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A t barnets og kvindens sprog ligner
hinanden, er ganske forståeligt: ligesom barnet taler
kvinden
hurtigere
og mere end manden, hvorved hendes sprog nødvendigvis
må blive
simplere. Kvinden
har i sproglig henseende mere af det
umiddelbare
instinkt end egenlig
bevidsthed.
Knud Hjortø

SPfOgliiheder
?Aldringen (om det at blive
ældre etc). Dansk er det ikke
iflg. Store danske Ordbog, det
kommer givetvis fra svensk.
Men kan det bruges med r i melighed?
Venlig hilsen,
Helga Engberg Lind
!Ja, faktisk mangler vi et ord
der, et der så at sige betyder det
modsatte af opvækst.
Aldring
er efter sin form et u d m æ r k e t
ord, men ifølge ordbøgerne findes det altså ikke i dansk. Hvis
det en sjælden gang dukker op,
skal det nok vise sig at det er en
kopi efter svensk
Åldrande,
'det at blive gammel'.
Jeg tror ikke at ordet ville have de store chancer i dansk, for
det passer ikke rigtigt i mønsteret for ord der ender på -ing. De
består næsten alle af stammen
af et udsagnsord + ing: opfordring, regering,
tilsætning,
rulning, styring, deling osv.
M e n der findes ikke noget udsagnsord aldre som kunne svare
til aldring, og derfor kan dette
ord ikke rigtigt forstås.
Vi har ganske vist aldrende,
der ligner en form af et udsagnsord, jf. styrende, rullende, opfordrende osv., men det
findes kun i den form og opfører sig helt igennem som et tillægsord. I ældre sprog havde
man ganske vist aldres i betydningen ' æ l d e s ' , men det er forsvundet.
Der kommer nye ord i n d i
dansk hver eneste dag, og det
går tit uden vanskeligheder hvis
ordene bare er sig selv: respons,
disko, burger. Men hvis et ord
dels viser forbindelse med et levende
orddannelsesmønster,
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som det med -ing, og dels alligevel ikke ligner, som aldring, så
er det et virkeligt fremmedelement.
EH

!Kære Mål & Mæle!
Jeg kommer i tanke om en
sproglig pragtblomst som jeg i
sin tid skrev op. Jeg synes ikke
den bør glemmes:
Energiministeren stod og
skulle t i l Saudiarabien, og en
journalist spurgte ham i radioen, hvordan han nu ville bære
sig ad med at skaffe os noget
olie. Det er altså så længe siden
som dengang med den klokkerene aftale. Det var den han
k o m hjem med. M e n da han
blev spurgt hvordan han ville
b æ r e sig ad, sagde han til journalisten: Jeg vil se at komme
ind i en konkretiserende dialog.
- Og inden journalisten kunne
spørge hvad han mente med
det, var han væk. - I burde næsten have en lille rubrik hver
gang med pragtblomster.
Med venlig hilsen
Inger Bang

Da krigen medførte at regeringen pålagde nye skatter og
da skattebyrden i forvejen var
stor kan man ikke undre sig
over at borgerne klagede sig og
at stemningen i det hele taget
var trykket.
Jeg kunne godt tænke mig at
vide, om det her er lettere at
sætte tre kommaer (pausekommatering) end fire (grammatisk
kommatering), når man skal gå
systematisk til værks. Selv synes jeg ikke, at der er nogen
forskel i sværhedsgrad,
men
derfor kan det jo godt være, at
skolebørnene
kan få lidt mere
besvær med at sætte pausekommaer end grammatiske kommaer. Jeg vil derfor gerne spørge
Ole Togeby, om der findes undersøgelser af, hvilken kommateringsmåde der er den letteste,
og hvad de i givet fald går ud
på.
Da vi alle læser mange gange
mere, end vi skriver, er hensynet til lethed eller sværhed for
de skrivende dog ikke det væsentligste. Det afgørende må
være, at de læsende lettes i arbejdet med at opfatte og forstå
de tekster, de læser. Til belysning af problemet med kommateringens betydning for læseligheden kan jeg ikke lade være
med at citere følgende sætningskæde fra Togebys artikel:

Det er lettere for læseren at
?I artiklen om kommasætning i forstå at en meningsmæssig del
MÅL & MÆLE
nr. 1, 1981 er selvstændig eller at en information er parentetisk når det er
undrer Ole Togeby sig over,
markeret med komma.
hvorfor kun så få har lært pausekommatering i skolen. Hvis
Rent læseteknisk (der tænkes
man uden videre går ud fra, at her ikke på huskearbejdet, men
pausekommatering ikke er svæ- på selve iagttagelsen af det
skrevne) forekommer
denne
rere end grammatisk kommatesætningskæde
mig at være letring, kan man godt undre sig
tere, hvis den kommateres
over det. Men måske er det
grammatisk:
sværere at artikulere sin mening
end bare at konstatere foreDet er lettere for læseren at
komsten af grund/ed og udforstå, at en meningsmæssig del
sagnsled. Lad os tage det eks- er selvstændig, eller at en inforempel, som Ole Togeby selv mation er parentetisk, når det
er markeret med et komma.
bruger:

De tre kommaer bevirker, at
læsningen
af
sætningskæden
foregår langt lettere, end hvis
der overhovedet ingen kommaer er. Denne konstatering giver
anledning til mit andet spørgsmål til Ole Togeby; Er der lavet
undersøgelser
af, om den ene
kommateringsmåde
er at foretrække frem for den anden rent
læseteknisk?
I
bekræftende
fald, hvad går undersøgelsen ud
på?
Jeg kan godt se, at man får
en nærere sammenhæng mellem
ordene og tegnene, når man artikulerer sin mening ved hjælp
af kommaer, men det er der ikke vundet noget ved, når teksten samtidig bliver vanskeligere at læse. Dertil kommer, at
læseren i visse tilfælde vil finde,
at meningsartikulationen ved
hjælp af pausekommaerne ikke
helt dækker hans egen måde at
sige det samme på, således at
der kan komme en smule forstyrrelse af kommunikationen
mellem den skrivende og den
læsende.
Venlig hilsen
Kristian Madsen
!Kære Kristian Madsen
Nej, der findes ingen undersøgelser om hvilken kommateringsmåder der er den letteste,
hverken om hvilken der er lettest at lære at sætte eller hvilken
der er lettest at læse.
Når man går ind for pausekommatering må man også antage at den er lettere både at lære og at læse. Derfor har Erik
Hansen og jeg nu besluttet os til
at gennemføre et eksperiment
hvor vi prøver at undersøge dette. Det kommer til at tage nogen tid, men når resultatet foreligger skal vi nok skrive om det
i Mål & M æ l e .
Du skriver at læseren i visse
tilfælde vil finde at meningsartikulationen ved hjælp af kommaerne ikke helt dækker læse-

rens egen måde at sige det samme på. Ja, det er helt korrekt;
det er det der er fordelen ved
pausekommatering, at man kan
så at sige høre hvordan forfatteren har ment det skal læses op
og forstås. Således kan man
måske også i eksemplet fra min
artikel se at jeg taler temmelig
hurtigt og derfor ikke bruger så
mange pausekommaer som jeg
kunne gøre, og som andre måske ville gøre i de samme sætninger. Sådan lyder det at høre
på mig. Der er ganske simpelt
mere kommunikation i pausekommaer,
or

?Kære Mål & Mæle!
I de senere år er forholdsordet
eller biordet omkring - vel først
og fremmest i medie- og pampersproget - kommet voldsomt
på mode og vel at mærke ikke i
de gængse betydninger 'rundt
om' (han gik omkring huset) eller 'henved' (omkring 20 mennesker var tilstede), men snarere i betydningen 'om' evt. 'hvad
angår' (der førtes en livlig debat
omkring de sidste begivenheder, omkring det kan man sige
at ...). Ofte kan omkring tilsyneladende uden videre erstatte
om, men der er dog grænser (de
sad og talte omkring de sidste
begivenheder - dén går vist ikke); omvendt synes omkring at
finde anvendelse, hvor om ville
være utænkeligt, således i det i mine øjne - slemme udtryk
problemer omkring eller værre
problematik omkring.
Hvor langt tilbage kan man
følge denne brug af omkring,
og hvordan er den kommet ind i
sproget - kan redaktionen sige
noget »omkring« det?
Ole Lauridsen
Århus
!Kære E H og O T
Der er et fænomen jeg absolut
må skrive til jer omkring. Det

Sprogligheder '

.

:

Denne brevkasse handler om
sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om sprog,
men det er også fine detaljet
i sproget som man bliver opmærksom på, og som man
vil gøre andre bekendt med.
Går I rundt og tænker på
sprogligheder, så send 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 til
Jul. Gjellerups Boghandel
Sølvgade 87
1307 København K
og mærk kuverten Sprogligheder.

drejer sig omkring den omkringsiggribende anvendelse af
omkring i stedet for om. Dette
anmassende, betonede omkring
(der med forkert betoning fungerer som militær kommando)
nedtramper det beskedne, ubetonede om.
Ustandselig berettes om: diskussioner omkring ... problemer omkring
røre omkring
et eller andet. Det giver mig helt
forkerte associationer. Jeg håber på nogle berigende kommentarer. Snak nu ikke udenomkring!
Venlig hilsen
Erik B. Madsen
Hillerød
IKære Ole Lauridsen og
Erik B. Madsen.
Først: hvor langt tilbage kan
man følge sprogbrugen? Ordbog over det Danske Sprog har
eksempler på at omkring betyder 'angående' eller 'vedrørende' fra 1898 omkring Grønnegade-Teatret men skriver ellers
at det især er avissprog.
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Hvorfor er det kommet ind?
Jeg tror der er to faktorer der
gør sig gældende: den ene er
den at det lyder finere, mere betydningsfuldt og indflydelsesrigt at tale om problematikken
omkring end problemerne om
at. Den betydningsfulde stil kan
ikke bæres af for korte ord; der
m å rent rytmemæssigt nogen
flere stavelser p å . Den anden
faktor er nok den at man med
ordet omkring får angivet en
lidt anden betydning end med
ordet om. I den fysiske betydning angiver omkring dels den
mere omfattende placering eller
bevægelse, dels mindre præcis
og tætsluttende placering eller
bevægelse: et bånd om skoen er
et enkelt stramt b å n d ; et bånd
omkring skoen kan være bredere og løsere og flere gange rundt
om. Denne forskel er der også
når om og omkring betyder 'angående' eller ' v e d r ø r e n d e ' . De
talte om de sidste begivenheder
betyder at den ene fortalte de
andre hvad der var sket, men de
talte omkring de sidste begivenheder får betydningen at der ikke blot blev fortalt hvad der
skete, men også om hvad man
syntes om det og hvad der så
ville ske og hvorfor det var
sket. Omkring angiver at det er
mere omfattende og mindre
præcist. Og det kan man ofte
have brug for at angive.
Det er nok rigtigt at det ofte
er pingerne og pamperne der
dels har brug for at virke mere
betydningsfulde og som dels
har brug for at være upræcise
og omfattende i deres udtalelser. Jeg kan ikke se at der er noget principielt galt med problematik omkring, det er bare med
dette udtryk som med andre der
angiver høj grad af noget, de
bliver slidt ved brug og får devalueret deres betydning. Og
tomme tønder buldrer mest omkring.
OT
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? N u , da mund- og klovesygen
ser ud til at v æ r e fjernet igen
fra dansk område, kunne man
benytte lejligheden til med mig
at undre sig over betegnelsen
mund- og klovesyge.
1 følge ordbog over det danske sprog benyttes betegnelsen
mule for mundåbningen hos
klovbærende dyr. En mere korrekt betegnelse for sygdommen
m å t t e derfor v æ r e mule- og
klovesyge.
Det viser sig også, at denne
betegnelse anvendes i de øvrige
nordiske sprogområder. På
svensk kaldes sygdommen muloch klovsjuka, og på norsk
hedder den mule- og klauvsyka,
også på tysk bruges en tilsvarende betegnelse: maul- und
klauenseuche.
Til gengæld bruger engelsk
betegnelsen foot- and mouthdisease, altså en betegnelse, der
ville svare til human biologi.
Det eneste sprog, som blander formerne sammen synes at
være dansk. Logisk set. måtte
man vist foretrække betegnelsen mule- og klovesyge.
Venlig hilsen
K. Hyllested
Roskilde
\Mule betegner på moderne
dansk de ydre kødfulde munddele hos dyr som køer, heste og
får. Ordbog over det Danske
Sprog oplyser at ordet »sjældnere« kan betegne selve mundåbningen eller (den forreste del
af) mundhulen; denne betydning af mule er også meget
sjælden på norsk og svensk.
Da det ved sygdommen aphthæ epizooticæ er mundhulen
der inficeres, kunne man altså
godt tale om mule- og klovsyge
- ganske vist med mule i en betydning som ikke bare er sjælden, men fremmed for de fleste
danskere.
(Det er sikkert det tyske ord
Maul der ligger bag de norske '

og svenske betegnelser, og det
betyder 'mund- og mundhule
hos dyr').
Der står ikke i Ordbog over
det Danske Sprog at mule skulle kunne betegne mundåbningen hos klovbærende
dyr, men
nok -- meget sjældent - hos mulebærende dyr. Og da nu også
svin angribes af den frygtede
sygdom og da svin under ingen
o m s t æ n d i g h e d e r har muler,
men tryner, forekommer mund
slet ikke at v æ r e nogen dårlig
løsning i mund- og klovsyge.
Mund er jo ikke udelukkende
noget p å mennesker: man taler
om insekters munddele, en kat
kan rende rundt med en mus i
munden, og man giver hunde
mundkurv på!
Men der er flere sproglige
problemer med mund- og klovsygen. Hedder det klovsyge eller klovesyge?
Man kan ikke slå mund- og
klovsyge op i Retskrivningsordbogen, men man kan finde
mund under M , og under K kan
man finde klovfejsyge. Det vil
sige at mund- og klovsyge er l i ge så korrekt som mund- og
klovesyge.
Der er en ret stærk tradition
for mund- og klovesyge, og det
var også det der stod på politiets skilte under den sidste epidimi. Det er imidlertid den altdominerende regel for sammensætninger at navneord ikke står
i flertal, men i stammeform når
de er førsteled: klovdyr, fodtøj,
brilleglas, koppevaccination,
spilopmager osv.
Derfor er mund- og klovsyge
den form der bør foretrækkes.
EH

?Kære Mål & Mæle!
I Mål & Mæle nr. 2, 1981, s. 7¬
8, påstår Lars Anton Henriksen, at jeg et sted skulle have
skrevet, at ordet forlegen egentlig betyder »som har taget ska-

de af at ligge«. Ordet »egentlig« er i den forbindelse meget
dårligt valgt, skriver L . A . H . ,
det ville have været klarere at
sige »engang« eller »oprindelig« . Det kan jeg ikke v æ r e uenig med ham i , og derfor ville
jeg v æ r e ked af det, hvis jeg
faktisk havde skrevet det, som
han beskylder mig for; men det
har jeg ikke.
Jeg har været inde p å ordet
forlegen ét sted, nemlig i min
Vejledning i brug af Ordbog
over det danske Sprog, 1970, s.
68, hvor jeg har skrevet:
»En i vore dage meget udbredt h å n d o r d b o g udelader ved
gængse ord betydningsforklaringer, men ikke citater. Resultatet kan blive ganske besynderligt. F.eks. gives oplysningen
om, hvad forlegen betyder,
udelukkende ved hjælp af citatet » hun er meget forlegen i selskaber«, et citat, der får en vis
pikant interesse ved, at der i
øvrigt ikke oplyses andet om
ordet, end at det egentlig betyder 'som har taget skade af at
ligge'.«
Efter min mening behøver
man ikke at være en meget opmærksom læser for at blive
klar over, at jeg her refererer
den pågældende ordbogs oplysninger. Det famøse »egentlig«
er det ord, som ordbogen selv
bruger.
Med venlig hilsen
Poul Lindegård Hjorth
IKære Erik Hansen.
Et par småbemærkninger til
Mål & Mæle, 8. årg. nr. 2. s. 2.
På Strøget. Stykket der senere
fik dette navn, hed og hedder
stadig Østergade.
Som du rigtigt skriver, og som man forlængst har erkendt (Madvig)
brugtes på ved udkørselsvejene
gennem byportene. Derfor hed
det på Østergade og det høres
da endnu. At brugen af denne
præp. herfra overførtes til det

nye navn synes mig den simpleste forklaring.
S. 4. Gå rabundus. Jeg har
selv gået svanger med en forklaring af gå rabundus som en folkelig omdannelse af gå ad undas, men jeg har ikke fået sagen
n æ r m e r e undersøgt.
Aage Hansen
Charlottenlund

!Ingengang en gang til.
Anne Lise Munck Nordentoft rettede i forrige nummer et
spørgsmål til Mål & Mæle angående brugen af ordet ingengang. Jeg vil gerne erklære mig
komplet uenig med E . H . om
hans svar derpå. Det er helt urimeligt at forklare ordet ingengang som en privat stavemåde,
der skal gengive udtalen af ordet, svarende til at skrive slæk
= slet ikke, dark = der er ikke
eller vofer = hvorfor.
Det er jo sammensat af to
kendte og tydeligt udtalte ord,
ingen og gang, og betyder det
samme som ikke engang, måske
i endnu højere grad indeholdende et element af forbavselse eller forargelse f.eks. Og det har
du ingengang fortalt mig eller:
jeg gav ham en flot gave, og
han har ingengang sagt tak (underforstået: det er dog et stift
stykke). At mene, det har omtrent samme betydning som
aldrig, anser jeg også for helt
ved siden af.
Jeg mener, det er et almindeligt brugbart dansk ord, - ganske som ingenting, der jo er lig
ikke en ting, eller ikke nogen
ting. Måske er ingengang lidt
gammeldags, måske mere taleend skriftsprog, men absolut
forståeligt for enhver.

på at rette ingengang til ikke engang da det jo ikke forandrede
væsentligt på meningen, men
m å s k e nok p å sprogtonen, som
jeg med vilje i nævnte børnebog
har gjort så n æ r tale- eller måske snareere bedstemor-fortælle-sprog som muligt.
Vibeke Olesen Larsen
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Jeg melder mig som forfatter
til den af Anne Lise M . N.
nævnte hos Aros udkomne børnebog, og kan oplyse, at jeg -omend modvilligt -er gået ind
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Skolestile og skriftsprogsnormen
Den undersøgelse, som her skal refereres, vil blive publiceret i løbet af foråret 1983 af Danmarks Lærerhøjskole
og vil kunne lånes på de fleste biblioteker.
Oprindelig var den planlagt som en
undersøgelse af dialektnedslag i danske
stile skrevet af elever i 9. klasse og 4.
klasse i Vendsyssel. Men det viste sig
snart, at stilene var så interessant stof i
mange andre henseender end den rent
dialektale, at jeg besluttede at lave en
undersøgelse, der mere generelt berørte
alle sider af skoleelevernes skriftsprog
(stavning, bøjning, sætningsbygning
og ordvalg).
Dialektundersøgelsen er en del af et
forskningsprojekt om skolesproget hos
eleverne i Hirtshals Kommunes skoler,
hvis resultater offentliggøres i bogform
på Gyldendals Forlag, juni 1983. Dette
projekt omfatter både talesprog og
skriftsprog, sproget i klassen og i
hjemmet og dialekten i sin klassiske så
vel som sin moderne skikkelse. Resultaterne er tilvejebragt dels gennem
iagttagelse, dels ved spørgsmål til lærere, forældre og børn.
Projektet er gennemført af medarbejdere ved Danmarks Lærerhøjskoles
Institut for dansk sprog og litteratur,
Aalborg Universitsetscenter og dialektforskningsinstituttet ved Københavns
Universitet i samarbejde med Hirtshals
Kommune.
Hirtshalsstilene og
kontrolgrupperne
M i n bredere anlagte undersøgelse af
skoleelevernes skriftsprog bringer også
resultaterne af den rene dialektunder6

søgelse. Begge undersøgelser bygger på
stile fra folkeskolens afgangsprøve,
sommeren 1981, og skolestile med fælles emne for 4. og 9. klassetrin i december 1981. Der er i alt gennemgået 328
stile fra Hirtshals Kommunes skoler.
Stilene blev af klasselærerne valgt ud
således, at der blev undersøgt 8 stile fra
hver eneste klasse. A f disse 8 skulle de
4 være skrevet af klassens 4 mest dialekttalende elever. Så vidt muligt skulle
der være lige mange stile fra drenge og
piger.
Formålet med undersøgelsen er foruden at beskrive skoleelevers skriftsprog i almindelighed at give forklaringer på afvigelser fra det (officielt) anerkendte skriftsprog, specielt hvilke afvigelser der kunne tænkes at have deres
baggrund i lokalsproget eller jysk i almindelighed. For at give en sikrere vurdering af disse afvigelser har jeg benyttet stile fra andre egne af landet til
kontrol. Kontrolmaterialet består af 72
stile fra folkeskolens afgangsprøve,
sommeren 1981, dels fra hovedstadsområdet, dels fra det sydøstlige Danmark, i alle tilfælde hele klasser. Der er
således gennemgået 400 stile i alt.
Undersøgelsens metode
Enhver beskrivelse m å bygge på en eller anden form for direkte eller indirekte sammenligning, helst med noget
velkendt. Jeg har valgt at sætte elevernes skriftsprog i forhold til en ret
streng og konservativ skriftsprogsnorm. Det giver nemlig anledning til at
registrere flest detaljer og åbner derved
mulighed for den grundigste redegørelse for tendenser i moderne skriftsprog.

Det betyder også, at jeg som afvigelser har registreret ord, stavemåder og
konstruktioner, jeg aldrig som lærer
ville rette eller bedømme negativt. Når
jeg har udregnet »fejl« procenterne for
stilene og har fået temmelig høje tal,
skal de altså ikke tages som udtryk for,
at nutidens børn skriver dårligt, men
for at skriftsproget er i skred. Jeg har
f.eks. registreret »fejl« af typen udenfor dit hus med sammenskrivning af
biord og forholdsord, fordi Retskrivningsordbogen udgivet af Dansk
Sprognævn endnu forlanger særskrivning, når der er en styrelse for forholdsordet (her: dit hus). Tilsvarende
er konstruktionen vi skal ned og kigge
på ænderne registreret som afvigelse,
fordi den konservative skriftsprogsnorm kræver markeret underordning:
vi skal ned at kigge på ænderne (fortolket som 'for at'). M e n for at understrege afhandlingens beskrivende holdning har jeg gennemgående talt om afvigelser, ikke om »fejl«.
Stort set samtlige typer af afvigelser
er opført i en registrant, der B E S K R I V E R , hvilken sproglig regel hver enkelt
afvigelse er brud på. F.eks. er afvigelsen så skal skolen erklærer eleven for
uegnet beskrevet således: »Nutid for
navneform styret af mådesudsagnsord«. Reglen for ordformernes sammenstilling i sætningen lyder nemlig:
»månedsudsagnsord styrer navneform
uden at.« Dvs., at når der i en sætning
optræder et mådesudsagnsord i nutid
eller datid (kan, skal, vil, må, bør
(tør)), så skal det efterfølges af navnemåde (uden at).
Men i en del tilfælde har det ikke
været muligt at beskrive en afvigelsestype som brud på en bestemt regel, fordi en række afvigelser, der gav samme
resultat, var brud på forskellige regler.

Det gælder f.eks. fejlen »Ubestemt
for bestemt form af navneord«. 1 eksemplet: Da fader så smykker, kunne
han se, at de var værdifulde, brydes
den grammatiske regel om, at der henvises til tidligere nævnte personer og
ting, som jo altså er bekendte, ved
hjælp af bestemt form (faderen, smykkerne). Men i eksemplet Længere hen
på aften (i stedet for: aftenen) er det
simpelt hen udtrykket hen på aftenen,
jf. tilsvarende: om dagen, om aftenen,
som har bestemt form på dansk.
Hertil kommer så, at fejlene har vidt
forskellige årsager. Den sidst omtalte
fejl, aften for: aftenen, er udbredt over
hele landet, men hos rigsmålstalende
skyldes den en generel tilbøjelighed til
at springe den ene af to ens stavelser
over. Hos vendelboerne kan forklaringen være en anden, idet ordene morgen og aften aldrig har været brugt i
bestemt form i vendelbomål. Der har
man i stedet sagt: om morningen og
om aftningen.
Det første eksempel med fader (for:
faderen) er af en type, som man ikke
finder hos rigsmålstalende. Ubestemt
form optræder nemlig undertiden i dialekten som en slags egennavn.
Men der er endnu flere ejendommeligheder i forbindelse med denne fejltype. Mange elever i Hirtshals skriver i
besvarelsen af det fælles emne for 4. og
9. klasse, »Sådan fejrer vi jul hos os«:
så ligger vi gaverne under juletræ. Den
ubestemte form af navneordet juletræ
beror her ikke på en anden begrebsopfattelse end rigsmålets, men skyldes, at
intetkønsordene i det lokale bøjningsmønster ender på -e, udtalt ø som i
bønne i bestemt form ental. I skreven
form resulterer denne udtale i sammenfald mellem ubestemt og bestemt form.
Eksemplets første afvigelse fra det
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anerkendte skriftsprog er ligger (i stedet for: lægger). Skriftsproget forlanger lægger i forbindelse med genstandsled, altså netop: vi lægger gaverne, ligger derimod, når der ikke er
noget genstandsled: gaverne ligger under træet. Denne grammatiske regel
brydes imidlertid i mange dialektalt og
socialt prægede sprogbrug. I vendelbomålet er der ganske simpelt kun ét udsagnsord, nemlig ligge, og det bruges
derfor både i forbindelse med og uden
genstandsled.
I vulgærsproget, som man traditionelt har kaldt det lavstatussprog, som
navnlig tales af de lavere sociale lag i
København, blandes ligge og lægge
sammen, således at lægge forekommer
uden genstandsled. Jeg har i en af stilene fra Hirtshals fundet eksemplet: de
(dvs. nogle ænder) har lagt i mosevandet. Det er altså ikke en dialektal form,
men uforfalsket talesprog. Og det finder man selvfølgelig også i vendelboernes stile.
Undersøgelsens områder og
resultater.
Det, der er fundet frem, beskrevet og
talt op i denne undersøgelse, er den
slags afvigelser, som man (Jørn Lund i
en artikel i Læsepædagogen) har sammenfattet under betegnelsen »formelle« fejl. Dvs. punktfejl, der kan rettes
ved at ændre en enkelthed i fremstillingen. Hver fejl er talt med, hver gang
den blev fundet i en stil. Den beregningsmåde er stik modsat af, hvordan
man traditionelt har talt i skriftlig
dansk. Dér tælles hver fejl kun én
gang.
Jeg har fulgt den anden praksis, fordi det ved gennemgangen af stilene viste sig, at de fejl, som skyldtes lokalsproget eller jysk i almindelighed, al8

drig var gennemført hos en elev. Jeg
fandt f.eks. en sikker dialektfejl som
do (for: du), men to linjer længere nede i samme stil stod der korrekt: du.
Den fulgte beregningsmetode i forening med det konservative skriftsprog,
som stilene er sat i forhold til, har naturligvis givet urimeligt høje »fejkprocenter. Tallene i statistikken nedenfor
må derfor ikke tages til indtægt for den
opfattelse, at det står helt galt til med
skolebørnenes skrivefærdighed.
N u har mit formål med at udregne
»fejkprocenter ene og alene været at
vurdere dialektens gennemslagskraft i
skriftsproget. Og i den henseende taler
tallene jo for sig selv. Både 0,38%,
som er fejlprocenten for samtlige dialektfejl i 9. klasse, beregnet på grundlag af optælling af det totale antal løbende ord, og i 1,40%, som er den tilsvarende procentsats for 4. klasse, er
meget lave procenttal i forhold til den
totale fejlprocent på hhv. 3,48% og
13,40%. De dialektale afvigelser ville
måske have fremtrådt med lidt større
procentuel vægt, hvis de var blevet sat i
forhold til en noget mindre konservativ
skriftsprogsnorm. P å den anden side
har grænsetilfældene talmæssigt ringe
vægt, og selv fejl med meget usikker
dialektal baggrund indgår i de netop citerede procenttal, der angiver sikre +
mulige dialektfejl.
Foruden de tværgående fejlprocenter har jeg foretaget tilsvarende beregninger for hver eneste stil fra Hirtshals,
folkeskolens afgangsprøve og 4. klasse. De interessanteste resultater af disse
beregninger er, at de spredte dialektale
fejl i hovedsagen er koncentreret om
nogle enkelte stile, at disse stile også i
almindelighed har høje fejlprocenter,
men at der på den anden side forekommer stile med lige så høje fejlprocenter

Tværgående »Fejlprocenter
9. kl.

1
samlet antal
løbende ord

II
samlet antal
»fejl«

III
sikre
dialektfejl

IV
mulige
dialektfejl

III + IV
alle
dialektfejl

Bindslev
Ulvkær
Hirtshals

12374
22422
20708

431
683
817

32
41
47

32
30
31

64
71
78

Samlet
(112 stile)

55504

1931

120

93

213

Tversted
Horne
Tornby
Bindslev

1536
1248
1159
1325
1284
1509
1967
1610
3501
2166
1380

161
204
90
343
253
214
152
191
148
353
127

7
9
5
13
7
10
10
15
8
44
9

5
24
5
9
14
5
6
10
2
12
10

Samlet
(88 stile)

16685

2236

137

102

V
totale
»fejl«%

3,48

VI
sikker
dialektf. %

VII
mulige
dialektf. °7o

VIII
samlet
dialektf. %

0.22

0,17

0,38

0,82

0,61

1,4

4. kl.
4. kl.
4a
4. kl.
4a
4b
Ulvkær 4a
4b
4c
Hirtshals 4a
4b
4c

239

13.4

uden en eneste dialektalt betinget fejl.
De højeste individuelle afvigelsesprocenter ligger i 9. klasse på ca. 12% og i
4. klasse på ca. 25%. Forskellen skyldes især, at der er mange flere stavefejl
i 4. klasse end i 9., for fejl i tegnsætning (punktum og komma) er slet ikke
medregnet.

Vendelbomålets konsonantsvind og
andre gamle lydudviklinger (især den
såkaldte nasalering) kan i skriftlig gengivelse gøre et almindeligt ord temmelig svært at genkende. E n dreng i 4.
klasse skriver om gaveuddelingen: og
det er det spang, hvilket betyder spændende, flere skriver kinger (for: kender), og vanilekrangse for -kranse støder man også på. Hovedparten af den
slags afvigelser er dog kun kendetegFejltyper
nende for de mindre elevers skriftDe fleste af de afvigelser fra det anersprog.
kendte skriftsprog, som forekommer i
de gennemgående stile, altså både dem
De interessanteste forskelle på jyderfra Hirtshals Kommune og kontrolnes og københavnernes stavemåder
grupperne fra Københavnsområdet og
finder man i tryksvag stavelse, der følGedseregnen, skyldes påvirkninger fra
ger efter trykstærk. I jysk er der en udtalesproget.
bredt tilbøjelighed til at reducere tostavelsesord, hvis anden stavelse i rigsmål
I ordenes stavning viser talesprogsender på -e, til én stavelse. Dette fører
påvirkningen sig især i gengivelsen af
ofte til sammenfald mellem bøjningsde trykstærke vokaler. Stavemåder
som rasten (for: resten) og når (for: nå former i jysk. F.eks. hedder hus og gris
også hus og gris i flertal. Og disse eks(udråbsord!)) træffes hos svagere staempler optræder i stilene. Men redukvere overalt i landet som udtryk for
tionen rammer også andre ordklasser
den åbning af en del vokaler, som kenend navneordene. I stilene udtrykkes
detegner den unge generations udtale i
den enten direkte ved anvendelse af endag.
stavelses- i stedet for tostavelsesform:
4. klasse laver naturligvis mange staden føst (for: den første) eller ved overvefejl, når de skriver frit fra leveren
korrekte stavemåder som han skåle
om juleforberedelser, julefest og gaver.
(for: han skal), det huse (for: det hus).
Det giver nemlig anledning til brug af
mange lange og svære ord. Julepakke
Tilsvarende modsatrettede tendenser
skrives meget hyppigt juleparkke, det
finder man i de jyske elevers gengivelse
ord finder jeg dog ikke fejlstavet i 9.
af den tryksvage stavelse -er i f.eks.
klasse. Hos de svagere stavere er der
kræmmerhus eller sommerhus. Den
direkte kommunikationsforstyrrende
gengives krammehus og sommehus,
fejl som forfimlig - det er en dreng,
hvad der svarer til jysk udtale sommø
som skal købe gaver til for fimlig (alt(med ø som i løn). M e n den »omvendså: til familien) - eller en fatem (for:
te«, overkorrekte stavemåde optræder
aften) med diverse ombytninger. Tilogså, f.eks. når en elev skriver enderlig
svarende er der en dreng, der ønsker
(i stedet for: endelig).
sig skibrvs (dvs. skibukser), og her er
Mængden af overkorrekte former
stavemåden jo desuden påvirket af
tyder på, at de jyske elever har et mere
jysk udtale bouser med ou som i tov,
bevidst forhold til nogle sider af skrifttovet.
sproget end københavnerne. Hos dem
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har jeg nemlig ved nogenlunde tilsvarende vanskeligheder navnlig fundet
sløring eller udeladelse af samtlige
tryksvage stavelser efter trykstærk,
f.eks. museumsinspektøren
var blevet
kontakte (for: kontaktet) via telefon
og vi har snakke (for: snakket) om at
have to piger på en gang, men især: Så
kan man yderlig (for: yderligere) vælge
sig ind på udviet eller grundkursus, et
eksempel som ved formen udviet (for:
udvidet) også afslører elevens udtale.
Samme tendens viser eksemplet madvare, dyr eller ligne (for: lignende).
Disse stavefejl minder om en bestemt fejltype hos vendelboerne. Hos
dem finder man eksempler som hun
dykke ned (for: dykkede ned) og han
havde miste (for: mistet). Men her er
fejlen begrænset til fortidsformerne af
de svagtbøjede udsagnsord, og den
skyldes, at dialektens bøjningsmønster
afviger fra rigsmålets på dette punkt.
Bøjningsfejl, som beror på, at et ord
i lokalsproget følger et andet af vore
normale bøjningsmønstre, end det
samme ord gør i rigsmål, er sjældne.
K u n ordet engel er belagt med mange
eksempler både fra 4. og 9. klasse. Det
hedder i flertal engler i vendelbomål,
ligesom det tidligere gjorde i rigsmål.
Samme bøjningsmønster følger blok (i
betydningen 'husblok'), der i flertal
skrives blokker af et par nordjyske elever.
Julepynt og risengrød opfattes i en
del jysk som noget konkret, der kan
tælles. Derfor finder man i en stil i 4.
klasse sætningerne: Vi lave ogse jul
pynter og som afslutning på stilen: jul
aften får vi risgrøder.
Rent individuelt, men ganske logisk,
skriver en anden 4. klasser: så tog vi
(nemlig mej og mads, som der står
nogle linjer forinden) en gave og pakke

(for: pakkede) dem op. Her sejrer den
konkrete situations flertal over skriftsprogsgrammatikkens formelle krav
om ental.
M a n kan gætte på, at overkorrekte
former i mange tilfælde dukker op,
hvor der er en vanskelighed, som undervisningen har gjort eleverne bevidste om. Det kunne gælde manglende -r
i nutid, der er en almindelig fejl i forbindelse med udsagnsord med r i stammen: hun høre (for: hører) døren åbne
sig. Den skyldes naturligvis, at man ikke udtaler slutnings-/; så navnemåde
høre og nutid hører lyder ens. Dette
giver anledning til overkorrekte skrivemåder af typen: vi glæder os til at hører (for: høre) fra dig.
Det ejendommelige er, at det overkorrekte -r også optræder uden for ord
med r i stammen, f.eks.: man må da
håber (for: håbe) at dette ikke sker forandre, især som her i forbindelse med
mådesudsagnsord som udsagnsled.
Dette forhold peger i retning af, at eleverne har en indarbejdet fornemmelse
af, at der skal være ét -r pr. sætning i
nutid.
I de jyske stile optræder fejlene i
nutids-/* i en udgave til, nemlig: Børn
og gamle hygge (for: hygger) sig bedst
sammen. Typen er nok en parallel til
det omtalte sommehus (for: sommerhus).
Det traditionelle skriftsprog foretrækker konstruktioner, der er logiske
i den forstand, at de tydeligt markerer,
hvilke sproglige størrelser der hører
sammen, og i hvilket forhold de står til
hinanden, især om den ene er afhængig
af den anden, altså står i et (grammatisk) underordningsforhold til denne.
Et stedord eller et tillægsord, der modificerer indholdet af et navneord, har
således et vist bøjningsfællesskab med
11

dette, nemlig i køn og tal. Det hedder
altså hvert år, fordi navneordet år styrer intetkøn, men hver måned, fordi
måned styrer fælleskøn.
I talesproget er der en tendens til at
ophæve den slags grammatiske underordningsforhold ved at give det underordnede ord intetkønsform, selv om
det overordnede styrer fælleskøn. I stilene er dette særlig almindeligt i ordforbindelser med et vist abstrakt indhold: alt min kærlighed, sundt mad
o.lign. Dette kaldes i grammatikken
frit intetkøn. I disse tilfælde er formerne ganske acceptable for det traditionelle skriftsprog. Men tendensen går
langt videre. I kontrolmaterialet fra
København har jeg for det første fundet en blandingsform: de (dvs. fremmedarbejderne) er en fantastisk godt
(for: god) arbejdskraft, desuden et eksempel på frit intetkøn i forbindelse
med et navneord med konkret betydning: krukken og dets indhold. Jeg har
endda noteret eksempler på hver år,
hver spor og hvert måned?
Det omvendte, at et navneord, der
på rigsmål styrer intetkøn, i jysk styrer
fællesskøn, er ikke så ualmindeligt.
Det kan give sig det udslag, at eleven
følger dialektens bøjning og skriver en
guldkors (i stedet for: et guldkors). Det
kan også føre til en generel usikkerhed
om ordenes køn, så man møder former
som: min pæneste tøj skønt navneordet tøj på vendelbomål ligesom på rigsmål styrer intetkøn.
Tilbøjeligheden til at ophæve grammatiske styrelsesforhold mærker man
overalt i landet i bestemte typer af tillægsord som omsagnsled: mange er ikke særlig interesseret (kort tillægsform)
og aktive i arbejdet, og: nogle af dem
(dvs. nogle cirkusnumre) var dårlig (tillægsord på -lig) mens andre var meget
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gode. Særlige for jysk er de typer, hvor
et tostavelsesord bliver cnstavet (i udtalen!): hvor gammel er dine forældre
og som adled: nogle gammel guldsmykker og - næsten forudsigeligt overkorrekt: de så en gamle dame og
hun ser unge ud.
Jydernes usikkerhed i rigsmålets anvendelse af de tilbagevisende stedord
sig og sin er velkendt. Hovedreglen er,
at der henvises til grundled i ental med
sig og sin, til andre led i ental med
ham/hende og hans/hendes. Jyderne
foretrækker det modsatte: han kunne
ikke sammen med hans kone mere eller: når han midt i manegen sidder i
hans egen lille solstråle. Men usikkerheden giver sig også udslag i overkorrekte skrivemåder: så hun og sin moder
måtte blive ene tilbage (hvor sin viser
tilbage fra andet til første led af grundleddet).
Men vendelbomål har et par specielle typer, der er helt fremmede for rigsmålet. De er kendetegnet ved, at sig og
sin henviser fra en sætning til den forudgående. Således: Lone hun sørgede
meget over at sin fader døde og man
skal gå i skole, ellers skal sine forældre
undervise sig. Det eneste af vendelbomålets særlige typer, som jeg ikke er
stødt på, er: de var frække over for sig,
hvor sig betyder den talende eller skrivende.
Det er ellers østdansk, der traditionelt er kendt for at henvise med sig og
sin ud over de grænser, skolegrammatikken har sat. Her i en stil fra Albertslund: Knapperne i skjorten rives af i
kampen mod sin kone. M e n den tilsvarende aktivsætning er helt i orden: man
river knapperne i skjorten af i kampen
mod sin kone. Det er, fordi sin i passivsætningen henviser til det logiske
grundled for aktivsætningen.

Der er en bestemt slags afvigelser fra
og mund, hukommelsen, humøret sårigsmålsnormen, som begås af de flegar. Sagen er jo nok, at der her er en
ste, men som er vanskelige at få hold
fast vending: fælde tårer, som bruges i
på, fordi det ofte er svært at trække
højtidelig stil, normalt græder man.
grænserne for, hvad der er tilladt, og
Skriftsprogskonventionen skyr overhvad der er uacceptabelt. Det drejer sig
flødighed i udtrykket, når det ikke
om de betydningsforbindelser, det endrejer sig om blomstrende retoriske
kelte udsagnsord kan indgå i . Forveksvendinger. Traditionen har med den
lingen af ligge og lægge er omtalt, et
begrundelse forkastet dobbeltindledertilsvarende eksempel er og så set (for:
ne af ledsætning hvis at osv. Men dem
sad) mej og mads og så tog vi en gave. finder man en del af i stilene: fordi at
Navnlig volder forholdsordene vanskehan ikke elskede hende mere, som om
ligheder. F.eks. omtales en krukke, der
at jeg var blevet skubbet til side, imeregnes med at være fra 1100-tallet (reg- dens at Lones fader var levende.
ne med skal efter reglerne stå i aktiv,
Med tilsvarende begrundelse afvises
og grundleddet skal være en person). I
talesprogskonstruktionen med dobnogle tilfælde viser en afvigende brug
beltindleder af helsætning (navneord
af forholdsord sig at være dialektalt
+ stedord): Vesterhavet, det vil de flebetinget. Det gælder: de spurgte ham
ste nok op og prøve at bade i og med
efter om han ville stille op til valget. 1 genoptagelse af grundleddet: Frank og
andre tilfælde er tilhørsforholdet mere
de andre de står og snakker om festen.
tvivlsomt, blot siger sprogfølelsen,
Særlig talesprogsnære og særlig uddenne subjektive størrelse, at konbredt i stilene er dobbeltindledere af tystruktionen er uacceptabel: han tog en
pen: Så enderlig fik Lone magten over
blomsterskovl ved sig (for: med sig).
sin moder (med trykstært så, som nemMen man kan også komme i tvivl. E r
lig indleder en ny episode i fortællindet acceptabelt at skrive: Oppe i somgen). Forrest står et så, der på én gang
merhuset var hendes forældre begyndt betegner kronologien og repræsenterer
med at spise morgenmad i betydningen det følgende, tungere biordsled. Og
'havde indledt morgenmåltidet'? bemed tredobbelt indleder: Så om lørdagynde med plejer jo at pege fremad
gen der (for: da) skulle de til ballet.
mod en fortsættelse med en anden akMen konstruktionen kan blive endtivitet.
nu mere kompliceret: det med fremtiI eksemplet Vi dyrker også landbrug
den det tror jeg ikke folk de planlægvil de fleste kunne blive enige om, at
ger så hurtigt igen. E n rigtig taleder er noget galt.
sprogs vending! Der står jo egentlig bare: jeg tror ikke folk planlægger fremMen hvad? For man kan ikke blot
dyrke korn, man kan også dyrke noget tiden særlig hurtigt. Og grænsende til
det helt udanske: Godt trist næste morså generelt som sport. M e n der er sider
gen går hun i kirke, hvor to led af foraf landbruget, man ikke sådan dyrker.
skellig slags står på helsætningens førDyrke kvæg går ikke. Og hvorfor kan
ste plads.
man ikke tabe en tåre? I en stil hedder
det: hver gang at døren gik tabte hun
Det hører med til talesprogspræget,
en tåre. M a n kan jo ellers tabe så meat den normale ledstillingsforskel melget: et armbånd, en tand, både næse
lem helsætning og ledsætning i adskil13

