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E r det rigtigt

Sprogligheder

at det skal hedde »nu er kaffebønnerne maler«,
men »pas p å , bænkene er mulede«? Dette problem
diskuteres og forklares, og artiklen slutter med en
opgave med facitliste
side 14

Egons etymologi .. 6
Bårne- og børne-...

2
9

Reglerne er
komplicerede

14

Ugedagenes navne .18
Sandheden om Egon
Slår man op i en bog om navne for at se hvorfra
drengenavnet Egon stammer og hvad den oprindelige betydning er, får man som regel kun at vide
at dets oprindelse er ukendt. Det er forbi nu! side 6

Hvorfor i alverden
hedder det barnevogn når det hedder børnebog?
Hvordan fordeler bårne- og børne- sig i det hele
taget i sammensætninger i moderne dansk? Det viser sig at der er mere system i det end man troede
inden den artikel der starter
side 9

Ugedagenes navne
er vel noget af det mest fortrolige og dagligdags i
sproget. M e n hvad betyder de egentlig, og hvor
stammer de fra? Skal man svare på det m å man
igennem en hel del europæisk kulturhistorie og
helt tilbage til den babyloniske astrologi. V i tager
hele turen og begynder
side 18

Facitliste

31

Hvorfor altid tale om
»Tøse«, naar det hedder unge Piger? Hvorfor skal alting være
»morderlig« og »knaldende« og »knusende«
- spar dog paa Krudtet! Hvorfor sige »majed bedder«, - er det
ikke meget bedre at
sige meget bedre? Det
skærper og forfiner
Tanken at beherske sit
Sprog, vælge sine Ord
med Omtanke og udtale dem smukt, - og det
er ogsaa en Maade at
give sin Kærlighed til
Danmark Udtryk.
Olfert Ricard
(1872-1929)

! Ordet betyder
'homofil
mand', altså det der i vore dage
kaldes bøsse. Omkring midten
Sprogligheder
af forrige århundrede konstruDenne brevkasse handler øm erede den tyske filolog Ulrichs
sprogligheder. Det er spargs- ordet Uranismus som han gav
mål og problemer om sprog, betydningen 'homofili', og hermøn det ør også fin« detaljer til dannede han Urning. Urai sproget som man bliver opmærksom på, og som man nisme blev overført til fransk og
vil gere andre bekendt med. engelsk, og engelsk har også
Går I rundt og tænker på overtaget urning fra det tyske.
sprogligheder, s i send et Men for alle sprog gælder det at
brev om dem til Erik Hansen ordet aldrig har været brugt
og Ole Togeby. De vil svare meget og i vore dage vistnok
på brewtt hvis de kan. Ellers nærmest er glemt. Tidligere har
kender de nok nogen de kan
man på tysk kunnet tale om
sætte til det. Send brevet til
Urningsliebe, og i 1903 udkom
der en bog (af Hirschfeld) med
G.EX. GAD
VlmmslSKafleT «M
titlen »Der urnische Mensch«.
1161 Kbh. K.
Nu har der jo aldrig manglet
og mærk kuverten Sproglig- ord med den betydning som
heder.
bøsse eller urning har. Men den
gamle tyske filolog har formentlig savnet et ubelastet ord,
som dels ikke var nedsættende
eller
diskriminerende, dels
med en vis varsomhed kunne
bruges i akademiske sammenhænge og på tryk. Og så lavede
han altså Uranismus og urning.
I de få ordbøger der har or? Kære Mål & Mæle!
det med, oplyses det at det er
I Vassaris berømte »Renæssan- Venus Urania der ligger bag,
cens
ypperste
Kunstnere«,
altså den himmelske kærligoversat af Emil Rasmussen
heds gudinde: den almindelige
(1903) læser jeg i en fodnote til jordiske kærlighed er urningen
side 221, at Michelangelo var
forment, han er henvist til den
urning. Det ord kender jeg himmelske elskov.
ikke, og jeg kan ikke finde det i
Jeg tror nu at den gamle klasnogen ordbøger. Hvad betyder siske filologs tanke var en andet (jeg har nok mine anelser),
den og mere saglig. Den græske
og hvad kommer det af?
mytologis himmelgud Uranos
K. E. Hermann var gift med jordgudinden Gæa
Løgstrup
og avlede med hende adskillige

balstyrige børn, bl.a. titanerne.
På et tidspunkt ragede han
uklar med sine sønner; en af
dem. Kronos, overfaldt sin far,
afskar hans avlelem og kastede
det i havet. Herved blev imidlertid havet besvangret, og op
stiger Venus, den skumfødte!
Uranos er altså den der klarer
sig uden kvinder, og efter ham
er urningen opkaldt.
Ordet har næppe nogensinde
haft stor udbredelse i dansk,
men det er dog med i Meyers
Fremmedordbog fra 1924.
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? Til Mål & Måles Brevkasse
Hvordan er den endelse -et opstået, som vi finder i ord som
rundrygget, hjulbenet, fladbrystet o.s.v. Der er lige så mange
ord af den slags, som der er
legemsdele, ja flere, man kan
både være skeløjet, klarøjet og
bælgøjet. Der er dog visse divergenser, fx kan man være enten bredskuldret eller skulderbred, men sandelig kun hærdebred,
hoftebred eller midiesmal, ikke bredhoftet eller
smalmidiet. Ordene findes også med overført betydning, fx
rundhåndet,
langfingret eller
letbenet.
V i har også lignertde orddannelser, der ikke har med legemets beskaffenhed at gøre, fx
retlinet, småtskåren,
smalsporet, lavtpumpet, men højtgearet.
Det ligner jo en Participiumsendelse, kan den være dannet i
Analogi med alm. Participium,
skønt der ikke er nogle tilsva-

rende verber? M a n kan jo ikke
sagnsord til tillægsled, afledfx huløje, kalveknæe eller tykningsendelsen gør navneord til
hovede og tyndhåre. M e n man tillægsord.
kan vist glatslibe, så et ord som
D e n anden grund er den at
glatsieben kan m å s k e have
man k a n danne afledninger af
været mellemstation?
s a m m e n s æ t n i n g e r som ikke finJeg har også et andet og mere
des; m a n har hjulbenet men
ikke hjulben, man har bararmet
indviklet problem: Perfektum
men ikke bararm. D e t hedder
Participium er jo i Latin og alle
en samdannelse eller et bahuvdermed beslægtede sprog altid
Passiv. Hvordan kan det så gå rihiadjektiv. D e t er imidlertid
ikke noget e n e s t å e n d e fænotil, at denne form bliver bragt
men. Samdannelser finder man
til at danne de sammensatte
også i fx grovæder, overnatte og
tider i Aktiv i alle germanske
lovgivning.
sprog?
K a n det forklares med, at
O g så det andet problem o m
vort har stammer fra latinsk
før nutids tillægsform (perfektum participium), som er passiv
habeo, og at andet led i vore
i sin betydning, men som samsammensatte tider oprindelig
er en slags prædokatsord til Ob- men med have kan danne før
jektet? Altså: Jeg har spist ka- nutid i aktiv.
gen < jeg har kagen spist,
Der findes to typer af forklad.v.s. i spist tilstand nede i maring som ikke nødvendigvis
ven, jvnf.: Jeg har sagen færudelukker hinanden; den ene
er præcis den som D e beskridigbehandlet > jeg har færdigver, nemlig at tillægsformen er
behandlet sagen?
tilstandsbetegnelse
til genVibeke Oksen Larsen
standsleddet (objektsprædikaBirkerød
tiv): Jeg har spillet vundet, som
så bliver til jeg har vundet spillet. Man kan se at denne forkla! Kære Vibeke Olesen Larsen!
ring historisk set ikke kan være
Endelsen -et er o p s t å e t p å helt
helt forkert ved at man p å oldisregulær maner, som så mange
landsk bøjede tillægsformen i
andre afledningsendelser. På
oldislandsk var der to endelser, køn og tal efter genstandslednemlig -adr og ottr, og de har så det; man sagde altså noget der
svarer til jeg har drømmene tybegge to efter de almindelige
dede, senere overtager entals
lydlove udviklet sig til -et. Det
intetkønsformen overalt: jeg
er en endelse der gør et navnehar drømmen tydet og endelig
ord (substantiv) til et tillægsord
jeg har tydet drømmen.
(adjektiv), og den betyder 'forsynet m e d , forbundet med, h ø rende t i l ' . Den findes fx i bakket, håret, klodset, krukket.

Den anden forklaring - der
som sagt ikke udelukker den
første - går ud på at man gerne
ville have den person der handDer er dog to grunde til at
den ser ejendommelig ud: for-' ler eller som er interesseret i
hvad der sker til at være grundmen er faldet sammen med enled (subjekt) i sætningen - også
delsen p å udsagnsordenes tilselv om udsagnsordet var paslægsform (verbernes participiumsendelse), fx hvidtet, bakket siv. På klassisk latin (og på mo(op), trukket. Men det er kun et derne russisk) brugte man ikke
tilfældigt sammenfald. D e har have om ejendomsforhold; det
hed Gajo est liber, ordret: 'der
historisk intet med hinanden at
er en bog for Gajus' eller 'hos
g ø r e og de fungerer på forskelGajus'. Denne udtryksmåde
lig måde: tillægsformen gør ud-

blev afløst af en hvor den interesserede person blev gjort til
grundled: Gajus håbet Ubrum
('Gajus har bogen'). På samme
måde kunne man bruge før nutids tillægsform med den handlende i dativ eller ablativ: opus
mihi (eller a me) factum est. I
senlatin er der så sket en lignende udvikling hvor den interesserede person er gjort til
grundled, således at man kunne
sige habeo opus faktum ("jeg
har værket lavet'), svarende til
det der på klassisk latin hed
opus
feci ('jeg
har-lavet
værket').
Udviklingen er ikke særegen
for de germanske sprog, på
fransk siger man stadig j'ai le
fait. hvor ai er resterne af det
latinske habeo. Den germanske
udvikling er sket på samme
måde; man har villet have den
handlende som grundled.
Senere (men stadig på oldislandsk) er have også blevet det
ord man dannede før nutid med
af de uindvirkende (intransitive) udsagnsord: han har sovet.
Det pudsige er nu at man på
oldislandsk også brugte have
hvor vi i dag vil bruge være,
nemlig ved betegnelser for forandring af sted og tilstand: vi
siger hun er kommet, dengang
sagde man noget der svarer til
hun har kommet.
OT
? Til M & M (hvis det stadig
lever).
Spørgsmålet er inspireret af en
uklar knurrefornemmelse ved
visse journalistiske sprogbrug:
er der fri ombyttelighed mellem ligesom og sådan som? Jeg
troede: nej! og mente at fidusen var noget med nægtelse (+
sådan som), men synes nu ikke
at mine hjemmelavede »umulige eksempler« er umulige længere, hvilket er en nedslående
situation, med eller evt. imod
Karl Poppers videnskabstoeri.
Lars Peter Rømhild

! Kære Lars Peter R ø m h i l d !
D u t æ n k e r sikkert p å umulige
eksempler som Karl Popper er
ikke behaviorist, ligesom B. F.
Skinner hvor du sikkert ville
foretrække sådan som B. F.
Skinner. M a n kan være behaviorist ligesom B. F. Skinner
men ikke ikke behaviorist ligesom ... Jeg har ikke kunnet finde problemet behandlet nogen
steder, men jeg har en fornemmelse sådan som din, og denne
sidste sætning er altså ikke helt
acceptabel, s å d a n som denne
her er det. I de foregående sætninger har jeg ladet sådan som
indgå to gange; første gang ville
jeg bestemt have foretrukket
jeg har en fornemmelse ligesom
din, men det er ikke en fejl med
sådan som; i det andet derimod
ville det ikke have været muligt
med ligesom: *og denne sidste
sætning er altså ikke helt acceptabel ligesom denne her.
Forskellen m å være den at
ligesom viser tilbage til den foregående
sætning
inklusive
nægtelsen (eller andre modifikationer af sandheden af sætningen), mens sådan som viser
tilbage til den foregående sætning eksklusive nægtelsen. D e n
sidst fremhævede sætning kunne m å s k e godt h ø r e s , men så
ville den blive forstået som og
denne sidste sætning er altså
ikke helt acceptabel ligesom
denne her ikke er det, og det
ville også være sikrere at sige
den »sådan som« jeg har skrevet den til sidst. D e t er »ligesom« sværere at acceptere ligesom efter nægtelse end at acceptere sådan som som bindeord med navneord som styrelse. D e r i m o d kan sådan som
ikke stå som bindeord med tillægsord som styrelse; man kan
ikke sige det er sådan som sværere at acceptere ... I dette sidste tilfælde betyder ligesom
nemlig n æ r m e s t 'næsten'.
OT
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? M å l & Mæle
Mål & Mæles småordsleksikon
har været mig til megen glæde,
da jeg som englænder, der har
lært dansk som voksen, netop
havde en del fornøjelse af at
finde ud af s m å o r d e n e s (vel, j o ,
vist, nok, da) betydning. Jeg
fandt da også ud af, at man p å
engelsk m å t t e udtrykke disse
ords mening p å anden vis:
- Det bliver vist regnvejr ville man udtrykke F m af raid
it's going to rain; D u siger det
vel ikke til ham - I hope you're
not going to tell him; H a n er jo
meget rig - he's ve ry rich, you
know; H a n er vel ikke syg - he
i s n ' t i l l , is he? o.s.v.
Det er noget mere omstændeligt end de danske småord
(når man først har fået lært at
bruge dem). Derfor harmer det
mig. at man nu i stigende grad
benytter sig af de engelske former på dansk, i stedet for at
bruge s m å o r d e n e . M a n går og
h å b e r , og er bange, siger »ved
du« og lign. O g hvad mener I
o m vedlagte eksempel: »borgerne har medbestemmelsesret, eller har de ikke« - i stedet
for »borgerne har da vel medbestemmelsesret« .
Med venlig hilsen
Olga Vilstrup
! Kære Olga Vilstrup:
Deres fremragende oversættelser til engelsk af de danske småord viser at D e virkelig har fået
fat i betydningen. D e t er altid
et problem at oversætte b å d e til
og fra disse s m å o r d , også n å r
det drejer sig om oversættelse
mellem tysk og dansk: tysk har
lige så mange af s m å o r d e n e
som dansk, men de passer bare
ikke sammen i ret mange tilfælde.
Jeg v i l gerne være med til at
ærgre mig over at nogle danskere er så bundne af det engelske
de er omgivet af, at de giver
afkald p å praktiske, klare og

elegante ord og udtryk i dansk,
og D e har sikkert ret i Deres
analyse af håber, er bange, ved
du, eller har de ikke.
M e n der er nok stadig en lille
forskel på at sige da vel og eller
har de ikke? Det sidste udtryk
indeholder mere krav om et
svar, det er lidt mere p å g å e n d e ,
vil i højere grad engagere læseren. T r o r jeg nok. N å r det er
brugt tilstrækkelig mange gange, er den virkning sikkert forsvundet, og så er der ikke opnået andet end at vi har importeret en overflødig og lidt kantet
vending.
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E r i k Hansens artikel i M & M 4/
84 o m danskernes ret til at skrive dansk har gjort mine dansklærerfødder kolde. Derfor v i l
jeg gerne h ø r e redaktionens
mening om disse sønderjyske
indslag i stile.
H i d t i l har jeg rettet dem,
ikke som fejl, men som afvigelser, men nu er jeg kommet i
tvivl.
H v i l k e kriterier skal i øvrigt
gælde i denne forbindelse? Fx
at udtrykket er svært forståeligt
for ikke-sønderjyder? Eller udryddelse af germanismer?
Eksempler:
M e d 35 år var han allerede
millionær.
B ø r n begynder i skolen med
7 år.
N u skal I h ø r e hvad jeg alt
(sammen) har oplevet!
Se, hvad han alt slæber rundt
p å i sin taske!
Jeg har ekstra bedt ham om
at komme. H a n er jo så
glemsom.
H a n tog ekstra en lænestol
frem da hun k o m .
L æ r e r e n var syg, så klassen
skulle sidde selv.
Jeg t ø r ikke være selv om
aftenen.

Han er længe gået på arbejde ; det er nok to timer siden.
N u er det længe godt. D u
b e h ø v e r ikke r ø r e mere.
Sidste dag, da jeg var i byen,
traf jeg N N .
Hvis det ikke er nogen det
kommer ...
Det er meget af det, det er væk
nu.
... fordi det er så mange biler.
Det er rart at have penge på
banken.
H u n tjener 2100 kr. i ugen.
Det giver nok bøf til aften.
D e siger at der bliver varmt i
morgen.
De p r ø v e d e alt muligt, men
der var ikke at gøre. Patienten
var d ø d .
D u skulle k ø b e samme slags
s n ø r e b å n d som i de sko, hvad
jeg har på.
N u tør jeg ikke vove at anføre flere eksempler.
Med venlig hilsen
Finn Jacobsen
! Kære Finn Jacobsen:
Jeg har med min artikel om
regionalt skriftsprog ikke villet
blande mig i hvordan dansklærerne retter stile og i det hele
taget rådgiver deres elever om
sprog. M e n jeg har villet gøre
o p m æ r k s o m p å at der faktisk
savnes et »retsgrundlag« for at
forbyde en hel del dialektale og
regionale indslag i elevernes
skriftsprog - og så kan lærerne
jo overveje at vedtage en ny
praksis.
V i er her omkring K ø b e n havn vant til at regne med at
jysk, det er nørrejysk, som er
interessant, smukt og romantisk. A l l e mine eksempler var
vist fra nørrejysk, og de var
lette at genkende for alle og
sikkert også lette at acceptere
for de fleste.
Sønderjysk er vi ikke nær så
fortrolige med, så det virker
mere fremmedartet. Ærlig talt
blev jeg lidt forskrækket da jeg

så dine eksempler, men selvfølgelig er de præcis på linje med
de eksempler jeg brugte og burde efter min mening være tilladte. D u har nemlig helt ret i at
det absolut ikke drejer sig om
fejl, men derimod om afvigelser fra rigsmålet af den slags
som der ikke er nogen officiel
normering for.
Mange vil muligvis være betænkelige ved at acceptere netop de sønderjyske afvigelser
fordi de tit stemmer overens
med tysk. M e n hertil er der for
det første at sige at der jo ikke
b e h ø v e r at være tale om påvirkning eller indflydelse fra tysk
fordi der er noget tilfælles. O g
for det andet at der sandelig
også er meget tysk i rigsmålet,
så det er i sig selv ikke noget der
er fremmed for dansk.
M e n der er naturligvis visse
betingelser der skal gælde, her
og i al skriftlig fremstilling. D e
regionale træk skal være typiske for o m r å d e t s sprog; der er
ingen mening i at tillade enkeltpersoners private særheder og
sprogblanding. O g naturligvis
skal det være forståeligt, som
hovedregel for alle danske og
ikke kun for sønderjyder eller
hvem man nu ellers bor iblandt.
Derfor kan alle komme i den
situation at de m å udtrykke sig
lidt mere »rigsdansk« end de
egentlig finder det naturligt. (I
dine eksempler synes jeg kun
der er én ting der kan give
forståelsesproblemer i resten af
landet, og det er udtrykkene
med længe).
V i skal være fælles om vores
skriftsprog, så alle kan forstå
hinanden, men det betyder slet
ikke at vi absolut skal skrive
ens.
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D e gamle indoeuropæere holdt (af)
hunde. Det kan man se af den omstændighed at de har haft et specielt ord for
dette væsen, et ord der er bevaret i
næsten alle indoeuropæiske enkeltsprog. P å dansk har det formen hund,
p å latin hedder det canis, på oldgræsk
kyon, og det kendes også fra keltisk,
indisk og slavisk. D e r er i sprogene
sket en hel del ændringer af både
ordets lydlige opbygning og dets bøjningsforhold, men den oprindelige
form kan man alligevel med ret høj
grad af sikkerhed rekonstruere, dvs.
gætte, sig frem t i l . Den m å , som det
fornylig er blevet påvist af den amerikanske forsker Eric P. H a m p , have
lydt pekuon. O g det giver os samtidig
en antydning af hvad de brave indoeuropæere har brugt hundene t i l : ordet
er tydeligt nok en afledning af det
indoeuropæiske ord for 'småkvæg' peku, der kendes fra både latin og sanskrit og i øvrigt også lever videre i det
danske ord fæ, der i tidens løb har
skiftet betydning fra 'kvæg' til 'kvaj'.
Det indoeuropæiske pekuon kan derfor bedst gengives som 'hyrdehund'.
Betydningsudviklingen er nogenlunde
den samme som n å r ordet schæfer p å
dansk bruges om en hunderace, mens
det er afledt af det tyske Schaf, der
betyder et får .
A d mærkelige omveje kom p å oldgræsk en afledning af ordet til at betegne en filosofisk retning, kynismen, om
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hvis tilhængere det i en fremmedordbog hedder at de »foretrak en primitiv
tilværelse og anså alt naturligt for tilladt.« Ordet kynisk er som bekendt
optaget i det danske sprog uden at man
som regel gør sig nogen tanker om at
det har forbindelse med hunde. Ligesom man normalt heller ikke skænker
det en tanke at det latinske ord for
kvæg lever videre i det danske fremmedord pekuniær,
som betyder pengemæssig. N å r der på det stiftende
landsmøde i A k t i v e Hunde- og Katteejere muligvis vil lyde en bjæffende
protest gående ud p å at indførelsen af
en særlig hundeskat er udtryk for pekuniær kynisme, så er det altså i sidste
ende ét og samme indoeuropæiske
ord, man her v i l have lykkedes at
servere i tre forskellige - meget forskellige - iklædninger.
M e n hvad har alt det at gøre med
Egon?
Jo, for indoeuropæerne nøjedes
ikke med at holde får, de gav sig også
af med gedeavl. D e r findes flere forskellige indoeuropæiske ord for ged,
et af dem er aigs, som kendes fra
oldgræsk (aix) og armensk (ajts). O g
på fuldskommen samme m å d e som
man af ordet peku har dannet en afledning pekuon der betyder 'den med
fårene', så har man også kunnet lave et
ord aigon der betød 'ham med gederne'. Det ene ord har man brugt om
vagthunden, det andet om vogteren,

hyrden, og dermed har aigon også
kunnet bruges som personnavn -• på
nogenlunde samme m å d e som en lang
række stillingsbetegnelser er blevet til
almindelige danske efternavne: Møller, Fischer, Smith osv.
A i g o n dukker op som navn på en
konge i oldtidens G r æ k e n l a n d , nemlig
i den peloponnesiske by Argos; Pythagoras havde også en elev der hed sådan, men ellers lader det ikke til at
have været et meget udbredt navn.
N å r det alligevel er kommet til at leve
videre, skyldes det en litteraturhistorisk tilfældighed.
I det tredje å r h u n d r e d e f . K r . skrev
lyrikeren Theokrit nogle charmerende
smådigte p å den doriske dialekt af
græsk. H a n kaldte dem for idyller, dvs.
'stemningsbilleder', eftertiden har givet ordet idyl et nyt betydningsindhold
netop p å grundlag af digtenes charme
og afslappethed. Nummer 4 af idyllerne er bygget op som en dialog mellem
to hyrder, der i forbifarten omtaler en
tredjemand ved navn A i g o n . Dermed
var navnet reddet for den nye litterære
genre pastoralen, 'hyrdedigtet', der

skulle komme til at grassere over det
meste af Europa i adskillige århundreder, ja næsten to årtusinder.
Det var romeren Vergil, der videreførte genren i første omgang og placerede den i latinsk litteratur. Det er
også ham der er ansvarlig for den
litterære konvention som går ud på at i
latinpoesien fra oldtid over middelalder til renæssancen har hyrderne altid
græske navne, ikke latinske, hvad der
naturligvis understreger det kunstfærdige, for ikke at sige kunstige, ved
disse poesier.
O g så indtræder der igen en af disse
tilfældigheder, som i så høj grad har
præget Egons l ø b e b a n e . Vergil begår
nemlig en bevidst grammatisk brøler i
den passus, hvor han lader sin Aegon,
som fyren nu hedder, optræde.
Det er i begyndelsen af tredje hyrdedigt (der er i alt 10 af dem ligesom
hos Theokrit), hvor hyrden Menalcas
spørger: Die mihi, Damoeta, cuium
pecus? an Meliboei? »Sig mig, Damoetas, hvis får er det? er det mon Melibøus'?« Hvortil så den anden svarer:
N e j , de tilhører A e g o n , han har netop
overladt dem til mig. Bøjningsformen
cuium er ikke korrekt latin. Vergil
anvender her bevidst en form, der
allerede p å hans tid (hyrdedigtene
blev offentliggjort år 43 f.Kr.) var
håbløst forældet. N å r han har brugt
denne gammeldags bøjningsform i ste-

det for det korrekte cuius, er det sikkert fordi han har villet lave et slags
kunstigt »bondesprog« til sine hyrder.
H a n kunne ikke, som Theokrit, betjene sig af en speciel »landlig dialekt«,
fordi det latinske skriftsprog allerede
var standardiseret og ikke opdelt i
forskellige sprogformer.
M e n det romerske intellektuelle
publikum syntes ikke det var morsomt
med den slags bondske udtryk, og da
Vergil selv var kommet til R o m som
provinsstudent, måtte han høre en del
for denne »smutter«, ja der blev faktisk lavet flere parodier, hvor man
citerede de første par verslinjer af
Vergils hyrdedigt - og derved blev så
Aegon til et hyppigt citeret hyrdenavn, selv om personen spiller en ganske beskeden rolle hos Vergil selv.
Derefter ligger Aegon underdrejet i
lange tider. M e n i 1100-tallet dukker
han op igen, nemlig hos en tysk latindigter, der kendes under pseudonymet
Metellus fra Tegernsee. Udover at
være den første europæer der omtaler
Holger Danske, var Metellus også en
fremragende og skarpsindig digter,
der satte sig for at gendigte en hel
masse af Horats' og Virgils poesi i
kristelig å n d . Derfor producerede han
også 10 kristne hyrdedigte, og her
dukker Aegon op, dog med en lidt
anden skrivemåde. I middelalderens
latin udtaltes den gamle tvelyd ae som
e, men visse lærde skribenter markerede den tidligere udtale ved at sætte en
lille krølle under bogstavet i den slags
tilfælde: e, - E caudata ('forsynet med
hale') kalder man det bogstav. Tegnet
er stort set forsvundet ud af det latinske alfabet igen, men det anvendes
dog et enkelt sted i Europa den dag i
dag, nemlig i Polen, hvor det tjener til
at vise at den pågældende vokal skal
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udtales nasalt (altså ligesom i fransk
hein). Det forekommer for eksempel i
navnet Walesa - deraf den mystiske nlyd man kan høre i TV-speakeres
udtale af dette navn. Hos Metellus
hedder Aegon derfor Egon, og mindre
end et å r h u n d r e d e senere genfinder vi
ham hos en anden tysk latindigter, hvis
rigtige navn man heller ikke kender.
Det er en herre, der under pseudonymet Eupolemius i digterisk form genfortæller en del historier fra det gamle
testamente. Hans værk er ret kedsommeligt, men i teknisk henseende simpelthen fremragende. Alene af den
m å d e det er komponeret på kan man
lære en hel del om middelalderens
begrebsverden,
specielt om dens
kendskab til matematik. Eupolemius
tager ikke så tungt på retskrivningen
som Metellus, så han dropper krøllen
under E'et, og dermed har vi så endelig fået navnet Egon i den skikkelse,
som det har nutildags.
I middelalderen er navnet altså tilsyneladende især kendt i det tyske område, og det er da også fra tysk at vi
danskere har lånt det for godt og vel
hundrede år siden. I Tyskland har
navnet været associeret med en populær schlager ' A c h E g o n , Egon, Egon',
i Danmark bæres det af cirka 21.000
hankønsvæsner, deriblandt en overborgmester - foruden at en tidligere
statsministerfrue bidrager med hunkønsformen Egone - men den kendteste dansker af slagsen er jo alligevel en
fiktiv person: ham der har lagt navn til
Olsen-banden og dermed atter placeret navnet i de kunstige omgivelser der
har betydet så meget for dets historie.
Jens Juhl Jensen f. 1940
lektor i lingvistik
Københavns
Universitet

I Mål & Måle 1976 nr. 1 var der et læserspørgsmål: Hvordan administrerer man forstavelserne bårne- og børne-? Erik Hansen giver et svar om orddannelse i dansk og om de
sjældne flertalsformer i sammensætningers førsteled (der nævnes brødre-, fædre-, mødreog et par stykker til), men noget egentligt svar på det stillede spørgsmål bliver det ikke til.
Nu er jeg blevet fristet af problemet og vil forsøge et svar.

Ordbøgerne
og den faktiske sprogbryg
Nudansk ordbog ( N D O ) giver en slags
vejledning i de to artikler bårne- og
børne-:
bårne- bruges i sammensætn. både
om, hvad der vedrører ét
barn, og om, hvad der vedrører børn i alm.; jf. børne-.
børne- i sammensætn. (af børn,
plur. af barn) modsat barne¬
især i sammensætn., hvor
sidste led er et flertalsbegreb, ell. hvor første led betegner en flerhed.
Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved noget
af dette. N D O har hentet sine oplysninger i Ordbog over det Danske
Sprog ( O D S ) , specielt i artiklen Bårne-, 1919, hvor der også står en hel del
andet.
Retskrivningsordbogen
( R O ; den
nugældende er fra 1955) gør rede for
stavning og bøjning af ordene. Den
giver også eksempler p å sammensatte
ord, men nogen betydningsbeskrivelse
er der ikke plads til i R O .
H v a d siger den faktiske sprogbrug?
Ja hvor finder man den? H v o r finder
man en »pålidelig« sprogbrug, dvs. et
sæt normgivende eksempler? D e m finder man ikke som en færdig anretning.
M e n ved at arbejde med materialet i
O D S og i citatsamlingerne hos O D S supplementet og hos Dansk Sprog-

nævn kan det m å s k e lade sig gøre at
uddrage sprogets regler for bårne- og
børne-.

Faste ord og mindre faste
Det er klart for enhver at det hedder
en barnepige, også hvis pigen skal passe flere børn samtidig. O g den unge
étbarnsfamilie taler om
børneopdragelse, selv om barn nr. 2 slet ikke er i
tankerne.
Sproget har i visse tilfælde et fast
ord, en urokkelig betegnelse som er
ganske ufølsom over for om der er tale
om ét barn eller flere børn. E t sådant
ord danner flertal efter sprogets almindelige regler, barnepige, flt. -r.
I andre tilfælde dannes sammensætningerne af enhver sprogbruger efter
sprogets orddannelsesregler. O g her
er det ikke helt ligegyldigt om der
tænkes på ét barn eller p å flere børn.
»Lakrids er ikke godt for en lille barnemave!« kan man sige til en lille
lakridsgumlende fyr. Hvis der er flere
af slagsen, så kan man sætte ordet i
flertal: »for små barnemaver« eller
man kan vælge at sige »for små børns
maver« eller »for små børnemaver«.
Der kan undertiden dannes acceptable ord med b å d e bårne- og børne-:
man kan k ø b e en barnebillet eller en
børnebillet, en barneseng eller en børneseng. H e r skal vi bruge ordbøgernes
begreb 'børn i almindelighed'. Det vil
sige at der ikke specielt tænkes på et
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Retskrivningsordbogen
b a r n no., -et, børn; b a r n a g t i g to., -t;
b a r n a g t i g h e d no., -en, -er; barndom
no., -men, u.jlt.; barndomsdage jlt.,
-minde, - v e n ; barne barn no., -et, børnebørn; barne'dåb, -fader, - f ø d s e l ,
-født to., -hoved, -mad, -moder, -mord,
-morder, -pige, -seng, -ske; bårnebkefuld no., en, -e; barnelsko flt.d.s.,
men: have trådt sine børnesko, -tro no.,
-vogn, -ar no., i mine barneår, men: i
vore børneår; b a r n l i g to., -t; b a r n l i l l e
no., en, flt. børnlille; barn'iløe; barnsjben; fra b., - n ø d no., være i barnsnød.

enkelt barn eller p å flere b ø r n , men på
barn/børn. Mere om dette lidt senere.
Først skal følgende slås fast:
For at beherske et sprog skal man
kunne dels et vist antal ord, dels nogle
grammatiske regler. For at beherske
brugen af bårne- og børne- i dansk skal
man dels kende de faste ord, dels
kunne »grammatikken« for leddene
bårne- og børne-. For det tredje skal
man være opmærksom på at der er et
bredt grænseområde imellem de fast
etablerede ord og de friske orddannelser som produceres efter behov; og det
kan give usikkerhed. Mange sammensætninger kan siges at være mere eller
mindre faste. D e fleste vil nok tale om
børnemishandling,
selv om der kun
tænkes på et enkelt barn, men en og
anden kan føle det naturligt at sige
barnemishandling.

Børn i almindelighed
Ifølge O D S (1919) bruges både barneog børne- om 'børn i almindelighed'.
Nogle eksempler p å ODS-artikler
som er udtryk for dette:
Barnebillet og Børnebillet
Barnekaar og B ø r n e k a a r
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b ø r n se barn; børnejbal, - b e g r æ n s n i n g ,
- b l a d , -bog, -børn (flt. af barnebarn),
•"ave, - h j e m ; b ø r n e h j æ l p s d a g ; børnejkopper flt., -lammelse, - l æ g e , -lærd o m , - m æ l k , - o r m , - r i g , -sko (jf. barnesko), - s y g d o m , -sår, -time, -ven,
-vis bio., på b., -værelse, -værn, -ar
(jf. barneår); b ø r n l i l el. b ø r n l i l l e no
(flt. af barnlille).

Barnelæsning og Børnelæsning
Barnepulver og Børnepulver
Barneselskab og Børneselskab
Barneskole og Børneskole
Barnetøj og Børnetøj
Barneven og Børneven
Barneværelse og Børneværelse.
Jeg mener - efter at have arbejdet med
et ret stort citatmateriale - at der er
sket en forskydning i løbet af det 20.
årh. m.h.t. brugen af bårne- og børnei denne betydning. Børne- har overtaget funktionen 'børn i almindelighed'.
( N D O er altså kommet til at holde p å
den forkerte hest).
1 nogle tilfælde kan begge forled dog
stadig bruges, og nogle vil mene helt
uden betydningsforskel: barnebillet og
børnebillet, barneskole og børneskole,
barnesprog og børnesprog. A n d r e vil
fornemme en fremhævelse af det enkelte barn eller af barnets egenskaber,
når bårne- er forleddet.
Nogle af ordene med bårne- i eksempelrækken ovf. virker gammeldags eller helt forældede. Lyder et
barneværelse ikke lidt af barnefrøken
og gamle dage? Det vil normalt hedde:

»Og her er så børneværelset«.
(Men
barnekammer er gået sine egne veje
sammen med ammestuen). V i har i dag
ord som børnebibliotek,
børnefødselsdag, børnelitteratur,
børneudsendelse.
E n række nye ord i sproget forekommer kun' med børne-:
børnebegrænsning (slutningen af 1920'rrie), børneinstitution (ca. 1940), børnelokker
(ca.
1950), børnetime i radioen (ca. 1930).
Det samme gælder nogle ord for pengeydelser: børnefradrag,
børnepension, børnetillæg,
børnetilskud;
og
børnepenge, der i mange år har været
dagligsprogets ord for alimentationsbidrag m.m.

Betydningsindholdet i bårne- og
børne¬
Leddene bårne- og børne- står til rådighed til dannelse af et stort' antal
ord. V e d at se på forholdet til andetleddet kan vi få specificeret betydningsmulighederne. Jeg vil først holde
mig til ord med bårne-:
1. barnebrud, barnekonge, barneskuespiller: brud osv. som er et barn.
Bårne- er prædikat (omsagnsled).
2. barnefantasi, barnegråd, barnetegning, barnetro, b a r n e ø j n e , barneønsker: fantasi osv. som er et barns
eller ligner et barns, som hører til
eller udgår fra eller er forårsaget af
et barn.
Bårne- er agens, den handlende.
3. barnecykel, b a r n e m ø b l e r , barneskole, i barnestørrelse: cykel osv.
som er beregnet for, er passende for
et barn.
Bårne- er en slags hensynsled.
4. barnedrab, barneportræt, barnetegning: drab osv. der har et barn
som genstand.
Bårne- er patiens.

5. barnealder, på barnestadiet, barnetro, barneår: den alder osv. som
vedrører barndommen, det tidsrum
hvori en person er barn.
Bårne- kan udskiftes med barndoms-.

B e m æ r k at samme ord godt kan høre
til i flere betydninger. Barnetegning
kan enten betyde (2.) en tegning der er
frembragt af et barn eller (4.) en tegning der forestiller et barn. Barnetro
kan opfattes som (2.) et barns tro eller
(5.) barndomstidens tro; der er ikke
nogen dyb modsætning mellem 2. og
5., her er vi ved de finere nuancer i
sprogopfattelsen.

Og hvad så med børne-? L a d os prøve
at indsætte børne- i nogle eksempler
fra de 5 betydningsmuligheder og se
hvad der sker.

1. Han er børneskuespiller.
Hvad kan
det betyde? K a n det - ligesom barneskuespiller - være et barn der er
skuespiller? Eller måske en skuespiller i rollen som en mindreårig?
Eller en skuespiller der optræder
for børn? Ordet ses vist sjældent.
L a d os prøve med flertal af ordet:
D e r er mange børneskuespillere
i
den film. Børneskuespillere
får en
helt anden kontakt med deres publikum end de almindelige skuespillere gør. H e r kan der tænkes p å
enten børn som skuespillere eller (i
sidste tilfælde) skuespillere der optræder for børn.
2. M a n hørte børnegråd. E n udstilling
af børnetegninger.
H e r er der nok
tænkt på flere børn.
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3. D u er snart for stor til den børnecykel. K a n man få skjorten i børnestørrelse? Her har vi betydningen
'børn i almindelighed'.
4. Børnedrab
og
børnemishandling
finder sted i verden hver dag. Behøver et børneportræt at være et portræt af flere børn? Børne- som flertalsbetegnelse og som talneutral betegnelse kan ikke altid holdes ude
fra hinanden.
5. R O siger: »i mine barneår, men: i
vore børneår.« Skal det så også
hedde: de har tilbragt børnealderen
sammen? H e r i betydningen 'barndoms-' ville jeg acceptere b å d e bårne- og børne- når der tænkes på
flere børn: V i har leget sammen i
vore barneår (eller børneår). D e er
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ikke kommet ud over barnestadiet
(eller børnestadiet).
Mange mister
deres barnetro (eller børnetro).

Det har nu vist sig at man i nogle
tilfælde kan udskifte bårne- med børne- med det resultat at ordet så angår
ikke ét men flere b ø r n . Undertiden m å
der regnes med flere eksemplarer af
tingen, é\ pr. barn, fx ved børneansigter, børnemaver. I andre tilfælde medfører udskiftningen af bårne- med børne- en betydningsændring fra ental til
ental/flertal, dvs. 'børn i almindelighed'. Derfor kan ordet en børnemave
accepteres, nemlig i modsætning til en
voksenmave. V e d mange ord er der
flere tolkningsmuligheder.

Betydningen 'barndoms-' (5.) er i
dag fastere knyttet til leddet barneend den var i begyndelsen af århundredet. Det gamle udtryk have trådt sine
børnesko betyder 'være færdig med at
gå i b ø r n e s k o , være ude over barnealderen'. Dette udtryk har ifølge R O
altid børne-, men måske bygger det
krav på en ældre sprogtilstand. Jeg
tror bårne- nu er produktivt i betydningen 'barndoms-'. M a n kan m ø d e et
lidt anderledes udtryk: hvor har I trådt
jeres barnesko (eller børnesko)? dvs.
hvor har I tilbragt barndommen?
M a n kunne foreslå den næste udgave af N D O at sige:

En kort brugervejledning
Som vejledning for danske sprogbrugere vil jeg sige: er du i tvivl m.h.t.
ledvalget barne-/børne-, så vælg børne-. I de tilfælde hvor børne- er helt
uacceptabelt eller giver en helt forkert
betydning vil en dansker nemlig ikke
komme i tvivl. Det gælder faste ord
som barnedåb, barnepige, barnevogn,
og det gælder ord med særbetydninger, fx barnekammersnak
og barnerumpe. Så hele problemet ender med
at blive det rene barnemad.
Anne Duekilde f. 1929
ordbogsredaktør
ved
supplementet til ODS.

B å r n e - bruges om hvad der angår ét
barn, eller hvad der er karakteristisk for et barn eller barndomstiden.
b ø r n e - bruges om hvad der angår flere
børn eller børn i almindelighed.
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