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Fyret på sin 60-års fødselsdag
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18. september 1991 fylder Erik Hansen 60 år. Dette
dobbeltnummer af Mål & Mæle udgives som en hyldest til fødselaren. Han har fået som gave at blive
midlertidigt fyret fra sin post som redaktør af bladet,
og Jørn Lund er trådt i stedet for ham. Læs side 2

Skriv på plagiater
Lad postmodernismen sejre! Også i teksterne på postkort. Brug de gamle formularer, god jul og et velsignet
nytår, tillykke med fødselsdagen osv. Se et forsvar for
klicheen
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Bevar vokalerne!
Gå aktivt ind i kampen mod voldtægten af vort
sprogs herlige vokaler! Bliv forlenet med et anstrøg af
Don Quixote - uden at det bringer dig i livsfare. Find
sammen med Hans Jørgen Jensen fred i denne kamps
logik
side 19

Når man begynder med det forkerte køn
En togfører sagde ved en fejltagelse følgende i højtalerne: »... når toget holder ved det næste ...«, og så
kunne han ikke sige »... station«. Læs hvordan han
klarede sig
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Oplysning
Hvordan kan det være, at vi på dansk har oplysningstid, mens tyskerne har Aufklarung? Opklaring har på
dansk noget at gøre med kriminalbetjente og meteorologer. Og hvad er det egentlig, der får alt det lys?
Læs hvad Mette Kunøe mener om det
side 33
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, at vejlede i brug af
normen, risikerer han at bestyrke de rigsmålstalende
og -skrivende i den vrang-

forestilling, at deres dansk
er smukkere, ædlere, mere
klart og logisk end andre
slags dansk, og at dialekter
og lavsocialsprog enten er
primitive og kaotiske folkesprog eller m å s k e ligefrem
hele systemer af sprogfejl,
som afspejler ringe udviklede hjerner og mangel p å
kultur hos de talende.

Erik Hansen
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En uansøgt afskedigelse
Mål & Mæles fødselsdagsgave til Erik
Hansen er en uansøgt afskedigelse. Erik
Hansen har ganske vist grundlagt
tidsskriftet, men som redaktør af netop
dette nummer kunne han ikke bruges.
Han erstattes af Jørn Lund.
Redaktionen har henvendt sig til en
række kolleger, venner og læsere, som er
blevet opfordret til at begive sig ind på et
af Erik Hansens foretrukne d o m æ n e r :
den sproglige rådgivning. Hver enkelt
har måttet indskrænke sig til at skrive en
enkelt side, og udformningen retter sig
mod Mål & Mæles læserkreds.

Som det vil fremgå, er resultatet blevet et særnummer, der bevæger sig ind
på næsten alle tænkelige sproglige felter. Derved kommer det til at afspejle
spændvidden i Erik Hansens virksomhed og hans brede kontaktflader i indog udland. Og det ses, at hans veloplagte
og præcise udtryksform har virket inspirerende på forfatterne.
Det siger redaktionen tak for. V i er
glade for på denne måde at kunne hylde
Erik Hansen. Han fortjener det!
Carsten Elbro
Jørn Lund
Ole Togeby
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Giv de gode råd videre!
Få har fået så mange gode råd om dansk
sprog i de sidste 17 år som læserne af
Mål & Mæle: en lille, privilegeret flok på
ca. 1500, der 4 gange om året får et
krafttilskud af viden, inspiration og
frugtbargøreise af egne sproglige oplevelser, i en form der er lige så sprænglærd og informativ som den er veloplagt
og uhøjtidelig.
Privilegiet er ikke abonnementet p å
Mål & Mæle (det privilegium kan erhverves for en beskeden sum), men at
vide hvor interessant sprog er.
Jeg begyndte at læse dansk på grund
af litteraturen - som alle de andre. Men
det var fagets sproglige dimensioner der
åbnede en ny, intens og inspirerende verden. Ikke oldislandsk, der kørte efter
samme bedøvende mønstre som gymnasiets latintimer. Det fascinerende var nydansk grammatik med Erik Hansen.
Grammatik og sprog præsenterede sig
som en livgivende kilde til tænkning, logik, forståelse af tekster i bred forstand
og livet i almindelighed.
Siden har jeg erfaret at selv elever i
gymnasiet fanges af etymologi, sproghistorie, tvetydigheder fra dagens avis,
sprog-jokes, oversættelsesforbistringer,
sproghandlinger, samtalens grammatik,
kunstsprog, køns-, alders- og stedsbestemt sprog, nye ord, slang.
M a n kan gøre folk bevidste om sprog
ved at anskueliggøre sammenhænge,
ved at tage udgangspunkt i semantik og
i den sproghistorie der sker rundt om os
hver dag. I modsætning til den sprogundervisning der ikke diskuterer og forklarer, men som især dyrker eksercits og
meningsløse detaljer.
Mål & Mæle er leverandør til det danske hof og til det danske folk, i hvert fald
den nysgerrige dansker der ikke nødven-

digvis har en fagligt betinget interesse
for sprog. Mål & Mæle har modtaget
fine kulturpriser. Ja, det lever op til de
mest kræsne krav til formidling som fx
defineret af en 3.g'er: »Det skal være
show-præget. Naturligvis ikke i poppet,
vulgær forstand, men med sans for det
elementært underholdende, ikke docerende. Der skal være en strøm af informationer, synspunkter, detaljer, så man
kan holde sig vågen.«
A l t det kan Erik Hansen. Og han møder dagligt folket, i sprogminuttet, som
Magister Stygotius, via sprognævnet, i
bøger og i debat og i undervisning, i
foredrag fra Læsø til Japan.
Han har som en 1900-tallets Holberg
på sprogområdet udfyldt og fornyet
eksisterende genrer, tilføjet nye, og han
kan p å en gang belære, underholde og
flytte synspunkter.
Den eneste gruppe der åbenbart ikke
er blevet flyttet, er opinionsdannerne:
dem der underviser i sprog og tekster!
Kun få dansklærere læser fx M å l &
M æ l e ! Mangen en litterat har aldrig
gjort sig klart at uden sprog ville ingen
roman og intet digt blive skrevet, læst eller forstået.
V i har godt og inspirerende materiale
om sprog, men det bliver ikke brugt.
Mange lærere har en bias mod overhovedet at beskæftige sig med sprog - for
de ved endnu ikke at det er spændende.
Det gode råd til læsere af Mål & Mæle
på Erik Hansens runde fødselsdag m å
derfor være: G å ud og spred visionerne
- også til dem der underviser!
Eva Heltberg, f. 1946,
dansk og lingvistik,
studielektor,
Frederiksberg Studenterkursus
5

Erik Hansen - hvilken Erik Hansen?
Der findes 119140 m æ n d der bærer det
nordiske navn Erik og 333994 der hedder Hansen heraf 65297 i København.
Inden for mandsnavne har Erik en
speciel stilling, fordi det nok er et ældre
navn, men det kommer først på top-tilisterne efter 1900. Men så bliver det så
populært, at det holder sig p å top-tilisterne i 5 tiårsperioder med en forskydning fra København til provinsen på 10 20 år. Navnet når aldrig til tops i Sønderjylland, men det er det mest almindelige
drengenavn i København i 1910-1930,
(nr. 2 i 1930-40), og det kommer til tops
igen 1940-1950; på Sjælland og LollandFalster er det topnavn i 1920-1960 og på
Bornholm, Fyn, i Vestjylland og Nordjylland i 1930-1960, d.v.s. at i perioden
fra 1930 til 1960 er Erik et topnavn fælles for alle egne af Danmark. Men så falder populariteten, og navnet er ikke
længere blandt de 10 mest populære fornavne. I Sverige er Erik det allermest populære drengenavn overhovedet.
M a n kan stave navnet Eric (781
gange), Erich (518), Erick (35), men alle
har samme udtale. I 4563 tilfælde er
Erik en del af et bindestregsnavn (f.eks.
Jens-Erik).
Den etymologiske grundform, man
kan opstille, varierer lidt, men lad os i
dagens anledning vælge *Æinrikr, der
betyder »enehersker«.
Hansen placerer vores Erik blandt de
A af befolkningen der med et efternavn
på -sen viderefører en forfars fornavn +
ordet søn, svækket til -sen. H a n har det
3. almindeligste patronym som efternavn, og ikke et efternavn der fortæller
hvorfra han stammer, eller hvilken pro2
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fession hans slægt har haft f.eks. Søndergård eller Bager.
Hvilken Erik Hansen der er tale om
her, ved vi på grund af navnets almindelighed først n å r det oplyses, at Erik
Hansen blev født den 18/9 1931, og derfor ønskes han tillykke med de tres år, og
tillykke med at man kan finde netop
ham i m æ n g d e n »Erik Hansen« - et
mellemnavn ville have gjort det lettere
at holde ham ude fra andre EH'er.
Birte Hjorth Pedersen, f, 1926,
lektor,
Institut for Navneforskning,
Københavns Universitet

Danske navne på japansk
Her i Japan har vi nu til dags langt flere
lejligheder til at høre noget om Danmark end tidligere. I aviser og tidsskrifter kan vi læse om ældre menneskers kår
i Danmark, ligesom vi kan læse om danskernes store omsorg for miljøet og deres indstilling til bortskaffelse af affald.
Forleden dag så jeg i fjernsynet, hvordan man laver frikadeller i danske hjem.
Ved disse lejligheder stilles vi over for
problemet: hvordan skal vi gengive danske navne på japansk? Det er ikke så
længe siden, at man plejede at læse danske navne efter engelske eller tyske udtaleregler, og for en sikkerheds skyld udtalte vi alle bogstaverne i ordet. Det er
måske på tide at se nærmere på de danske navne, som vi hidtil har gengivet
uden videre. Nogle af navnene er dog så
udbredte at man uheldigt ændrer deres
form. M e n kendskabet til dansk udtale
er sikkert blevet større, og når vi nævner
fx H . C . Andersen eller Søren Kierkegaard, er vi klare over at det lyder helt
anderledes på dansk.
Hvis man vil skrive udenlandske
navne på japansk, er det nødvendigt at
bruge kana-bogstaver. Kana er stavelsestegn, der principielt består af en konsonant og en vokal. M a n kan nemt forestille sig, at det næsten er umuligt at
gengive de danske lyde med så begrænsede midler. Oven i købet har Japansk jo
kun fem vokaler. Vores ører gør ingen
forskel mellem de to vokaler i ordene fx
Ib og Finn. De rundede fortungevokaler, vi overhovedet ikke kender til, er
mere problematiske. Første stavelse af
navnet Møller er vi således nødt til at
fortolke enten som me eller mo. Og vi
forstår dårligt at der er flere ø-lyde. Det

flade a er jo simpelthen ikke andet end
vores e. Hvis vi ønsker at tilnærme os
den rigtige udtale, skal vi fx hellere
skrive første stavelse af navnet Gade
med kana-tegn for ge.
Der er en række ord, hvis transskription til japansk er usikker. Det er nemlig
navne der ender på -er. Dem er der
mange af, både fornavne og efternavne:
Peter, Asger, Blicher, Møller osv. Med
hensyn til de engelske og tyske navne,
der ligeledes ender på -er, plejer vi at opfatte og skrive den sidste stavelse som
lang. Og det gjorde vi også med de danske. Men dansk -er udtales ikke langt og
vi støder på de fonetiske tegn [ o ] eller
[ a ] for -er. Derfor erkender v i , at det
m å være bedre at gengive det med kort a.
Resultatet bliver at de skrevne danske
navne på -er i høj grad kommer til at
ligne de japanske. Asger, skrevet Asuga
med kana, ligner Asuka, der betegner en
af Japans gamle historiske perioder.
Asuka er også et pigenavn, der nu er på
mode i Japan.
Nobuko Fukui
f. 1954,
lektor i dansk,
Tokai Universitet
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Skriv på danska!
E n svensk bor inte blanda sig i hur danskarna anvånder danska. Selvfølgelig
ikke. Men vad kan då en svensk ge for
råd om danska språket till låsarna av
denna tidskrift ?
Språkbruket har minst två sidor. Den
ena år hur språket anvånds: uttal, stavning, bojning, meningsbyggnad (sætningsbygning) och bruket av ord. Den
andra år var, når och av vem språket anvånds.
Det år alltså inte vår sak att bry oss
om hur danskarna anvånder danska till
dans kar i Danmark. Men i det framtida
gemensamma (fælles) Europa kan Norden få betydelse som en region bland
regioner, en marknad bland marknader.
Redan nu tillverkas många varor for en
nordisk marknad. Det marks på att alit
fler vardagliga ting som vitaminpiller,
schampo, rakapparater (barbermaskine), kex (kiks) osv. får text på både ett eller flera skandinaviska språk och på finska. Ibland ser man också att varor som
tillverkats utanfor Norden har forsetts
med texter på till exempel franska, spanske, tyska, engelska, finska och danska
(eller norska eller svenska).
Det skulle vara bra om vi i Skandinavien kunde enas om att man i sådana
sammanhang kan klara sig med bara en
text, på danska, norska eller svenska.
Det skulle inte spela så stor roll vilket
språk man hade valt i den enskilda situationen. De flesta nordbor vet att vi bojer orden lita olika och att æ (å) och ø (6)
skrivs med olika krumelurer. M e n det vi
måste gora år att undvika sådana ord på
vårt eget språk som år svåra eller missvisande for våra grannar (naboer). Det
kan vara slang och jargong men också
8

sådana lomska ord som liknar varandra
men har olika betydelse. I besvårliga fall
kan man ge en oversåttning inom parentes.
Det hår galler naturligtvis inte bara
for bruksanvisningar. I de allra flesta
fall går det bra att skriva på danska till
oss i Norge och Sverige, men, kåra danska systrar och broder, vålj de begripliga
orden och skriv alla råkneord (talord)
med siffror om ni inte klarar de samnordiska.
Den snillrike låsaren inser genast att
om an denna uppmaning år sympatisk,
så år det fruktansvårt svårt att vara såker på vad som år underligt for norrmån
och svenskar och vice versa. Det som behovs år goda, moderna ordbocker i
båda riktningarna mellan alla tre språken, så att man kan kontrollera sina ord.
Och hur vi skall få fram dem - se det år
en annan historia!
Margareta Westman, fodd 1936,
docent,
sekreterare i Svenska språknåmnden

Tal dansk
Forleden var jeg til en fest hvor flere
sproggrupper var repræsenteret. Der
skete det som så ofte sker når udlændinge og danskere er sammen:

sprog på, er ved at blive udsat for så
meget sprog som muligt og at få afprøvet det vi kan. Så er det jo lidt ærgerligt, hvis vi med vores attituder over for
udlændinge, der kæmper for at gøre sig
E n udlænding på dansk til en dansker: forståelige, signalerer at det at tale
dansk medfører prestigetab. Det betyJeg kan godt lide at bo i København,
der aflæring i stedet for indlæring. M a n
fordi jeg kan godt lide alle fordelene at
mister lysten til at gøre det store arbejde
et storbys menneske har.
det er at lære dansk.
Danskeren: Hvad??
Udlændingen gentager: Jeg kan godt
Sproget er vanskeligt at lære på flere
lide at bo osv. ...
niveauer: Grammatikken med de forDanskeren: Hvad?...Oh, you mean you skellige bøjnings- og ordstillingsproblelike etc. etc. ...
mer; hed det nu kan godt lide eller godt
kan lide? Hele problemet med udtale,
Samtalen fortsætter på engelsk. Flere sætningsintonation og trykforhold voldanskere blander sig i samtalen og dis- der store vanskeligheder, og vi er meget
følsomme over for forkerte tryk fordekuterer ivrigt videre - på engelsk! Så
skete der noget usædvanligt; udlændin- linger; vi forstår simpelthen ikke hvad
gen, som er blevet skubbet lidt i bag- der bliver sagt, hvis trykket bliver lagt
forkert.
grunden, føler en tiltagende trang til at
være med igen: Taler jeg lige så dårligt
Et andet område der kan pine og
dansk, som 1 taler engelsk? spørger han plage udlændinge i årevis - selv efter de
venligt.
har opnået stor perfektion på dansk - er
Historien slut.
sprogets brug, de pragmatiske forhold.
Det er sjældent udlændinge tør være Vores sprogbrug er underlagt en lang
så dristige når vi danskere selvsikkert fø- række sociokulturelle normer som stikrer os frem på vores velfungerende sko- ker meget dybt i os, og som vi har interleengelsk. V i holder meget af at tale en- naliseret gennem opvæksten. Derfor
forekommer det os »naturligt« at opgelsk - også med udlændinge der
føre os sprogligt på bestemte måder. V i
faktisk langt hellere ville tale tysk,
fransk, kinesisk - eller måske dansk - ved, vi skal sige tak for mad og tak for
sidst. V i ved at hvordan går det ikke er
med os.
Hvor man for eksempel i Frankrig og opfordring til at komme ind på de sidste
i engelsktalende lande har problemer kriser. Kom og besøg mig en dag skal
hvis man ikke taler nationalsproget; kan man ikke nødvendigvis tage for pålyudlændinge i Danmark ofte stå i den dende, medmindre vores trofaste tidsbiganske modsatte situation: at blive bel kommer frem. Selvfølgelig siger
mødt med afstandtagen hvis de vover sig man ikke selvfølgelig hvis man bliver
spurgt om man vil have en kop kaffe; det
ud i det danske.
V i ved at den måde man bedst lærer et er imidlertid ikke så klart for hverken en
9

russer eller en englænder, der med kaDer er 110 mio. der taler tysk.
niecno og sure overfører sprogbrugsregDer er 5,5 mio. der taler dansk
ler fra deres modersmål.
- og små hundrede tusind der prøver at
få det lært. Giv dem en chance!
Der er 387 mio. der taler mandarinkinesisk.
Karen Lund, f. 1950,
Der er 263 mio. der taler engelsk. Fakekstern lektor,
tisk er der dobbelt så mange der dagligt
København
Universitet
gør brug af engelsk.

At føre dagbog
»Dagbogen er det eneste sted i verden,
hvor man er fri og ikke behøver at tage
hensyn til nogen som helst.« skriver
Villy Sørensen i Tilløb og dementerer
dermed i ee vis forstand sine egne ord.
M a n er ikke fri; for enhver tanke og
fornemmelse fra bevidsthedens mange
lag m å over den tærskel, hvor impulserne sætter sig i ord og dermed forpligter over for det sproglige fællesskab.
Vores to fornemste dagbøger fra sidste århundrede, Søren Kierkegaards og
H . C . Andersens viser, at den personlige
interessesfære er et helt afgørende filter;
den ene skriver om indre og den anden
om ydre oplevelser. M e n sproget har stil
og er læseligt for alle. Friheden er bundet af fællesskabet.
Den, som skriver dagbog, lærer for
alvor at udtrykke sig kronologisk, koncentreret, selektivt og forståeligt for en
senere læsning og en måske fiktiv eftertid. Hvorfor ellers skrive?
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Selve glæden ved at prøve denne genres spilleregler og muligheder er tilskyndelse nok. Indtryk under en rejse får
dobbelt værd, når man sætter dem i ord,
formulerer og disponerer. Dagen bliver
iscenesat og får profil.
Dette opnår man ved at føre dagbog: at
lære sig selv at kende som skribent og
læser, at fastholde visse glimt fra de grå
hverdage og gyldne fritider (eller omvendt), at tage sproget i brug som bærer
af vores inderste væsen og yderste, finpudsede facade.
Før dagbog, venner!
Hans Jørgen Schiødt, f. 1929,
lektor,
Danmarks Lærerhøjskole

Språklig toleranse
Det er en giede å ønske Erik Hansen til
lykke med dagen, øg jeg takker for anledningen til å gjøre det som en av hans
venner og kolleger i det nordiske språkfellesskapet. Men er det vel betenkt å be
en norsk språkrøkter gi danske lesere
råd om deres eget språk? Ingen utenforstående kjenner det språket bedre enn
dem som selv har det som morsmål. Jeg
mener jeg gjør klokest i å la det være.
Men en språkpolitisk holdning kan jeg
gi uttrykk for, én som burde ha mer allmenn gyldighet, og som jeg derfor
burde kunne anbefale danske så vel som
medlemmer av andre språksamfunn å gi
akt på.
Holdningen heter toleranse, dens uløselige følgesvenn selvrespekt. Det er
ikke sant at en bestemt form eller noen
bestemte varianter av språket, for eksempel det danske, er »bedre«, »riktigere«, »vakrere« eller liknende enn andre, slik mange dessverre tror og enkelte
ser seg tjent med å la andre tro. Alle varianter av dansk, for nå å holde oss til jubilantens språk, er sprunget av samme
gamle rot og har samme egenverdi. Sønderjysk og vendsysselmål, fynsk, lavkøbenhavnsk og bornholmsk, for bare å
nevne noen varianter, de er alle like »riktige«, like »danske«, like »fine«. Det er
snobberi eller misforstått øvrighetslojalitet å tro at f.eks. høykøbenhavnsk eller
riksdansk er »finere« og »bedre« enn
alle de andre formene dansk opptrer i .
Hvilken rett har den som tilfeldigvis selv
har disse høystatusvariantene som sitt
morsmål, til å hevde sin språkkulturs
overhøyhet over de andres? Og hvorfor
skal den som ikke har disse høystatusvariantene som morsmål, nedverdige sitt

morsmåls kultur ved å holde disse andre
for »bedre«? Nei, slike holdninger, som
er utbredte i alle språkkulturer, henger
sammen med politisk og økonomisk
makt på avgjørende punkt i historien.
Hvilken variant av dansk ville ha hatt
den høyeste status, mon tro, om kongesetet og det økonomiske maktsentrum
hadde ligget i Esbjerg de siste 3-400 år
og ikke på Øst-Sjælland?
V i gjør klokt i å gjennomskue det tilfeldige historiske grunnlaget som riktighetsnormene i språket bygger på. Det
kan bidra til den språklige toleranse og
selvrespekt jeg taler for. I talt språk er
slike normative språkbruksregler altfor
ofte til plage og skade mer enn til gavn,
i alle fall i vår del av verden. For i det
danske språksamfunnet, som i de andre
nordiske samfunn, vil alle kunne forstå
hverandre, om en legger godviljen til og
får venne seg til å høre dansk i ulike varianter. D a er det ikke noen ras joneli
grunn til å opphøye noen måter å tale på
til »bedre« og »riktigere« enn andre.
M e d vanlig høflighet bør en vise respekt
for den enkeltes talte morsmål og dermed bidra til at alle danske kan bruke
det trygt og med se/vrespekt, også utenfor kjøkkenkroken og egen egn, uten å
tro at en dummer seg et med det. Det
dreier seg om å skape vilkår for å holde
mors og fars mål i akt og ære. Skaper en
først et slikt klima av respekt for egen
språkarv, vil det samtidig ligge til rette
for å vise sin neste samme respekt. Her
bør framfor alt radio og fjernsyn, men
også skolen kjenne sitt ansvar ved å la
den språklige variasjonen komme til
syne i alle slags sammenhenger, ikke
bare i revyvisene. Slik bygger en språklig
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toleranse. Samtidig bidrar en slik språkholdningspolitikk, nasjonalt og lokalt,
til å øve opp en mer generell toleranse
overfor hverandres annerledeshet.
I skriftlig sammenheng bør det nok,
av praktiske grunner, være noen bruksregler. Men heller ikke dem bør vi dyrke.
De er ikke hellige. Er riktighetsreglene
vanskelige å følge for mange og gjør
mange forlegne, er det enten noe galt
med regiene, eller de håndheves for rigid. I språkrøkt som i språkbruk bør
regelen være: Mennesket først, språket
deretter. Det er ikke mening skapt i at
store deler av et folk skal måtte bøye seg

under språklige riktighetsregler som de
må slite for å leve opp til, som gjør at
mange skammer seg over sitt eget lokale
morsmål eller tier av frykt for å bli ledd
av eller mobbet på mer subtile måter.
I sum: Språket er til for å tjene mennesket, ikke omvendt. Jeg anbefaler en
språkdannelse etter at slikt prinsipp i
skolens morsmålsundervisning og i den
språklige oppdragelsen i samfunnet for
øvrig,
Geirr Wiggen,
f 1947,
førsteamanuensis,
leder for Norsk språkråd

Et gåt råj om dænsg
Både mig, men osse di studerene på husge vordan man ska sidde. Men det er
dænsgfaet er allesammen majet glaje kån en hal løsnin. Dæefor fårslår jaj at
for de mange valmugliheder, som at der i i næste ujgave tar skrittet fult uj og agseptere at man sgriver en tæt. Så ka
er inført i den siste Ratsgrivninsårbog.
Det er lissom mej te a nejbryje hirakied mand næmli osse bejre se vorfra at oret
på faet at man næsten ikk ka korne te a stammer, det som i hvist kalier dets etymogi.
stave noet desideret fårkært.
Hej og tilløggen!
M å jag gåt lie gi et engelt egsembel.
Jens Kr. Andersen,
Det drajer saj om oret tete-a-tete. Det er
f 1947,
majet got at i alså har strøjet de ånsvage
lektor,
engelske himstergimser over vokalerne
Københavns Universitet
som at mand jo aligeveller aldri ka
12

Orden og anarki i det personlige sprog
Inden for al menneskelig udfoldelse fastlægger vanen og traditionen rutiner og
regelsæt. De opfattes i første fase som orden i kaos, og dermed som en lettelse i den
personlige udfoldelse på feltet, og i menneskers indbyrdes kommunikation. I det
lange løb vil dog ofte en for stor dyrkelse
af det formelt korrekte kunne virke hæmmende på spontaniteten, og dermed på
udviklingen af de paradigmeskift, som
har vist sig at være nødvendige i sprog, bildende kunst, litteratur, videnskab etc.
Hvad sproget angår har den historiske
udvikling i lande med en uafbrudt samfundsudvikling ført til højst påkrævede
regelsæt, retskrivnings- og kommateringsregler, syntaktiske love etc, foruden
en lang række skrevne og uskrevne sædvaner for de nationale »undersprog«, socioog teknolekter, som de anvendes i afgrænsede samfundskredse og -lag, og knyttet til
særlige professioner. Disse ordnende og
lagdelende mekanismer har mange fordele: de mindsker misforståelser i skrevet
sprog, og tildeler skriftsproget distance og
neutralitet, når det er påkrævet.
På denne baggrund er det ikke mærkeligt, at megen tid og pædagogisk energi er
anvendt på regelsættenes udarbejdelse,
ajourføring, publikation og indlæring,
både i en snævrere uddannelsessammenhæng og over for befolkningen som helhed.
Så langt, så godt. Men herefter melder
spørgsmålet sig, om kendskabet til korrekt
sprogforvaltning er en nødvendig, eller en
nødvendig men utilstrækkelig forudsætning for opnåelsen af et personligt sprog.
Jeg melder mig som fortaler for det sidste
synspunkt, at orden er en nødvendighed,
men uden det lille oprør i sprogbrugen
også en hemsko. Her gælder for sproget
som for andre kulturytringer, at orden

uden anarkistiske udbrud fører til stagnation og kedsomhed, men at på den anden
side anarki - eller andre oprørske udbrud
- uden kendskab til den orden, man revolterer imod eller forbisér, ender i opløsning.
For sproget gælder dermed vilkår som
for malerkunsten, hvor kendskabet til farvetakter og -toner, perspektiv og maleprocessens håndværksmæssige krav skaber
en paradoksal frihed til at gå nye veje, fx i
retning af kolorisme eller abstraktion.
Mit råd til den unge seriøse bruger af
dansk vil i overensstemmelse hermed
være:
Brug håndbøger, retskrivningsværker,
ordbøger over samtidig dansk, fremmedordbøger, større opslagsværker over
dansk etymologi og semantik m.fl. Lad de
2-3 førstnævnte være inden for arms rækkevidde, når du skriver, og slå som en hovedregel alle tvivlsomme ord og stavemåder op, også når du ikke synes at orke det.
Men, husk med større rutine at glemme
disse korrekthedens samleværker nu og
da, og lad også sådanne oprørsforsøg
gælde socio- og teknolekterne. Slip så ordene fri, og vig ikke tilbage for at skabe et
nyt ord eller sætte kendte ord ind i en ny
sammenhæng. Det går sommetider galt,
så enten den personlige og gustne efterlæsning eller andres kritik tvinger dig tilbage til regelsættene og den gode tone.
Men gør alligevel forsøget igen, og mærk
vægtløshedens sug i mellemgulvet.
Det skylder du sproget og dig selv.
Povl Riis, f. 1925,
professor i medicin,
Københavns Universitet.
Overlæge ved Medicinsk Afdeling C,
Københavns Amts Sygehus i Herlev
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Om tosproget udvikling i Danmark
Dansk betragtes af de fleste danskere
som verdens vigtigste sprog - i Danmark. Og det er rigtigt, at hvis man vil
have glæde af de muligheder, som det
danske samfund giver sine indbyggere,
så betyder det meget, at man behersker
dansk. Men det er ikke rigtigt, at man af
den grund skal give afkald på sit eget
sprog, hvis dette ikke er dansk. Og det er
direkte forkert, at udviklingen af børns
modersmål skaber vanskeligheder for
tilegnelsen af dansk som deres andet
sprog. Det er ikke et handicap, men et
gode at vokse op med to sprog.
Børn fra sproglige mindretal har brug
for at udvikle deres modersmål af flere
grunde. Under opvæksten møder alle
børn problemer, som de har brug for at
kunne tale med deres nærmeste om. I
sådanne situationer skal der være så få
barrierer som muligt mellem forældre
og børn. Det er uheldigt, hvis forældrene skal lede efter ordene og have
svært ved at udtrykke præcist det, de
mener, fordi de føler sig tvunget til at
tale et sprog, som ikke er deres eget modersmål. Og af tilsvarende grunde er det
vigtigt, at det samme sprog er lige så naturligt og følelsesladet for børnene som
for forældrene.
På et senere trin i børnenes udvikling
får de fleste behov for at kende deres
kulturelle rødder. Dem finder de lettest
tilbage til, hvis det sprog, som bærer
rødderne, er en selvfølgelig og naturlig
del af deres bevidsthed.
Børnene har derfor brug for, at deres
forældre taler meget med dem og for
eksempel fortæller dem om deres egen
tilværelse, da de var børn. De har også
brug for at få fortalt de myter og fortæl14

linger, som hører deres egen kultur til.
Og de har brug for, at der tales mere med
dem, end forældre traditionelt taler med
børn. De har jo ikke så mange andre at
tale med på deres modersmål. A f den
grund er det også en god idé, at de besøger forældrenes hjemland, hvis det
kan lade sig gøre. Det er en af de bedste
måder, de kan styrke deres modersmål
På.
Der er mange erfaringer for, at tosprogede børn klarer sig bedst i den danske skole, hvis de har mødt det danske
sprog forinden. Det kan derfor være en
væsentlig sproglig stimulering, hvis de
kommer i dansk børnehave. Børnehaven fungerer imidlertid bedst for de tosprogede børn, hvis der er tosprogede
medarbejdere, som taler børnenes modersmål.
Børnenes tosprogede udvikling støttes også, hvis de kommer sammen med
danske kammerater i fritiden. Det er
ikke forældrene, men danske børn og
voksne, som skal lære børnene dansk.
Men forældrenes støtte er vigtig. De kan
bedst demonstrere danskundervisningens betydning for børnene ved selv at
gå til dansk.
At vokse op med to sprog er et privilegium. Hvor det er muligt, bør det støttes af både forældre og samfund.
Jørgen Gimbel, f. 1935,
lektor,
Danmarks Lærerhøjskole

Det splintrede sprog
Gennem de senere tiår har vi oplevet, at
den fælles sproglige forståelse er blevet
væsentlig svagere. Selv om vi lever i en
informations- og kommunikationstidsalder med mange ordstrømme og et
væld af oplysninger, er det allivevel, som
om vi er blevet dårligere til at forstå hinanden.
Sprogets krise og sprogets utilstrækkelighed viser hen til kriser andre steder.
Det splintrede sprog betyder beskrivelse
af en splintret virkelighed. Det opsplittede samfund giver grobund for vækst
af mange forskellige sprog: Et sprog for
børn i børnehaver, et sprog for skolebørn, et sprog for unge på diskotek, et
sprog for ældre på landet, for ældre på
plejehjem. Et sprog for landmænd, et
for langturschauffører, et for ansatte i
bryggerier og skibsværfter kombineret
med et sprog for DR's medarbejdere, et
andet for regionalradioens journalister
og et tredie gadens sprog for de alternative kanaler.
V i skildrer og forstår virkeligheden
med det sprog, der er vores, men der er
en stærk afsmitning af sprog fra de
elektroniske medier, fra blade og seriehefter. Langsomt begynder man at se
virkeligheden med det sprog, andre så
kvikt og letfatteligt rabler af sig i overskrifter og minutkorte indslag.
Den storbybevisthed, der præger de
elektroniske medier og de populære
blade, har sin helt egen sprogtone. Det
er et sprog, der skildrer vold som noget
hverdagsagtigt. Det er ofte et billedsprog, hvor køn og krop indtegnes på
nethinden sammen med mere alvorlige
budskaber af social og politisk karakter.
Sprogets form bliver højtråbende og

provokerende. Jo mere man massekommunikerer, jo højere må man råbe for at
blive hørt: Mere vold, mere sex, større
overskrifter og hastigere billedskift.
Hvis man oplever sin by gennem voldens sprog, vil man se vold overalt. Hvis
man sanser sin hverdag gennem kunstens sprog, vil man opdage ukendte farver og overraskende synsvinkler på et
myldrende menneskeliv, der også i byen
har mange facetter.
Når sproget splintres i en moderne
medieverden, og hvis den sproglige indlæring præges af uro, opbrud og diffuse
tilhørsforhold, er det dobbelt vigtigt, at
man på skoler og i de videregående uddannelser arbejder bevidst på at styrke
de formelle krav til ordentlig sprogbrug.
Det formelle er langt fra tilstrækkeligt, men er dog en nødvendig forudsætning for, at sproget kan udvikles og bruges fantasifuldt. For få år siden mente
mange, at kravet om formelt korrekt
sprog stod i vejen for et hjertevarmt
budskab og hindrede en kreativ personlig udfoldelse i poesiens verden.
Hverken sprogets kvalitet eller udtrykkets skønhed kommer af sig selv.
Indsigt, omhu og o p m æ r k s o m h e d er
væsentlige forudsætninger, der på længere sigt vil skabe sproglig sammenh æ n g og fastholde danskernes fælles
sprog.
Grethe F. Rostbøll, f. 1941,
kulturminister, mag. art.
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