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I 1985 var der krig om retstavningen, især om madordene mayonnaise, remoulade og creme. I madbranchen har danske staveformer det svært, for der
er mere mundvand i en filet end en i korrekt stavet
filet. Læs om E r i k Hansens prøvelæsning af danske
menukort
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E n læser spurgte, om denne særlige grammatiske
konstruktion, har haft skrevet/gjort/lagt osv., er
særlig udbredt i Jylland. Se dialektfolkenes svar
side 12

I nogle søer er der vand
Nogle ytringer bliver ufrivilligt komiske, fordi de
kun kan blive relevante ved at underforstå noget
helt usandsynligt. Hvis det skal være interessant, at
der er vand i nogle søer, så må der være noget andet
i andre søer, f.eks. vin. Læs om regler for underforståelser
side 16

Rasmus Rask
Sidste år var det 200 år siden den b e r ø m t e danske
grammatiker Rasmus Rask blev født. U d over at
foreslå en retskrivning, som ligger tæt op ad vores
n u v æ r e n d e , skrev han grammatikker over adskillige sprog.
Side 20

Programmeringssprog
D e sprog, der bruges i edb-programmer, er slet
ikke sprog, fordi de ikke fastlægges ved, hvordan
de bruges. Det gør naturlige sprog derimod. O m
det skriver Peter Naur, der er professor i datalogi
side 24

M«x n

saa meget
staaer dog fast, at
det ikke gaaer an.
at lade Mennesket
selv have opfundet
Sproget.
Søren Kierkegaard,
1813-1855

sige
fremskridtskvinde,
! Kære Hans Eriksen.
Ja begge dele er korrekt. kommer det vel også på
Forskellen er den at flere mode at sige politikvinde og
Sprogligheder
end betyder " i et antal brandkvinde.
Svømmerske og tegnerske
Denne brevkasse handler større end", mens mere end
"større end i lader også til at være ramt,
om sprogligheder.. Det er betyder
spørgsmål og problemer om mængde eller grad som uden at det dog er så alvorsprog, men det er også fine (ikke tælles, men) måles el- ligt som lærerinde. Men sydetaljer i sproget som man ler vurderes". Forskellen er geplejerske er ikke. Det er
bliver opmærksom på, og altså at mere end angiver det også en højere kvalifikation
som man vil gøre andre be- mere upræcist skønnede, end at være sygeplejer. Men
kendt med. Går i rundt og mens flere end angiver det status kan ikke være hele
tænker på sprogligheder, så præcist talte. Ordet mere forklaringen, for en forsend et brev om dem til Erik kan normalt i moderne kvinde kan ikke pr. definiHansen, Ole Togeby og Car- sprog kun bruges med ord tion være mere værd end én
sten Elbro. De vil svare på der er ubestemt ental, man formand, og der er stadig
brevet hvis de kan. Ellers kan fx ikke sige: Universite- både stewardesser og stekender de nok nogen de kan tet skal have mere bøger, warder. -Esser og -isser sysætte til det. Send brevet til: men godt Universitetet skal nes i det hele taget at være
have mere plads; men når gået ram forbi.
G E C GAD
der er end føjet til er det helt
Spørgsmålet er, om der er
Vimmelskaftet 32
korrekt at sige mere end 20 noget system i den ændrede
1161 Kbh. K.
høger.
OT brug af kønsspecifikke titog mærk kuverten Sprogligler.
heder.
Peter J. //. Mikkelsen
? Kære Mål og Mæle.
Ålborg
I visse kredse bliver der set
skævt til én, hvis man omtaler nogen som lærerinde. Nu ! I den sidste snes år har de
? Kære Mål og Mæle.
Jeg synes, man mere og hedder det lærer, fordi lære- kvindelige former med enmere hører udtryksmåder rinde af en eller anden delserne -inde og -ske været
som der var flere end 300 grand virker nedladende. kritiseret en del: lærerinde,
mennesker til stede og flere Det samme gælder Maler- englænderinde, naboerske,
end 15 kommuner landet inde og danserinde, men tegnerske. Kritikerne har
over. Mere end lyder rigti- nok ikke værtinde og slet ment at ord som lærerinde
gere for mig, men det er vel ikke kejserinde. Det er og tegnerske viste at der var
bare mig, der er .gammel- vanskeligt at gennemskue tale om en lærer eller en tegdags. Hvad er forskellen systemet, når en kvindelig ner af usædvanlig, måske limellem flere end og mere formand nu skal hedde for- gefrem ringere slags. Men
end, og er begge dele kor- kvinde. Det tyder på, at det især har man argumenteret
ikke er kvindelige titler som for at det i de allerfleste tilrekt ?
Hans Eriksen sådan, der bliver lagt på is. fælde var fuldstændig lige6300 Gråsten Når det er almindeligt at gyldigt at ordet angav hvil-

ket køn der var tale om; der- jø. Lidt anderledes med stefor lærer, nabo, direktør wardesse, sorn man så vidt
osv. uanset køn.
jeg ved aldrig har villet udDisse ideer har haft bety- skifte med steward. For de
delig succes. Faktisk er for- fleste står det sikkert sådan
merne på -inde, -ske, trice at de to gloser ikke betegner
osv. trængt stærkt tilbage. samme funktion i to køn.
Man kan fx se hvor få af En steward er tit noget i retdem der er med i den nye ning af en hovmester, mens
Retskrivningsordbog. At de stewardessen er damen med
fleste af dem mangler dér, den vakse passagerservice.
betyder naturligvis ikke at Kunne man ikke ligefrem
de ikke eksisterer eller kan tænke sig en kvindelig stedannes, men derimod at de ward, dvs. hovmester?
er så sjældne at det ikke var
Formen forkvinde er
nødvendigt at tage ret kommet med i den nye Retmange med.
skrivningsordbog, så det
Men der er blevet nogle ord må stå ret stærkt. Her er
tilbage, som aldrig har væ- der sket det modsatte: "fælret kritiseret. Det er netop leskønsordet" formand har
former som veninde, svige- fået en kvindelig parallel.
Men sagen er ikke helt parinde, elskerinde.
Og det er egentlig ganske rallel med maler og malerinindlysende hvorfor. Det de, for maler er eller kan let
drejer sig jo om forhold gøres til et kønsneutralt
hvor kønnet, det seksuelle, i ord, mens formand er dehøj grad er noget væsent- monstrativt hanligt, og det
ligt: I forholdet venlvenin- har altså krævet et modspil i
de, elsker!elskerinde, vært/ form af forkvinde. Om poliværtinde osv. er rollerne tikvinde og brandkvinde ekfordelt meget præcist af- sisterer, ved jeg ikke, men
hængigt af personernes køn. de vil i hvert fald opstå når
Det har ingen noget imod at der bliver brug for dem!
ordene afspejler. Man har
EH
jo heller ikke været inde på
at ville afskaffe ord sorn
mor, søster, tante, nonne.
På samme måde har vi ? Kære Mål og Mæle!
helt og heltinde i et skuespil, Jeg er ked af at OT i sit svar
samlever og samleverske i et til mig i Mål og Mæle nr. 4
heteroseksuelt parforhold, stadig undervurderer smag
abbed og abbedisse i den hø- og lugtesans, som om de
jere klosteradministration, ikke kan give os forståelse
prins og prinsesse, som er for mangt og meget. For
lige så uanfægtede som vore fjerne forfædre, der i
konge og dronning. Når in- det store perspektiv levede
gen rigtig har foreslået di- for kort tid siden, var disse
akon i stedet for diakonisse, sanser livsvigtige, bl.a. når
hænger det sikkert sammen de skulle afgøre om et fødemed at vi her har at gøre emne var spiseligt eller gifmed et lidet aktivistisk mil- tigt.

Disse sanser er bestemt
bærere af et beskrivelsessystem, og de giver os et supplerende indtryk af mere
end vi nok til daglig tænker
på. De fleste ville nødig
undvære dem. Man kan
godt lugte en bøf blive stegt
eller en kage blive bagt, lugten ændres under processen, og man kan lugte en
hund gå forbi, forudsat at
ens lugtesans er fintmærkende nok eller hundens
stank er kraftig nok. Jeg har
mange gange mærket en
velparfumeret dame passere; det er faktisk rart.
Hvis der er grænser for
hvad vi kan sige, så er det
selvfølgelig sproget der sætter dem, men de bliver jo
stadig forskubbet . Det er os
der konstruerer sproget.
Psykologer påstår at vi tænker i sprog, bortset fra de såkaldte "aha-oplevelser" der
jo er ubeskrivelige. Men er
det ikke dem der har initieret alle fremskridt og ændringer, også i sproget?
Hvis smags- og lugteområdet ikke er nær så differentieret og udviklet som
syns- og hørelscsområdet,
så er det fordi disse sanser er
blevet negligeret; et organ
der ikke bliver brugt vil
uvægerligt forfalde. Man
kan nok heller ikke sammenstille syn og hørelse
som modsætning til de andre sanser. Bl.a. er hørelsen
mere fintmærkende og differentieret end synet, i
hvert fald i virkeligheden,
måske ikke i sproget.
Lugt, smag og føling erkendes umiddelbart og omsættes først derefter til
sprog. Det samme gælder
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syn og hørelse, dog ikke så
tydeligt. Men man kan
lægge mere i et sanseindtryk
end det udsiger i sig selv; adskillige forfattere har bragt
eksempler med lugt, smag
og følesansen, disse for
sprogfolk sekundære sanser.
Kvinder er nok ikke så
slemme til at undervurdere
disse sanser. En engelsk forfatterinde beskrev "en himmel så blå at det næsten
kunne høres".
Psykologer har påvist, at
hvis flere sanser påvirkes
samtidig bliver indtrykket
langt mere intenst. Smagen
fx bliver mere fintmærkende. Det er måske derfor T V
m.m. er et langt stærkere
medium end radio.
Jeg er kommet til at
tænke på en fejloversættelse
af Descartes der sagde "Cogito ergo sum". Det er blevet oversat til "Jeg tænker,
derfor er jeg", men "cogito"
har vi i det engelske "cognize" som alle er enige om betyder "erkende". Da vi nu
tænker i sprog og det er
sprogfolk der har begået eller i hvert fald accepteret
oversættelsen, så er det nærliggende at spørge om oversætteren har sat sproget og
dermed tænkningen i sprog
højst? Er oversættelsen et
resultat af denne indstilling,
eller har den medvirket til
dens udbredelse?
Jeg kan godt forstå, at
sprogfolk sætter syn og hørelse højt, de er jo nødvendige for deres fag; man faget
er jo ikke hele livet.
Jeg kunne tænke mig at
stille en opgave til OT: Prøv
at beskrive i sprog fx et jord-
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bær for en person, fx en
eskimo, der aldrig har set eller smagt et. Er det muligt?
Men giv ham et i hånden så
han kan se det, føle det,
sætte tænderne i det, så ved
han besked.
Skrivemaskiners tastaturer er tilpasset sprogbrugen,
ikke omvendt. Derfor findes der fx Q O W E R T Y ,
A Z E R T Y og Q W E R T Z tastaturer til hhv engelsk,
fransk og tysk; betegnelserne viser nogle tasters placering. På de computere jeg
har set er semikolon let tilgængeligt, måske fordi det
bruges i programmering.
Det kan bl.a. betyde "kommentar" = "REMark".
Venlig hilsen
Bendt Nordentoft

egenskab som tingen har,
og den proces at mennesket
sanser disse egenskaber, fx
røgen lugtede og de lugtede
røgen. Og jeg gjorde endvidere opmærksom på at navnemåde efter genstandsled
ikke er særlig hyppig efter
lugte og smage, og da du i
nr. 4 1987 undrede dig over
det, udbyggede jeg svaret
med at man normalt kun
finder navnemåde efter
genstandsled efter smage og
lugte hvis der står kan foran,
altså:Bendt kan lugte en
hund gå forbi og ikke så almindeligt: Bendt lugtede en
hund gå forbi.
(Læg mærke til at du selv i 3
af 4 modeeksempler du
bringer nu, også må indsætte et lille kan.)
Det som jeg tager udgangspunkt i , og som jeg interes! Kære Bendt Nordentoft.
Da det er en temmelig serer mig for, er især sprolangstrakt diskussion om get, altså ordene smage og
sanseverber, giver jeg lige lugte og hvordan de opfører
et resumé, så nye læsere kan sig. Det er så tankevækbegynde her. I nr. 4 1984 kende at disse to ord, skønt
skrev Erik Hansen i en helt de betegner sansning præcis
anden sammenhæng ek- som de tre andre, i sproglige
semplet: De smagte gode. sætninger konstrueres anDet fik Johs Brønnum til i derledes end dem. Hvad
nr. 2 1986 at spørge om kan grunden være til det?
hvorledes det forholder sig
Jeg skrev så at det kunne
med sanseverber. Jeg sva- have at gøre med at disse to
rede at sanseverber er de sanser spiller en mindre
udsagnsord som kan forbin- rolle for menneskets opretdes med enten 1) navne- holdelse aflivet i vores sammåde efter genstandsled fund end de tre andre, og at
(akkusativ med infinitiv), fx specielt de to, nemlig høhun så på ham.
relse og syn er forbundet
Det drejer sig om: se, med vores sprogudøvelse og
høre, mærke, og også men dermed med vores forståelmed mulighed for færre se. Man kan ting med synet
konstruktioner: smage og og hørelsen, som man ikke
lugte. Jeg gjorde opmærk- kan med de tre andre, nemsom på at smage og lugte ad- lig forstå hvad der er medskiller sig fra de andre ord delt via sprog. Det kan man
ved at betegne både den ikke med lugtesansen eller

Når sproget, dansk, ikke ikke sammenlignet med de
smagssansen, og det er kun
folk der har lært brailleskrift har en afledning til at be- ord jeg har til syns-, lyd- og
som kan det med følesan- tegne det at lugte og det at følekvaliteter. Vinhandlere
smage noget, men må lave har udviklet en række gloser
sen.
Og nu vil jeg så føje føl- et sammensætning, føle- som kan betegne smags- og
gende til: dermed er ikke sans, smags-sans og lugte- lugtekvaliteter (idet efter sisagt at disse sanser skulle sans, og når sproget ikke gende det meste af det man
være ringere eller dårligere har ord for blindhed på oplever som smag faktisk er
end de to hovedsanser syn disse to sanser, må det være lugt), som fx tør, rund, buog hørelse. Der er kun sagt fordi de mennesker der i de ket, fyldig, men det er kaat smagssansen og lugtesan- sidste par tusinde år har ud- rakteristisk for dem, at de
sen ikke udnyttes i vores formet det sprog vi taler i alle er lånt fra andre sansers
kultur nær så meget som syn dag, ikke har haft så stor område.
og hørelse. Og det jeg så fin- brug for at tale om disse
Og så til sidst: der er ikke
der mest interessant, er ting. De har altså ikke spil- en særlig gruppe af befolkdette at det må være denne let så stor en rolle i deres ningen, kaldet sprogfolk,
forskel i hvor meget menne- kultur, og spiller åbenbart som sætter syn og hørelse
sket udnytter de forskellige heller ikke så stor en rolle i højt. Sprogfolk er dem der
sanser der giver forskellen i vores kultur, så vi må lave beskriver sproget og konhvorledes de ord der beteg- nye ord. Det har vi jo ellers staterer at de der har formet
ner disse sanser, kan bruges ikke så store problemer sproget, sætter syn og hømed at gøre.
i sproget.
relse højere end de andre
Endnu et par eksempler:
Det er dernæst rimeligt at sanser. Sprogfolk er også
som betegnelse for se-san- antage at disse sanser hos dem der konstaterer at vi
sen har vi i sproget en afled- mennesker ikke udvikles til har formet sproget således
ning: syn, og til betegnelse hvad de kunne udvikles til, at man skal se eller høre
for høresansen har vi i spro- fordi der ikke er brug for sproglige udtryk for at forget afledningen hørelse, denne specialisering. For stå; der er jo ikke noget
men til betegnelse for føle- det er givet at vores lugte- principielt umuligt i at lave
sansen har vi i sproget ikke sans overhovedet ikke yder et lugtesprog, altså et sprog
ordet følelse, for det ord er noget der kan sammenlig- hvor man i stedet for at proreserveret til noget andet, nes med det synet og hørel- ducere lyde som udtryk for
og til betegnelse for smags- sen yder. Fx kan et menne- et andet indhold, producesansen og lugtesansen, kan ske skelne alle andre men- rer forskellige lugte, kombiman kun med besvær bruge nesker på deres udseende, nerer dem efter forskellige
ordet smag, og umuligt lugt specielt på deres ansigt. En regler, og på den måde
eller lugtelse.
hund kan skelne mellem kommunikerer fx at det var
En der ikke kan bruge sy- alle andre hunde i verden på en god fodboldkamp, men
net er blind; det har vi et ord deres lugt. Om mennesker at dommeren var for veg.
for. En der ikke kan bruge kan træne deres lugte-sans
Men altså: et jordbær er
hørelsen er døv; det har vi op, ved jeg ikke; men det er en lille rød frugt på størrelse
også et ord for. Men hvad er uden tvivl rigtigt at menne- med en storetå, den har
en der ikke kan lugte, hvad sker ikke kan skelne alle an- blødt, lidt sprødt, hvidt
der jo er et ikke så sjældent dre mennesker på jorden på frugtkød der smager af sødt
fænomen, og hvad hedder deres lugt .
rødt vand.
en som ikke kan bruge sin
Og den lille opgave du
smagssans? Der er slet ikke stiller mig, viser netop at det
OT
noget ord for disse blindhe- er rigtigt hvad jeg siger. Jeg
der. Der er huller i sproget har ikke ret mange ord til at
på de pladser hvor de ord beskrive smags- og lugteskulle have stået.
kvaliteter med - i hvert fald
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VelbdkoMHrøic!
Om stavefærdighed 1 mad- og restaurationsfaget

Kulturdebatter føres i reglen af professionelle: litteraturmagistre, teologer,
redaktører og endog politikere. Altså
folk med uddannelse og erfaring, folk
som har en naturlig interesse i at bruge
"sagen" til at gøre opmærksom på sig
selv - og som også tit kan tjene en ekstra skilling på deres optræden i presse,
radio og tv og i tidsskrifter og bøger.
Virkelig folkelige kulturdebatter er
sjældne. Debatter hvor mange deltager med engagement og i oprigtighed og gratis - forsvarer værdier som de
tror på. Der var en hel del folkelig kulturdebat i 1972-73 forud for Danmarks
indtræden i E F . Nogle talte varmt for
værdien af at Danmark tilsluttede sig et
internationalt fællesskab på det økonomiske og kulturelle o m r å d e , andre advarede mod faren for at vi skulle miste
vor nationale selvstændighed, vor danske kultur og forbindelsen med Norden.
Næste gang bekymringen for fædrelandets vel gav anledning til en folkelig
kulturdebat, var i sommeren 1985, da
det var kommet frem at de officielle
stavemåder mayonnaise, remoulade og
creme skulle ændres til majonæse, remulade og krem. Meget har det danske
folk i tidens løb måttet tåle, og ofte har
vi tavse bøjet os under åget, men et angreb på tre så kernedanske ord som
mayonnaise, remoulade og creme, det
måtte vække til folkelig modstand, og i
3-4 m å n e d e r fyldtes aviserne med
harmfulde indsigelser. Agurketiden
1985 gik som en leg.
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Retskrivningsordbogen 1956-88
I foråret 1985 var man på Dansk Sprognævn, som er Retskrivningsordbogens
redaktion, ved at lægge sidste hånd på
manuskriptet til den Retskrivningsordbog som skulle afløse den grønne fra
1955. Nævnets formand havde derfor
ingen betænkeligheder ved at fortælle
om arbejdet til en journalist. Det vigtigste var naturligvis udvidelsen og
ajourføringen af ordbogens ordstof fra
43.000 til 60.000 ord og en gennemgribende modernisering af retskrivningsvejledningen i retning af det forbrugervenlige; endelig var der staveændringer i nogle hundrede ord, men det var
mindre væsentligt: dels var det kun
ganske få ord det drejede sig om, dels
havde folk forlængst taget forskud på
de fleste af ændringerne, fx bødeforelæg > bødeforlæg, svigerfader > svigerfar, tyrk > tyrker, lådden > lodden
osv.
Retskrivning er noget tørt og kedsommeligt noget, så der er måske ikke
noget at sige til at pressen lagde hovedvægten på netop staveændringerne da
nyheden om den nye Retskrivningsordbog skulle afsættes. Og selvfølgelig
kunne der ikke være meget stof i at fortælle at margerit nu også kunne staves
marguerit, og at det ville blive tilladt at
skrive campere og krebinet i stedet for
kampere og crepinette.
Så var det morsommere med fordanskningen af fremmedord som byste, kamuflage, tjekke, fresia, resurse,
spagetti og shampo. Det gav den tilsig-

tede bestyrtelse i offentligheden, og i
løbet af nulkommafem havde de fleste
fået den opfattelse at det var Dansk
Sprognævns plan at man herefter
skulle kunne stave dansk som man
havde lyst til, fx efter udtalen!
Hvis dette havde haft det ringeste på
sig, havde det været både berettiget og
nødvendigt at danske kronikører og
læserbrevsskribenter havde rejst sig til
modstand. N u var det jo altså ikke det
det drejede sig om, men Sprognævnets
forklaringer og dementier var naturligvis langt dårligere stof end forbitrede
patriotiske appeller til alle rettænkende, og derfor fik debatten lov til at rase
i flere m å n e d e r , indtil den gik i stå af
sig selv hen på efteråret.

Mad og retstavning
Meget hurtigt i debatten samledes interessen om en lille håndfuld madord,
egentlig næsten kun mayonnaise, remoulade og creme, og som regel var det
kun dem der blev diskuteret. Sjældent
så man ordene som tre eksempler på
almene problemer og tendenser, og aldrig diskuterede man retskrivningen
ud fra en principiel synsvinkel. Debatten drejede sig faktisk om mayonnaise
over for majonæse og intet andet, og
snart fik den det rammende navn "majonæsekrigen".
Selvfølgelig måtte i en så afgørende
situation også mad- og restaurationsfaget udtale sig, og i Berlingske Tidende
27.6.85 bedyrer repræsentanter for
branchen at de aldrig vil benytte de nye
stavemåder.
Mad folkenes forargelse over fordanskningen af især franske ord er ikke
noget specielt. D e n bygger som hos de
fleste andre på et troskyldigt ukendskab til emnet. For eksempel tænker
man ikke på at vi har en århundredgammel tradition for at fordanske fran-

ske ords stavemåde: brysk, direktør,
føljeton, karantæne, kontor, kupé, kupon, kø, nervøs, palæ, remoulade osv.
(fransk: brusque, dirccteur, feuilleton,
quarantaine, comptoir, coupé, coupon, queue, nerveux, palais, remoulade).
Og vi har masser af madord fra forskellige sprog, som for længst og uden
panik har fået dansk stavemåde. Her
er nogle få af dem:

boeuf
boudin
cafe
cakes
céleri
curry
cotelette
farce
fricadelle
jus
liqueur
lobscouse
macchcroni
meringue
omelctte
sauce
soupe
tarte

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

bøf
budding
kaffe
kiks
selleri
karry
kotelet
fars
frikadelle
sky
likør
labskovs
makaroni
marengs
omelet
sovs
suppe
tærte

Noget nyt og revolutionerende var der
altså ikke i majonæse osv.!

Den hæderlige usikkerhed
E n af pointerne ved en fast retskrivning er at man kan opnå en vis effekt
ved at afvige fra den.
Og selvfølgelig skal madbranchen da
have lov til at sætte krydderi på sine annoncer og gøre spisekortene mere
lækre ved lidt ortografisk spræl.
M e n hvor gode er de så til det udenlandske? Jeg har i en periode under7

søgt spisekort, annoncer, skilte, reklameblade, madrubrikker i aviserne,
emballager osv. for at studere madbranchens stavefærdigheder. ( A f metodiske grunde skal jeg oplyse at jeg i
så at sige alle tilfælde har gransket spisekortene fra gaden, frysende og med
våde fødder).
O m resultatet af undersøgelsen kan
jeg på forhånd meddele at der er
mange fejl i materialet: Det er sådan at
når man tager et spisekort eller en reklametryksag om mad, så er der langt
over 50% sandsynlighed for at der er
stavefejl i dem.
Og her tænker jeg ikke på den hæderlige usikkerhed der ikke specielt
gælder mad. Som når fiskehandleren i
Lyngby Storcenter på et skilt skriver
stenbidder eller varm røget hav ør re de
(marts 87). Eller som når bagerne har
besvær med de opfindsomme nye
navne på brød: spansk landbrød,
skotsk hyrdebrød, makedonsk brøndgrave rbrød osv. E n specialitet hos vores lokale bager er kulsvierbrød, som i
de 5-6 år han har falbudt det, aldrig har
været stavet rigtigt. Jeg har noteret
kulsvigerbrød,
kulsvirtebrød,
kulsvirerbrød, og for tiden står den på kulsvi¬
r eb rød (Hareskovby nov. 87).
Emnet for min undersøgelse er derimod de mange fejl hos alle de madfolk
og -firmaer som absolut vil kaste vrag
på det danske og dyrke det fremmede.

Elegant og med en duft af det
franske
Det meste af det fremmedsprog man
finder, og det sværeste, er tydelig nok
fransk. D e r er såmænd også vanskeligheder med det mest centrale ord i den
danske kulturarv. Sjældent går det så
galt som i en reklametryksag for købmandsforretningen Baldur i Esbjerg
8

(okt 85): Maionaice; men i halvdelen af
landets viktualieforretninger er det
stavet Mayonaise med et n for lidt, og
samme form finder man hos en madskribent i Weekend-Avisen (nr. 37,
sept. 87.).
Bøf er jo for mangfoldige år siden
fordansket fra det franske boeuf; men
det er ligesom med sovs, det ser for
provinsielt ud, og madbranchen vælter
sig i stedet i sauce, som de kan stave til,
og i variationer af bøf: beuf er den almindeligste og meget udbredte fej 1 (fx
Grand Restaurant, K ø b e n h a v n , annonce i Politiken nov. 87): mørbradbeuf. M e n også beauf er hyppig (Kong
Frederik, K b h . sept. 87), endog i forbindelsen Roastbeauf
(Musikhuset,
Å r h u s , okt. 85); og Rest. Tokanten i
K ø b e n h a v n havde i de c. 87 Bouef Bearnaise på spisekortet. Galt er det,
men det virker forhåbentlig "elegant
og med en duft af det franske" - som
det hedder i en annonce. Så er det
straks mere mystisk med varianten
bøff (Brugsen, folder dec. 87) med et
pæredansk ø og to mærkelige ff er. A l t
kan øjensynlig bruges, bare det ikke er
ganske almindeligt dansk...
Sværere gennemskuelige er former
som nøddej lam (Peder Oxe, K b h . okt.
87) og poissin (Kong Frederik, K b h .
maj 87); det m å vel være flan og pottssin. Pigmentsauce lyder heller ikke rart
( D Z VinNyt nr. 3.87) (skal være piment-). Andre sære mutationer er pistageis for pistacie- (Kartoffelkælderen, K b h . feb. 87), vanille for vanille
(Musikhuset, Å r h u s , okt. 85), coullire
for coulis ( D Z V i n N y t nr. 3.87), og
endnu flottere: Tomatcoullious (Madjournalen nov. 85), jomfruhummerboullion for bouillon (Rest. Asger,
K b h . P o l . apr. 87), hjortemedalioner
for medailloner/medaljoner (Rest. GI.
Kongevej, K b h . nov. 87), kødbuffeen

for buffeten (Orchidé Terrassen, K b h .
apr. 87). O g creme fraiche er et stort
problem: creme fraise Kartoffelkælderen, K b h . sept. 87), creme fraice M a d journalen nov. 87).
Meuniérestegning er et gennemgående problem: meunierstegt (Orchidé
Terrassen, K b h . P o l . sept. 87) er ikke
så slemt; det er værre med menuirestegt
ørred, som man kunne få i Rest. Palæ i
Viborg nov. 87. Sveske-triffli med et f
for meget (Check-in, Kastrup okt. 87)
er et godt eksempel på anstrengelserne
for at få det hele til at se mere udenlandsk ud. T i l gengæld ligger der en
gæv københavnsk udtale bag de forkerte r'er i porcheret (La Tour, K b h .
Pol. nov. 87) og i det italienske marcaron i (viktualiehandler, Lyngby Okt.
87).
Det er også tit sløjt med bøjningen af
det franske; fejlen består som regel i at
man glemmer endelserne p å tillægsordene: pommes saute for pommes sautées ( B r ø n n u m , K b h . okt. 87), pommes Dauphinoise for pommes dauphinoises (Rest. Bernstorff, K b h . feb.
87), crepes suzette flambe for crepes
Suzette flambées ( A Porta, K b h . P o l .
feb. 87). Det er heller ikke let at klare
det med store og små bogstaver, kan
man se.

keedtgørelsc om Retskrivningen af
3.3.1892 - og det vil jo sige al ni an også
kan lade være.
Men smarte og lækre ser de ud, accenterne, så mange kan ikke stå for
dem. og så kommer de pinagtige fejl.
Der er i materialet accenter som end
ikke franskmændene kender til: oksefilét (Rest. Scott, K b h . okt. 87), Entré
Cote (ISO-avisen, apr. 87), Gordon
Bleil (Sjatodylak, K b h . P o l . apr. 87;
Gordon er formentlig en fejl for cordon), orangemoussé
(PederPaars,
K b h . P o l . Nov. 87), Moiitardesauce
(rest. Heering, K b h . P o l . sept. 87).
Paté er svært. Man kan med Retskrivningsordbogen i ryggen skrive
både pate (Rest. Bernstorff feb. 87) og
paté (Cafe Pilegården, K b h . P o l . nov.
87). Den franske form paté er det ikke
lykkedes mig at finde, derimod nok interessante variationer som landpåte
(Irma reklameblad okt . 87) og den virkelig gribende skaldyrspaté
(Rest.
D I N ' s , K b h . P o l . nov. 87).
Der er mange andre eksempler på at
der nok bruges accent, men forkert accent eller accent på et galt sted. Det er
således hovedreglen at det gode franske ord flute skrives med tysk ti: Mini
flutes (Brugsen, emballage okt. 87);
formen optræder endog hos en madskribent i Weekend-Avisen nr. 47
(nov. 87). O g er man sluppet for det tyAccenter
De franske accenter er en særlig van- ske i i , kan der være meget andet i veskelighed. De mangler tit, som man jen, som i flute ( U d & Se ( D S B ) nov.•
også kan se af mine eksempler allere- 87).
Creme skrives i reglen uden accent,'
de: creme fraiche (for creme fraiche)
(Rest. Bernstorff, K b h . feb. 87), fragi- men forkert accent er ikke helt sjællite for fragilité (Rest. GI.Kongevej, dent: karse créme (Rest. Scott, K b h .
K b h . P o l . feb. 87). Bearnaise for béar- Pol. feb. 87), créme (Irma okt. 87).
naise (Grøften, K b h . Pol. feb. 87). Chokolat Liégeois (Irma april 87) er
Dette er absolut agtværdigt, for siden svært (liégeois); mærkeligere er det at
1892 har accenter været en frivillig sag der er fejl i å la carte: å la carte skriver
i dansk retskrivning: "De franske A c - Rest. Saison, K b h . Pol. okt. 85)- det er
center kunne beholdes" står der i be-' dog et af branchens centrale fagudtryk .
9

Iso-avisen (feb. 87) skriver flere gange
appellation controlee, men på forsiden
finder man appellation controleé; her
kom accenten sandelig med, men bare
over det forkerte e!
Så er der en af nationalretterne, risalamande. Der er mange gode forslag:
ris a'la mande (annonce for Gourmet
mælkeprodukter, P o l . okt. 87), ris
a'la'mande (Bilka reklameblad nov.
87), ris å lamande (Orchidé Terrassen,
Pol. nov. 87). Udtrykket kendes ikke i
fransk, heller ikke i sprogligt korrekt
form: riz å l'amande, så man kan såmænd rolig benytte sig af Retskriv10

ningsordbogens beskedne, men ukrukkede risalamande.

Andre sprog
Fransk er h o ve d 1 e ve r a n døre n af duftende ord til madbranchen, men der
kommer også ord fra andre sprog, og
de giver deres vanskeligheder.
Terminalbar i K b h . sætter med cupuccino (marts 87) sit præg på det italienske cappuccino. Parmasanost for
parmesan (La Pirata, K b h . nov. 87) er
heller ikke så godt, mens lagsagne
(slagterforretning Værløse marts 87)

er en kreativ stavemåde der minder os
om de mange lag i lasagnen!
Engelsk er der ikke meget af, og roastbeef er normalt stavet rigtigt;
mindre heldigt er Golden Delicius for
delicious (Brugsen feb, 87).
Tysk volder vanskeligheder når der
er Schnitzel på spisekortet: paprika
snitzel ( B r ø n n u m , K b h . okt. 87) og
Wienersnitzel (Hereford Beef Stouw,
Lyngby okt. 87) er dog et stykke på
vej mod Retskrivningsordbogens korrekte fordanskning, mens Wienerscnitzel (Bistro, K b h . marts 87) er et
mere håbløst tilfælde. Igen kan man
anbefale
Retskrivningsordbogen:
snitsel!
Yoghurt er virkelig et svært ord med
stor folkelig udbredelse, og Retskrivningsordbogen tilbyder derfor jogurt
som en mulighed. D e r er utrolige variationer på stavemåden af dette ord, og
selv en professionel køkkenskribent
skriver i Politiken (28.8.87) youghurt.
Det svenske grav ad ses tit i en halvdansk form grav ed (Hotel Dagmar,
Ribe nov. 87). M e n ordet er stavet rigtigt hos Rest. Bernstorff: gravadforrel
(Pol. feb. 87). Her har til gengæld forellen fået et r for meget. Fejl i danske
ord er ikke hyppige , men man kan løbe
på en forloren s kil padde for skildpadde
(Café au L a i t , K b h . marts 87) og et
vildtsvin: vildtsvinesteg for vildsvin
(Rest. Bernstorff, K b h . Pol.feb.87),
vildtsvinekølle (Café Wilder, K b h . P o l .
nov. 87).

er ikke det normale; det er ubehjælpsomheden og naragtigheden der tegner branchen med hensyn til stavning.
Dansk Sprognævn udgav naturligvis Retskrivningsordbogen i den form
som det hele tiden havde været meningen, og den udkom uden noget
som helst postyr i efteråret 1986. Den
tillader fordanskninger af 7-8 madgloser - de fleste har jeg fået nævnt ovenfor - men således at den udenlandske
form som hovedregel er tilladt som en
fuldt korrekt mulighed.
Madbranchen er i sin gode ret til at
foretrække de mere originale udenlandske former hvor det falder den
ind, og de allerfleste fremmede madord står ikke og skal slet ikke stå i Retskrivningsordbogen .
Men man kunne måske anbefale
madfolket at investere i en fransk ordbog...
Erik Hansen f 1931
Professor i dansk sprog
Københavns
Universitet

Hellere dårligt fransk
end godt dansk
Der er faktisk firmaer, forretninger
og annoncører som staver ordentligt,
også inden for madbranchen. O g jeg
kender restauranter hvis spisekort jeg
trods flere uanmeldte inspektioner
ikke har kunnet gribe i fejl. M e n det
11

Kære Mål & Mæle!

I dag talte mine venner om nogle fælles
bekendte i udlandet som de ikke havde
hørt fra længe, og en af dem sagde:
" M e n jeg ved at nogle af dem har haft
skrevet, brevene er bare ikke nået
frem."En her opvokset kvinde svarede: " N u er Finn ved at være rigtig århusianer kan jeg h ø r e . " (Det var venligt
ment.)
E r Finn ved at tale rigtigt århusiansk
når han siger 'har haft skrevet'? E r der
noget specielt at sige om den konstruktion? Selv synes jeg konstruktionen på
en klar m å d e træffer det der er sket .
Venlig hilsen, Søren Hindsholm
Dette problem var der ingen p å Mål &
Mæle der kunne løse. Så vi henvendte
os til Institut for Dansk Dialektforskning ved Københavns Universitet,
hvor eksperterne før har givet os en
hjælpende hånd. M e n til vores store
overraskelse fortalte de os at de heller
ikke havde noget godt bud på problemet!
De kunne dog fortælle os at dette
mærkelige grammatiske fænomen ikke
er specielt jysk eller århusiansk. Faktisk ser det ud til at det er mest udbredt
på ø e r n e ; og i øvrigt er det slet ikke sikkert at det egentlig har noget med dialekter at gøre.
E n ting til fik vi ud af vores henvendelse til dialektfolkene: De gennemgik
deres arkiver og kasser og sendte os en
meget fin eksempelsamling - den største i verden - om dette problem. D e n
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bringer vi nu, så læserne kan se den og
tænke over problemet.
Eksemplerne er, hvor intet andet er
oplyst, udskrevet fra båndoptagelser,
de fleste fra de sidste 15-20 år. Spørgelisten er en samling spørgsmål som er
sendt ud til folk med dialektkendskab;
dette indsamlingsarbejde er en del af
redigeringen af " Ø m å l s o r d b o g e n " .

Sjælland.
1. H u n har haft taget på glasset med
våde fingre (skriftlig spontan oplysning omkr. 1920).
2. N å r een har haft tabt sig eller stået i
stampe og så er i bedring, siger vi.,
(skriftligt svar på spm. om bet. af
'tage sig op').
3. " A t have bruges så tit hvor det
egentlig ikke er nødvendigt .. V i
har hat købt to af dem - N u er du beskidt og jeg har lige hat vasket dig
(spørgelistebesvarelse).
4. H a n m å have haft ringet til mig igår,
da jeg ikke var hjemme. (Sjæl!.,
spørgelistebesvarelse).
5. H a m har jeg aldrig haft set (kvinde,
ufaglært, ca. 40 år, uformel sit.)
6. Jeg ville ellers godt have haft set det
(som ovenfor)
7. Har du haft ringet? (expeditrice i
optikerforretning til kunde på telefonen, ca. 25 år)

8. Samtidigt har jeg haft ringet til... 21. Jeg har også haft fået præmie flere
(kvinde, akademiker, ca. 40 år, forgange (for skydning).
mel sit. ( = m ø d e ) )
22. Der havde de haft begyndt lidt i det
9. Jeg havde ikke haft planlagt
små.
at...(kvinde, ufaglært, ca. 40 år, sit.
23. V i har haft købt to af dem.
uformel)
24. Jeg har da haft gået herfra og ned til
10. Det havde jeg haft kir tænke mig
Østersøen (dvs har lejlighedsvis,
(kvinde, ufaglært, ca. 40 år, uforunder jagt, præsteret at...).
mel sit.)
11. De synes ikke de har haft spillet nok
(mand, selvstændig, 38 år, uformel
sit.)
12. Jeg har haft flyttet (dreng, 10 år,
sit.: skoletime)
13. Det har jeg ikke haft tænkt p å
(kvinde, lærer, 43 år, uformel sit.,
har boet i Københavns omegn de
første 24 år derefter i Næstved i 19
år)
14.1 år har vi også haft det gjort sådan.

Møn.
15. U d e p å Klintholm - når de har haft
holdt fest (dvs høstfest) der, så...
16. Det har de altså haft kogt her (dvs
den ret har man faktisk tidligere
kogt her).

Falster.
17. Jeg har aldrig set, han (en lærer) har
haft slået nogen børn derinde (i
skolen el lign).
18. Jeg kan huske at de har haft spist
gåsesteg klokken 12 (dvs til oldermandsgildet, hvor man tidligere fik
gåsesteg k l 12 om natten..).
19. Jeg har haft skiftet motor (i båden)
flere gange.
20. De har haft begyndt før stormfloden (med inddæmningen af noret).

Lolland.
25. V i får hver m å n e d sådan nogle bøger ( fra lokalhistorisk arkiv). Der
har de da somme tider haft skrevet
sådan en hel side (om det og det).
26. M i n søster og jeg stod og kiggede på
min cykel, og jeg sagde så: "Hvor er
den støvet, og jeg har lige haft pudset den". 1 dette tilfælde er der en
smule ærgrelse med i spillet.. V e d
at bruge: at have p å denne m å d e , er
det som om man vil fastslå noget
(fra spørgelistebesvarelse).
27 E n dag hørte jeg følgende sætning:
Har du ikke haft været der før
(spontan oplysning i forb. med
spørgelistebesvarelse).

Langeland.
28. ..Jeg har haft snakket med de karle
der har haft tjent dernede - haft
snakket med - de var så plaget med
rotter dernede.
29. Hvis de lige har hørt vi andre har
haft snakket om det..
30 Jeg kan dårligt nok huske, sådan at
jeg har været med lige til Rudkøbing. M e n derimod har vi haft kørt
sådan forskellige steder hen at vi
har været med.
31. (Et drengehold i fodbold) de har jo
haft spillet elleve mand, nu er de jo
så fået ned på at spille på tværs af
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