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Skole og dialekt
Hvor stort et handicap er det for skolebørn at deres
modersmål er en dialekt? Det ved man noget om
nu, og Mål & Mæle bringer resultatet af en ny videnskabelig undersøgelse.
Side 7

Sprogligheder.....

2

Skole, samfund og
dialekt...........

7

Jeg er p å trapperne . 11
De overflødige
pleonasmer

Om at svinge med ørene

og hænge med næbbet
Når man skal lære et sprog er det ikke nok med ordene og grammatikken. Selv om man ved hvad flint
og flyve betyder, kan man ikke regne ud hvad flyve i
flint indebærer, eller at man ikke kan flyve i granit.
Artiklen om idiomer behandler dette emne. „ . ,
Side 11

Pleonasmer

- hvad er det? Det er sproglige dobbeltheder som en
gammel olding, en ekstra prik over iet og Hansens
to tvillinger. Mål & Mæle analyserer sprogets unødvendige overflødighed.
Side 21

Skriveskriften

Ligesom sprogets lyde kan analyseres ned til nogle
få træk, sådan kan skriften ses som sammensat af et
begrænset antal streger og buer der indgår i kombinationer med hinanden.
Side 26

Gab og gaben
Som det første tidsskrift i verden kan Mål & Mæle
nu bringe gabets grammatik!
Side 32

21

Hvad er skriveskriften
lavet af?
26
Gab

32

I ethvert ved Skrifter dyrket Tungemaal findes en tredobbelt
Udtale.
Anderledes
taler
den gemene Mand
Ordene ud, hvilke
han ikke har lært af
Skrifter, men allene
ved den mundtlige
Tales Overleverelse.
Anderledes er den
Velopdragnes U d tale i det borgerlige
L i v ; og atter anderledes den offentlige
Talers.
Jacob Baden
(1735-1804)

? T i l Mål og M æ l e !
I forskellige folkeviser og ældre
digte findes udsagnsordet vog
(han vog den kullede greve). V i
har prøvet at finde ordet i Ord bog over det Danske Sprog,
men forgæves.
Findes ordet i navnemåde eller nutidsform, eller har det
kun overlevet i den n æ v n t e
form?
Med venlig hilsen
K.M. Hansen
Græsted

! Vog er datid af et udsagnsord der på dansk hedder veje og
betyder ' d r æ b e ' . Det kendes fra
æ l d r e dansk og fra oldnordisk,
men det er forlængst udgået af
sproget. L æ n g s t levede det i poesi, fx folkeviser, og fra folkeviserne blev det hentet frem af
forrige århundredes romantiske
digtere. Det er i øvrigt brugt så
sent som i 1941 af Kaj M u n k .

! 1 nr. 2/83 diskuterer en læge, om han helst vil kaldes læge
el. doktor. For undertegnede er
det et spørgsmål om vokaler:
A , O, U er klangfulde vokaler,
de andre er klangløse. Læge lyder svagt og kedeligt, man
kommer til at t æ n k e på lægt
vand og Æ er simpelt hen en
grim lyd.
Det smukke ved f.eks. Italiensk er vel de mange klangfulde
vokaler og eftertrykket på dem
i udtalen, de tilsvarende danske
ord har svage vokaler og ordene
slutter klangløst med faldende
tone: Advokat lyder bedre end
Sagfører, Pastor end Præst,
Kaptajn bedre end Skibsfører,
Revolution bedre end Omvæltning, Emotion bedre end Følelse, Jordemoder bedre end Fødselshjælperske. Dirigent og Direktør lyder bedre end Ordstyrer og Forretningsfører,
fordi
de danske ord ender svagt.

Datidsformen vog overlevede
længst, og jeg gad dog vidst om
det ikke har at gøre med at det
kun er på én stavelse: hvis versemålet ikke har plads til de to
stavelser i dræbte, så var vog en
god løsning. O m man skriver
dræber eller vejer i nutid kan jo
komme ud på ét. Der var også
det at veje(r) har en helt anden
betydning ved siden af, mens
vog ikke ligner andre ord.

Johannes Ewald kendte til
kraftige
vokaler:
Sortladne
Hav og Stormens Brag.
Det behøver således ikke v æ re af snobberi man foretrækker
de fremmede ord, og det danske ord kan også v æ r e det bedste: Farsot lyder bedre end Epidemi. Det er muligt, de oprindelige danske ord er gode nok,
men er glemt for Germanismer,
men jeg har ikke kundskaber p å
dét o m r å d e .

Veje i betydningen 'måle
v æ g t ' , og veje med betydningen
' d r æ b e ' har i øvrigt vidt forskellig oprindelse. Roden til det
sidste veje genfindes i det latinske ord for sejr: vic-toria.
M a n kan for resten godt finde både vog og veje i O D S .
EU

I sin interesse for sprogrøgt
bør man ikke glemme sprogets
æstetik: vokal og konsonant lyder bedre end de intetsigende,
hjemmelavede, f o r t æ n k t e misfostre »selvlyd« og »medlyd«.
Med venlig hilsen
B. Fog
Helsingør

2

? T i l Mål & M æ l e .
i følgende s æ t n i n g s r a m m e er
der mindst 4 muligheder som
synes at være lige gode: Hvis
han havde vidst, at.. .
1) så havde han kunnet gøre det
på en anden måde.
2) så kunne han have gjort det
på en anden måde.
3) så ville han kunne have gjort
det på en anden måde.
4) så ville han have kunnet gøre
det på en anden måde.
Der er vist også flere muligheder. Betyder de nøjagtig det
samme, og hvilken form skal
man helst bruge?
K. V.P.

! Kære K V P .
Det var et indviklet spørgsmål,
så det kræver lidt opvarmning.
For det første er der her tale om
en såkaldt kontrafaktisk sætning, dvs. en t æ n k t forestilling
som er en antagelse der strider
mod nutidens, fortidens eller
fremtidens virkelighed. Det udtrykker man på dansk ikke med
forestillende m å d e (konjunktiv), men ved forskydning i tiden som om det var fortid. Den
forskydning der i udtrykket er
sket til fortid er altså udtryk for
at der ikke er tale om noget virkeligt, men ellers gør det ingen
forskel for det videre r æ s o n n e ment.
For det andet: i den store
danske grammatik af Kristian
Mikkelsen (ja, ham med Italia
terra est), Dansk Ordfojningslære, (1911) 1975, kan man læse følgende regel: (om forskydning af tiderne) »Er udsagnsordet et mådesudsagnsord (dog
ikke gide), betegnes regelmæssigt det fornutidige ikke ved
fordatid af dette, men ved datid
i forbindelse med fornutidsnavnemåde af det afhængige udsagnsord, f.eks. Jeg ville gærne
have hjulpet ham«, i stedet for
jeg havde gerne villet hjælpe

ham. Og senere: »Undtagelser
fra reglen er ikke helt sjældne,
især ved kunne, f.eks. Gid jeg
havde kunnet hjælpe ham!« (§
158). Her er det altså beskrevet
at 1) og 2) begge to kan bruges
om det samme og 3) og 4) om
det samme, men der gives ingen
forklaring på hvorfor, og heller
ingen forklaring på 3) og 4) i
forhold til 1) og 2).
For det tredje: For at forklare meningen med tiderne, vil jeg
illustrere tiden som en linje der
går mod højre, bestemte tidspunkter kan så ligge forskellige steder på denne linje. I en almindelig fremsættende sætning
i nutid falder tidspunktet for
begivenheden (B) og tidspunktet for sætningens fremsættelse, taletidspunktet (T) sammen.
Det kan illustreres således:
han sover:
T.B
I datidsformen ligger B før T:
han sov: — B — T —
Datid og førnutid adskiller
sig ikke mht. begivenhedens
placering i forhold til taletidspunktet, men mht. fra hvilket
tidspunkt begivenheden opleves
(O); ved datid ligger oplevelsestidspunktet samtidig med begivenhedstidspunktet, men oplevelsestidspunktet ved førnutid
ligger samtidig med taletidspunktet. F ø r n u t i d er det nutidige resultat af en fortidig handling:
han sov: — B , 0 — T - - og
han har sovet: — B - - O . T —
Denne tidslinje kan nu bruges som en slags spil eller maskine hvor hvert enkelt ord eller
udtryk betyder en ganske bestemt forandring af punkternes
forhold til hinanden, således at
meget sammensatte udtryk kan
forstås som resultatet af alle enkeltdelenes forandringer taget i
rækkefølge, den ene efter den
anden. Spillet er således opbygget:
a) nutidsformen placerer et O
samme sted som T: — 0 , T — ,

b) datidsformen placerer et O
til venstre for T: — O — T — ,
c) ordet v/7 placerer enten et O
til venstre for B eller et B til
højre
for
et
O:
—0---B—(der kan dog kun
være ét B).

formen placerer O til venstre
for T: ~ O — T — .
Regel d: ordet har placerer B til
venstre for O : — B — O — T —
Regel c: ordet vil placerer O til
venstre for B : - O 2 — B — O 1 - - - T -

d) ordet har placerer enten et B
til venstre for et O eller et O
til
højre
for
et
B:
— B — O — ( k u n ét B).
Det var reglerne for spillet, så
kan vi begynde at spille. Fremtidsformen han vil gøre det kan
altså konstrueres således a) nutidsformen på vil placerer O
ved T: — 0 , 1 — og ordet vil
placerer B til højre for O :
— O . T — B — . Han ville gøre
det, som kaldes fortids fremtid,
får følgende betydning: datidsformen af ville placerer O til
venstre for T (regel b): — O — 1 --, ordet vil placerer B til højre
for O : — O — B — T — . Så nu
bliver det indviklet: fortids før
fremtid: han ville have gjort
det. Regel b: datidsformen placerer O til venstre for I : — O —
T—. Regel c: ordet vil placerer
B til højre for O : — O — B — T ¬
-. Regel d: ordet har placerer et

O g så tager vi det andet udtryk : jeg ville gerne have hjulpet ham:
regel b: datidsformen placerer
O til venstre for T: — O — 7 — .
regel c: ordet vil placerer B til
højre for O : - - O — B — T — .
regel d: ordet har placerer et O
til højre for B : — O i — B — 0 —
T—. Som man kan se laver spillet den samme beskrivelse for
jeg havde gerne villet hjælpe
ham og for jeg ville gerne have
hjulpet ham; der er blot den ene

0 til højre for B , men så får vi
to O'er, så vi m å hellere nummerere dem: — O i — B — O 2 — T ¬
--. Det svarer vist også helt til
vores intuitive forståelse af udtrykket han ville have gjort det,
1 forhold til en gang i fortiden
(01) ville et fremtidigt tidspunkt ( O 2 ) ligge efter begivenheden (B). M a n kan altså se at
spillet virker - følger man reglerne nøje, får man også intuitivt rigtige beskrivelser af meningen med udtrykket.
Dette sætter os nu i stand til
at sammenligne betydningen af
de sammensatte tider i eksemplerne 1) og 2).
Jeg vælger dog i første omgang Mikkelsens eksempler:
F ø r d a t i d : jeg havde gerne villet
hjælpe ham. Regel b: datids-
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forskel at i den første tidslinje
kommer O 2 til venstre for O i og
i den anden er det omvendt,
men den forskel er så subtil så
den ikke generer os. Grunden
til at det går op på den m å d e er
den at vil b å d e kan forstås som
et udsagnsord som forskydes i
tid og som et h j æ l p e u d s a g n s o r d
der forskyder andre udsagnsord
i tid. Derfor gælder reglen fra
Mikkelsen også kun for modalverber eller m å d e s u d s a g n s o r d
der har denne dobbelte mulighed.
Det gælder ikke kun mådesudsagnsordet vil men fx også
kan i visse sætninger, fx eksempel 1): Han havde kunnet gøre
det får selvfølgelig beskrivelsen
som jeg havde villet hjælpe
ham: — O 2 — B — O i — T — . 2)
han kunne have gjort det får så
følgende betydning: regel b:
datid placerer O til venstre for
T: — O — T — . (ny) regel e: ordet kan placerer B til højre for
O : — O — B — T — . (Denne nye
regel gælder fx u d m æ r k e t i udtryk som: han kan gå nu:
—O, T—B, han kunne gå når
han ville: — O — B — T — . ) Og
for at fortsætte med 2) han
kunne have gjort det: regel d:
ordet har placerer O til højre
for
B: —O,—B—0 —T—.
Imidlertid virker regel e ikke i
alle tilfælde, fx ikke i han kan
have gjort det som jo slet ikke
giver samme tid som han vil have gjort det. Derfor er der som
Mikkelsen skriver en del undtagelser fra hans regel ved ordet
kunne. Det var 1) og 2). Så
langt så godt.
2

Eksempel 3) og 4) er endnu
mere indviklede. M a n kan tit
fordoble m å d e s u d s a g n s o r d e n e
uden at betydningsforskellen
bliver overvældende, han kan
gøre det får fx beskrivelsen: —
T , 0 — B - - og han vil kunne gøre det må beskrives: — T , O i —
O 2 — B — . L æ g m æ r k e til at
man ikke kan have to B'er og
4

derfor må vælge to O'er når det
bliver nødvendigt. Han ville
kunne gøre det:
0\—O2—B—
T—.
Med en skarp analyse kan
man altså skelne, men betydningsforskellen er ikke af en sådan art at man ikke ville kunne
bruge begge udtryk om det
samme forhold.
Spiller vi nu 3) og 4) igennem
giver det følgende resultat:
3) så ville han kunne have gjort
det
regel resultat:
b)
... O—T—
c)
—O—B—T—
e)
—Oi—0 —B—T—
d)
—O)—O2—B—O3—T—

de betyder faktisk i så høj grad
det samme at de kan gå som synonyme. 2) og 3) betyder faktisk ikke det samme, men det er
meget svært med bevidstheden
at fange forskellen, så de vil
kunne bruges i de samme situationer. Det ser ud til (efter M i k kelsens regel) at 2) er den hyppigste, når den er mulig, dvs. altid ved ville og ofte ved kunne.
Spørgsmålet er om det havde
villet v æ r e lettere eller om det
ville have været lettere hvis vi
havde haft konjunktiv.
OT
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4) så ville han have kunnet gøre
det
regel resultat:

b)

...o—T—

c)
...()—B—T—
d)
—Oj—B—02—T—
e)
„-O1—O3—B—O2—T—
Som vi ser er der kun forskel på
nummeringen af O'erne og den
betydningsforskel kan som sagt
ikke m æ r k e s . Forskellen på 2)
og 3) er nu følgende: 2) så kunne han have gjort det: — Oi—
B — 0 — T — og 3) så ville han
kunne have gjort det: — O i —
0 — B — O 3 — T — . Der er altså
en forskel, men kun en der drejer sig om at man har et ekstra O
skudt ind mellem O og B, og
den er der, men den er ikke n æ r
så stor som andre forskelle, og
den kommer sidst i r æ k k e n af
betydningsenheder vi opfatter,
så den ligger på g r æ n s e n af
hvad vores t æ n k e a p p a r a t kan
kapere; med andre ord man løber uvægerlig sur i det når man
prøver at t æ n k e over det, lige
som man ikke kan gennemskue
en dobbelt dobbeltcrossing i
poker uden kortslutninger.
2
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Så k æ r e K V P , udtrykkene
betyder ikke helt præcist det
samme, men 1) og 2) p å den ene
side og 3) og 4) på den anden si-

? K æ r e Mål og M æ l e .
Jeg læser med g l æ d e og tilfredshed Deres blad. Det danske sprogs udvikling og den m å de det maltrakteres på bekymrer mig meget.
M i n e to piger er opdraget til
at tale korrekt dansk, men
problemet er at skolen, hvor
paradoksalt det end lyder, er
med til at ødelægge det, jeg har
bygget p å . Ofte kommer min
datter hjem og fortæller om
grammatiske brølere, hun bliver præsenteret for sågar fra en
d a n s k l æ r e r . Blandt mange eksempler er der det rædselsfulde
nye udtryk starte op. Efter vores mening er der ikke noget der
hedder starte op. L æ r e r e n påstår det er korrekt dansk.
H v a d siger Mål og M æ l e ?
D.A.
Rungsted Kyst
! Udtrykket starte op og det
tilsvarende opstart er ganske
rigtigt noget nyt i dansk. Det er
kommet ind i løbet af de sidste
små 10 år, og oprindelsen er
uden tvivl det engelske start up.
Starte op betyder ikke det
samme som starte. Starte betegner en igangsætning af eller en
begyndelse på noget: vi har
startet en produktion af havemøbler; starte op derimod be-

tegner at der er tale om en
igangsætningsperiode, tiden fra
starten indtil alt er kommet helt
i gang, opvarmningsfasen: produktionen blev startet op i
marts, og allerede i juni regner
vi med at være oppe på fuld kapacitet.
Op i starte op er således ikke
overflødigt, og det nye udtryk
har givet os en betydning som vi
ikke havde i dansk i forvejen.
Hvorfor er der så så mange
der er irriteret på starte op og
opstart? For det er der.
Det kommer af at mange af
dem der bruger opstart og starte op, bruger udtrykkene uden
at mene noget særligt med dem,
altså i samme betydning som
start og starte. Så er op jo ganske overflødigt, og vi har ingen
som helst glæde af det ny ord.
Det er bare irriterende.
Det hele minder om ord som
problematik, målsætning og på
årsbasis, som faktisk ikke betyder det samme som problem,
mål og om året. Sagde folk
problematik
når de mener
'problematik', og problem når
de mener 'problem', så var der
ikke noget problem. M e n når
de taler om opstart, problematik, målsætning og på årsbasis
uden at der er d æ k n i n g for det,
enten af rent sjusk, eller for at
blære sig over for os der bare
starter (eller måske endog begynder!), kender til problemer
og har vore mål, ja så bliver vi
irriteret.
Der er altså ikke noget i vejen
med ordene opstart og starte
op, bare man bruger dem ordentligt.
EH

? K æ r e Mål og M æ l e ,
M o n I kan fortælle mig, hvordan det kan v æ r e , at et hospital

hedder et »sygehus«, så såre
man kommer uden for København?
I mit gamle og h æ d e r k r o n e d e
leksikon fra begyndelsen af tyverne »Store Nordiske Konversationsleksikon« vil man ikke
rigtig kendes ved begrebet »sygehus«. Ordet »hospital« er
omtalt med en lang og udførlig
forklaring om oprindelse og betydning, men slår man op under
»sygehus«, så står der kort og
lakonisk: Sygehus = Hospital.
I ordbog over det danske
sprog står der en mystisk forklaring om, at sygehus betyder
»større anstalt, hvor (sengeliggende) syge opholder sig - « , og
at sygehus nu er den gennemgående betegnelse, mens »Hospital« nu især bruges » o m større
anstalter«.
Og så står der, at derfor er
»hospital« det almindelige i København og »sygehus« det almindelige i provinsen.
Der konkluderes med andre
ord, at fordi både »sygehus« og
»hospital« betyder en større anstalt, så hedder det det ene i
provinsen og det andet i København.
Forresten er der da et par
»anstalter« uden for Valby
Bakke, der hedder Hospitaler
(Set. Hans Hospital i Roskilde
og Fysiurgisk Hospital i H o r n bæk).
Det kan heller ikke v æ r e størrelsen, da vi jo har (haft) små
hospitaler i K ø b e n h a v n (Set.
Josef og Børnehospitalet på
Fuglebakken).
Er hospitalerne på vej ud
som et levn fra gammel tid? Jeg
ville af en eller anden grund
meget nødig ligge på »Rigssygehuset«, hvorimod Rigshospitalet lyder betryggende (og velkendt?).
K a n I sige noget herom?
Venlig hilsen
Ib Johnsen
København F

Sprog ligheder
Denne brevkasse handler om
sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om sprog,
men det er også fine detaljer
i sproget som man bliver opmærksom på, 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.

! K æ r e Ib Johnsen.
Nej, ikke noget lige så fornuftigt som der står i spørgsmålet.
OT
? K æ r e Mål & M æ l e .
Hvorfor siger man lige til øllet,
hvad er det for noget øl, og
hvad er egentlig meningen med
det?
Lene Gottlieb
Valby
! Kære Lene.
Lige til øllet er faktisk lige ud ad
landevejen. Oprindeligt har det
betegnet at man lige havde penge til det øl der hørte til en portion mad, den daglige øl. Det
svarer helt til udtrykket hun
havde ikke salt til et æg. Dernæst er det blevet brugt i andre
s a m m e n h æ n g e hvor det så betyder 'lige akkurat nok' af et eller andet, eller 'med nød og
n æ p p e ' . M a n kan fx sige: det
var lige til øllet at han nåede toget. Det var oplysninger lige til
øllet om lige til øllet.
OT
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? T i l Mål & M æ l e .
Udtrykket lavtlønsområde
er
vel egentlig forkert, det bør
hedde lavlønsområde for det
hedder jo en lav løn.
Knud V. Palshof
København
! Kære K n u d V . Palshof
Ordet er korrekt i den forstand
at det står i den grønne Retskrivningsordbog. Det er dannet ved en s a m m e n s æ t n i n g af
ordene lavt lønnet. Det er selvfølgelig en lidt ualmindelig orddannelse, men den er ikke enestående, den findes fx også i
højttaler, som selvfølgelig ikke
er afledt af en høj taler, men
heller ikke af en høj tale, men
af at tale højt. Den findes også i
lavtflyvning.
Den er sikkert
særlig attraktiv ved sammensætninger med lav- fordi man
dermed slipper for at tage stilling om man skal skifte udtale
fra lav løn der rimer på stav til
lavløn der rimer på ravgrøn.
Der er ikke noget at gøre,
sprognævnet har selv sagt at
den er god nok med lavtlønstillæg.
OT

? I i l Mål og M æ l e .
Jeg ser flere steder folk skrive
han går ud og ind af dørene/
kontoret hele dagen eller lignende. Det gør ondt i min gamle dansklærer-ischiasnerve:
1) Hvis man sagde ind og ud (i
stedet for omvendt) ville man
klart kunne afgøre om næste
ord skulle være af eller ad ud
fra de alm. regler (»bruden
kom op ad/af gulvet«, var vist
Rehlings
standardvittighed).
Men nu bliver det altid af, altså
ud og ind af døren.
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2) Og der er da slet ikke noget
der hedder ind af, vel? Men vi
siger jo alle sammen ud og ind
a', så hvorfor skal man få ørene
i maskinen når man skriver det.
H v a d er jeres visdom i denne
sag?
Venlig hilsen
Lars Peter Rømhild
Birkerød
! K æ r e Lars Peter Rømhild.
Det er jo rigtigt at af betegner
en bevægelse bort fra et o m r å d e
eller rum som man befinder sig
i eller p å : ud af stuen, op af
sengen, frem af mørket, ned af
træet osv. Mens ad betegner en
bevægelse på elier i noget, således at det der står foran ad er
retningen, det der står bagved
er vejen eller passagen: ud ad
landevejen, op ad væggen, ind
ad vinduet, ned ad tovet osv.
Hvis man altså står på en stige og så hopper ned, så kommer man ned af stigen. M e n er
man på taget og benytter stigen
når man skal ned, så kommer
man ned ad stigen.
Og tilsvarende går man altså
ud og ind ad døren. U d af d ø ren ? Jo, det kan siges og skrives : »Der var blevet skudt efter
undervisningsministeren,
så
han måtte bruge det meste af
weekenden til at pille kugler ud
af d ø r e n . « M e n ind af? A l d r i g i
korrekt skriftsprog.
Det med ad og af er kun et
skriftsprogsproblem, og det opstår naturligvis fordi de fleste af
os i udtalen ganske ubekymret
nøjes med formen a' både for
ad og af. Vanskeligheden ved at
tage en rask retskrivnings-beslutning og vedtage at fra på
mandag skrives der af i alle tilfælde, er dels at skellet mellem
ad og af svarer nøje til en skelnen i betydningen, deis at der
stadig er en del mennesker der
faktisk også gør forskel i udtalen.

EH
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Skok , samfund og dialekt
For bare 100 år siden kunne man høre
dialekt overalt i Danmark, bare man
kom en lille smule uden for de store byer. Sådan er det ikke i dag. N u er dialekt kun almindelig i de egne, der ligger
længst fra hovedstaden: Vendsyssel,
Vest- og Sønderjylland og Bornholm.
Det er der nogle, der er kede af. De mener, at noget oprindelig dansk kultur
går tabt på den måde. Andre er mere
tilfredse med udviklingen. De finder, at
den gør det nemmere for os allesammen
at forstå hinanden og mindre besværligt
at lære at skrive og læse.
Dialekterne er på tilbagetog

Den diskussion er ikke spor ny. I århundreder har de lærde villet fortælle
de dialekttalende, hvad de skulle med
deres dialekt. I 1787 skrev en forvalter
Nødskov, at »Thims Sogns Sprogart,
ligesom og hele Jyllands, er en fordærvet Udtale af det Danske Sprog«. Det
var typisk for hans tid, at man gerne
ville af med dialekterne hurtigst muligt. Lærere og præster gjorde et stort
arbejde for at lære bønders børn »rigtig« dansk. Nogle år senere gjorde
Grundtvig sig til talsmand for det stik
modsatte synspunkt:
menigmands
sprog er nu vort »Modersmaal,
og
fremmede Skarer har aldrig, det Gud
være lovet, faaet Fodfæste paa Marken og Raaderum til at forvende Maalet«. Grundtvig brugte med vilje mange dialektord, når han skrev.
Den første, der tog skridtet fuldt ud,
var Blicher, da han i 1842 udgav »E
Bindstouw« helt igennem på jysk. Men
det blev nu ved det, for spørgsmålet

blev snart, om dialekterne overhovedet
kunne reddes. I 1871 skrev en redaktør
Høgsbro surt i »Dansk Folketidende«:
»Udryddelsen af Bondemaalet har været et længe ønsket M a a l for mangen
en forskruet Skolelærer eller indskrænket P r æ s t og vel ogsaa for en eller anden forfængelig Bonde, der ved
at snakke »fint« troede at være blevet
et dannet Menneske«.
I dag tror nogle kloge sjæle, at dialekterne er underkuede. Endnu i 1982
kunne man i et fagblad læse, at »Ens
sprog er et identifikationsmiddel med
den sociale gruppe, man tilhører, så i
og med at ens sprog ikke er godt nok,
vil den dialekttalende både føle sig selvog sit sociale tilhørsforhold mindreværdigt i forhold til de rigsmålstalende.«
Så diskussionen fortsætter,
alt
imens de danske dialekter viger for
rigsmålet.
Hirtshals

Ét af de steder i landet, hvor dialekten
er mest velbevaret, er Hirtshals K o m mune i Vendsyssel. Kommunens skolevæsen fandt i 1981 ud af, at nu ville
man have styr på noget af alt det, der
skændes om. Selvfølgelig ville man
gerne vide, om dialekten kan overleve
(og så skal man nok selv tage stilling
til, om den skal overleve), men man
ville især gerne vide noget om dialektens betydning for skolen.
Hvad betyder dialekten for de børn i
skolen, der taler den? Er de underkuede? Har de sværere ved at lære at læse? Staver de dårligere? Hvad mener
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de selv, deres forældre og deres lærere:
skal man rette på børnene, når de taler
dialekt i timerne?
Der var mange flere ting at spørge
om og kommunen satte sig i forbindelse med Danmarks Lærerhøjskoles Institut for dansk. Her var vi 9 forskere,
der gerne ville være med til at undersøge alle disse spørgsmål i Hirtshals.
Der kom også én til fra Københavns
Universitet og én fra Ålborg. T i l sidst
var vi altså 11, der brugte Vi år på at
studere dialekten i Hirtshals, kommunens opbygning og geografi, dens skoler osv. Da vi havde gjort det, tog vi al-
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lesammen til kommunen. V i var der
sammen 2 gange. Derudover var der
nogle, der tog dertil endnu flere gange.
Under disse ophold talte vi med forældre, lærere, børn, med voksne dialekttalende osv. Der blev uddelt og
indsamlet spørgeskemaer, foretaget
båndoptagelser, gjort studier i lokalarkivet og meget andet .
Hele materialet tog vi med tilbage til
Lærerhøjskolen og det arbejdede vi
med i godt 1 Vi år. Det er der nu kommet en bog ud af. Den er stor og tung
og dyr, men den giver en r æ k k e af de
svar, kommunen ønskede.

Undersøgelserne

Det viste sig for eksempel, at dialekten
også er meget stærkt på retur i Hirtshals. Der er næsten ingen i byen, der
taler ren dialekt og selv i landdistrikterne er det kun et mindretal, der behersker den.
Det viste sig også, at dialekttalende
børn ikke bliver drillet af deres kammerater i skolen. Det at tale dialekt er
slet ikke noget problem, som mange ellers vil gøre det til. Det falder alle helt
naturligt, at nogle taler anderledes end
andre.
Når vi husker det, kan vi bedre forstå det næste resultat: næsten alle synes, at skolen skal lære eleverne rigssproget . Det gælder både lærerne og
forældrene. Enkelte lærere synes, at
man godt kan undervise på dialekten
en gang imellem, men ellers siger de
fleste, at man kun skal undervise om
dialekten. Dvs. sådan at alle kan forstå
dialekten og alle ved, hvad dialekt er.
Men ikke sådan, at alle kommer til at
tale den.
Det er nemlig sådan, at alle skoleelever, der kan tale dialekt, også kan tale
mindst én anden form for dansk. Denne anden form for dansk kalder vendelboer »fint« eller med et mere neutralt ord »rigsdansk«. Det betyder ikke, at man ikke kan høre på det, at det
er fra Vendsyssel. Vendelboer, der ikke taler dialekt, taler ikke som fynboer. Langtfra. De taler en slags rigsdansk, der er farvet af vendelbomål.
Men det er mere forskelligt fra det
egentlige vendelbomål, end det er fra
københavnsk rigsmål.
Forældre og lærere i Hirtshals kommune synes altså, at det er praktisk på
den måde. D a det nu tilsyneladende
også er uden problemer, kan man kun
give dem ret.

Klarer de s i g i s k o l e n ?

Jamen, hov! Hvad nu med at lære noget? Det kan da godt være, at de dialekttalende ikke bliver drillet, men
hvordan skal det gå dem senere hen i
livet, hvis de ikke kan stave? Ja, her
kommer nogle af vores projekts mest
bemærkelsesværdige resultater frem.
Det er blevet undersøgt, om dialekttalende elever staver anderledes end andre. Det er blevet undersøgt, om de
klarer sig dårligere i mundtligt arbejde
(altså fx. i gruppearbejde med elever,
der snakker rigsdansk). Det er blevet
undersøgt, om de er langsommere til at
lære at læse.
Det viser sig hver eneste gang, at de
dialekttalende elever ikke klarer sig det
fjerneste ringere end andre. De staver
snarere bedre, men det er en anden
sag, som ikke kommer denne undersøgelse ved. Den har derimod til resultat, at når dialekttalende elever har
svært ved at stave, ja så skyldes det ikke dialekten. De laver ganske vist fejl i
stavningen, som hænger sammen med
deres dialektudtale. Fx. kan de skrive
do for du eller tiglig for tidlig. Men elever, der har mere end nogle ganske få
af den slags, har også mange mange
andre fejl, der ikke har noget med dialekt at gøre. De staver simpelthen bare
dårligt i al almindelighed. Det er der
naturligvis også dialekttalende elever,
der gør, ligesom der er andre elever,
der staver dårligt .
Dialekttalende elever siger også lige
så meget som andre elever i gruppearbejde. De er lige så sikre i at tage ordet
og de bruger tilsyneladende sproget lige så »godt« som dem, der ikke talerdialekt.
Når dialekttalende elever skal lære at
læse, skal de ikke lære at læse dialekt .
De skal lære at læse rigsdansk. Hvis de
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skulle hæmmes noget sted, må det da
være her. Men nej. Undersøgelsen
konkluderer entydigt, at der er »intet,
der tyder på« at børn »alene på grund
af dialekt som hjemmesprog har en
ringere læseudvikling« end andre
børn.
Der er ét lille hjørne, hvor der måske
har vist sig vanskeligheder for dialekttalende elever. Når de skal skrive stile i
5. klasse, er deres stile lidt mindre varierede i sprogbrugen end rigsmålstalende elevers. Det skyldes ifølge den forsker, der har undersøgt dette område,
at de skal skrive stilene på rigsdansk.
De skal så også t æ n k e på, om de nu
skriver rigsdansk og ikke bruger deres
dialekt. Derfor kan det godt knibe lidt
med variationen en gang imellem.
Hvad siger det så?

Hele projektet har været i kontakt med
over 2000 mennesker i Hirtshals K o m mune. Næsten alle kommunens lærere
har været med. Forældrene til over 600
elever i de tre yngste klasser har været
med næsten alle sammen. Endelig har
over 1000 elever været interviewet eller
besvaret spørgeskemaer. Det vil sige,
at der er stor sikkerhed for, at undersøgelsen holder slik. I hvert fald statistisk.
Det kunne jo tænkes, at der er stor
forskel på vendelboer og dialekttalende andre steder. Én ting er i hvert fald
sikker: vendelboer kan bedst lide
Vendsyssel. Langt de fleste af kommunens lærere var selv fra Vendsyssel.
Flertallet af forældre var selv vokset
op i Vendsyssel osv. Det ser man ikke
så mange steder i landet.
Til gengæld er det nok typisk lige
præcis for dialektområderne. Én af de
vigtigste grunde til, at dialekterne forsvinder, er nemlig folks
bevægelighed.
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V i flytter meget mere, end man gjorde
for 100 år siden. V i flytter, når vi skal
have en uddannelse. V i flytter, når vi
har fået uddannelsen og skal have et
job. V i flytter, når vi skal have et nyt
job eller har fået et barn, osv. V i rejser
også meget mere. Derfor møder vi
langt hyppigere end vor tipoldeforældre andre måder at tale på. Det sliber
vores eget sprog af. Derved bliver det
hele mere ensartet og dialekterne dør
ud. De er nemlig afhængige af isolation.
Isolationen hørte op i Hirtshals by i
1920erne og 1930erne, da havnen kom
og byen blev fiskericentrum. Det trak
efterhånden færge, jernbane, industri
og dermed mange tilflyttere til. De bosatte sig i byen og de stod for næsten
hele kommunens befolkningstilvækst
indtil 1980, i hvert fald når man regner
deres børn med. Derfor er der ikke dialekt i Hirtshals by i dag, men nok i
Hirtshals Kommune. Dialekten er
knyttet til landdistrikterne og dermed
til landbruget. Der er færre og færre
beskæftiget i landbruget. Derfor kan
vi sige, at dialekten også vil dø ud i
Hirtshals Kommune. Det er der ikke
noget at gøre ved.
Det betyder ikke, at vendelboer ikke
stadig kan være mest tilfredse med
Vendsyssel. Det betyder heller ikke, at
man ikke kan kende en vendelbo fra
andre. Det betyder bare, at det vendelbomål, der var uforståeligt for københavnere, nu er erstattet af et sprog,
som også københavnere kan forstå.
J . Normann Jørgensen f. 1951
ordbogsredaktør
Elisabeth Hansen og J ø r n Lund (red.):
Skolen, Samfundet og Dialekten. Dafolo forlag, Frederikshavn 1983. 367
sider. 185,- kr.

Jeg er på trapperne
De idiomatiske

Kafkakorridorer

E n japaner, der studerede ved Københavns Universitet, opsøgte efter aftale
sin professor. Denne fik imidlertid et
mindre ærindre at forrette andetsteds,
men mente at sikre sig mod misforståelser, idet han satte følgende opslag på
kontordøren: »Er på trapperne«. Det
stik modsatte af, hvad han tilsigtede,
indtraf, for da han forventningsfuldt
kom tilbage, var der ingen japaner.
Først et par timer senere fandt de hinanden. Det viste sig nemlig, at den velmenende og ihærdige elev systematisk
havde gennempløjet alle bygningskompleksets trappegange for at finde
læreren!
Selv om denne situation virker slående som en anekdote, er den langtfra
enestående. Det tager sandelig tid at leve sig ind i alle et fremmedsprogs krinkelkroge! Disse små pudsige oplevelser
og chok, for ikke at sige nedværdigelser, hører uundgåeligt med til indvielsen.
Selvfølgelig udgør de undtagelser.
Ikke blot retskrivningsbestemmelserne, men også grammatiske regler og
enkeltordenes fastlagte henvisningsfunktioner hjælper én et langt stykke
hen ad vejen. Normalt lader der sig
give forklaringer på, hvorfor noget
hedder sådan og sådan og betyder det
og det. Han står på trappen, han løber
på trapperne og han er på trappegangen volder ingen vanskeligheder, når
man kender komponenterne, som indgår i helheden. ' H a n ' betegner en be-

stemt mandsperson, 'står' og 'er' en
passiv tilstand og 'løber' den bevægelser han befinder sig i - 'trappen',
'trapperne' og 'trappegangen' en bestemt lokalitet, ' p å ' hans placering i
forhold til denne - modsat f.eks. 'ved',
'under', 'over' eller 'mellem'.

Stakkels u d l æ n d i n g e

Hvis man står over for tilfælde, der
hører under D E T I D I O M A T I S K E
O M R Å D E , m å man i pædagogiske situationer ofte henholde sig udelukkende til det forspring, man har ved at v æ re indfødt voksenperson. Derved kommer man sommetider til at virke så autoritært docerende, at man selv væmmes lidt ved det; men hvad andet kan
man gøre? A t være vokset op og have
boet i et bestemt sprogområde mindst
15 år præger én uundgåeligt, ligesom
længere tids fravær fjerner det rygstød, men ellers læner sig trygt tilbage
i, og skaber derigennem usikkerhed
over for det ellers helt selvfølgelige lidt å la r u m m æ n d s vægtløse dinglebevægelser uden for tyngdekraftens virkefelt.
#

Desuden æ n d r e r sproget sig bestandigt, langsomt, men sikkert, selv i løbet af et årti. Hævdvundne former
ombrydes. Nye udtryk dukker op, og
gamle forsvinder. Ordbøgerne m å bestandig ajourføres. Det være hermed
deres forfattere tilgivet, at de altid i¬
følge sagens natur halter lidt bagefter
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og ser sig tvunget til at omgås helt nye
fænomener med en vis forsigtighed, da
man aldrig, mens man befinder sig
tidsmæssigt t æ t inde på noget, ved, om
det bliver stående eller bare er døgnfluer og generationsbet higede modeudtryk. Ét sted skal bremserne slås i !
Alligevel kan man godt undre sig o¬
ver, i hvor ringe grad det idiomatiske
er bearbejdet på dansk, både teoretisk
og mere praktisk med udgivelse af opslagsværker og undervisningsmaterialer for øje.
A t lære sine elever en næsten idiomfri udtryksmåde ville ikke alene være selv at gå som katten om den varme
grød; men det måtte foruden at gøre
deres sprog påfaldende stift og farveløst også hindre dem i at opfatte en
række nuancer, daglig tale vrimler
med.
Måske opholdt vores professor sig
faktisk på trapperne, mens eleven læste hans besked? Det kommer egentlig
ikke sagen ved. H a n ønskede jo at
meddele, at han »var på vej, undervejs, lige ved at være der«, hvilket den
stakkels japaner endnu ikke vidste og
selvfølgelig ingen som helst jordisk
chance havde for at S L U T T E sig t i l .
Hvad er et idiom?

Hvor skal man ende og begynde, når
det netop drejer sig om usystematiserede restgrupper? Selv oplevede jeg på
1FK, en sprogskole i Salzburg jeg har
besøgt adskillige gange siden 1976, at
Prof. Franz Schirlbauer gennemgik
billedlige udtryk, knyttet til kategorierne legemsdele og beklædningsgenstande (von K o p f bis Fuss: fra top til tå),
dyr samt fugle. Det gjorde han på en
måde, der virkede både oplysende, pedantisk korrekt og usædvanlig underholdende, ligesom det indirekte åbnede
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øjnene for, hvor fuldt mit eget sprog er
af sådanne ting. Senere løb jeg rent tilfældigt ind i flere tyske værker, som
gik frem efter samme princip. Jeg begyndte nu selv at notere ned til min undervisning, hvad jeg mødte af tilsvarende talemåder på dansk, men endte
med at undersøge, hvilke ordbøger der
allerede fandtes på Københavns U n i versitets engelske, germanske og romanske læsesale i den retning.
Allerede dengang havde jeg fundet
ud af, at ordene 'billedlig' og 'idiomatisk' ikke d æ k k e d e over helt det samme, skønt der eksisterer et vist slægtskab, idet de billedlige vendinger gerne
har en meget lidt foranderlig, ja, undertiden totalt uforanderlig form. Disse kategorier udgør så at sige to selvstændige cirkler, som skærer hinanden
og danner et stort fællesområde.
Ligeledes begyndte begrebet 'det
idiomatiske' at opløse sig for mig i to
hovedgrupper, mens jeg gennemlæste
de udenlandske bøgers indledningsafsnit.
Pudsigt nok syntes brugen af det desto mere indforstået og selvfølgelig, jo
længere jeg skred tilbage rent tidsmæssigt. Grænsen for de forskellige måder
at bruge ordet på gik engang i 1960'erne.
Fælles for alle definitioner før og siden er, at bestemte ord hører sammen i
faste udtryk og stående vendinger,
uden man kan give nogen regler; men
her begynder vandene også at skilles.
Den tidlige anvendelse af begrebet
'idiom' eller 'idiomatisk vending' viste
sig at d æ k k e over standardfraser, som
der ikke nødvendigvis ligger nogen billedlig betydning til grund for, omend
det også kan være tilfældet. Det hedder f.eks. på dansk at indgive sin afskedsbegæring,
nedlægge forbud mod

noget og gå konkurs, ikke at 'indgive
afskedsbegæring', 'indgive afskedsbegæringen', 'nedlægge sit forbud
mod noget', 'gå konkursen' eller 'gå
på konkursen'. Det lader sig ikke argumentere for, hvornår navneordet optræder med ejestedord, bestemt kendeord og i nøgen form. Hvilke udsagnsord og navneord der hører sammen,
kan ikke forudsiges, ej hel ler i alle tilfælde det forholdsord, som eventuelt
følger efter. Det må man simpelthen
vide!

Praktiske erfaringer

Problemet melder sig for enhver, som
lærer fremmedsprog. Hvis man vil
kunne tale, skrive og oversætte et sådant korrekt, må man ikke blot studere det grundigt, men også skaffe sig

ikke-teoretiske erfaringer i dets hjemlande.
Den tosprogsrelation, jeg selv kender bedst til, er forholdet mellem tysk
og dansk. M a n har begge steder alternative udtryk for 'at tilgive nogen et
mindre fejltrin eller en ubetydelig forsømmelse'. Det går ikke at oversætte
ein Auge zudrucken ord for ord! 1 tilfælde af, at man ubetinget ønsker at
forblive ved samme legemsdel, bør
man foretrække at lukke øjnene for
noget. B e m æ r k : ikke alene virker udsagnsordene umiddelbart forskellige,
ligesom omvendt 'lukke' på tysk i andre situationer gengives med bl.a.
'schliessen' og 'zumachen'. På det ene
sprog bruges ubestemt ental af navneordet og på det andet bestemt flertal.
' A t lukke øjnene for noget' forbindes
heller ikke altid med proportionssans,

rimelighed og largeness, men indeholder sommetider negative bi forestillinger i retning af fortrængning. Derfor
ville det efter min mening være allerbedst at bevæge sig hen et helt andet
sted på kroppen og vælge at se gennem
fingre med noget. Et andet eksempel:
at gribe til modforanstaltninger hedder
Gegenmassnahmen ergreifen uden forholdsord mellem udsagnsord og navneord. Hvorfor? Jamen det siger man
simpelthen på dansk! So sagt man aber
auf Deutsch! ' A t være på vej, lige ved
at komme' hedder også at være på
trapperne og ikke 'at være på
trappen', 'at være på trappegangen' eller 'at være på vej op ad trapperne'.
Det er desværre det eneste, vi kan sige
til vores stakkels japaner!
De sidste 20 år har en r æ k k e
engelsk-amerikanske og tyske forskere
imidlertid ikke givet sig tilfreds med
dette aspekt alene som betingelse for at
kalde noget 'idiomatisk', men tilføjet
et nyt. Ganske vist lægges der fortsat
vægt på D E N R E N T Y D R E S P R O G L I G E F O R M og det praktiske problem, at man sjældent kan oversætte
ord for ord fra ét sprog til et andet, ja,
nogle gange m å skifte et helt udtryk ud
for nøjagtigt - eller i hvert fald: så tilnærmelsesvis som overhovedet muligt!
- at få den samme mening frem; men
nu betoner man også D E T B E T Y D NINGSMÆSSIGE I N D E N FOR D E
E N K E L T E S P R O G : at der ved sammensætning af ord til udtryk og vendinger bør dukke nye betydninger op,
som ordene ikke i sig selv ejer, for at
man kan tale om idiomatiske fænomener i nyere forstand. Det synes jeg er
en aldeles rimelig definitorisk afgrænsning og specifering inden for et ellers
næsten totalt uoverskueligt o m r å d e !
Der m å finde en 1) udvidelse eller even14

tuelt direkte 2) afskæring sted i forhold til det oprindelige konkrete plan.
1) Som eksempel på udvidelse med
absolut fastholdelse af forbindelsen til
det bogstavelige nævner jeg her at sidde ved flyglet - vel at m æ r k e : når udsagnsordet udtales tryksvagt! Det betyder 'at levere klaverakkompagnement til en sang - eller instrumentalsolist', mens den trykstærke udgave blot
angiver det rumlige.
Lidt fjernere fra noget rent fysisk vil
jeg placere at gå på gaden, ligeledes
uden tryk på udsagnsordet. Det og at
trække, der er p æ n e r e omskrivninger
af 'at være luder' - eller sagt strengt
officielt: at være prostitueret - indebærer mere end at gå på gaden, hvis
man lægger tryk på udsagnsordet, men
finder under det opsøgende arbejde
bl.a. sted i kraft af denne type spadsereture, jfr. at stå på gaden og at gå på
landevejen for henholdsvis 'at være arbejdsløs' og 'at vagabondere'. At være
på trapperne kan tilsvarende svinge
mellem konkret og overført betydning;
men selv om japaneren i stedet for at
læse professorens besked fik den overleveret mundtligt af en velinformeret
institutmedarbejder ( » H a n er på trapperne«), forstod han nok ikke sammenhængen alligevel. Helt konfus
måtte han blive, hvis den hjælpsomme
person fortroligt tilføjede, at vor højlærde mands midlertidige fravær nok
hang sammen med en periodisk frembrydende uheldig tendens til at slå til
Søren: »Hvem er Søren? Jamen det er
da synd for Søren!«
2) Som eksempel på afskæring af forbindelsen til det oprindelige plan uden
mulighed for at angive forskellige betydninger via henholdsvis trykstærkt og
tryksvagt hovedudsagnsord vil jeg anføre at måtte bide i det sure æble og at

