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er kun en enkelt af de folkelige betegnelser der findes for et b a g v æ r k som spiller en vis rolle p å kaffebordet i denne tid. Andre betegnelser er skadebakkelse, putigennem, skrædderlår, klønt - og så nogle
som vi absolut ikke vil have med p å forsiden af M å l
& Mæle!
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Optælle og tælle op
er det samme. O g udsende og sende ud er det
samme - n å r det drejer sig o m en besked, men ikke
når det er radio og tv. At vende sig om er absolut
ikke det samme som at omvende sig, og at slette ud
er ikke så dramatisk som at udslette. V i har her et
f æ n o m e n som ikke er noget problem for danskere,
men som er en meget stor vanskelighed for udlændinge der skal lære dansk. L æ s hvad en
tjekkoslovakisk student skriver o m sine erfaringer
side 13

Bisætninger
E r vi ved at miste fornemmelsen for hvad der er
hovedsætning og hvad der er bisætning? O g er det
i virkeligheden E F ' s skyld?
side 20

Danmarks mindste ord
Det er en almindelig erfaring at sprogets mindste
ord er dem der kræver mest plads i ordbøgerne. I
Ordbog over det Danske Sprog fylder ordet parademarch således 8 linjer, mens på lægger beslag p å
21 sider. O g så er det endda ikke det mindste ord i
dansk. L æ s om Danmarks mindste ord
side 25
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D en gemene Mands
Udtale kan i sig selv ikke
være falsk. Thi da han
har den ved Øret aliene,
og overalt lærer Sproget
under Naturens umiddelbare Anviisning, saa
at sige; saa er det neppe
begribeligt, hvorfra han
skulde faae den falske
Udtale. At han taler Ordene ofte anderledes ud
end de skrives, beviser
ikkun Bogstavskriftens
Utilstrækkelighed til at
udtrykke alle Lydenes
Skateringer i Udtalen.
Jacob Baden
(1735-1804)

Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om
sprog, men det er også fine detaljer i sproget som man bliver opmærksom på, og
som man vil gøre andre bekendt med. Går
S 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:
Ina Nielsen
Institut for Almen og Anvendt
Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 86, 2300 København S
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Kære Mål & Mæle
Vedr.: Mål & Mæle 4, 13. årgang 1991.
I overnævnte nummer af Mål &
Mæle, side 31, 2. spalte, skriver De:
»For en grammatisk... besværlige størrelser, med mindre man affærdiger
dem... systematisk analyse«.
Er det ikke sådan, at medmindre
skal i ét ord, når det - som her - står
som bindeord? Måske kunne De i et
eventuelt svar skrive lidt om de mange
sammenstillinger, som mishandles i
det daglige, og baggrunden for dem, fx
ifølge, i øvrigt, til stede, i går, af sted,
herud - De kan sikkert fortsætte
længe!
I mange år har jeg haft vedlagte strip
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liggende i håb om, at jeg en dag fik
lejlighed til at forelægge den for en
sprogkyndig. N u har jeg fået blod på
tanden.
På det første billede siger Signe:
»Spis dem ikke så hurtigt - ellers får
du ondt i maven«. Det er en konstruktion, man ser ikke så sjældent. Jeg er
ikke i stand til at analysere den; men
kan man bruge »ellers« her? Hedder
det ikke »så får du ondt i maven« - eller noget lignende? Det støder mig,
hver gang jeg ser det.
Som ganske uvidenskabelig danskinteresseret læser jeg med stor fornøjelse
Mål & Mæle, som altid dukker op på
de mest uventede tidspunkter. Jeg vil
også se frem til at læse Deres svar på
denne forespørgsel.
, ,
Venlig hilsen
J. Jacob Jensen, Holte
! Kære J. Jacob Jensen:
De har ret: Det er en fejl at vi er kommet til at skrive medmindre i to ord,
det skal naturligvis i ét i modsætning
til med niere, der jo skal i to ord.
Det princip Retskrivningsordbogen
søger at følge i den slags forbindelser,
er at hvis man uden videre kan genkende de enkelte ords sædvanlige betydning, så skriver man ordene hver for
sig. Derfor med mere, til stede, af sted,
i alt, i øvrigt. Men er ordene indgået
en forbindelse så man ikke kan genkende dem i deres normale betydning,
så skrives de sammen: medmindre,
overhovedet (ikke), undertiden, ifølge,
omsider osv. Man kan demonstere det

med eksempler som »Jeg kan ikke give
dig ret / det« - »Der lød et skrig idet
jeg åbnede døren.«
Problemet er naturligvis at alle ikke
kan være enige om hvornår de enkelte
ord er klart genkendelige. Nogle kan
uden videre se at selv om betyder 'endog hvis' og at somme tider betyder
'nogle gange', mens udtrykkene for andre er helt uigennemskuelige. Derfor
har Retskrivningsordbogen måttet acceptere at visse forbindelser er korrekte både i sammen- og særskrevet
form. Det er eksempler som stadigvæk
/ stadig væk, nogensinde / nogen sinde, tillykke / til lykke. Der er en liste
over dem side 548.
Det er ikke muligt at formulere reglen sådan at alle oplever den som konsekvent, og De har ret i at der begås
mange fejl, også af øvede skrivere.
Men man kan stadig anbefale den
gamle tommelfingerregel, at hvis man
er i tvivl, så skal man skrive det i to
ord. Det giver rigtigst resultat i de fleste tilfælde.
Så er der problemet med ellers. Jeg
kan ikke se at der skulle være noget
forkert med Deres eksempel, for ellers
er brugt i overensstemmelse med reglerne for dette ord.
Sagen kan fremstilles på flere måder, fx sådan: Hvis vi har to udsagn eller sætninger P og Q, så betyder P ellers Q det samme som enten P eller
(også) Q, (og det er dagligsprogets,
ikke den formelle logiks enten-eller).
»Jeg skynder mig, ellers kommer jeg
for sent« er det samme som »enten
skynder jeg mig, eller også kommer
jeg for sent«.
Det er ikke altid den forreste sætning man skal tage ordret: »Han siger
at vi bliver nødt til at tømme vognen,
ellers vælter den« betyder jo »enten
tømmer vi vognen, eller også vælter

SPIS
I

ven

ikk£

&Å m^rier

71

MAVØN!

den; og på samme m å d e : »træet skal
garanteret vandes, ellers går det ud«
kan ikke omskrives til »enten skal
træet garanteret vandes, eller også går
det ud«, men til »enten skal træet vandes, eller det går u d « . M a n skal så at
sige frem til en kernesætning.
Det skal man også ved bydemåder:
»Hjælp mig lidt, ellers når vi det ikke«
svarer til »enten hjælper du mig lidt,
eller også når vi det ikke«. »Spis dem
ikke så hurtigt, ellers får du ondt i maven« svarer til »enten spiser du dem
ikke så hurtigt, eller også får du ondt i
maven«.
M a n kunne naturligvis også bruge
et så i stedet for ellers i Deres eksempel, men se nu her: »Spis ikke så hurtigt, så får du hikke« m å vi udlægge
som »Hvis du spiser hurtigt, så får du
hikke«. M e n : »Spis ikke så hurtigt, så
tygger du maden bedre« betyder »hvis
du spiser langsomt, så tygger du maden bedre«. Det vil sige at når der stålet ikke i den første sætning, er hele såkonstruktionen flertydig: »Rejs ikke
bort, så bliver jeg glad« (hvis du bliver
hjemme...); rejs ikke bort, så bliver jeg
sur« (hvis du rejser bort...).
Hvis vores sunde fornuft og vores
kendskab til verden og situationen ikke
hjælper os med tolkningen, bliver udtrykkene med så flertydige
EH
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! Kære Jacob Jensen
Det støder også mig. Det kan forklares
således: P ellers Q betyder det samme
som P, (for) hvis ikke det, så Q.
Det kan ikke betyde det samme som
P eller Q for P eller Q betyder det
samme som Q eller P, mens P ellers Q
jo ikke betyder det samme som Q ellers P Enten skynder jeg mig eller
også kommer jeg for sent betyder nogenlunde det samme som Enten kommer jeg for sent eller også skynder jeg
mig; men jeg skynder mig, ellers kommer jeg for sent betyder overhovedet
ikke det samme som: Jeg kommer for
sent, ellers skynder jeg mig. Og Jeg
skynder mig, (for) hvis jeg ikke gør det
kommer jeg for sent bet yder jo heller
ikke under nogen omstændigheder det
samme som: Jeg kommer for sent,
(for) hvis jeg ikke gør det, skynder jeg
mig. Altså P ellers Q betyder det
samme som P, hvis ikke det, så Q.
P kan godt stå for en sætning i bydeform : Hjælp mig lidt, ellers når vi
det ikke betyder: Hjælp mig lidt, (for)
hvis du ikke gør det, når vi det ikke.
M a n kan sige at ordet ellers ikke henviser til hele foregående sætning, men
kun til den beskrevne handling, proces
eller tilstand. Bydeformen henvises der
således ikke til med ellers - lige som
der heller ikke henvises til bydeformen
med hvis du ikke gør det.
N u opstår der et problem hvis det
som P svarer til, selv indeholder en
nægtelse; for nægtelsen bliver der også
henvist til med ellers: Han kommer
nok ikke, ellers bliver vi for mange
kan kun betyde: Han kommer nok
ikke, men hvis det ikke er sådan at han
ikke kommer, bliver vi for mange.
Men det er jo temmelig omstændeligt
at sige: hvis det ikke er sådan at han
ikke kommer når man mener: hvis han
alligevel kommer. Logikken er egentlig
i orden, men det er jo meget kringlet
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at bruge dobbelt nægtelse for at sige
alligevel.
Og det er lige præcis problemet i
dette eksempel: Spis dem ikke så hurtigt - ellers får du ondt i maven. Meningen er god nok, nemlig: Spis dem
ikke så hurtigt, for hvis du ikke gør
det at du ikke spiser dem så hurtigt, så
får du ondt i maven. M e n det er en
overdrevet indviklet måde at sige noget
temmelig simpelt på. Det burde have
heddet: Spis dem ikke så hurtigt, du
får bare ondt i maven eller Spis dem
langsomt, ellers får du ondt i maven
eller Spis dem ikke så hurtigt, for hvis
du gør det, får du ondt i maven.
OT

? Kære Mål & Mæle
Det overraskede mig at se Erik Hansen
lade vandene skilles med henvisning til
Moses ved Det røde Hav. Det forekommer mig dog langt nærmere liggende
at henvise til et andet bibelsted, nemlig
Første Mosebogs 1, 6-7: »Der blive en
hvælving midt i vandene til at skille
vandene ad«. Der er der jo nemlig tale
om en om man så m å sige endegyldig
adskillelse. Ligesom med meningerne.
Men jeg tror hverken på den med
Moses elier skabelsesberetningen. P å
svensk haves udtrykket »vattendelare«
som i modsætning til det danske
»vandskel« bruges i overført betydning, netop i det udtryk Erik Hansen
behandler i »Mål & Mæle«. M i n
umiddelbare fornemmelse over for udtrykket om meningsforskelle er den
samme man har, når man færdes mellem Thyregod og Vrads: den ene løber
mod øst og den anden mod vest... A t
det er der vandene skilles. Se også
Brandes IV 224 om vandskellet »de deler Samtidens tyske Literatur«. O D S

anfører Moses, men så vidt jeg kan se i
direkte, ikke overført betydning.
Venlig hilsen
Søren Sørensen,
Vedbæk
PS: »ringeklokke« er vel ingen pleonasme? Klokker er og kan da så meget
andet, sige tiden, tages på eller bruges
til at dykke i eller dulme stramme lugte
med. Hvad siger din klokke?
! Kære Søren Sørensen
Jeg har altid gået og troet at udtrykket
med vandene der skilles, stammede fra
beretningen om jødernes overgang
over Det røde Hav, og den opfattelse
fik jeg bekræftet af Ordbog over det
Danske Sprog bind X X V I , spalte 365.
Men jeg kan ikke uden videre afvise
dine to forslag. Det er en sag der må
undersøges nærmere, og det vil den
blive. Tak for ideen!
Ja, det er jo rigtigt at hvis man ser
ringeklokke i forbindelse med dykkerklokke, osteklokke, uldklokke, dørklokke o.a., så er der ikke tale om et
pleonastisk ord. Men er det ikke sådan
at ringeklokke i vore dage kun bruges
om klokken på en cykel? Hvis det er
rigtigt, så er ordet pleonastisk - i al
fald i den forbindelse.
EH
? Kære Mål & Mæle
I Mål & Mæle nr. 4 har jeg med stor
interesse læst Deres kommentar til citatet »Man merkt die Absicht..« i
artiklen Skæve citater.
Det er korrekt, at citatet fra Torquato Tasso originalt lyder »So fiihlt
man Absicht, und man ist verstimmt«.
Men det bliver / Tyskland citeret
Man merkt die Absicht und man wird
verstimmt

Worte und Zitatenschat/« (Bertelsmann Ve ri ag). Det kan n æ p p e være en
dansk tradition at bruge citatet på
denne måde - og det lyder ganske naturligt på tysk.
Jeg har svært ved at tro, at det
skulle være en »grov grammatisk fejl«
at sige man wird verstimmt.
Venlig hilsen
Brigitte Nøsted
forlagsafdelingen
Det danske Kulturinstitut
! Kære Brigitte Nøsted
De citerer 1910-udgavcn af »Geflugelte
Worte«. Slår man efter i 1957-udgaven
af samme værk, er citatet ændret til
...ist verstimmt,og den forkerte mulighed nævnes ikke.
Den grammatiske regel jeg hentydede til, er den der siger at
sindsst e m m i n g s -1 i 11 æ g s o r d med form
som tillægsmåde forbindes med sein,
også når det på dansk betyder 'blive'.
Det drejer sig om tillægsord som entziickt, erstaunt, erschrocken, iiberrascht og verstimmt.
»Han blev overrasket da han åbnede
pengeskabet« hedder derfor er war
iiberrascht, als er den Tresor offnete.
Men hvis iiberrascht ikke er et tillægsord, men en tillægsform af udsagnsordet uberraschen, kan det naturligvis
forbindes med werden: » H a n blev
overrasket af politiet« skal derfor
hedde er wurde von der Polizei iiberrascht.
u
V

hvilket fremgår af vedlagte fotokopi
fra Georg Biichmann »Geflugelte
5

Vredne bukser
I 1983 var statsminister Poul Schliiter til
optagelsesprøve for at blive medlem af
Sønderjysk Allgemeinc, Christiansborgs sønderjyske forening. Ifølge Politiken (13.1.1983) var en af de opgaver,
han skulle klare, at gøre rede for betydningen af udtrykket vrejn bows. Lad det
være sagt straks, udtrykket har noget
med julebagning at gøre, og så har nogle
måske allerede gættet, hvilken art bagværk der er tale om.
Julebagningen har altid været omgivet
af en særlig glans og højtidelighed. Men
der var tidligere langt fra tale om en sådan overdådighed af bagværk, som er
blevet almindelig i løbet af vort århundrede. Ole Højrup beretter i Landbokvinden (1966), at det, som frem for alt adskilte julebagningen fra den daglige
bagning, var, at man til jul ud over
grovbrødene (rugbrød) også bagte sigtebrød fremstillet af sigtet rugmel. I højtidsdagene tillod man sig nemlig den
luksus kun at spise sigtebrød.
Men hvor fattigdommen ikke lagde
sig hindrende i vejen, har man desuden
bagt pebernødder og klejner; de sidste
kom ganske vist ikke i ovnen, men blev
kogt i fedt eller smør enten i en gryde eller i en pande. Klejnen og de navneforklædninger, denne populære julekage
optræder i på jysk grund, er emnet for
det følgende.
Ordet klejne er kendt på dansk grund
fra 1500-tallet i formen kleinet - vistnok
tidligst anvendt af Hans Tausen og formentlig med betydningen »småkage«.
Det antages, at ordet er indlånt fra middelnedertysk kleinet eller klenet, der
ganske vist ikke kendes i betydningen
6

»en kage«. Bag de middelnedertyske
former ligger ordet »klenodie«, der er
afledt af klein (= lille), og som egtl. betød »småting«; og når klejnen har fået
denne betegnelse, skyldes det uden t vivl,
at der var tale om småt og fint bagværk.
I jysk er ordet nu brugt overalt, omend
det i nogle egne (f.eks. i det sydligste
sønderjysk) n æ p p e har været meget anvendt. I svensk er ordet kendt fra begyndelsen af 1500-tallet i formen klenåt anvendt om mindre bagværk, men det
bruges nu i samme betydning som
dansk »klejne«. Derimod synes ordet
ikke at være trængt ind i norsk.
Men ved siden af den officielle fællesdanske betegnelse for julekagen findes
en række folkelige, dialektale navne, der
til dels er af slangagtig karakter. Det kan
måske virke overraskende at tale om
slang i forbindelse med dialektale forhold, for oftest forbindes begrebet slang
jo med storbyungdommens friskfyragtige, spøgende og til tider frække eller
vovede nydannelser for kendte begreber.
Men som det vil ses af det følgende, kan
tilsvarende sproglige nydannelser opstå
i dialekterne.
Det væsentligste materiale for denne
artikel stammer fra en spørgeliste, der
blev udsendt i 1962. V i havde her foreslået de betegnelser, vi på det tidspunkt
havde kendskab til: klejne, putigennem,
ræv, skade, skadebakkelse, skrædder,
svineøre, fynsk kusse, vridefitte, fedtfugl. Som man vil se nedenfor, er der bl.
a. gennem spørgelistebesvarelserne dukket adskilligt flere benævnelser op. Dog
indgår der i det følgende også materiale
fra ordbogssamlingen, som vi let kan
orientere os i takket være den udarbej-

dede ordliste (jfr. Ord & Sag 1983.81T.).
Ordlisten foreligger nu på instituttets
eget edb-anlæg, og ved at søge ordet
»klejne« i listens betydningskolonne,
kan man ganske hurtigt finde frem til de
dialektale betegnelser.
For de navnedannelser, vi i det følgende skal stifte bekendtskab med, har
forskellige særegenheder ved klejner
været bestemmende. Det kan være selve
formen, enten det langagtige og de lidt
spidse ender, eller det lidt opsvulmede
og klumpede udseende. Ved fremstillingen skærer man med klejnesporen en
rille midt i klejnen, og den ene ende vrides ind igennem sprækken; for navnedannelsen kan dels vridningen, dels
sprækken spille en rolle. Endelig bærer
flere navne præg af, at klejner ikke bagtes i ovn, men blev kogt i fedt eller smør,
idet flere af betegnelserne har ordet
»fedt« som førsteled.
Det er iøjnefaldende, at nogle af de
afhjemlede betegnelser viser en forholdsvis tæt forekomst inden for
mindre, afgrænsede områder - der er
altså tale om egentlige dialektbetegnelser - medens andre forekommer mere
sporadisk og ofte over store områder.
Først skal vi gennemgå de tætafhjemlede dialektbetegnelser.
Vendelboerne har deres egen helt specielle glose: en ræv (se kort nr. 1) afgrænsningen er særdeles skarp, idet ordet kun
optræder i det egentlige Vendsyssel, og
ikke er opgivet fra Øster Hanherred,
hvor dialekten ellers ofte følger med
vendsysselsk. De fleste meddelere staver
ordet røv, men mange gør udtrykkeligt
o p m æ r k s o m på, at det drejer sig om ordet »ræv«, og heri støttes de af Arne
Espegaard i Vendsysselsk Ordbog; derimod er ordet af Kaj Bom i Slangordbogen fejlagtigt blevet identificeret med
rigsmålets »røv« - velsagtens med støtte
i H . F. Feilbergs Ordbog over jyske almu-
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Kort 1.

esmål. I øvrigt gør flere meddelere opm æ r k s o m på, at der er tale om et hankønsord, og »røv« er i vendelbomålet
hunkøn. Inspirationen til denne brug af
dyrenavnet ligger snarest i klejnens
langagtige og spidse form.
Bevæger vi os fra Vendsyssel syd for
Limfjorden til Himmerland og vest på
over Han-herrederne ind i den nordlige
del af Thy, støder vi på et ret stort område, hvor den dominerende sideglose til
klejne er svineøre (se kort nr. 1). A f kortet ses det, at samme betegnelse anvendes på Djursland og i det sydøstlige Sønderjylland (hovedsagelig i Sundeved),
medens ordets øvrige afhjemlinger er
helt sporadiske. Som sideform forekommer i det sydvestlige Himmerland også
griseøre, og fra to sogne i Himmerland
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og det sydøstlige Sønderjylland opgives
fedtøre. Grundlaget er vel i alle disse tilfælde en association betinget af kagens
form.
I det nordlige Thy kolliderer »svineøret« med thyboernes egen glose, en skadebakkelse med udtalen [skå-dba"kels],
der ligesom vendelboernes »ræv« har en
uhyre klar afgrænsning (se kort nr. 2),
idet ordet n æ p p e har været anvendt
uden for Thy. Ordet »bakkelse« bruges i
det nordlige Jylland og også i Thy som
betegnelse for en vaffel bagt i et vaffeljern. Allerede i 1814 indgår det i øvrigt i
sammensætningen
fattigmandsbakkelse (et Slags Bakkelse, som ellers kaldes Kleiner) optegnet af præsten Ole
Bork i Borup ved Randers. Desuden anvendes det usammensatte bakkelse som

betegnelse for klejne i et område midt i
det sydvestlige Sønderjylland (omfattende Hviding herred og den nordlige
del af Tønder-Højer-Lø herred); mere
sporadisk anvendes ordet i samme betydning i det øvrige Sønderjylland, i
midtøstjysk samt i Thy. Grunden er vel,
at klejner ligesom bakkeiser eller vafler
svulmer op under bagningen.
Også førsteleddet skade i »skadebakkelse« kan ifølge en meddeler fra det
sydligste Thy, anvendes for en klejne,
fordi klejnen har en slående lighed med
en tør skade - og med skade menes har
ikke en fugl, men fisken en rokke. E r
denne forklaring rigtig, kan man vel antage, at »skadebakkelse« er opkommet i
fiskerkredse, hvorfra navnet har bredt
sig til hele landsdelen. At der her kan
være tale om en association til fiskearten en rokke støttes af, at vi fra to sogne
i Øster Horne herred (nordøst for Esbjerg) har vidnesbyrd, der peger i
samme retning. På denne egn kaldes fisken en sømrokke en rokkel, og denne
betegnelse anvendes også som navn på
en klejne; dels usammensat, optegnet af
Tang Kristensen i Hodde sogn: Vi bagte
klejner til jul, der var lavet af fløde og
bygmel og ellers iform som vore klejner.
De kaldtes roggeler og bagtes i ovnen på
en plade (Jysk Almueliv.IV.1891-93 side
98); dels i sammensætningen fedtrokkel
opgivet som svar på spørgelisten fra nabosognet Horne i 1962 (altså ca. 70 år
senere end Tang Kristensen optegnelse).
I det nordjyske var dyreverdenen
(ræv, svin, skade) leverandør til navnedannelsen, men går vi nu mod sydøst til
det midtøstjyske område mellem Horsens og Randers fjord ser vi, at fremstillingsmåden er grundlag for de dialektale benævnelser. Som det fremgår af
kort nr. 3 er den dominerende betegnelse
i dette område putigennem, et navn der
naturligvis sigter til, at den ene ende af
klejnen puttes igennem sprækken i mid-
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ten før bagningen. Ordet forekommer
desuden spredt i det sydlige Fjends og i
vestjysk. Konkurrerende hermed anvendes midt i samme midtøstjyske område
ordet vridehals (se kort nr. 2), hvor det
igen er fremstillingsmåden, der præger
navnedannelsen.
Hvis vi fortsat vil følge de gloser, der
er relativt tæt afhjemlet inden for et nogenlunde velafgrænset område, m å vi til
Sønderjylland. I det sydvestligste hjørne i egnen omkring Tønder anvendes betegnelsen sløjfe (se kort nr. 3), der naturligvis går på kagens form med de to
vinger omkring det tykkere midterparti.
På østkysten er ordet afhjemlet fra
Åbenrå og de to omegnssogne, Egvad og
Øster Løgum, men her kan der være tale
om mere tilfældige nedslag, der måske
er transplanteret til området via Åbenrå.
I al fald konkurrerer betegnelsen her
med den, der dominerer i det sydøstlige
Sønderjylland, nemlig betegnelse vreden unge (se kort nr. 2), hvor fremstillingsmåden atter indgår i navnedannelsen. Det samme gælder paralledannelsen vreden dreng (kort nr. 3), der er velafhjemlet i den sydlige halvdel af Als og
ellers kun forekommer sporadisk i sønderjysk. På Als bager man iøvrigt også
vredne piger af klejnedejen; de udstikkes af den udrullede dej med et glas, og
i midten udstikkes et hul med et fingerbøl (jf. Inge Adriansen: Juleskikke på
Als og Sundeved. 30).
På Nordals og sporadisk i det nordøstlige Sønderjylland støder vi endelig
på statministerens prøvesten, de vredne
bukser (se kort nr. 1); eftersom Poul
Schluter er vokset op i Haderslev, m å '
der være en chance for, at han har kendt
udtrykket, selv om det i vore samlinger
ikke er hyppigt afhjemlet. I den nordvestlige del af Sønderjylland og sporadisk i det sydlige Sydvestjylland modsvares de vredne bukser af en vreden
skrædder (kort nr. 1); her m å det være

skrædderens korslagte ben i arbejdsstillingen, der har affødt det spøgende
navn. Helt uden s a m m e n h æ n g med dette område, har skrædderen også måttet
holde for i Thy, hvor en enkelt meddeler
opgiver skrædderlår, og på Skernegnen,
hvor én opgiver skrædderben som navn
for klejnen.
V i er hermed nået til vejs ende med de
relativt velafgrænsede og mest almindelige lokale betegnelser. Lidt groft fremstillet kan fordelingen ses på kort nr. 4.
A f kortet ses det, at vi i et stort vestjysk
område (omfattende også Mors og Salling) samt i sydøstjysk ikke har nogen
mere udbredt alternativ, dialektal betegnelse. Og hvad kan så grunden være til
det? Mange af de foregående lokale udtryk har en slangagtig karakter, er en
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slags spøgende kælenavne, der vidner
om en kærlig fortrolighed med kagen kært barn har jo mange navne. Så når et
stort område mangler sådanne alternative betegnelser ved siden af det officielle ord, kunne det jo tænkes, at der her
ikke var opstået den samme fortrolighed; og grunden til det kunne måske
være, at kagen i dette område, der for
størstedelens vedkommende tidligere
var ret fattigt, først på et senere tidspunkt end i de øvrige områder var blevet
hvermandsbagværk i julen. Som nævnt
i indledningen udmærkede julebagningen sig først og fremmest ved, at man
ved siden af rugbrødene bagte sigtebrød, og fint brød bagt af hvedemel var
tidligere forbeholdt de mere velstående.
I Bondens Brød (side 91) beretter H . P.
Hansen således, at man på en gård mellem Århus og Randers (i slutningen af
1800-tallet?) til pebernødder brugte levninger af sigtebrødsdejen æltet sammen
med tarveligt hvedemel - og her er vi
endda på en egn, hvor man selv kunne
dyrke hvede. Men ifølge H . P. Hansen
(side 171 f.) var det faktisk sjældent, at
bønderne i ældre tid dyrkede hvede, og i
de mange egne var kornsorten ukendt.
Det er derfor rimeligt at antage, at klejner og andet finere bagværk først er blevet mere alm. i løbet af sidste halvdel af
1800-tallet, og at klejnerne i de fattige
vestjyske områder nok endnu senere end
i Østjylland er blevet del af julebagningen.
I det følgende skal de mere spredt afhjemlede benævnelser kort omtales. Jeg
har valgt at dele dem i to grupper, en
mindre med stuerene betegnelser og en
større med navne, der antageligt er opstået i karlekammeret.
Ved siden af det vendsysselske ræv
har vi fra 4 sogne i det nordvestlige
Vendsyssel fået opgivet betegnelsen »en
omvæntj«,
altså en omvendt, et navn
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der nat urligvis udspringer af vridningen
under fremstillingen. Vendsysselsk er ligeledes »i kløntj«, en klønt, som kun er
kendt fra Arne Espegaards Vendsysselsk Ordbog; ifølge denne er ordet
gangbart i Horns, Vennebjerg og Børglum herreder; kløntj
betyder ellers
»klump« eller »stor klodset ting« og associerer vel i betydningen »klejne« til
kagens opsvulmede og lidt klumpede facon. Den samme association ligger formentlig bag det ligeledes vendsysselske
en knøs, som også kan kendes fra Espegaard anvendt om klejnelignende kager,
som bare var slået i en knude - så her er
n æ p p e tale om alm. klejner.
Fra et par sogne i Midtøstjylland er
opgivet betegnelsen fedttyv, der refererer til forbruget af fedt ved kogningen,
og fra vest jysk har Feilbergs ordbog (bd.
IV) fedtnød om »en slags småkager,
kogte i fedt«. For det sidste ords vedkommende er det igen uvist, om der er
tale om en klejne, men i sønderjysk optræder en paralleldannelse smørnød,
hvor betydningen er klar nok (Tilkaffen
Juleaften spiste vi »Smørnød«
= Klejner. Sønderjysk Maanedsskrift. X X .
222).
V i er hermed nået til den sidste
gruppe af klejne-navne. I fjernsynet advares seerne ofte før voldsomme og anstødelige billeder, og tilsvarende skal vi
her advare læserne mod udtryk, som
nogle måske vil finde anstødelige. Det
drejer sig om en række navne, hvori indgår forskellige karlekammerudtryk for
de kvindelige kønsdele: fitte, fugl,
kusse, kutte, puse, spink og vitte. Disse
navnedannelser er naturligvis affødt af
den sprække, den ene ende af klejnen
vrides igennem. Selv om man måske tidligere i bondekulturen har haft et mere
usnerpet forhold til denne del af sproget, gør flere meddelere o p m æ r k s o m
på, at udtrykkene ikke var helt stuerene.
En meddeler i Vestjylland oplyser f.eks.,

at krængefitte (kun én aflijemling) ville
mor selvfølgelig aldrig sige, selv om hun
nok har kendt ordet. Fra Sydvestjylland
opgiver en meddeler betegnelsen »vridefitte« og føjer til: kun konerne sagde
klejner. Men der er nok meget forskellige grænser for, hvornår noget opfattes

som groft eller anstødeligt. E n meddeler
fra Sønderjylland oplyser, at blandt
grove betegnelser for en klejne har han
hørt udtrykket lørdag aften, der nok vil
forekomme de fleste ganske uskyldigt;
skal man ane noget groft i dette udtryk,
forudsætter det, at man er klar over, at

1 = ræv.
2 ~ svineøre.
3 =

skadebakkelse.

4 -

putigennem.

5 = vreden

skrædder.

6 = vredne bukser.
7 =

bakkelse.

8 = sløjfe.
9 - vreden unge.
10 = vreden

dreng.

Kort 4.
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lørdag aften var friaften, og at man da
havde mulighed for at gå på besøg hos
kæresten (jf. visen Det var en lørdag aften, jeg sad øg vented dig).
Størst udbredelse af de dristige betegnelser har vridefitte, der er spredt afhjemlet i nørrejysk og sporadisk i sønderjysk, samt fedtfugl, der optræder
sporadisk i Vendsyssel, Himmerland og
det østlige Midtjylland. Som sideform
til vridefitte forekommer sporadisk i
nørrejysk også vreden fitte og fra Vendsyssel opgiver en enkelt meddeler amagerfitte; det er uklart, hvorfor »amager«
indgår i navnet, men det samme forled
optræder i Salling, hvor to meddelere
opgiver amagerkutte og én meddeler en
omvendt amager som betegnelse. Vendelboerne synes at have været særligt
produktive, for foruden de tidligere
nævnte vendelbobetegnelser anvendes
også vendt vitte (tre meddelere i det
nordvestlige Vendsyssel) og kællingepuse (en enkelt meddeler i Børglum herred).
På Mors, hvor vi jo ikke mødte en
mere udbredt betegnelse, har man iflg.
tre meddelere brugt ordet en furbofitte
eller blot en furbo for en klejne (til gengæld kan på Fur en morsingbo være betegnelse for en hundelort, så der må
have været et udtalt nabofjendskab mellem indbyggerne på de to øer). E n tilsvarende ringeagt ligger nok bag udtrykket
fynsk kusse, der er spredt afhjemlet i
den sydlige del af Ringkøbing amt og i
egnen nord for Ribe.
Den gemene Mands Sprog tager sin Tilflugt til Billeder, Lignelser og figurlige
Udtryk. Ingen taler mere Poetisk end en
Mand af Almuen som har en levende
Indbildningskraft, skriver Jacob Baden
i 1766 (citeret efter Peter Skautrup Det
Danske Sprogs Historie.III.228). A t
dette er rigtigt, har vi set bekræftet af
den righoldige navnedannelse omkring
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det bagværk, der sammen med pebernødderne er uløseligt forbundet med julen i al fald i vort århundrede. Det kan
derfor også undre, at et middelnedertysk ord er indlånt i 1500-tallet har kunnet blive fællesbetegnelse for kagen - så
meget mere som kagen er af en type, der
så vidt vides ikke forekommer i Nordtyskland. Formentlig har ordet da også
tidligst blot betydet »småkage« og har
så senere fået den mere specielle betydning »klejne«, der i al fald er kendt fra
Matthias Moths ordbog fra sidste halvdel af 1600-tallet (iflg. Ordbog over det
Danske Sprog.X.535). Men lånet af den
fremmede betegnelse er sikkert heller
ikke formidlet af »den gemene m a n d « ,
bonden, der som nævnt n æ p p e på så
tidligt et tidspunkt har kendt til det finere bagværk; de ansvarlige er snarest
adelen og borgerne i købstæderne, der
netop i 1500-tallet var storimportører af
nedertyske låneord, jf. Det danske
Sprogs Historie.11.252.
For jysk Ordbog betyder denne frodige sprogskabende kraft naturligvis
vældige redaktionsomkostninger, for
mens en rigsmålsordbog kan nøjes med
én artikel for den lille julekage, m å vi
som vist ovenfor have ikke færre end 39
- ud over artiklen »klejne«.
Antageligt har statsministeren bestået
optagelsesprøven med glans, men skulle
det ikke være tilfældet, kan han måske
til et nyt forsøg hente hjælp i ovenstående - og ad åre kan han og andre forhåbentlig skyde genvej ved at slå op i Jysk
Ordbog.
(Artiklen er gengivet fra Ord & Sag nr. 9. Der var
mere om emnet i nr. 10.)

Ove Rasmussen, f. 1935
Institut for jysk sprog- og
kulturforskning
Århus Universitet

Danske verbers enhedsforfoindeSser

Skal det hedde at slette ud eller udslette?
A t lægge ind eller indlægge; at tage op
eller optage; at sætte ud eller udsætte?
Et problem, som måske er klart nok for
danskerne (selvom ikke altid), men det
behøver det ikke være for danskstuderende udlændinge.
Fordi det ikke havde vist sig muligt at
finde hjælp i danske grammatikker, er
dette lille arbejde opstået. Det hverken
skal eller vil forklare og afgøre problemet endegyldigt, men er kun en samling
af betragtninger, følelser, idéer og indfald samt et forsøg på at finde ud af
problemet ved at definere og klassificere
dets forskellige træk og nuancer. Ingen
af eksemplerne er opdigtet, de er allesammen fundet frem i ordbøger eller
noteret ved forskellige lejligheder.
Indledning
Ordene kan godt betragtes som sprogets
råvarer. De er mere eller mindre (eller
slet ikke) selvstændige enheder, som
hvert har sin(e) betydning(er), som de
»tilbyder« sprogbrugerne. Men virkeligheden er mere kompliceret, end de enkelte ord kan klare at gengive. Deres betydninger er for brede, for upræcise, for
uklare, og det slår simpelthen ikke til.
Derfor forbindes ordene, bl. a. verber,
udsagnsord, med små rumadverbier el.
rumsbiord. Adverbierne (fra nu af vil de
blive kaldt for 'verbalpartikler') tilføjes
til verberne, og begrænser deres betydning, gør dem mere præcise, mere konkrete. Det er altid verbet, som er kerneleddet i forbindelsen, og som mister
trykket, fordi det er mindre væsentligt,
og verbalpartiklen er adleddet, men b æ -

rer hovedtrykket, fordi den ved sin tilknytning til verbet giver det en ny kvalitet, og derfor er den afgørende del af
forbindelsen.
Verberne og verbalpartiklerne forbindes på to måder - der opstår enten 'enhedsforbindelser' (fx sætte op) eller
'sammensætninger' (fx opsætte). E n hedsforbindelserne består af to fysisk
adskilte dele; de kan betragtes som faste
forbindelser af to selvstændige, fuldværdige ord. Verbalpartiklen forbliver
stort set et egentligt biord, som i en vis
grad beholder sin oprindelige betydning, eller i det mindste et glimt af den.
Men alligevel danner begge dele sammen en ny værdi, en ny leksikalsk enhed
med en ny betydning, som er blevet fast
forbundet med hinanden. Der er faktisk
opstået et nyt ord, og det står i ordbøgerne.
Med sammensætningerne er det sådan, at der også dannes et nyt ord, et nyt
verbum, hvor den foranstillede verbalpartikel kun så at sige »tilsætter farve«,
modificerer det nye verbums betydning,
og fuldstændig har mistet sin selvstændighed og leksikalske værdi ved at være
blevet »degraderet« til en forstavelse.
Sammensætningerne er vist som regel
opstået senere end enhedsforbindelserne, fordi de for det meste plejer at
have overført betydning i forhold til den
tilsvarende enhedsforbindelse
(indtræde: træde ind).
Hele dette fænomen ser ud til at være
karakteristisk ikke kun for dansk, men
også for andre germanske sprog. Grunden til det er vistnok disse sprogs meget
begrænsede muligheder for at danne
13

