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Døgneren, æderen, fritteren

Sprogligheder

2

Der er de seneste år dannet en mængde nye ord ved
hjælp af den højproduktive endelse -er. Det er
bestemt ikke noget nyt at der dannes ord med denne endelse, men i øjeblikket går det stærkt. V i får
en grundig analyse af fænomenet og en stor håndfuld af de nye ord:
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Det er meget letsindigt at opkalde gader, pladser,
broer, universiteter osv. efter politikere, for de store
mænds og kvinders anseelse og folkets beundring
for dem kan annulleres på et døgns tid når der skiftes politisk system. Det ser man i dagens Østeuropa, hvor der i disse år skiftes vejskilte:
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Christian IV
var en rigtig renæssancekonge som tog for sig af <W"J=NHAVN8 UNIVERSITET
LINGVISTISK BIBLIOTEK
livet: Kærlighed, krig, øl og pragt. Mål & Mæle
Njalsgade 96, 3. etage
kan nu afsløre at han også havde et umådeholdent
forbrug af kommaer:
side 27
Københavns

3fi 32 86 73
Dansk sproghistorie
Der er for kort tid siden udkommet en kort folkelig
bog om det danske sprogs historie. Forfatteren
præsenterer sin bog og vi får et par tekstprøver fra
den:
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Mange venlige og sære hilsener
Vore hilsener udgør et stort og indviklet system
med komplicerede regler og raffinerede signalmuligheder. Vi behersker alle dette system uden at
skænke det en tanke i det daglige. Læs alligevel om
det:
side 7

N alaar Sprogbrugen findes at være i Strid med en
Sætning i Sproglæren, da
mene strax de fleste, at
Fejlen ligger hos Sprogbrugen, og denne vil de
derfor ændre; men de
færreste vil søge Fejlen i
Sproglærens Sætning og
ændre den efter Sprogbrugen.
H.H. Lefolii (1819-1908)

SPrQgliGheder
Sprogligheder

og endnu værre

Denne brevkasse handler om sproglighe-

peanut

der. 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
I rundt og tænker på sprogligheder, så
send et brev om dem til Carsten Elbro,
Erik Hansen og Ole Togeby. De vil svare på
brevet hvis de kan. Ellers kender de nok
nogen de kan sætte til det. Send brevet til:
Pernille Frost
Institut for Nordisk Filologi
Københavns Universitet
Njalsgade 80, 2300 København S
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Engelske ord i dansk
Jeg var nær ved at få kaffen i den gale
hals, da jeg ser det allerførste ord på
forsiden af Mål & Mæle for december
1993 stavet forkert! Det hedder da vel
Celsius og ikke Celcius, ikke sandt?
Stavningen er jo rigtig nok inde på side
3. Formodentlig er det sætternissen,
der har været på spil - ærgerligt.
Men nu til sagen, som jeg deler op i to
spørgsmål.
1. Jeg har lagt mærke til, at nogle gode
danske ord praktisk taget er forsvundet
fra sproget. Er det virkelig sådan, at
man nu om stunder næsten udelukkende siger
ambitiøs
jaloux og
jalousi
generation
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i stedet for
i stedet for
i stedet for

ærgerrig
skinsyg
og skinsyge
slægtled

i stedet for

jordnød?

Man kan jo undre sig over, at jaloux og
jalousi er trængt frem, fordi deres stavemåde og udtale er så udanske. Svenskerne bruger jo det svenske ord
svartsjuk for skinsyg og tyskerne det
tyske ord Eifersucht, så hvorfor skulle
vi så importere et fransk ord, når vi har
et dækkende ord på dansk?
Med hensyn til peanut/]'ordnød har
jeg hørt det i biograf/tv-reklamer:
»Karamelmasse med dejlige, ristede
peanuts...«.
Har I en forklaring på, at eksisterende danske ord som de nævnte er fortrængt af udenlandske med nøjagtig
samme betydning? Man kunne sikkert
finde flere eksempler end de få, jeg har
nævnt her.
2. Inden for edb-verdenen florerer de
engelsk-amerikanske ord især. Jeg véd
godt, det er udsigtsløst, men kunne
man ikke slå et slag for følgende 'oversættelser' til dansk:
hardware
software
harddisk
prompten
applikationer

= maskinel
= programmel
= pladelager
= klartegnet
= programmer ?

Prompten betyder her det tegn, som de
fleste PC'ere skriver, når de er klar til
at modtage instrukser. På min maskine
ser klartegnet sådan ud:
C:\>
fordi C er navnet på pladelageret,

mens diskettedrevene hedder A og B.
Jeg kan oplyse, at svenskerne taler
om mjukvaror i betydningen programmel
Man kan også begræde, at alle taler
om 3 h-tomme-disketter, når vi dog
allerede i 1907 har indfølt metersystemet i Danmark og man rettelig burde
sige 85-mm-disketter. At andre lande
benytter underudviklede målesystemer,
bør ikke smitte af på os. Tommemålet
er jo forlængst forladt inden for tømmerhandelen og isenkramvæsenet.
Jeg er bestemt ingen purist, men min
kamp for danske ord inden for edb-verdenen er måske tabt på forhånd. Hvad
synes I? Skal vi give op eller (hårdnakket) fortsætte med forslag til fordanskninger?
Med venlig hilsen
Jens Carstensen
lektor
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! Kære Jens Carstensen:
Det er rigtigt at mange gode gamle
danske ord i tidens løb er afløst af
fremmede, som kan være svære at stave, udtale og bøje. Man ved en del om
hvilke sprog der påvirker dansk i hvilke perioder, og man ved også hvilke
fag- eller emneområder der påvirkes af
hvilke sprog.
Men når det kommer til enkelthederne, ved man ikke meget. Hvorfor
udskifter vi det gode nordiske ord
børje med det tyske begynde, mens
svenskerne beholder deres bor ja, men
til gengæld indfører det tyske fråga,
mens vi holder os til det nordiske spørge!
Gennem hele sproghistorien er det
strømmet ind med ord udefra, og mange af dem har ganske rigtigt været
overflødige. Men man vænner sig til
dem, og hvem tænker på at blive,
smuk, farve, bange, råbe, stejl og
straks er tysk? På nordisk skulle det

være vorde, fager, lød, ræd, øbe, brat
og genest. Også slægt i slægtled er for
resten tysk!
Vi kan faktisk vænne os til tyske,
franske, latinske og græske ord og
glemme at de ikke er danske. Men det
der påvirker lige for tiden, det springer
i øjnene og irriterer og bekymrer os. I
vore dage er det jo engelsk, og din lille
edb-liste er et godt eksempel. Der er jo
bare det tankevækkende at de danske
ord som du foretrækker, ikke er særlig
danske: maskine(l) er ad snørklede
omveje græsk, og det samme gælder
program(mel); plade er latin, lager er
tysk, og klar er såmænd også latin.
Men tegn er heldigvis rent dansk!
For nogle år siden drøftede nordiske
sprogfolk om man dog ikke kunne enes
om et godt ord i stedet for det engelske
public service; man enedes til sidst om
at anbefale publikumskontakt. Jamen,
det består jo af to latinske ord, så det er
ikke mere nordisk end public relations.
Men bare det ikke er engelsk, for det er
det der plager os for tiden...
Tænksomme og retskafne mennesker mener som du, at man skal
bekæmpe overflødige fremmede ord.
Men i praksis er der næppe meget at
stille op.
? Dorn og dyknagle
I sidste nummer oplyser 1 i Sprogviden
at en »dorn (er en) lille spids metalpind
til at slå søm i med«. Min mand er
snedker, og han afviser bestemt denne
forklaring. Det her beskrevne værktøj
hedder ikke en dorn, men en dyknagle!
ODS nævner da heller ikke denne
betydning af ordet dorn, men udtaler
lidt svævende at det enten er en metalpind »til forskellig brug« eller en tap
på en nøgle.
Hvis vi stadig holder os til ODS, er
en dorn i den første betydning nærmest
det samme som en pren. En dorn bru3

ges dog oftest til at slå fx en nitte eller
en tap ud af et emne. Selv har jeg en
forestilling om at betegnelsen dorn
også kan bruges om pinden i et hængsel.
Det gode danske ord dorn synes
således i nogen grad at være et gummiord, men håndværkeren protesterer
altså imod at det strækkes så kraftigt
som I gør i Sprogviden.

! De ældste ord med elementet tele- i
dansk har alle hovedtrykket på sidste
led i sammensætningen: telefon, telegraf teleskop, telepati, telemetri o.a.
Det hænger sammen med at vi har fået
disse ord over fransk. Eller måske snarere: Da disse ord for ca. 100 år siden
eller tidligere dukkede op i dansk, tilpassede vi normalt græske og latinske
låneord efter Iransk mønster. Derfor
trykket på sidste led.
Venlig hilsen - også fra snedkeren
Naturligvis kunne enhver interesseLone Lomholt
ret skaffe sig at vide at tele- er græsk
og betyder 'fjern'. Telefon er noget
med fjernlyd, telegrafer fjernskrift,
! Kære Lone Lomholt:
teleskop er fjernkig, og telemetri er
Du har ret, og du har ikke kun Ordbog
fjernmål osv. Men det er en rent teoreover det Danske Sprog på din side. En
tisk viden, for man opfatter jo ikke
dorn og en dyknagle er ikke det samme
telefon som et sammensat ord med
i fagsproget. Jeg har været lidt rundt
genkendelige elementer som fx i ostehos isenkræmmere og værktøj shandlemad og kul-sort.
re, og nogle giver dig ret, andre er
noget i tvivl og mener som en del fagInden for de sidste ca. 25 år er telefolk, sløjdlærere og amatører at dom
imidlertid blevet et produktivt element
(det er i øvrigt tysk!) også kan bruges
i orddannelsen. Der er dannet mange
om dyknaglen. Og ser man efter i Folnye ord med tele- som forled, og det
ke Jacobsens »Ordbog for Træindustrihar fået en selvstændig og genkendelig
en« (1933), ser man at der står Dom 1)
betydning, nemlig noget der har at
= Dyknagle, 2) en lille Tap, f Eks. den
gøre med fj ernkommun i kat ion. Nye
Tap i en Laas, hvorom en Hulnøgle
ord med tele- er fx teleteknik, telebutik,
griber.
telesatellit, telekabel, telenet, teletekst.
Dette er ganske almindelige samMen altså, det mest korrekte må
mensætninger af to letgenkendelige
være at skelne mellem de to ord.
led, og den slags ord har som hovedreEH
gel trykket på første stavelse: fjernbetjening, overreagere, nygift osv.
? Telefax
Til denne gruppe hører telefax, og
Det hedder telefon med tryk på/øre. Og
telegram med tryk på gram. Og televi- derfor har ordet hovedtrykket på første
led.
sion med tryk på vision. Hvorfor hedMen telefax ligner jo ikke helt. Sidder det så ikke telefax med tryk påfaxl
steleddet/å.v,
som er en engelsk forJeg spørger, fordi jeg for nylig på et
kortelse'dffacsimili, er jo ikke mere
kursus for medarbejdere ved Danmarks
genkendeligt og selvstændigt end -fon,
Radio hørte en deltager sige telefax
-graf, -pati osv., så i den forstand ligmed tryk på fax. Først studsede jeg.
ner telefax i høj grad den ældre gruppe '
Bagefter kom jeg til at tænke på logikaf tele-ord. Det ville være forklaringen
ken i udtalen...
hvis udtalen med hovedtryk på fax
Børge Jørgensen
skulle blive almindelig.
Værløse
4

Den åbenbare lighed med den ældre
gruppe er formentlig årsagen til at det
forholdsvis nye ord television har fået
sit hovedtryk på sidste led. Ganske vist
findes vision i dansk ('syn', 'åbenbaring', 'store ideer om fremtiden'), men
det er ikke rigtig den betydning man
kan genfinde i television, så denne
sammensætning har egentlig uidentificerbart andetled.
Jeg er naturligvis klar over at telefax
i engelsk har hovedtryk på første led
og television på andet. Men vi kan
altså forklare tingene ud fra det danske
orddannelsessystem.
Og tele-ordcnc er ikke det eneste
eksempel. Tænk på de »uigennemskuelige« ord med an ti-: antibiose, antichambrere, antifoni, antitese, antipode
osv., over for de gennemskuelige
antiamerikansk, antisemit, antistof
antihelt osv. De første med hovedtryk
på førsteleddet, de andre med hovedtryk på andetleddet.
^

? Føle at det er ærgerligt
Det har længe generet mig, at sproget
mister nogle n uancer, når verbet føle
bruges i betydningen 'tænke', 'mene',
'synes' og også 'føle'. Mange gange
daglig anmodes politikere og andre
meningshavere om at føle noget, f.eks.
om et lovforslag. Derfor var det interessant at finde følgende i Information
21/10:
»Det tog mig flere år i Bertel Haarders tid overhovedet at få hjemmel til
at bruge huset og til at give det nogle
penge, Og det kostede mig betydelig
overtalelse i det daværende konsistorium. Så jeg føler - uden at have nogle
personlige følelser i klemme - at det er
frygteligt ærgerligt,« siger Ove
Nathan.
Den sympatiske og normalt veltalende rektor føler vist alligevel noget,

nemlig ærgrelse. Han kunne måske
have lagt lidt afstand ved at sige: »Jeg
synes det er ærgerligt«.
Hvad mener Mål & Mæle om disse
verbers brug? Jeg forudsætter at Ove
Nathan er citeret korrekt.
Venlig hilsen
Brita Waage Beck
København K.
! Umiddelbart virker Ove Nathans
udtalelse selvmodsigende, for hvordan
kan han føle noget, uden at det er personlige følelser?
Citatet drejer sig vel om Studenterhuset i Købmagergade, som han var
nødt til at lukke i nogen tid, efter at der
var fundet hjemmelavede knipler der.
Jeg tror, at han skelner mellem to slags
personlige følelser: den ene slags er et
engagement for studenternes miljø, et
engagement, som har krævet en længerevarende arbejdsindsats; den anden
slags er et engagement for bestemte
studentergrupper eller for bestemte
anvendelser af Studenterhuset. Det
første engagement gør det særlig
ærgerligt at skulle lukke Studenterhuset; det andet engagement frasiger han
sig.
Da ærgrelse er en følelse, kunne han
uden dobbeltkonfekt blot have sagt, at
han ærgrede sig over at skulle lukke
Studenterhuset. Hvis han havde sagt, at
han syntes, at det var ærgerligt, sådan
som du foreslår, så havde han nærmere
udtrykt et synspunkt (synes) på en
følelse (ærgrelse), og det havde nok
været mere distanceret, men næppe
mere klart.
Noget andet er, at du sikkert har ret
i, at føle bliver brugt stadig hyppigere i
sammenhænge, hvor man ikke sanser
noget direkte, men snarere afvejer med
sine indre forestillinger, sin overbevisning, moral eller vage logiske ræson5

ne men ter. Den traditionelle og upåfal¬
dende brag er f.eks.
Vi følte varmen fra tørreskabet med
det samme
Lægen kunne næppe føle pulsen
Kan du føle, hvor blød puden er?
Uden lampen måtte de føle sig for
Han følte med hendes mand og
børn.
Bragen af føle om den umiddelbare
fornemmelse kan i hvert fald findes tilbage til romantikken. »Jeg følte disse
Tanker«, kunne Ewald skrive; og filosoffen kunne 'føle en sætnings sandhed' . Det nye er, at den umiddelbare
fornemmelse synes at udstrække sig til
stadig flere områder:
Jeg føler, at der ikke er plads til de
unge
Hun følte, at det var forkert at bruge så mange æg
Jeg føler, at vi må lægge en mere
bevidst salgstaktik
Han følte, at det var et vigtigt
spørgsmål.
I Mål & Mæle 16. årg. nr. 1 (s. 9) har
Erik Hansen og jeg foreslået, at den
udvidede brug af at føle, opleve og
synes hænger sammen med en generel
tendens til at udtrykke sig forsigtigt og
med åbenhed for, at andre kan have en
anden opfattelse.
Hvis/ø/e (og opleve) desuden vinder
indpas på bekostning af f.eks. tænke,
mene og synes, så kunne det skyldes en
antiintellektuel tendens. Det personligt
sansede og oplevede prioriteres over
fornuftsslutninger, systematik og
viden, der er tilegnet på anden hånd.
6

I begge tilfælde er der tale om tendenser, der ikke styres af sproget, men
som kommer til udtryk i sprogbrugen.
Hvis man vil kritisere noget, er det derfor næppe sprogbrugen i sig selv, der
bør være skydeskiven, men snarere
bestræbelserne bag. Man må i det
enkelte tilfælde spørge, hvor afgørende
den umiddelbare, personlige fornemmelse er.

? Lytte på
Da jeg havde læst artiklen i nr. 2, 1993,
om at lytte til I lytte på, kom jeg til at
tænke på lægen, lytter han ikke på
patientens lunger med sit stetoskop?
Og jordemoderen lytter da også på den
gravide med træstetoskopet, ikke?
Med venlig hilsen
Annette Deureli
Brøndby
! Jo, jeg tror også, at der er en ældre
tradition for lytte på, som Erik Hansen
ikke nævner i sin artikel om lytte på's
fremgang. Det gælder betydningen
'undersøge ved at lytte'. »Lægen lyttede på den gravide« er ikke nødvendigvis det samme som, at »lægen lyttede
til den gravide«, hvilket heller ikke
nødvendigvis betyder, at lægen rettede
sig efter den gravide.
Tilsvarende ville jeg kunne bruge
lytte på en højttaler, et ur eller en
motor i en kontrol situation, hvor der
lyttes efter eventuelle mislyde; mens
lytte til en højttaler, et ur eller en motor
ikke er tilsvarende diagnosticerende.
Denne betydning har jeg indtil videre ikke fundet i nogen dansk ordbog, så
det kunne være interessant, hvis nogen
blandt læserne kunne bekræfte og evt.
præcisere denne betydning af at lytte

Hilsener

Hilsener brager vi når vi mødes og skilles: goddag, farvel - godmorgen, godnat - eller bare hej! Det er nogle ord der
ikke har en rigtig betydning på samme
måde som bøgetræ, udenfor og aflang.
Almindelige ord bruger man normalt
når man vil fortælle en anden noget nyt:
»Nu regner det igen« eller »Tante Anna
kommer ikke i år«. Hilsenerne bruges
på en helt anden måde: Når vi siger hej,
dav eller farvel, så siger vi lige præcis
det de andre venter af os at vi skal sige,
så der kan jo ikke være noget som helst
nyt i det.
Hilsener er slet ikke meddelelse. Men
de er nogle meget vigtige signaler om
vores forhold til hinanden. Og da vores
forhold til hinanden er noget meget indviklet, så er hilsenerne det også. De går
efter meget strenge regler.
Hvem og hvor hilser man?
Ved hjælp af vores hilsener deler vi folk
ind i dem vi kender eller som på anden
måde hører med til vores omgivelser og så de andre, som vi ikke kender og
ikke har noget fællesskab med.
Det med at hilse for at signalere bekendtskab er meget enkelt: Jeg hilser på
min kone, min fætter, min nabo, min
kollega og købmanden på hjørnet - for
dem kender jeg allesammen.
Så er der dem man egentlig ikke kender, men som man alligevel har et vist
fællesskab med. Det kan være en vildtfremmed som man vil indlede et meget
kort fællesskab med, fx for at låne en
tændstik eller få at vide hvad klokken
er; her hilser man som regel. Man hilser
også på dem man møder inden for et
hjems grænser, altså en lejlighed, et hus

eller en have. Og når man i gamle dage
som gæst ikke hilste på tjenestefolkene,
så var det for at markere at dem var man
rigtig nok ikke sammen med!
Det forventes også at man hilser på
dem man møder på trappen i en ejendom, men efter reglerne har man ikke
pligt til at hilse på fremmede på åben
gade. Man skal heller ikke hilse i store
offentlige rum som ventesale, busser og
teatre. Små rum, derimod, skaber af sig
selv en slags fællesskab, og derfor hilser vi lægens venteværelse, i elevatoren
og togkupeer. Altså vel at mærke de
små, hvor der kan sidde 6 til 8 mennesker, ikke i de store der optager en hal v
vogn og rummer over 50 passagerer.
Det fællesskab der skal signaleres
med hilsenen, kan også bestå i fælles
beskæftigelse. Buschauffører der passerer hinanden på landevejen, hilser som
regel. Og cyklister på langtur hilser med
lystige råb og armsving. De kan let
kende hinanden på oppakningen, så
man ikke risikerer at komme til at hilse
på en cyklist der bare er på vej hen til
købmanden efter et par øller.
Fællesskabet kan sommetider opstå
på en overraskende måde. Det er ikke
naturligt for mig at hilse på en fyr som
jeg tilfældigvis kører i S-tog med de fleste morgener. Men hvis jeg træffer ham
i en ferie på de Kanariske Øer, fjernt fra
Danmark og omgivet af udlændinge, så
bliver det pludselig naturligt at hilse:
Her er vi sammen.
Hilseformer
Når to bekendte mødes og hilser på hinanden med et dav, goddag eller hej, så
får de med deres hilsen ikke sagt alver7

den til hinanden; men de får udsendt et
meget vigtigt signal, som betyder noget
i retning af: »Jeg har set dig, du hører
stadig til mine bekendte eller til mine
omgivelser«. Hilsenen bekræfter altså
bare at alt er ved det gamle.
Det er et meget stærkere signal ikke
at hilse. Hvis jeg lader være med at sige
goddag til en gammel bekendt, så skal
det forstås som en meddelelse om at vores bekendtskab er annulleret. Og når
man går uden at sige farvel , er det
næsten værre end at smække med
døren, for det betyder: »Vi har i virkeligheden slet ikke talt sammen; jeg sletter samværet med dig af min erindring«.
Selve ordet hilsen er beslægtet med ord
som helse og held. Den oprindelige betydning af hilse er 'at ønske en anden
sundhed og fremgang'. Og det passer jo
godt med at det er sine venner og bekendte, dem man på en eller anden
måde hører sammen med, som man hilser på.
Det passer også med den oprindelige
og letgennemskuelige betydning af de
fleste danske hilsener: man ønsker hinanden en god dag, en god aften eller en
god nat.
Når vi skilles siger vi far vel, der jo oprindelig betød 'god rejse'. Gode og
smukke ønsker for ens medmennesker!
Oprindelig altså, for man må jo sige at
ingen tænker ret meget på de oprindelige betydninger mere: Man kan sige
iskoldt goddag til en hvis dag man har
tænkt at gøre så ubehagelig som muligt;
og man kan sige farvel til folk som man
aldeles ikke ønsker god rejse, men hellere så falde ned ad trappen og brække
halsen.
Når vi vælger hilsen, er der tre ting vi
altid skal tage hensyn til for at gøre det
rigtigt. For det første skal man tage hen8

syn til hvor godt man kender den man
hilser på. For det andet er det afgørende
hvad tid på døgnet det er. Og for det
tredje skal man se på om det drejer sig
om at mødes eller at skilles.
Fortrolighed
Hilsenen goddag er lige så gammel som
det danske sprog, men den har selvfølgelig ændret sig lidt i form og udtale i tidens løb. I nudansk er der fire hovedformer.
Goddag er den mest gammeldags og
formelle form. Den bruges af mennesker der ikke - eller næsten ikke kender
hinanden, og det er en udpræget rigsdansk form. Goddaw er efter sin form
dialekt, men bruges jo af hvem som
helst der vil signalere en vis grad af fortrolighed; det er vistnok ikke muligt at
sige goddaw til folk man ikke er dus
med. Daw er endnu mere fortroligt eller
ligefrem kammeratligt, og daw s eller
goddaws med et temmelig uforklarigt s,
er den allermest joviale form.
Farvel er også en gammel hilsen,
men der er ikke så mange variationer,
og de har ikke noget med fortrolighedsgrad at gøre. Folk der bruger den efterhånden meget udbredte form farveller,
bruger den vistnok i alle situationer,
både til bekendte og til fremmede. Derimod skal man lægge mærke til melodien i et farvel. Man kan enten vælge en
tydelig ned-op-tone: farvel - eller mere
raffineret, en op-ned-op-tone: farvel. Et
melodiløst/arvel som bare rimer på flonel, er afsnubbet og uvenligt. Og det er
måske derfor formen farveller har bredt
sig så meget de sidste år. Der er kommet
en lille ekstrastavelse til, måske fra butikssprogct: farvel og takl Og på den
måde undgår man det snerrende farvel.
Farveller kan faktisk ikke siges uven¬
ligt!
En særlig uformel og fortrolig form
er hej. Det stammer uden tvivl fra

svensk, og for en små 20 år siden, da ordet var nyt, hed det da også hææj, med
en meget udansk udtale. Nu hedder det
altså hej, med ægte dansk udtale. Vi har
virkelig taget det til os. Ordet er næsten
enerådende hos danskere under 30 år,
og jeg er ikke sikker på at goddag og
farvel eksisterer uden for ordbøgerne
om 50 år. Det ville være synd.

mødes. Og farvel og godnat bruges kun
når man skilles.
Og det moderne hej kan bruges til
hvad som helst.
Der er én hilsen til som kan bruges
både ved ankomst og afgang. Det er
godmorgen. Godmorgen bruges ganske
givet mest når folk mødes, men i al fald
i københavnsområdet kan godmorgen
også bruges når man skilles. For eksemTidspunktet p å døgnet
pel hører man det ganske almindeligt i
busser og S-tog når folk skilles om morNogle hilsener er ikke bundet til begenen.
stemte tidspunkter. Det gælder goddag,
farvel og hej. De kan altid bruges.
Men her skal man være klar over at
dette atekeds-godmorgen absolut ikke
Andre er mere bundet til uret. Det
gælder godmorgen, godaften og godnat, kan bruges nøjagtigt som farvel. Godmorgen kan nemlig kun bruges når der
og man skulle jo tro at det var lige ud ad
landevejen: godmorgen om morgenen, er tale om en rutinemæssig afsked for
godaften om aftenen, godnat om natten. ganske kort tid. Som når man skilles fra
sin nabo der hver morgen står af et par
Men prøv at tænke på den situation hvor
stationer før en selv: godmorgen! Men
man skal henvende sig til en eller anden
skal der tages afsked for alvor, med en
klokken to om natten, fx en taxachaufbekendt der udvandrer til Australien elfør. Hvilken hilsen bruger man til indler flytter til Viborg, så er det kunfarvel
ledning?
Man kan jo altid bruge goddag, men der duer, godmorgen går slet ikke. Og
foregår det sent på aftenen, kan man
hvis det nu er bælgravende mørkt og
heller ikke bruge godnat i den situation.
man gerne ville undgå det med dag? Ja,
Når det virkelig er alvor, er det kun fargodnat går jo absolut ikke før man skilvel.
les igen, så man må vælge at sige godaften. Det har jo ikke meget med aften
Noget lignende gælder ved ankomst.
at gøre, så godaften er måske egentlig
Godmorgen og godaften siger man til
en hilsen der bruges når det er mørkt eldem man jævnlig møder. Dem man møler ved at blive det.
der for første gang og som man regner
med at skulle have en eller anden form
Hilsener til andre tider af døgnet har
vi ikke rigtig. Altså godformiddag, god- for fællesskab med, dem er man nødt til
middag og godeftermiddag. Man kan at hilse med goddag.
ganske vist en gang imellem høre disse
I radio og fjernsyn bruges goddag og
hilsener, men det er vist kun hos sportsfarvel ikke: Man kan indlede en udsenjournalister i radio og tv, og de har gamdelse med godmorgen, men ikke med
mel tradition for at være meget svenskgoddag. Og man kan slutte dagens udpåvirkede. Rigtigt dansk er det endnu
sendelser med godnat, men ikke med
ikke!
farvel.
Dette giver visse problemer. Det går
Ankomst eller afgang?
som sagt gnidningsløst med godmorgen
og lige sådan med godaften. Men fra kl.
De hilsener vi har, kan deles i an11 til 18 ved de arme mennesker egentkomsthilsener og afgangshilsener.
Goddag og godaften bruges når man lig ikke hvordan de skal komme i gang,
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og så er det vi får de svenskklingende
godformiddag, godmiddag og godeftermiddag. Det samme hyr er der med at
slutte en udsendelse så længe det er for
tidligt at sige godnat. Det er derfor vi
får afskedshilsener som: »Det var Tvavisen. Godaften!« - hvor man mod
reglerne i øvrigt brager godaften som
afskedshilsen.
Dav igen!
Hvor mange gange om dagen kan man
egentlig sige goddag! Eller på en anden
måde, hvad vil det sige at mødes?
Tænk på en arbejdsplads hvor folk
træffes om morgenen. Så er det goddag,
daw eller hej efter de almindelige regler. Og hvis en flok kolleger går op og
ned ad hinanden og mødes og skilles
ustandselig, så skal de naturligvis ikke
hilse hver gang. Men der opstår et problem med den kollega man løber på en
3-4 gange på en dag, især hvis man bare
går forbi hinanden på gangen. Man kan
ikke bare lade som om man ikke ser
hende, for det vil blive opfattet som et
tegn på fjendskab eller i det mindste
uvenlighed. Og man kan ikke sige goddag, daw eller hej mere end én gang om
dagen. Hvad gør man så? Ja, første gang
kan man sige goddaw igen eller hej
igen, men den går kun én gang. Derefter
hænger man på den. Løsningen er som
regel den at man i farten udveksler ganske ligegyldige bemærkninger som
»Nå, her går du« eller »Hvad, jeg troede
du var gået hjem«. Disse små bemærkninger er attraphilsener og er lige så
tomme som de ægte hilsener og har
også den typiske hilseopgave, at melde
at alt er i orden. Men vi mangler egentlig en god lille genbrugshilsen. Se artiklen om dette i Mål & Mæle 1. årgang nr.
2.
Farvel igen er noget andet. Det bruger man når et ganske kort samvær ophører, fx en hurtig ekspedition i en bu10

tik, en meget kort telefonsamtale eller
en besked til en kollega der lige stikker
hovedet ind. Farvel igen signalerer at
kontakten er ophørt og adskiltheden
genoprettet. Læs om det i Mål & Mæle
årgang 11. nr. 2.
Som jeg skrev til at begynde med, så har
vore hilseord ikke nogen betydning på
samme måde som andre ord. Men det er
alligevel slet ikke så lidt vi får sagt når
vi hilser på hinanden.
Erik Hansen, f 1931,
professor i dansk sprog,
Københavns Universitet.

En sprælsk endelse

Det handler om den danske navneordsendelse -er. Hvad der menes med at den
er »sprælsk« kommer jeg til om lidt.
Først må jeg ofre en snes linier på den
normale brug af endelsen, NORMALANVENDELSERNE.
Normalanvendelserne
Om dem kan man læse udførligt hos
grammatikeren Aage Hansen (Moderne
Dansk, bd.2, s. 254 ff). Han gør rede for
de 2 velkendte hovedtyper af -er-afledninger. Den første type er navneord afledt af verber (udsagnsord). Indholdet
er nogen/noget der udfører verbets
handling; det kan så være et individ
(menneske: tømrer; eller dyr: gnaver)
eller et redskab: bruser; der kan være
tale om permanent udførelse (profession: bager - karakteristik: stræber) eller momentan udførelse i en given situation: meddeler kaldes den indfødte
som en sprogstuderende søger oplysninger hos. Det er typisk noget man er i
en bestemt situation. Ordet spiller kan
bruges på begge måder, permanent om
en spillernatur, momentant om den der
nu er ved at spille.
Den anden type normalanvendelse er
afledninger af nominer (navneord eller
tillægsord) - indholdet angår tilhørsforhold: schweizer, dansker. Heller
ikke her er anvendelsen indskrænket til
mennesker: det kan være dyr eller ting:
islænder (om hest), gråstener (om
æble). Andre afledninger af navneord
betegner én der på én eller anden måde
har tilhørsforhold til nominet: mediciner, mariner. Det vrimler med normalanvendelser hvis oprindelse taber sig i

fortiden eller i udlandet: klokker, brøler;
pamper, kansler.
Afledningerne sættes ofte sammen
med andre ord - det kan være genstanden for verbet: plæneklipper, vejviser -¬
eller et led der på anden måde har med
verbet at gøre: huleboer, fartsynder,
sortseer, selvbygger.
Nye ord med -er
Når jeg kalder endelsen -er »sprælsk«
betyder det for det første at den er produktiv: Man kan danne nye afledninger
som umiddelbart forstås af den der ikke
har hørt dem før. Det gælder politikersprogets strammere og slappere eller
ungdomskulturens rockere (lånt fra engelsk) og flippere (diskerne gemmer vi
et øjeblik).
Nu er -er jo ikke ene om at være produktiv. Det gælder flere andre endelser
som fx -(n)ing og -hed. Medvirkende til
at gøre -er »sprælsk« er - for det andet
- de bibetydninger der ofte ligger i afledninger på den endelse. Én af dem er
et element af humor. Således nævner
Aage Hansen et spøgefuldt ord for en
ekspert: en forståsigpåer. Når man kalder en fjernseer som ikke betaler licens
for en sortseer sker det vel også med et
glimt i øjet. Strammer og slapper er nok
heller ikke dannet med gravalvorlig
mine.
Man ser at de nydannelser der er tale
om her, stadig er normalanvendelser: de
er afledt af verber, betegnende den der
gør noget (slapper (af), flipper (ud),
forstår sig på) eller afledt af nominer, og
betegner da et tilhørsforhold (til rockmusik etc.)
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»Sprælsk« betyder - for det l red i c at -er har særlig mange muligheder for
at blive bragt udenfor normalanvendelse-tilfældene, de 2 hovedtyper man
kan læse om i grammatikbogen. Man
kan nok aldrig med sikkerhed fastslå
hvordan sådanne afvigelser er opstået.
Jeg vil dog indimellem forsøge at gætte
på det.
Verbalnær anvendelse
Blandt det væld af særtilfælde den grandige Aage Hansen citerer er følgende,
fra en litterær tekst: »en vandrer ad
flade veje«. Aage Hansen hefter sig ved
at vandrer har »forudsættende led«:
Leddet »ad flade veje« forudsætter, bestemmer nærmere, leddet »vandrer«.
Hvis man taler om fx »en bager på
Nørregade«, så kan man også sige at
»bager« har et forudsættende led, nemlig »på Nørregade«. Indholdsmæssigt er
der imidlertid en klar forskel på de to
eksempler. I det sidste er der tale om en
bager om hvem der oplyses noget mere,
nemlig hans adresse. Men i »en vandrer
ad flade veje« er der ikke tale om en
vandrer, om hvem der yderligere oplyses at han er »ad flade veje«: Vendingen
betyder én der vandrer (ad flade veje).
Jeg vil kalde denne anvendelse en
VERBALNÆR ANVENDELSE.
Også i denne rolle er -er meget produktiv. Nar en lærer taler om de dårlige
regnere i klassen mener han de (elever)
der regner dårligt. Der er ikke tale om
nogle »regnere« om hvem der oplyses
at de har dårligt helbred eller dårlig moral. - Der er endda tilfælde uden »forudsættende led«, som man alligevel fristes til at kalde verbal nære anvendelser.
Det gælder ordsproget »Efter en samler
kommer en spreder«: én der samler, én
der spreder. Man kan næsten sige at
der er underforstået et forudsættende
led: en rigtig samler, en rigtig spreder.
- Jeg husker fra barndommens boldspil
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at når der skulle vælges hold gjaldt det
for holdlederne om at komme først med
at råbe »Første vælger«. Det betød »Jeg
ønsker at være den første til at vælge
medlemmer til mit hold (og i og med at
jeg, som den første, udstøder dette råb
har jeg sikret mig ret hertil).« - Første
vælger altså lig med den der vælger
først, en typisk verbal nær anvendelse.
Også for verbalnær-anvendelserne
gælder det at den der ikke har hørt ordene i denne anvendelse før, umiddelbart vil forstå dem. Og han/hun vil ikke
blive forvirret af at han/hun også kender
disse første gang hørte verbalnær anvendelser i deres rolle som normalanvendelser; den der hører og forstår ordsproget vil altså ikke forvirres af sit
kendskab til normalan vendel ser som
samler (af frimærker) eller spreder (på
vandkande).
Forkortelsesanvendelse
Aage Hansen gør opmærksom på at -erafledninger ofte dannes af talord. En
femmer betyder noget der er i/gælder
for antallet 5, noget der har størrelsen 5, eller noget der har nummeret 5,
altså fx en 5-kronemønt, en handske af
størrelse 5, en bus med nr. 5. Måske skal
man regne disse anvendelser med til hovedtype 2 af normalanvendelser. Talordet er jo også et slags nomen. Det er dog
måske lidt søgt at sige at en femmer betegner et tilhørsforhold til (an)tallet/
nummeret 5. Talords-afledningerne ligner mere en tredie type, som jeg vil
kalde FORKORTELSESANVENDELSER. Snarere end at være en normal anvendelse kan femmer således siges at
være en forkortelse for »femkrone«. En
forkortelsesanvendelse er det helt klart
når man kalder en »otte-året båd«foren
otter. (Her gælder det jo heller ikke en
båd som findes i et antal af 8, har den
størrelse eller det nummer). Indholdsmæssigt er (utvivlsomme) forkorte! ses-

anvendelser karakteristiske ved ikke at
have normalanvendelsernes begrænsning i indholdet til nogen/t der udfører
verbets handling eller tilhørsforhold.
Måske er der slet ikke nogen grænse for
hvilke nominer der kan gøres til forkortelsesanvendelser.
Blandt forkortel sesan vendel ser nævner Aage Hansen Berlingeren om Berlingske Tidende, og lyneren om lyntoget. Det sidste eksempel er ukendt for
mig, men det er karakteristisk at jeg
straks ville forstå det, hvis nogen
nævnte for mig at de »tager lyneren til
Århus«. Jeg ville heller ikke et øjeblik
blande det sammen med ordet lyner
som jeg kender fra førkrigs-slang, om
en politibetjent. (Dette sidste er en normalanvendelse: Den der lyner med sin
blanke hjelm).
En del forkortelsesanvendelser synes
fortrinsvis at forekomme med bestemt
artikel, som Aage Hansens eksempler.
Det gælder også et par ord jeg (vist i
50erne) har hørt skolebørn citeret for:
haveren om havebetjenten (sådanne sås
endnu dengang), strafferen om straffeprotokolion (sådan én havde man i skolen endnu dengang). (At strafferen i det
ydre ligner en normalanvendelse, »én
der straffer«, må betegnes som et
tilfælde). Diskeren vi nævnte før - opkaldt efter sin livsstil -- er vel også en
forkortelsesanvendelse (diskotek-bruger, disko(tek)-musik-dyrker, ell. lign.)
Der produceres stadig ny forkortelsesan vendel ser: Informeren om dagbladet Information; Byggeren om byggelegepladsen på Nørrebro i København med den kranke skæbne. Fritteren
kalder børnene fritidshjemmet (med ophøjet foragt for ordets struktur dannet af
1. sammensætningsled + første konsonant af 2, led. Det illuderer lige godt
som en verbal afledt normal anvendelse).
Forkortelsesanvendelser som ikke er

bundet til bestemt artikel er der dog
også mange af. Som i tilfældet otter eller disker er det ikke altid let at fastslå
hvilken ufor kortet form der skal lægges
til grund for en forkortelsesanvendelse.
Det gælder ikke mindst gamle forkortelsesanvendelser som tremaster (»tremastet skib«, men hvem ved om man
netop har sagt sådan?). En hajer er vel
forkortelsesanvendelse til »(flaske) bajersk øl«.
Nogle forkortelsesanvendelser tager
sig ud som normalanvendelser (jvf.
strafferen og fritteren ovenfor), og det
har måske netop gjort det lettere at
danne dem. Fra (en svunden tids?) badekultur mindes jeg at have hørt om en
russer (et russisk bad), endog om en
halvrusser (halvt et russisk bad og halvt
noget andet). Sådanne forkortelsesanvendelser ligner som sagt tilhørsforholds-normalanvendelser, men er det
ikke. Men denne »beskyttelseslighed«
kan have gjort det nemmere at danne
dem: De føjer sig naturligt ind blandt
normalanvendelserne, som kamæleonen tager farve efter sit opholdssted.
Man har næppe dannet dem uden at
være bevidst om det pudsige i ligheden
med en nationalitetsbetegnelse - altså
ikke uden et glimt af humor.
Mens vi er ved pseudo-nationalitetsbetegnelserne vil jeg nævne den besynderlige kolde tyrker som nylig har gjort
sin entré. Vendingen betegner en brat
afvænning (fra stofmisbrug, etc.) Et
oversættelseslån fra amerikansk slang:
a cold turkey. Da »turkey« jo ikke betyder 'tyrker' kan man konstatere at oversætterne »instinktivt« har grebet til en
-er-afledning for at formulere dette begreb - og dermed måske har givet det et
præg af (galgen)humor. -Ær-afledningen har blandt sine bibetydninger, foruden humoren, også andre følelsesbetonede elementer, ofte noget fortroligt,
en »væren dus med«. Det gælder nok
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