fantasimodus. Eksempel (1) har vel
elementer af begge dele, det tentative og det irreelle i sig, og
virker m å s k e ikke påfaldende
»barnlig« rent sprogligt.
Imidlertid fortsætter datiden
ufortrødent ind i legen, efter at
rammerne er fastlagt:
(4) ... og jeg var jo hende der
kom hjem nu.
- idet den talende viser at sådan
er det, og dermed vistnok p r æ ciserer sin rolle lige nu i legen,
evt. gir den fælles leg en ny
vending. En sætning af denne
type modsiges s.a.s. aldrig, men
kræver dog et svar: Ja, el. lign.
»Jo«
formen kan nogen
gange virke pudsigt paradoksal:
(5) Skulle vi ikke sige at jeg
var jo Charlotte og du var (jo?)
Tina? (to store piger på vejen).
I øvrigt er imperfektum som
nævnt reglen i legen, og sådanne »episke« sætninger eller »regibemærkninger«
dominerer
helt i forhold til egentlige »realistiske« replikker.
Men præsenssætninger kan
forekomme, vistnok når der ikke er noget at forklare, og sætningens informationsværdi derfor er lav:
(6) Grrr
den løber væk/
jeg løber væk (siges samtidig

med at hun gør det, under en
»tiget leg«).
M e n jeg har osse b e m æ r k e t
flg., i samme tigerleg:
(7) Grrr....vi
er hanner der
slås om hunner (!)
som blev sagt mens hun og veninden rullede rundt sammen på
m i n seng. Det synes at v æ r e en
undtagelse fra reglen, fordi sætningen har h ø j informationsv æ r d i : den sætter rammer og er
ikke blot en konsekvens af tidligere etablerede rammer. (6) og
(7) er helt friske eksempler,
mon hun er ved at forlade legeimperfektum'en? Der er osse
den svage mulighed at (7) var
t æ n k t henvendt delvis til mig,
som var på vej ind i værelset.
Det er ellers karakteristisk at
legedatiden aldrig bruges overfor voksne, men kun overfor
jævnaldrende legekammerater.
Den synes endvidere at v æ r e
knyttet særlig til sætninger der
markerer et aktivt, skabende
fantasiarbejde, som (1), (4) og
(5); eksemplerne kunne være
mangedoblet. Den opstår s.a.s.
på springende punkter i legen,
dér hvor rammerne skal defineres eller præciseres. Når det
først kører glat, kan der ske
(sjældne) fald tilbage i indikativisk præsens, som i (6).
Ud fra forestillingen om at
børns leg jo vist bl.a. skal tjene
den udviklingspsykologiske opgave at udvikle en »reel«, kritisk fantasi, fremme evnen til at
forestille sig verden anderledes,
og arbejde for at den blir det hade jeg tænkt at der måske ville være nogle sproglige paralleller mellem leg og reelle forslag,
men det er ikke tilfældet. (Og
det ville osse nok være naivt at
forvente, har jeg erkendt). Min
4-åriges viljes- og fantasiytringer udenfor legesituationen er
konsekvent indikativiske og i
præsens:
(08) Jeg VIL ha at du skal
forstå det! (efter at jeg har sagt

at jeg ikke er klar over hvad hun
mener)
(9) Jamen vi kan jo bare....
(efter at hun har fået afvist et
ønske o m et eller andet)
(10) Hvis du nu tar mig med,
så kan vi jo besøge...
Så sprogligt er der tilsyneladende ingen forbindelse mellem
hendes fantasiverden og hendes
ønsker i forhold t i l den reelle
verden. Hvilket naturligvis ikke
siger noget afgørende o m den
psykologiske forbindelse.
Kan redaktionen sige noget
om hvorvidt legedatiden er beskrevet og analyseret nogetsteds? Dens anvendelsesområde
synes j o at svare til visse former
for konjunktiv p å andre sprog,
så mon den findes dér hvor man
råder over et egentligt konjunktivsystem? Eller p å sprog der i
denne henseende minder om
dansk, fx svensk eller engelsk?
(En islandsk bekendt har fornylig over en flaske rødvin bedyret at fænomenet skam osse
findes på islandsk, men jeg ved
ikke om den meddelelse er helt
pålidelig).
Legedatiden findes i hvert
fald forskellige steder i Storkøbenhavn, har jeg kunnet konstatere og erfare gennem forældrebekendte. M o n den findes
i hele landet, og er den mon af
gammel eller ny dato?
Kan man sige noget om hvornår børn begynder at stille reelle
forslag i datid (min datter er
som sagt ikke begyndt endnu)?
- Alle disse spørgsmål kan vel
ikke besvares, og de er vel heller
ikke allesammen lige interessante. Men jeg ville gerne (der var
den!) høre hvad I ved og mener
om det!
Med venlig hilsen
Ole Meyer

I K æ r e Ole Meyer.
Det sprog børn taler med hinanden når de leger er ikke rigtigt
udforsket, og specielt har man
ikke interesseret sig ret meget
for semantiske forhold som
dem du spørger til.
Men det der er dit hovedærinde, legedatid, er faktisk omtalt.
Nordmanden Kjell Ivar Vannebo fortæller i sin disputats om
Tempus og tidsreferanse (1978
s. 373) at han har gjort ganske
de samme iagttagelser som du,
nemlig at børn når de taler sammen om den leg de er intenst optaget af, bruger fortidsformer,
hvor man skulle vente nutidsformer. Siden han i 1972 første
gang blev opmærksom på f æ nomenet har han talt med flere
forældre der har bemærket det
samme.

de, jeg er også han, du er også
den anden et eller andet i stuen
er disse vogne her og en del af
stuen er cowboy-lejren. Og nu
(svarende til præsens) kan så
også være dengang (svarende til
præteritum).
Nu er det jo kun en lille
stump af en samtale vi har til
rådighed, men efter Vannebos
forklaring må vi forestille os at
A begynder at »ride« samtidig
med at han siger så begyndte de
at ride, selvom intet i denne replik (hverken tids-, steds- eller
personangivelser) peger på legesituationens her og nu.
B's bevidsthed er øjensynlig
så opslugt af legen. Kun stedsangivelserne her og vinduet peger på at B er sig her- og nu-situationen bevidst.
I A's følgende replik træder
Han gengiver følgende autenhan derimod først helt uden for
tiske bid af en samtale mellem
legen, idet han omtaler den: så
to børn på seks og otte år under
leger vi at de bliver såret, og han
en cowboy- og indianerleg:
fortsætter i præsens, men perA: Når de hørte toget tude, så sonbetegnelsen svarer jo til legemønstret.
begyndte de at ride
B: så red han ind hér, mens den
Og endelig har vi så den sidste
replik, hvor jeg, du og her peger
anden red mod vinduet.
A : Så leger vi at de bliver såret, på at bevidstheden om her og
nu er tilstede, samtidig med at
og så hopper de på disse
tidsformerne sammen med cowvogne her og så bygger de
boylejren og høvdingen er henV: Du red fra cowboy-lejren,
tet fra den del af bevidstheden
og så kom jeg med høvdinder er opslugt af legen.
gen her....
Vannebo mener at kunne forUd fra denne forklaring har
klare fænomenet med at børn
legedatid altså ikke noget at g ø har et mønster for deres leg. De
re med konjunkriv eller irrealis.
efterligner noget de har set eller
Men som sagt: vi trænger til
opevet tidligere.
flere velunderbyggede undersøgelser for at kunne sige noget
Den lille samtalestump kunne
med sikkerhed.
rigtig nok tyde på at der i børneOtto Glismann
nes bevidsthed ligesom er to
verdener tilstede samtidig. Den
verden der består i at vi, jeg og
du leger hér i stuen nu. Men
samtidig den verden som de har
hentet legens mønster fra, noget
de tidligere har set, og som de
under den intense leg har svært
ved at holde ude fra her og nu
situationen. Derfor er vi også
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Sker der noget med
det offentliges sprog?
E n rapport fra Statens Informationstjeneste

I Mål & M æ l e nr. 1, 1. årgang stod
der en artikel af Erik Hansen med o¬
verskriften »Når det offentlige henvender sig til folket«.
I artiklen giver forfatteren nogle
eksempler på, at det offentliges sprogbrug er under al kritik. M e n han slutter med at afvise tanken om at lade
»professionelle
kommunikatører«
(journalister og reklamebureaufolk)
skrive teksterne for e m b e d s m æ n d e n e .
Hvis der skal komme noget godt ud af
det, m å e m b e d s m æ n d e n e selv lære at
skrive klart og forståeligt.
Det var i 1974. N æ s t e n som på bestilling blev der året efter - i 1975 - oprettet en ny statsinstitution, Statens In8

formationskontor (nu Statens Informationstjenste, i det følgende SI). SI
skulle være en slags konsulent for statens forskellige myndigheder, når de
vil informere befolkningen om vigtige
ændringer i lovene, nye love og bestemmelser osv. Konsulentvirksomheden består bl.a. af sproglig vejledning.
Den sproglige vejledning kan forme
sig på mange måder alt efter arbejdets
art. I de fleste tilfælde skal der fremstilles enten en tryksag eller en dagbladsannonce. SI beskæftiger sig både med opsætning, typografi, illustrationer og layout, men emnet i det følgende er kun tekstens ordlyd.

Når SI inddrages i arbejdet med udformning af teksten kan det være på
forskellige stadier i processen. M a n
kan stort set tale om tre forskellige
opgaver for SI:
1) A t skrive en tekst
2) A t omskrive en tekst
3) A t rette en tekst

I annonceteksten er der lagt vægt på
følgende:
Den skal v æ r e kort - den skal være
aktuel og n æ r v æ r e n d e (ikke Den 27.
september kl. 03.00, men / nat) - den
skal v æ r e instruktiv (ikke en time filbage, men tilbage til kl. 2).
Når SI selv står for teksten, er den
sproglige udformning ikke noget problem. Teksten er født læservenlig.

At skrive e n tekst

At o m s k r i v e e n tekst

Det sker, at en statslig myndighed
henvender sig til SI, så snart det er
blevet besluttet, at der skal udsendes
noget informationsmateriale eller indrykkes en annonce. P å det tidspunkt
er der endnu ikke skrevet udkast til
teksten. Det bliver så SI's opgave at
skrive det første udkast på grundlag
af de love, cirkulærer osv., der ligger
til grund for brochuren eller annoncen. Det sker i samarbejde med rekvirenten, dvs. det ministerium eller den
styrelse, der vil bringe informationen.
Når teksten er godkendt, udformes
tryksagen eller annoncen af en grafiker.

M e n det er langtfra altid SI, der skriver det første udkast. Oftest kommer
rekvirenten til SI, n å r det første tekstforslag er klar - skrevet af en embedsmand i statsforvaltningen. Det kan
v æ r e teksten til en annonce eller en
brochure, men det kan også v æ r e fx
en blanket eller et brev, som skal sendes ud til mange mennesker. Det sker
også med mellemrum, at en institution beder SI om lige at kigge på fx en
blanket, som har været anvendt i årevis, men som en medarbejder nu har
fået kig på - den ser da vist lidt oldnordisk ud, mon ikke den kunne moderniseres, skrives om, så den bliver
mere læservenlig? Det samme sker ind
imellem med de såkaldte paradigmer.
Et paradigma er en forskrift for,
hvordan en bestemt tekst, som skal
bruges mange gange, skal udformes det kaldes også en standardskrivelse.
Det er meget almindeligt at have paradigmer liggende til fx annoncer, der
skal indrykkes i dagbladene med mel-

Eks. 1 og 2 viser endepunkterne i
arbejdsgangen: en kgl. anordning i
den ene ende og en dagbladsannonce i
den anden.
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E k s . 1./ § 2 fastsættes

ophævelsen

af sommertiden

Anordning om fastsættelse af
sommertid for året 1981
Vi Margrethe den Anden, af Guds N å d e Danmarks Dronning, g ø r vitterligt:

I henhold til § 1 i lov nr. 223 af 24. april
1974 o m anvendelse a f sommertid bestemmes:

§ 1. Fra den 29. marts 1981 k l . 02.00 indføres en s æ r l i g tidsregning, idet k l o k k e t i d e n
på dette tidspunkt æ n d r e s t i l k l . 03.00.

§ 2. Denne tidsregning o p h æ v e s den 27.
september 1981 k l . 03.00, idet uret da stilles 1
time tilbage. Den da forløbne time betegnes i
tidsangivelsen som kl. 02.00 A og den kommende time som kl. 02.00 B.
§ 3. A n o r d n i n g e n g æ l d e r ikke for F æ r ø e r ne o g G r ø n l a n d .

E k s . 2. Annonce på grundlag af § 2, indrykket 26/9
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lemrum eller ved visse lejligheder. De
fleste steder, hvor man behandler ansøgninger, har man også standardsvar liggende i form af paradigmer.
Sådan et paradigma kan bruges i
årevis. Hvis det er fejlfrit og der ikke
sker lovændringer p å området, kan
det faktisk brages til evig tid.
Og dog. E n ting gør, at paradigmet
efterhånden forældes, nemlig sproget. Eksempel 3 er et brev skrevet efter et gammelt paradigma (hvor gammelt vides ikke), og eks. 4 er det samme brev skrevet efter et paradigma fra
1981.
Mange v i l nok synes, at brevet i
eks. 4 stadig virker meget tungt og
kancelliagtigt, og at det kunne omskrives langt mere radikalt. Det er
selvfølgelig rigtigt, og det er gjort i
eks. 5, som er SF s oprindelige forslag
til omskrivning af brevet i eks. 3.
Det brev der bruges nu, er eks. 4,
og det er et »kompromis« mellem eks.
3 og eks. 5.
V i skal nu se et eksempel på en mere
radikal omskrivning og beskæring af
en tekst. Det drejer sig om en annonce, som Fredningsstyrelsen skal indrykke i de lokale dagblade, n å r den
ophæver en bestemt type byggelinjer i
et område (byggelinjer afgrænser områder, hvor man ikke m å bygge). Den
oprindelige annoncetekst (se eks. 6) er
skrevet efter et paradigma fra begyndelsen af 1970'erne. Den gav i 1977
anledning til en klage fra en borger til
Aalborg Stiftstidende. Avisen bragte
en stort opsat artikel med aftryk af
annoncen, og alle - bortset fra enkelte
jurister - var enige om, at annoncen
var komplet uforståelig for uindviede.

Eks. 3. Afslag på ansøgning anno
1980
I en hertil indgivet ansøgning har De ansøgt
om, at der m å blive meddelt Dem dansk indfødsret.
Det fremgår af den politirapport, der er blevet optaget i anledning af ansøgningen, at De
ikke behersker det danske sprog p å en sådan
måde, at De kan anses for egnet til at få meddelt dansk indfødsret; man skal herved oplyse,
at i almindelighed kan en ansøgning om dansk
indfødsret kun forventes imødekommet, såfremt ansøgeren er det danske sprog mægtig i
nogenlunde samme omfang som danske på
samme udviklings- og dannelsestrin. Under alle
omstændigheder er det en betingelse, at ansøgeren skal have lært at beherske det danske
sprog på en sådan måde, at han herved er blevet
i stand til at opnå tilknytning til det danske
samfund.
Indenrigsministeriet har på denne baggrund
ikke ment at kunne foretage videre i anledning
af Deres ansøgning, før De har haft lejlighed til
at søge at forbedre Deres kendskab til det danske sprog, eventuelt ved at deltage i et kursus i
dansk. Ved at rette henvendelse til den kulturelle forvaltning i den kommune, hvori De bor, vil
De kunne få oplysning om de muligheder, der
findes for at få undervisning i dansk.
Såfremt De på et senere tidspunkt mener at
have gjort sådanne fremskridt, at De kan tale
og forstå og eventuelt også læse og skrive dansk
som foran beskrevet, vil indenrigsministeriet
være villigt til at tage Deres ansøgning om
dansk indfødsret op til fornyet overvejelse.
Med henblik herpå kan De sende en skrivelse til
indenrigsministeriet under henvisning til det o¬
venfor angivne journalnummer, eventuelt vedlagt et bevis for, i hvilket omfang De har fulgt
et kursus i dansk samt med hvilket resultat.
Fire bilag følger hoslagt tilbage, men disse bilag
bedes tilbagesendt hertil sammen med Deres
eventuelle anmodning om, at indfødsretsansøgningen m å blive taget op til fornyet overvejelse.
Man skal samtidig udtrykkeligt henlede Deres opmærksomhed på, at meddelelse af dansk
indfødsret er et lovgivningsanliggende, og indenrigsministeriet kan derfor ikke give nogen
bindende udtalelse om, at Deres ansøgning vil
blive imødekommet, så snart Deres danskkundskaber i fornødent omfang måtte være
blevet forbedrede.
P.M.V.
E.B.
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Eks.

4. Samme som eks. 3, anno
1981

Indenrigsministeriet kan ikke for tiden viderebehandle Deres ansøgning om dansk indfødsret.
Grunden hertil er, at De, efter politiets vurdering ved afhøringen af Dem, endnu ikke behersker det danske sprog godt nok.
Det er en betingelse for at få dansk indfødsret, at ansøgeren behersker det danske sprog p å
en sådan måde, at han/hun er blevet i stand til
at opnå tilknytning til det danske samfund.
Hertil kræves som regel, at han/hun behersker
sproget nogenlunde lige så godt som en dansker med tilsvarende uddannelse, beskæftigelse
m.v.
Man anbefaler Dem derfor at tage undervisning i dansk. Den kulturelle forvaltning i den
kommune, De bor i, kan oplyse om, hvor der
afholdes kurser i sproget.
Når De mener at have lært sproget tilstrækkeligt godt - det vil sige, når De kan tale og
forstå, helst også læse og skrive dansk uden
vanskelighed - kan ministeriet tage Deres ansøgning op igen. De behøver ikke at skrive en ny
ansøgning, men skal blot sende et brev til ministeriet om, at De ønsker ansøgningen behandlet
igen. Vedlæg eventuelt bevis for, at De har deltaget i danskkursus, og henvis venligst til journalnummeret (se øverst til højre).
Ministeriet kan ikke give nogen bindende udtalelse om, hvorvidt en senere ansøgning fra
Dem vil blive imødekommet, da indfødsret (ved
naturalisation) gives ved lov; det er derfor folketinget, der har den endelige afgørelse.
Diverse bilag tilbagesendes hermed. Hvis De
senere ønsker ansøgningen behandlet på ny, bedes bilagene indsendt igen.

Eks.

5.

Så langt vil ministeriet ikke
gå.

Vedr. Deres a n s ø g n i n g o m
indfødsret

dansk

Indenrigsministeriet kan ikke på nuværende
tidspunkt
imødekomme
Deres ansøgning om dansk indfødsret.
Grunden til det foreløbige afslag er,
at De endnu ikke behersker det danske sprog godt nok. Det fremgår af
den politirapport, der er blevet optaget i forbindelse med ansøgningen.
Ministeriet kan ikke gå videre med
Deres ansøgning, før De har fået et
bedre kendskab til dansk, og man anbefaler Dem derfor at tage undervisning i sproget. Den kulturelle forvaltning i den kommune, De bor i , kan
oplyse om, hvor der holdes kursus i
dansk sprog.
N å r De mener at have lært sproget
tilstrækkelig godt - dvs. når De kan
tale og forstå, evt. læse og skrive
dansk uden vanskelighed - kan ministeriet tage Deres ansøgning op igen.
De behøver ikke skrive en ny ansøgning, men blot sende en anmodning til
ministeriet om, at ansøgningen må
blive behandlet igen. Vedlæg evt. bevis for, at De har deltaget i dansk-kursus, og husk at henvise til journalnummer (se øverst til højre).
N B ! Ministeriet kan ikke med sikkerhed love, at ansøgningen vil blive
imødekommet i anden omgang.
Indfødsret fås ved lovgivning, og
det er Folketinget, der har den
endelige afgørelse.
M e d venlig hilsen
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E k S » 6 . Annonce 1977

Ophævelse af byggelinier.

b k S . 7 . Annonce 1982
O p h æ v e l s e af byggelinier
Odder

Støvring kommune.

Under henvisning til § 47, stk. 4, i
lov om naturfredning (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. oktober 1975) og
miljøministeriets bekendtgørelse nr.
542 af 27. oktober 1975 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til fredningsstyrelsen bekendtgøres herved,
at fredningsstyrelsen den 25. oktober
1977 har truffet bestemmelse om, at
reglen i naturfredningslovens § 47,
stk. 1, nr. 1 og 2, om, at der ikke uden
fredningsnævnets tilladelse på placeres bygninger, skure, campingvogne
og lignende inden for en afstand af
300 meter fra visse skove og 150 meter
fra visse offentlige veje, ikke skal gælde for nedenfor anførte områder, der
er omfattet af de af Støvring kommunalbestyrelse vedtagne og af planstyrelsen ved skrivelse af 13. september
1977 godkendte midlertidige rammer
for indholdet af lokalplaner i Støvring
kommune, jfr. § 15 i lov nr. 287 af 26.
juni 1975 om kommuneplanlægning.
Bestemmelsen i § 47, stk. 1, nr. 1,
om skovbyggelinie gælder ikke for de
eksisterende byzoneområder i Støvring
by, og bestemmelsen i § 47, stk. 1, nr.
2, om vej byggelinie gælder ikke for de
eksisterende byzonearealer i Øster
Hornum og Sørup byer, der er beliggende langs Nibe-vej en og omfattet af
ovennævnte rammer.
Miljøministeriet, fredningsstyrelsen,
den 17. november 1977.

kommune

Bestemmelsen o m vejbyggelinie i naturfredningslovens § 47 gælder fremtidig ikke for
det o m r å d e til boligformål i H o u by, der er
omfattet af lokalplan nr. 5007 for Odder
kommune.
Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, den 2.
marts 1982.
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Annonceteksten er først og fremmest
for lang. Mange af oplysningerne er
ikke til den borger, der læser annoncen, men til Fredningsstyrelsen selv.
Og de oplysninger, der står, er pakket
sådan sammen, at de fleste læsere m å
give op, inden de når til slutningen af
den første sætning.
Der blev nu lavet et nyt paradigma
til denne annonce, og resultatet ses i
eks. 7
Annonceteksten er - efter SI's mening
- stadig for kringlet, men den er nu så
kort, at de læsere, der berøres af den,
har en chance for at få at vide, hvad
man vil fortælle dem.
Så gennemgribende omskrivninger er
sjældent nødvendige. E t typisk eksempel på en ganske let omskrivning
er eks. 8 og eks. 9. I eks. 8 ser man et
færdigt udkast til annoncetekst skrevet af folk i arbejdsministeriet. E k s . 9
er den færdige annonce. Teksten er
kun æ n d r e t ganske lidt.

Eks.

8. Udkast til annonce

O m l æ g n i n g af f e r i e å r e t .

P r . 1. januar 1982 er ferieåret omlagt,
så det går fra 2. maj til 1. maj.
Det nye ferieår begynder den 2. maj
1982.
Det betyder, at den ferie, du har optjent i 1980, skal afholdes i perioden
fra 1. april 1981 til 1. maj 1982.
Den ferie, du har optjent i 1981 kan
du først afholde fra 2. maj 1982.
Venlig hilsen
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Eks.

9. Færdig annonce

Januar Q.

December

. O November

FERIEÅRET
ER LAGT OM
Ferieåret går nu fra 2. maj til 1. maj.
Det betyder, at den ferie, du optjener i 1981, skal holdes i perioden
2. maj 1982 - !. maj 1983.
Men det betyder også, at hvis du vil holde ferie i april 1982, må du
gemme nogle feriedage - de kan ikke tages af den nye ferie.
Venlig hilsen
Arbejdsministeriet

Der er en bestemt ting, der medvirker
til, at officielle annoncer, breve osv.
ofte bliver urimeligt tunge. Det er de
mange henvisninger til love, cirkulærer og bekendtgørelser. Det er ikke
nok i en annonce at fortælle, at Vejdirektoratet nu har lagt nye byggelinjer på ejendomme langs den og den
vej. M a n skal også fortælle, hvilken
gældende lov der bemyndiger Vejdirektoratet til at gøre det. Det har man
altid gjort ved hjælp af tre velkendte
udtryk:
Under henvisning ///§....
I medfør af § ...
I henhold til % ...
P å den m å d e kan den, der skriver teksten, løbende fortælle sig selv og sine
kolleger, at han/hun følger loven, og
andre kan kontrollere, om loven er
fulgt.

