11 spørgsmål og svar

Sprogligheder . . .

Hvorfor skriver nogle fåes i stedet for fås? At noget
er etisk, åbner selvsagt muligheder, ja, muligvis,
men er det godt sprog? Har sætningen så du behøver ikke tage overtøj på korrekt ordstilling? Hvad er
forskellen på hun skal ind og tage telefonen, og hun
skal ind at tage telefonen? O g hvad er forskellen
mellem et uheld og en ulykke? Mål & Mæle viser,
hvordan madposen skal skæres
side 2

Dansk som fremmedsprog . . . . . . . . . . . 17
Ret og rimeligt . . .

2

23

Tak-et fattigt ord . 24
Det besværlige
bogstav . . . . . . . . .

26

Aktivt dansk i udlandet
Udlændinge, som skal lære dansk i udlandet, har
ikke brug for at vide, hvad man siger, når man skal
bytte en defekt kuglepen i en dansk butik. M e n de
har brag for mere end en ordbog, hvis de skal
kunne begå sig på dansk.
Se hvad man kan gøre ved det
side 17

Det var en rimeligt dårlig film
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Rigtig og rimelig er ikke længere alene positive ord.
N u kan de også bruges som forstærkere. Derfor kan
det nu gå både rimelig godt og rimelig skidt.
Side 23

Fryser du? Nej tak
M a n behøver kun at sige tak, hvis man bliver tilbudt
noget. Derfor er man for høflig, hvis man besvarer
spørgsmålet »fryser du«? med et »nej, tak«. Læs
om ordet tak
side 24

Derfor forkortes Jens Peter til L P .
Forlagsredaktør Per Skar skriver om bogstavet j's
historie, om kampen med i og med den tvungne
brug af j efter g og k.
Side 26

O p r o g er forstenet
poesi.

R.W. Emerson,

1803-1882.
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Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder.
Det er sprøgsmål om problemer om sprog,
men det er også fine detaljer i sproget som
man bliver o p m æ r k s o m 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, Ole Togeby og Carsten
Elbro. De vil svare på brevet hvis de kan. Ellers kender de nok nogen de kan sætte til
det. Send brevet til:
G E C GAD
Vimmelskaftet 32
1161 Kbh. K.

Som Ib Johannesen skrev i Billea
Bladets mindenummer om Spies:
"Han fik større betydning for enhver
dansker, end det måske er gået op for
dem".
men at det også rakte ind i
modersmålet er dog vist overraskende
- også for M & M ?
Eksemplerne er legio, de findes i
dagblade, i mine elevers opgaver og fx
i et re te rat: "Nye stillinger opslåes
som... § 29 normerer", men er der tale
om en normændring?
Med venlig hilsen
Jens Roikjer
Snested

og mærk kuverten Sprogligheder.

? Kære Mål og Mæle.
Vedlagte kopi af en annonce fra Markedsføring nr. 3-89 fik mig til at mene,
at så var anledningen til at spørge
M & M , om man dér skulle have en
mening om, hvorvidt jeg er galt afmarcheret, når jeg har en fornemmelse af,
at brugen af p a s s i v k o n s t r u k t i o n e r dels
er i tiltagende, dels at en del af disse er
blevet udstyret med et ekstra -c- efter
vokal.
Jeg har længe ment sådan - og ment,
at inspirationen kunne søges i salig
Spies' popularitet.
Der er vist ingen anden, rimelig forklaring - for selv om at talesprogsfrekvensen for.passiv nok er større end i almindeligt skriftsprog - så er e'et i al fald
tungefjernt.
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! Der vist ingen der ved ret meget om
tætheden af passiv i tale- og skriftsprog. O g vanskeligheden ved at sige
noget generelt om det, beror bl.a. på at
antallet af passiver er stærkt afhængigt
af hvad emnet og genren er. Der er fx
stor passivtæthed i madopskrifter og
ret ringe tæthed i sportsreferater - uanset om det foregår i tale eller skrift.
Det ekstra e du har bemærket, har
garanteret ikke noget med Simon Spies
eller hans rejsebureau at gøre. Sagen
er jo at udsagnsordenes nutidsendelsc
er -er i aktiv og -es i passiv: henterI hentes, åbner I åbnes, skruer Iskrues, osv.
E n undtagelse er dog udsagnsord der
ender p å trykstærk vokal; de har endelser uden c: ses, bor, dør, fås, går. E n
undtagelse fra undtagelsen er udsagnsord der ender på trykstærkt i , u eller y;
de kan valgfrit have endelser med eller
uden c: sir el. sier, syr el. syer, dur el.
duer. Det vil altså sige at det altid er
korrekt at lade være med at skrive e i
endelsen af ord der ender på trykstærk
vokal. Læs om dette i Retskrivningsordbogen § 29.

ralsk at handle efter disse regler- ", så
stopper noget inden i mig op og siger
"etisk fava' fornoget?", "moralsk hva'
fornoget?" Omvendt kan jeg godt acceptere, at "noget er uetisk" eller »t
"hans handling var om nok så lovlig, så
dog umoralsk". M i t indre øre forlanger
noget bagefter "etisk" og "moralsk",
som fx "Det er etisk forsvarligt" eller
"det må anses for at være moralsk acceptabelt" - og ikke bare "det er etisk"
og "det er moralsk". Jeg har det osse
fint med "en etisk b e d ø m m e l s e " og
"moralsk spørgsmål", men jeg kommer i tvivl om en formulering som
"hvor det kollegiale slutter og det etiske begynder". Hvorfor kan jeg sige
"jeg er retsindig" men ikke "jeg er
etisk"? E r det bare mig, der har en defekt i sprogøret, eller har andre det
osse sådan? Jeg vedlægger en kopi af
en artikel i Politiken den 17/3-88. D e n
er forresten meget fiks, den rubrik:
gen - etik. Hvis den stod i samme linie
"genetik", ville den nok have fået nogen til at studse (- hva' dælen er genetik).Og så er det da forresten glædeligt
at se, at mit lille korstog for ordet
"man" (Mål & Mæle nr. 3, 10. årgang
1985) har båret frugt. I nr. 1 32. årgang
1987 er O T tilsyneladende omvendt.
Men det hjælper nok alt sammen ikke
noget. M o d sproget kæmper vi alle forgæves.

Grunden til at vi får former som få es,
ståer, duer, tøes, betroer osv. er at -er
og -es jo er langt de almindeligste endelser når man ser på den samlede bestand af udsagnsord. Egentlig havde
det været meget fornuftigt at tillade -er
og -es over det hele, men det er ikke til
at lave om på en gammel regel. Så opVenlig hilsen
slåes, beseer, groer og kløes er altså staIb Johnsen
vefejl, som man absolut ikke kan gøre
Spies ansvarlig for.
E H ! Kære Ib Johnsen.
Jeg har det p å samme m å d e ; jeg synes
de to citater fra Politiken lyder mærkeligt. Etisk betyder for den der har det
? Kære Mål & Mæle
sådan 'som hører til eller angår etikNår jeg ser eller hører sætninger som ken', og moralsk betyder 'som hører til
disse: "-at noget er etisk, åbner selv- moralen', 'med hensyn til moralen'.
sagt muligheder-" "-derfor er det mo- Man kan så tale om en etisk livshold-
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ning eller et etisk spørgsmål, om mo- sætning hoved- eller bisætning? Hvis
ralsk dilemma eller en moralsk fortæl- det er en hovedsætning, så skal der
ling og moralsk opstød; disse tillægsord være inversion efter så, ikke? Hvis det
kan altså i denne betydning ikke bru- er en bisætning, så skal biordet foran
ges om personer og handlinger, men udsagnsleddet, ikke? Hvad er det for
om tanker, overvejelser, bedømmelser en størrelse? K a n 1 hjælpe mig? Måske
og beslutninger.
er sætningen "ukorrekt sprogbrug",
Man kan også bruge ordene som men ikke desto mindre er konstruktibiord i betydningen 'hvad angår etik- onen almindelig.
ken og moralen' i udtryk som en etisk
Med venlig hilsen
angribelig person eller en etisk ansvarTue Eriksen
lig handling, at være moralsk forarget,
Århus
det er moralsk uforsvarligt. O g det er jo
ikke så mærkeligt at det med disse be- ! Kære Tue Eriksen.
tydninger er muligt at tale om at det er Kort fortalt: det er en helsætning
uetisk at gøre sådan og sådan og om en (-^hovedsætning); den er dog ikke siumoralsk person, selv om man ikke deordnet med den foregående, men
kan sige at %-det er etisk at gøre sådan ogsamordnet med den ved hjælp af binsådan eller en moralsk person. Det be- deordet (konjunktionalet) så. M a n
tyder jo her personer og handlinger kan også sige at sætningerne efter form
uden etiske eller moralske overvejel- er sideordnede, mens man efter deres
ser overhovedet, der er altså slet ikke indhold kunne vente at den anden (såer taget stilling til om det er etisk ac- sætningen)
var underordnet
den
ceptabelt eller uacceptabelt at gøre så- første.
dan og sådan.
Årsagsforhold mellem indholdet af
M e n der er også en anden betydning to sætninger kan udtrykkes på mange
af ordene etisk og moralsk, nemlig det forskellige måder: Virkningen (eller
modsatte af uetisk og umoralsk, dvs. følgen) kan udtrykkes som en 'følgebiom person eller handling: 'hvor der er sætning' indledt med underordningstaget hensyn til etik og moral'. O g så bindeordet så at; ledsætningen er biled
kan man få eksempler som: Han var en i den helsætning hvori årsagen udtrykalvorlig mand, nærmest etisk, en dybt kes: Han har lavet nøglen så han godt
moralsk personlighed. Det er ikke no- kan korne ind. Eller årsagen kan udget nyt, der er gamle eksempler på trykkes i en 'årsagsbisætning' indledt
denne betydning i Ordbog over det med underordningsbindeordet fordi:
Danske Sprog. M e n det m å nok be- Han kan godt komme ind fordi han altragtes som en glidning fra etisk = 'med lerede har lavet nøglen. O g i ledsætninhensyn til etik' over uetisk = 'uden ger står biordet (godt og allerede) før
hensyn til etik' til etisk = 'som tager udsagnsledet.
hensyn til etik'.
M a n kan også udtrykke virkningen i
O T en helsætning med biordet derfor, og
hvis derfor indleder sætningen, kommer udsagnsled før grundled (inversion): Han har lavet nøglen, derfor kan
? Kære Mål og Mæle.
Det er meget varmt, så du behøver ikke han godt komme ind; og årsagen kan
tage overtøj på. E r den understregede udtrykkes i en efterstillet helsætning
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med biordet nøglen. En helsætning kan
også indeholde og indledes af biordet
så men det udtrykker alene tid og ikke
årsag: Han kom, så gik jeg ikke.
Endelig kan man udtrykke virkningen i en helsætning der indledes med
samordningsbindeordet så; det er altså
et andet så end både underordningsbindeordet og biordet: Han har lavet
nøglen, så han godt kan komme ind.
Og på samme måde udtrykkes årsagen
med samordningskonjunktionalet for
eller thi: Han kan godt komme ind, for
(eller thi) han har lavet nøglen. Her er
der ikke inversion fordi sætningen ikke
indledes med noget andet led end subjektet. Bindeord regnes nemlig ikke
som et led i helsætningen; man har heller ikke omvendt ordstiling i helsætninger der indledes med og: Han står uden
for døren, og han har glemt nøglen.
Forskellen på sideordningsbindeordet og og samordningsbindeordet så er
den at så udtrykker grammatisk sideordning men indholdsmæssig underordning eller afhængighed; man kan fx
ikke bytte om på rækkefølgen af de to
sætninger (hvad man dog heller ikke
kan med sætninger sideordnet med
bindeordene eller og men). O g man
kan ikke sideordne tre sætninger med
så, man kan ikke sige: Han har lavet
nøglen, så han kan godt komme ind, så
han får nok taget telefonen.
Fidusen med s a m o r d n i n g s b i n d e o r d
er den at man kan fortælle som ny information for tilhøren både det der står
i årsagssætningen og i følgesætningen;
det kan man ikke med underordningsbindeord. Når man siger Han har lavet
nøglen så han godt kan komme ind
(altså med underordningsordet så og
biordet før udsagnsledet) fortæller
man egentlig slet ikke at han godt kan
komme ind; denne oplysning er kun en
del af hvad det vil sige at lave nøglen.

Man giver begge oplysninger når man
siger: Han har lavet nøglen, så han godt
kan komme ind. Men samtidig angiver
man at 'det at han godt kan komme
ind' ikke er den oplysning hvorpå det
næste i historien bygger; man kan ikke
sige: Han har lavet nøglen, så han godt
kan komme ind, og han kan stjæle billederne; M e d to sideordnede helsætninger kan følgen godt være grundlaget
for den næste sætning: Han har lavet
nøglen, han kan derfor godt komme ind
og han kan stjæle billederne.
OT
? Kære Erik Hansen.
I Politiken læste jeg, at du ikke havde
fundet så meget som én eneste fejl i
Statsministerens nytårstale. Det fortalte jeg på et af EF-kommisionens
sprogkurser .i B X L , og oversætterne
havde nok lyst til at se, hvordan korrekt dansk ser ud.
V i tog fat på læsningen men måtte
standse op ved flg. passage: Men det er
uklogt, hvis vi ikke vil erkende, at fra
60erne og til 80erne har vi i Danmark
haft en langt stærkere lønudvikling
end
i andre lande.
" E r ordstillingen ikke ukorrekt i Afsætningen?" spurgte en italiensk oversætter.
Hvad skal jeg svare?
Mange hilsner
- o g tak for "Mål & Mæle".
Kirsten Paludan
Bruxelles
! Kære Kirsten Paludan.
Når jeg nu er i gang med ledsætningsordstillingen, er det bare mig der svarer. Svar den italienske oversætler:
Det er ikke korrekt skriftsprog, men
det er korrekt talesprog. O g Statsministeren talte jo faktisk sin tale. O g derfor var det korrekt, men det er ukorrekt når det er trykt i avisen.
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I helsætninger er der en plads lige efter det eventuelle bindeord (og) som
kaldes sætningens 'fundament' og hvor
alle led undtagen udsagnsledet kan
placeres hvis man vil fremhæve det eller tage udgangspunkt i det. M a n kan
altså fuldt korrekt sige og skrive: Fra
60'erne og til 80'erne har vi i Danmark
haft en langt stærkere lønudvikling end
i andre lande. Ledet fra 60'erne til
80'erne er et biled som er placeret først
i helsætningen fordi taleren ønsker at
tage udgangspunkt i dette. M a n kunne
også have begyndt med vi eller i Danmark, men denne taler vil helst begynde som han gør. fordi det er det der
skal forbinde sætningen med det foregående og det følgende - som jeg altså
ikke kender her.

dament, og det kan man uden problemer gøre, for i talesprog kan man med
intonation, pauser og talchastighed angive at der er tale om en slags direkte
tale selv om der står at. Man kan angive
intonationen med en lidt anden tegnsætning: men det er uklogt hvis vi ikke
vil erkende at: fra 60'erne til 80'erne hatvi i Danmark haft en langt stærkere lønudvikling end i andre lande. Hvis taleren havde opretholdt den korrekte
skriftsproglige syntaks, kunne han stå i
fare for at blive anset for at tale "fint"
eller "akademisk".

or
? Kære Mål & Mæle.
Brugen af dobbeltadverbierne ind/
inde, udlude er normalt klar nok - svarende til kasussprogs Akkusativ (beN u vil taleren også gerne dække sig vægelse) og Dativ/Lokativ (forbliven
lidt ind, og derfor siger han ikke sæt- på stedet). M e n der opstår da nogen
ningen lige ud, men siger det er uklogt vanskeligheder ved valget mellem
hvis vi ikke vil erkende
Man cite- disse og de beslægtede adv./præp./konj
rer altså nærmest sig selv -- for at pakke inden og uden. •
denne lidt ubehagelige oplysning ind.
Abstrakt/konkret giver vist ingen
Og så bliver sætningen, som den han forskel: Han gik ud af huset; men han
egentlig vil sige. til en ledsætning, nem- kom ud for en ulykke - ikke inde i havlig genstandsled (objekt) for erkende. nen - derimod lidt ude i Sundet, faktisk
Og i ledsætninger er der ikke noget lige ud for indløbet - nærmere betegnet
fundament, for ledsætninger bliver i sig udfor den første bøje.
selv ikke sat i forbindelse med det foreKan der gives regler for brugen?
gående og det efterfølgende, det er
Venlig hilsen
kun den helsætning som ledsætningen
Ebbe Flatau
er led i , som bliver det.
Frederiksberg.
Derfor bliver det forkert skriftsprog
at have fundament i en ledsætning efter
! Kære Ebbe Flatau.
at. Den burde have været skrevet: men
Ja, regler og regler. Ind, ud, op, ned,
det er uklogt hvis vi ikke vil erkende at
hen, frem, tilbage er retningsbiord,
vi i Danmark fra 60'erne til 80'erne har
mens inde, ude, oppe, nede, fremme,
haft...
tilbage er stedsbiord. Disse biord kan
efterfølges af forholdsord, fx ind i havI talesprog, hvor det stadigvæk ikke
er 'vores uklogskab' eller 'vores mang- nen, inde i havnen, ude på havet, oppe
lende erkendelse' der tales om, men på loftet, oppe over kælderen, oppe i
alene 'den stærke lønudvkling', vil ta- høet, oppe under taget.
leren gerne sætte denne sætning i forInden, uden, oven, neden kan opbindelse med omgivelserne ved et fun- træde som forholdsord, mest i sam6

mensætninger som indendørs,
men
D u nævner endelig udtrykket ud for
også i enkelte forbindelser som inden den første bøje. Det kan ikke forklares
døre. De optræder typisk som biord som en akkusativ, men det skyldes at
med forholdsord efter: inden for mu- det er et fast udtryk hvor ud slet ikke
ren, inden i kassen, han kørte inden om betyder 'ud'; det er jo nemlig ikke det
bilen, nedenfor, ovenfor, uden for.
modsatte af ind for den første bøje,
Forskellen p å ind, inde, og inden kan hvad det jo faktisk godt kunne være:
beskrives således: ind og inde kan ikke 'et sted på land set ude fra havet bag
bruges ved forholdsord for: M a n kan den første bøje'.
ikke sige *hun listede indfor døren elOT
ler %-hun stod og ventede inde for døren,
men kun hun listede inden for døren, ? Kære "Mål & Mæle"
hun stod og ventede inden for døren. Fra min barndom husker jeg en fortælInden kan ikke bruges ved forholdsor- ling i en læsebog: " E n tvekamp", fordeme fra, til, mod, gennem, over, med, fattet af Kappel Bocker. Heri foreuden, mellem, på, af, hos, ved, efter, kommer et udtryk, hvis oprindelse og
men altså kun med: ad, om, i, for, un- betydning i dybere forstand jeg ikke
har kunnet spore. Det lyder, gengivet
der.
Hvis man derfor tager forholdsordet efter 50 års "lagring" : " H o , ho" tænkte
i, som kan bruges med både inde og in- Hans Peter "nu vidste han, hvordan
den, kan man indkredse forskellen: madposen skulle skæres! " - Han havde
man kan ikke sige mnde i konvolutten nu et overblik over situationen; men
lå der et brev, det hedder inden i konvo- hvorfra stammer udtrykket? Jeg kenlutten lå der et brev. Det hedder luften der det ikke i andre sammenhæng. K a n ,
inde i huset var helt tør, ikke ^luften in- "Mål & Mæle" forklare nærmere, ville
den i huset. M e n det hedder: luften bli- jeg være taknemlig herfor.
ver inden i dækket skønt den er under
Med venlig hilsen
højt tryk. E n person kan være inden i en
Morten Skjærlund
sovepose, men ikke mnden i en tunnel.
Jeg syntes at inden i modsætning til ! Kære Morten Skjærlund.
inde markerer at det som forholdsords- " A t skære en madpose" er et flere
forbindelsen lægger sig t i l , er p å vej hundrede år gammelt udtryk som betymodsat, bort fra det sted der betegnes der 'tilberede en pose med proviant'.
ved biordet, dvs. ud ved inden, (og på Man er tidligt begyndt også at bruge
vej ind ved uden, ned ved oven, op ved udtrykket i overført betydning: 'vide
neden). Det betyder at man generelt hvordan en sag skal klares'. Det er
kan beskrive biordets 'bøjningsfor- altså et billedligt udtryk på linje med at
mer', ingen endelse, -e og -en, ved klare ærterne og ordne paragrafferne.
hjælp af den betydning som fald (kaEH
sus) har i de sprog der har det; ind har
betydning som akkusativ, inde har be- ? Kære Mål & Mæle.
tydning som dativ eller lokativ, og in- For anden gang har jeg modtaget ny teden har betydning som ablativ. Det er lefonbog fra Jydsk Telefon -- og for anogså endelsens etymologi, -en er en den gang har jeg haft lejlighed til at
gammel ablativform ligesom -e sand- vende og dreje på ordet 'betalbar', som
synligvis er en gammel lokativendelse. generer mig.
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Kan Mål & Mæle kommentere dette
ord? For min skyld gerne i form af en
likvidation, idet det forekommer mig
uanvendeligt, især da det indholdsmæssigt slet ikke for mig synes at dække, hvad telefonselskabet ønsker at
meddele: hvis jeg ønsker telefonbøger
ud over de 2, som dækker vest-området, skal jeg betale for dem.
'Betalbar' ville - hvis ordet fandtes for min sprogfornemmelse betyde
"som kan betales" (underforstået: hvis
jeg har lyst/evner/muligheder..), jf.
f.eks. hørbar, brugbar, gangbar.
H e r synes det at betyde noget i retning af "mod betaling".
M e d venlig hilsen
Rigmor Poulsen
Holstebro

samme mønster skal betalbar betyde
'som kan betales', og det er da også den
betydning der angives under betalbar i
Nudansk Ordbog.
Det ord som Jydsk Telefon savner,
er et med betydningen 'som skal betales', og det findes tilfældigvis ikke. Så
må man løse problemet på en anden
m å d e , men det er ikke nogen god idé at
brage betalbar forkert.
Forresten er det på latin meget let at
lave den slags ord, for der har man en
bøjningsform, den såkaldte gerundiv,
med præcis den betydning som Jydsk
Telefon har brag for. Solvendus hedder det, og liber solvendus er 'en bog
som der skal betales for'. M e n det er jo
nok ikke lige løsningen.
EH

! Kære Rigmor Poulsen
D u har faktisk svaret selv. De tillægsord der består af stammen al et udsagnsord med endelsen -bar, har betydningen 'som kan udsagnsord'. Hørbar betyder 'som kan høres', brugbar
"som kan bruges', programmerbar
'som kan programmeres' osv. Efter

? Kære Mål & Mæle.
"Pisk ind og skum fløden" - sådan lød
opfordringen lige før jul i lokalavisen
til at benytte supermarkedets særtilbud: en halv liter piskefløde for 5 kr.
Formuleringen med de to imperativer
mindede mig om et problem, jeg undertiden føler mig generet af, når jeg

skriver. For del første skulle der ved
grammatisk kommatering vel endda
sættes komma mellem sådan to imperativer (dvs. foran "og"), hvilket nu forekommer mig fuldkommen akavet.
For der er jo egentlig ikke tale om to
adskilte handlinger, men derimod om
en tænkt helhed: en bevægelse og dens
formal eller hensigt (det, som på latin
udtrykkes med finit verbum + 1. supinum). Mit problem er nu: Burde sligt
på dansk rettelig udtrykkes med infinitiv: "Pisk ind og skum fløden"?
Korrekthedsproblemet forekommer
mig især at opstå i imperativ. I præsens
finder jeg, at man kan vælge mellem
"jeg går ud at købe ind" og "jeg går ud
og køber ind" (dog måske med betydningsforskel?). Men i perfektum kan
det da kun hedde "jeg er gået ud at
købe ind"; tilsvarende, hvis bevægelses ver bum + retningsadverbium erstattes af et lokaladverbium: "jeg er
ude at købe ind".
Et par eksempler fra nytårsdagenes
læsning på, hvad jeg anser for fejlagtige konstruktioner: " D a jeg skulle ned
og poste svarene" (Svend Hein ild i interview i Infonnation); "-det var ikke
sket,, hvis D e var blevet hjemme og
passe Deres børn!" (Bo Bojesens århæfte 1987 - dette sidste falder så naturligt i munden, at jeg spekulerer på,
hvordan det egentlig kan udtrykkes på
én gang korrekt og mundret).
Det ville interessere mig at læse jeres
overvejelser over, hvad der er korrekt
nudansk i forbindelse med sådanne udtryk (for jeg ved nok, at Oehlensehlågers "kommer at kiøbc!" ikke nødvendigvis beviser noget herom).
Jeg minder også lige om, at D S B s
passagertidsskrift hedder " U d & se".
Også meget gerne et par ord til dette
med kommaet mellem imperativer.
Retskrivningsordbogen
foreskriver

det, men kan de vise fædre virkeliu
have taget tilfælde som ovenstående
med i overvejelserne?
M e d venlig hilsen
Morten Gudmund Hansen
Valby
! Kære Morten Gudmund Hansen.
Problemet med og og at opstår selvfølgelig fordi et at foran n a v n e m å d e af de
fleste udtales på samme m å d e som og,
nemlig å. Det vil sige at det næsten
udelukkende er et skriftsprogsproblem
vi har for os. I min bog "Rigtigt Dansk"
(Hans Reitzels Forlag 1988) er problemer behandlet sådan (side 148-51):
Grunden til vanskelighederne er, at
skriftsprogets og og det at, som står
foran navnemåde (vi nægter at betale)
udtales på samme m å d e , nemlig som å;
det skrevne at, som indleder bisætninger (hun sagde, at det var for sent) er
der ingen problemer med: Det udtales
a eller ad (så det rimer på hat) og blandes i skriften aldrig sammen med og.
Udtalen af at som å går tilbage til
senmiddelalderen, før 1500; det er den
udtale , man i dag regner for den rigtige
og naturlige, og som man lærer udlændinge, men man kan også hos nogle
h ø r e navnemåde-«/ udtalt på samme
m å d e som bisætnings-«^ altså som
a(d).
Skriftsproget skelner altså mellem
og og at. I de fleste tilfælde er der ingen
problemer overhovedet:
han nægter at betale
det er svært at stå på vandski
hvad får jeg for at hjælpe dig?
jeg købte en avis at læse i
prøv at skrive igen!
N u kan der godt - helt korrekt komme til at stå et og foran en navnemåde.
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du kan rende og hoppe
han skulle tage sig sammen og slå
græsset
jeg ønsker bare at drikke min kaffe
og læse min avis
de er ivrige efter at spille og synge
de kunne sidde og snakke i timevis
Her forbinder og to navnemåder; hvis
man skriver sætningen om, således at
den første navnemåde bliver en nutidseller datidsform eller en b y d e m å d e , ser
man, at andet udsagnsord følger med:
rend og hop
han tog sig sammen og slog græsset
jeg drikker min kaffe og læser min
avis
de spiller og synger
de sad og snakkede i timevis
Når de to udsagnsord følges ad mht.
form, er og det rigtige. Når det sidste
udsagnsord beholder sin n a v n e m å d e ,
selvom det første skifter form ("født
n a v n e m å d e " ) , er at det rigtige:
jeg vil forsøge at være hjemme k l .
18
jeg forsøger at være hjemme k l . 18
jeg har forsøgt at være hjemme k l .
18
forsøg at være hjemme k l . 18!
I talesprog er det almindeligt at lade
bydemåde smitte af på det følgende
udsagnsord. Det hedder han huskede
at købe kaffe over for normalt skriftsprog husk og købe kaffe! Bruger man
disse afsmittede bydemåder i skrift,
kan det kun være for at gengive talesprog, og det vil være det rimeligste at
skrive et muligvis ikke helt korrekt og:
husk og lås efter dig!
glem ikke og tag penge med!
lad vær(e) med og råb sådan!
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I al fald ser husk at las efter dig osv. meget kunstigt ud! Løsningen og + bydemåde er man i øvrigt nødt til at bruge i
nogle få talesprogsnære udtryk, fx tag
og luk døren! M e d navnemåde (tag at
luk døren) lyder det helt unaturligt.
Det o m r å d e , hvor der er mest tvivl om
valget o gi at, er konstruktioner med bevægelsesudsagnsord + retningsbi-ord:
de går ud at lege
vi tager hjem at sove
hun løber ind at tage telefonen
han er kørt over at købe kaffe
Her har vi også muligheden og + udsagnsord i samme form som udsagnsordet foran:
de går ud og leger
vi tager hjem og sover
hun løb ind og tog telefonen
han kørte over og købte kaffe
Vil, må, skal og bør + retningsbiord
følges dog som regel af navnemåde:
de vil ud at lege
vi måtte hjem at sove
hun skal ind at tage telefonen
han burde over at købe kaffe
Hvis det ikke er bevægelsesudsagnsord, men være + tilstandsbiled, har vi i
reglen også at + navnemåde:
de er ude al lege
vi var h jemme at skifte tøj
hun er inde at ringe
han var ovre at købe kaffe
Disse regler fører automatisk med sig,
at vi kan få et fuldt korrekt og + navnem å d e , nemlig når en sætning med to
udsagnsord med og imellem udvides
sådan, at de begge kommer til at stå i
navncmåde:

vi tager hjem og sover f> vi vil tage
hjem og sove
Og på samme måde:
jeg bliver nødt til at tage til byen og
arbejde
man må ikke stå her og snakke
Man hører somme tider, at at + navnemåde betegner en hensigt, mens og +
udsagnsord betegner en kendsgerning.
Når man gør sig umage, kan man godt
lave nogle eksempler, hvor det passer.
Sætningen
han tager tit i byen at besøge sin
tante, men hun er aldrig hjemme
kan give god mening i modsætning til
han tager tit til byen og besøger sin
tante, men hun er aldrig hjemme
Til gengæld må man vel sige, at

Man kan opfordre en til at udføre en
handling, men ikke til at have noget til
hensigt. Derfor må det vel også være
pisk ind og skum fløden i dit eksempel.
I førnutid (perfektum) er navne¬
m å d e absolut det normale:
han er taget til Vanløse at købe sig
en ny cykel
Man kan vel også have
han er taget til Vanløse og har købt
sig en ny cykel
M e n så er det en anden konstruktion. I
første eksempel oplyses det at cykelkøbet finder sted i Vanløse, det siger den
anden sætning ikke noget om.
Og hvad der gælder for førnutid, synes også at gælde for førdatid, og derfor får vi ...hvis de var blevet hjemme
og passe deres børn som det naturlige
over for det mulige ... hvis De var blevet hjemme og havde passet Deres
børn.

de var ved stranden at bade
D a jeg skulle ned og poste svarene
fortæller, at de var ved stranden, og al
de faktisk badede, ikke bare havde den
hensigt. I almindelighed er man nødt
til at udtrykke hensigten tydeligt, hvis
disse udtryk ikke skal være flertydige:

lyder fuldstændig mundret, men følger
man korrekthcdsreglerne, får man Da
jeg skulle ned at poste svarene.

Så var der det med komma mellem byd e m å d e r . Retskrivningsordbogen siger ikke noget direkte om problemet,
men § 46, om komma mellem helsætMen noget må der være om det med ninger, har eksemplet hent lige kosten,
hensigten, for læg mærke til at vi godt og fej gulvet. Hvad man skal gøre i tilfælde som rend og hop! eller kom og se!
kan have
får man ingen direkte instruktion i .
Men her skal man huske at det gramgå ud og k ø b ind!
matiske komma er så fjoget og menigsløst at det altid har været nødvendigt
men meget dårligt
med en tillægsregel der siger at det er
tilladt at fravige reglerne, hvis det er
gå ud at købe ind
de var ved stranden for at bade.
men der var for mange brandmænd
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for meningsforstyrrende at der står et
komma eller at der mangler et komma.
Det er med andre ord tilladt i undtagelsestilfælde at bruge den sunde fornuft,
selv når man sætter grammatiske kommaer. 1 den nugældende Retskrivningsordbog står denne tilladelse i §
52.
E n fornuftig m å d e at administrere
komma på når der er to bydemåder, er
noget i retning af det du er inde på:
E r her tale om én eller to handlinger?
O g om der er det, kan man som regel
afgøre ved et omskrivningseksperimcnt. Svarer de to bydemåder til to
sætninger med hver sit grundled, skal
der komma imellem, ellers ikke. V i
skal derfor have rend og hop og korn og
se min undulat, for vi kan ikke, eller
meget dårligt, have du kan rende, og
du kan hoppe og hvis du kommer og da
ser min undulat... O g på samme m å d e :

Her kan vi nemlig acceptere tilsvarende konstruktioner med to komplette sætninger:
hvis du løber hen til hjørnet, og du
så går 10 skridt til venstre

(Læg mærke til så, bagefter, i det hele
taget i sætning nr. to; disse ord og udtryk viser sætningens selvstændighed.)
Denne fremgangsmåde vil sikkert
kunne klare problemet i de fleste tilfælde, men der vil uden tvivl dukke eksempler op som volder vanskeligheder,
fx hent en kostf,) og fej gulvet. I den
slags tilfælde er alle formentlig i tvivl,
og ingen bliver derfor generet, uanset
hvilken løsning man vælger.
EH
? Kære Mål & Mæle.
På vor virksomhed har sikkerhedsorganisationen opsat en "ulykkestavle",
der viser antallet af "ulykker" i årets
gå hen og gør ligeså!
løb, - tavlen ses af alle der besøger fase og få slået græsset
brikken.
Udtrykket "ulykker" dækker både
tag og lån mig 100 kr.
følg mit eksempel og hold op med at over småskader som rifter i fingre, forstuvninger og større skader som brækryge
træf en rask beslutning og gift dig kede fingre og flækkede knæskaller.
med Lise
Nu lyder mit spørgsmål: E r det ikke
indse din fejl og giv hende en und- stadig det normale sprogbrug at skelne
mellem uheld og ulykker, sådan som
skyldning
man gør det i Ordbog over det Danske
Sprog?
Ville det ikke være bedre, hvis sikDerimod:
kerhedsorganisationen sondrede melløb hen til hjørnet, og gå så 10 skridt lem uheld (som mindre skader) og
ulykker (større skader)?
til venstre
kom i morgen aften, og tag din kærM e d venlig hilsen
ste med
P . T . Hjæresen
værkstedschef
følg mit eksempel, og tag bagefter
A / S Cheminova
på landet
træf en rask beslutning, og lad så
! Kære P.T. Hjæresen
være med at være sur
indse dine fej 1, og vær i det hele ta- Det er rigtigt, at Ordbog over det Danske Sprog angiver en gradsforskel melget ikke så intolerant
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le ni uheld og ulykker. Ulykker "anven- digvis er kendt, når uheldet indtræffer.
des som et mildere, svagere udtryk end Blandt andet af denne grund vil man
katastrofe, men som et stærkere ud- aldrig høre kaptajnen på et fly annontryk end uheld". Denne forskel er ty- cere en ulykke, men udelukkende
delig i faste vendinger som f.eks. at uheld. Når han siger, " v i har haft et
gøre en ulykke på sig selv, dvs. at begå mindre uheld under starten", kan man
selvmord, overfor f.eks. at sidde i ikke vide, hvilke ulykker dette uheld
uheld i kortspil, hvilket ikke nødven- eventuelt vil føre med sig.
digvis er nogen større ulykke.
Nu afhænger vurderingen af en
Denne gradsforskel gælder stadig- skade naturligvis af, hvem der skal vurvæk. Ulykker fører oftest til alvorlige dere den. For den tilskadekomne selv
personskader, som f.eks. sammenstyrt- kan noget godt være en ulykke, hvoriningsulykker, eksp l os i o n s u ly k ke r, druk-mod udenforstående kun ville kalde
neulykker, og dødsulykker, hvorimod det et uheld.
uheld fører små eller slet ingen personDet er ikke muligt for mig at sige
skader med sig. Hvis man ser to biler med sikkerhed, hvad sikkerhedsorgastøde sammen, kan man tale om et nisationen på virksomheden b ø r skriiævdsehuheld; men hvis man desuden ve, for det afhænger af dens formål og
vil fortælle, at nogen kom alvorligt til af omstændigheder, som jeg ikke kenskade, så vil man snarere tale om en der. Hvis formålet f.eks. er at opfordre
færdselsulykke.
Derfor gælder det, at de ansatte stærkt til at vise omtanke og
skaden er sket ved en ulykke, hvori- forsigtighed for at undgå at komme til
mod følgerne af et uheld ikke nødven- skade, så er det muligt, at en ulykkes-
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uregelmæssige
statistik vil virke stærkere end en sprogvaner? Andre
wåeMsstatistik.Men den form for skilt- bøjningsformer er jo forsvundet i tining får naturligvis en noget anden dens løb.
funktion over for besøgende, som vel
Med venlig hilsen
ikke skal advares i samme omfang.
Tue Eriksen
Hvis formålet derimod er at oplyse
Århus
de ansatte om risikoen ved arbejdet på
en mindre pågående m å d e , så kunne ! Kære Tue Eriksen.
man f.eks. inddele skaderne i tre grup- Der er ikke noget mærkeligt i , at børn
per: én gruppe, hvor der kun skete bruger regelmæssige former som hjælskade på ting (over en vis værdi), en pede, slåede, bagede, syngede, og sælanden gruppe hvor der skete mindre gede i stedet for uregelmæssige hjalp,
personskader, som ikke førte til hele slog, bagte, sang og solgte. Børn lærer
fraværsdage, og en tredje gruppe af selvfølgelig det mest almindelige før
skader, som førte til en eller flere fra- undtagelserne; og ea. 90 % af alle udværsdage.
sagnsord bøjes med -ede i datid. Det er
Valget mellem sådanne muligheder de stærkt bøjede ord, som ikke tilføjes
beror rigtig nok på sprogfornemmclse, endelse i datid, der er mest udsat for at
men styres af virksomhedens sikker- blive bøjet svagt. Det vil sige, at hjælpede og slåede alt andet lige holder lænhedspolitik.
C E gere i børnesprog end f.eks. bagede og
sælgede.
Litteraturen om børnesprog har derimod ikke eksempler på, at kort tillægsform systematisk bliver brugt i ste? Kære Mål & Mæle.
Små børn bøjer de fleste ord regelmæs- det for datidsform, som du angiver:
sigt. Det gjorde vores søn osse. N u er smidt, bidt, snydt og skudt (skudt er
han 10 år og vedbliver at bøje en del dog ikke regelmæssigt), i stedet for
udsagnsord regelmæssigt. Jeg har no- smed, bed, snød, og skød, f.eks. i han
teret følgende datidsformer: skudt, snydt ham. Derfor spurgte vi Elisabeth
smidt, bidt, snydt. Det kir se ud til at Hansen, som forsker i børnesprog, om
han bruger den korte tillægsform i de hun kendte til sådanne former. Og det
tilfælde, hvor kun datidsformen viser gjorde hun. H u n havde ofte hørt foruregelmæssigheder. Interessant er det merne blandt børn i 5 — 7 - års-alderen,
at han bruger formen hjælpede i stedet hvorimod de nok var sjældne blandt
for hjalp. Her er kort tillægsform hjul- større børn. D i n søn holder derfor
pet jo osse regelmæssig og kan ikke sandsynligvis snart op med at bruge
bruges på samme måde som i de oven- disse former.
nævnte eksempler. Han bruger imidDin forklaring på, hvorfor børn forelertid osse formen klaret i stedet for trækker disse former frem for de regelklarede, men den kan jeg ikke finde mæssige, smid ede, bidede, snydede og
nogen fornuftig forklaring på.
skydede, lyder rimelig. Desuden er de
Mit spørgsmål er nu: Tror I disse regelmæssige former da påfaldende
bøjningsformer hænger ved eller for- klodsede med de to gange -de.
svinder? Hvor udbredt er fænomenet?
Hvis din søn taler østjysk, skal du
Kan det være begyndelsen til ændrede ikke kunne høre forskel på klaret og
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