•t

,<

i*, i

li
i•

9e

:auu r\øoennavn S
35 32 88 78

Dansk sprog - en lavstammet bastard?

Sprogligheder........ 2

Ebbe Kløvedal Reich skriver, at det danske sprog
slet ikke kan måle sig med hovedsprogene med hensyn til ordforråd og struktur. Mange er sikkert enige.
Men er det rigtigt? Er det danske sprog ringe, eller er
det brugernes indsigt, der er begrænset? Læs Erik
Hansens svar
side 5

Det danske sprogs
ringhed

Tema: det offentlige skriver til borgerne
To artikler behandler sprogbrugen i breve fra det offentlige til borgerne. Informationsmedarbejder Pernille Jensen giver eksempler på, hvordan brevene fra
Helsingør kommune er blevet mere forståelige og
venlige. Det er et arbejde, som har indbragt kommunen Statens Informations sprogpris.
Side 11
Sprogkonsulent Ingrid Sørensen har spurgt borgere,
hvordan de foretrækker, at det offentlige henvender
sig, og fremlægger resultatet af undersøgelsen på
side 15

Et brev er
et møde
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Forsvar for Jesus
I julenummeret af Mål & Mæle 1993 skrev Ole Togeby, at Jesus måtte have været et sludrehoved, hvis
han er citeret rigtigt af de store evangelister Mattæus
og Lukas. Men måske er der god mening i historien
om kongesønnes bryllup. Døm selv
side 21

Forkortelsernes sære liv
Hvis der er ét sted, forkortelserne florerer, så er det i
sprogbrug om edb: R A M , K B , DOS, UNIX osv. Det
giver særlig gode muligheder for at botanisere i
forklortelsemes herkomst, deres bøjning og sammensætning og for at se, hvornår de accepteres som
nye ord. Læs om edb-forkortelser
side 24
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Lvad farverigt og varieret ordforråd angår, kan
dansk jo slet ikke måle sig
med engelsk. Og når det
gælder grammatisk og
strukturel klarhed, er både
tysk og fransk jo dansk
overlegen. Dansk er i det
hele taget, set fra en bestemt synsvinkel, en mærkelig, lavstammet bastard
af et sprog.

Ebbe Kløvedal Reich

r-

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
1 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.

? 2000'erne og 2010'erne
Nu, her midt i halvfemserne, søger jeg
efter en betegnelse for det første og andet årti i næste århundrede.
Jeg har intet problem med firserne,
halvfemserne, tresserne eta, men hvad
stiller jeg op med 2000-2009 og 2010¬
2019, som jeg regner med at opleve?
»Etterne«, »nullerne« og »tierne« er
hjemmelavede og lyder også sådan,
men findes der andre benævnelser?
I øvrigt tak for et oplysende og underholdende blad, som jeg læser fra
ende til anden samme dag, jeg får det.
Boje Hauch Kaufmann
Frederiksberg
! Der er ingen alment udbredte navne
for de første to årtier af et århundrede i
lighed med tyverne, tredverne osv.
Ganske vist er tierne blevet brugt om
det andet årti (f.eks. 19104919); men
2

det er 'lidet brugt', som der står i Ordbog over det Danske Sprog.
Denne lakune i ordforrådet rammer i
øvrigt også aldersangivclser. En person
kan være i tyverne, tredverne osv., men
ikke i »tierne«.
En mulig forklaring er, at tallene fra
og med 21 er oplagt sammensatte, enog-ty ve osv.; hvorimod 10 ikke så let
genkendes i tallene fra 11 til 19. Elleve
kan ganske vist spores tilbage til 'en
over 10'; men det er jo ikke umiddelbart til at gennemskue. På engelsk kan
man godt være 'in the teens', men så er
man mellem 13 og 19 år, hvor afledningen af 10 er lettest at se.
Du kan selvfølgelig godt opfinde
dine egne betegnelser og risikere at
blive misforstået eller at distrahere
modtageren med dit udtryk. Men for
det meste vil det være mere praktisk at
bruge en omskrivning, som f.eks. det
første årti eller det andet årti (af det 21.
århundrede).
^
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? Selv I passiv
Vil Mål & Mæle ved lejlighed kommentere sidste del af ovenstående udsagn om en solbærmarmelade - som
jeg i øvrigt synes, jeg kan lave bedre
selv - solbærmarmelade altså!
Venlig hilsen,
Rigmor Poulsen, Stenstrup

! Den sidste sætning er ganske rigtigt
meget pudsig og ikke korrekt dansk.
Man kunne forestille sig at fabrikkens første udkast var noget i retning
af De kan ikke lave den bedre selv.
Men så har man diskuteret om man
egentlig var Des eller dus med kunderne, og problemet kan være løst ved
at man vendte sætningen om til passiv.
Så forsvinder sætningens grundled
nemlig, og spekulationerne om De og
du undgås: (den) kan ikke laves bedre
selv. Man har bare glemt at fjerne selv
som jo var hægtet direkte på det nu
forsvundne grundled.
Man kan lave tilsvarende mislykkede sætninger: de læste begge bogen
på en aften -• bogen blev begge læst på
en aften. Men det er ikke altid det går
så galt: de sprang med vilje Jensen
over: med vilje går entydigt på grundleddet de, men det hindrer ikke at sætningen Jensen blev med vilje sprunget
over er fuldt acceptabel og forståelig,
skønt de er forsvundet. Og på samme
måde: man starter alarmen ved at
trykke på den røde knap - alarmen
startes ved at trykke på den røde knap.
Korrektheden af den type sætninger
har været diskuteret tidligere, men de
regnes nu for korrekte af de fleste.
Men tilbage til marmeladen! Det
mærkelige selv har faktisk en vis funktion i sætningen. Prøv at sammenligne
med Kan ikke laves bedre. Det er bare
sløv reklamerutine: »Vores er det bedste i verden«, og det var slet ikke det
der var meningen. Meningen er at
endog den fermeste og omhyggeligste
husmoder ikke kan lave en marmelade
som er bedre end dette industriprodukt
- og denne betydning får marmeladefabrikken mast frem ved hjælp af det
gale selv.
Jamen, hvordan ville en korrekt passivsætning med samme indhold egentlig se ud? Man kunne fx skrive Kan

ikke laves bedre af Dem/dig selv - men
så har vi alligevel De/iiw-problemet.
Hvad så med Kan ikke hjemmelaves
bedre! Det ville være en god løsning,
hvis vi altså havde haft udsagnsordet
hjemmelave. Og sådan kunne man
blive ved: Kan ikke laves bedre af den
mest erfarne hjemmesylter - men godt
bliver det ikke.
Fabrikkens Kan ikke laves bedre
selv er ganske vist forkert dansk, men
det er kort og fuldstændig entydigt.
EH
? På Herrens mark
Hvordan og hvornår er dette udtryk
kommet til at betyde »hjælpeløs«? og
hvordan fandt I ud af det?
Med venlig hilsen
Poul Paludan,
Dragør
! Udtrykket være på Herrens mark ser
ud til at være opstået i dansk i begyndelsen af 1970'erne, skønt det kunne
se meget ældre ud.
Betydningen er 'være på bar bund',
'være rådvild el. hjælpeløs', 'være i
knibe', og udtrykket er ikke kendt i andre betydninger, så der er ikke tale om
noget betydningsskift.
Dansk Sprognævn, adskillige sprogforskere, journalister og mange andre
har stået på hovedet i danske og fremmede ordbøger og andre sprogkilder,
men har opgivet at finde en forklaring
på vendingens oprindelse. Eller rettere
sagt: der findes en snes gode og fantasifulde forklaringer, men ingen som
sprogforskningen kan fæste lid til. Så
desværre...
Forfatteren Erik Aalbæk Jensen udgav i 1990 romanen »På Herrens
mark«, men han oplyser på smudsomslaget at han heller ikke kender udtrykkets oprindelse.
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Der er efterhånden lagt så meget
energi i forsøg på at løse gåden om oprindelsen til Herrens mark at vi nok må
indse at vi aldrig får problemet opkla

? Blade eller bladre
I en annonce i et blad, der udsendes
over det ganske land, står der bl.a.:
»Hvis du bladrer videre til næste
side...«
Annoncen skal givet opfattes seriøst,
og da jeg tror, tekstforfattere i langt de
fleste tilfælde er ret sprogbevidste, undrer brugen af »bladre« mig. Det er i
husets Nudansk Ordbog, 11. udgave
1982 forsynet med »(spøg.)«.
For at prøve mine omgivelsers viden
spurgte jeg bl.a. to bibliotekarer på to
forskellige biblioteker, hvordan de så
på brugen af ordet »bladre«. Den ene
så i alt fald uvenligt på mig og mente,
at det var korrekt. Den anden smilede
venligst og havde følgende kommentar: »Jamen, jeg troede da, det hed
sådan.«
Hvordan ser Mål & Mæles redaktører på det?
Venlig hilsen
Lise Holm
Aalborg
! Udsagnsordet bladre er ikke ukorrekt,
og det har været med i retskrivningsordbøgerne siden 1891 ved siden af
blade. Ordbog over det Danske Sprog
bind II (1920) oplyser at de to ord betegner den samme handling, nemlig at
vende blade i bøger, aviser og andre
tryksager, og at bladre er en spøgende
form.
Men det var for over 70 år siden, og
i mellemtiden har bladre skiftet betydning, nemlig til det at blade planløst og
adspredt - i modsætning til den målbevidste læsers systematiske bladen.
4

I eksemplet, »Hvis du nu bladfer vi dere til næste side ...« er der noget der
ikke stemmer med betydningsbeskrivelsen: Man kan ikke bladre fra én
side til en anden, der skal flere til for at
det kan blive planløst og adspredt.
Derimod kan man udmærket blade fra
én side til den næste.
Men: det ser i høj grad ud til at bladre er ved at skifte betydning en gang
til. Mange - og det ér mange - yngre
danskere bruger nu i skrift og tale bladre både om den systematiske og den
planløse bladen. Bladre har altså overtaget begge ords betydning, og det ser
man af eksempler som det ovenstående
og af bibliotekarernes reaktion. Jeg ser
også at brugerhåndbogen til edb-programmet Microsoft Windows (1992)
side 468 skriver: »Du kan bladre gennem en fil kort for kort« og på næste
side: »Brug nedenstående taster til at
bladre igennem kortene i Kartotek«.
Her er det netop ikke en usystematisk
og ukoncentreret bladren. Bladre er tydeligvis ved at skifte betydning, og
blade er på vej ud.
Det er der ingen grund til at glæde
sig over. For det første er det uheldigt
at en betydningsnuance går tabt (eller i
al fald må udtrykkes betydelig mere
besværligt). For det andet bliver der
vanskeligheder med bydemåden, som
slet ikke er så sjælden netop i dette udsagnsord: Bladr venligst om til side 42
- Tag jeres bøger og bladr hen på afsnittet om den franske revolution.
Værst er det naturligvis i skrift, men
alligevel! I øvrigt har jeg på fornemmelsen at man snyder og bruger bydemåden af blade i stedet for: Blad venligst om til side 42. Alt i alt et lille
minus for sproget.
Der er nok ikke noget at gøre ved
det - uanset hvor mange alvorsfulde
pegefingre vi hæver.
EH

Det danske sprogs ringfaed
- eller de dansktalendes ringe kendskab til deres sprog

I sangen »Langt højere Bjerge« siger
Grundtvig
Langt høiere, ædlere, finere Sprog
skal findes på Fremmedes Tunge
og udtrykker dermed også mange nutidige danskeres syn på deres modersmål.
Det er ikke rigtig noget, sammenlignet
med de prægtige tungemål som omgiver os: det elegant rapkæftede franske,
det smarte og strømlinjede engelske,
norsken der klinger som lærkesang og
fossebrus mellem fjeldtoppene, tyskens
tunge og strenge værdighed.
Det er muligt at der er lidt forbehold
og underfundighed hos Grundtvig - læg
fx mærke til det lille skal. Et sikrere udtryk for den skråsikre vankundighed
finder vi hos Ebbe Kløvedal Reich:
Hvad farverigt og varieret ordforråd
angår, kan dansk jo slet ikke måle
sig med engelsk. Og når det gælder
grammatisk og strukturel klarhed, er
både tysk og fransk jo dansk overlegen. Dansk er i det hele taget, set fra
en bestemt synsvinkel, en mærkelig,
lavstammet bastard af et sprog.
(Danskernes identitetshistorie, C. A.
Reitzel 1993 p. 336)
Hvad kan være grunden til denne udbredte ringeagt for modersmålet?
Der er sikkert årsager der ligger uden
for det rent sproglige: Snobberi for det
udenlandske, traditionen for at vi ikke
tager os selv rigtig alvorligt, generthed
over at vi er så få og små osv.
Men der er også noget der skyldes
fejlbedømmelser af det rent sproglige.

Ordbøgernes størrelse
Lad os først se på det med ordforrådet.
Det er nærmest meningsløst at sætte tal
på en persons eller et sprogs ordforråd,
men sammenligner man ved at veje ordbøger på en køkkenvægt, er det tydeligt
at tyske, franske og især engelske ordbøger er meget større og tungere end de
danske.
Men det kommer først og fremmest
af at ordbøger på de store sprog kan sælges i kolossale oplag, sammenlignet
med danske ordbøger. Derfor er der råd
til at gøre dem større. De er simpelthen
redigeret efter andre principper end de
danske.
Tag nu Ordbog over det Danske
Sprogs 28 bind (1919-56). De indeholder mindst 250.000 opslagsord, men det
er jo ikke meget sammenlignet med The
Oxford Dictionary's 600.000. Men
ODS er - især i visse perioder af sin tilblivelse - meget tilbageholdende med
at optage fremmedord, og da den kun
foreligger i 1. udgaven, er der ikke
kommet nye ord til siden. Man er derfor
i fuld gang med at udarbejde et supplement til ODS, og det første af 5 bind
kom i 1992.
I tallet 250.000 indgår ikke de talrige
sammensætninger i ODS, som lige
nævnes, men ikke bruges som opslagsord fordi de er uproblematiske og uinteressante. Vandbygning er opslagsord i
ODS, men til artiklen hører også Vandbygningsanlæg, -arbejde, -direktør, -entreprenør, -fag, -inspektør, -kunst, -kyndig, -lære, -teknik, -værk og -væsen. V i
antager beskedent at der kun er 50.000
af dem, og så er vi oppe på 300.000 ord.
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Ord
600.000
Slang o.a.
500.000
Fagord

400.000
Fremmedord

300.000

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sammensætninger

200.000
Ordbog over
det Danske Sprog
100.000

0
Oxford Dictioi

.

D a n s k e ordbøger

De største danske ordbøger er nok mindre end de engelske, men derfor kan der godt
være lige så mange forskellige ord i dansk som i engelsk.

Ludwig Meyers danske fremmedordbog (8. udgave 1924) indeholder ca.
87.500 opslagsord. Dem kan man lægge
oven i ODS og dertil de 10.000 ord der
er kommet til siden disse ordbøger blev
færdige, og så har man straks 400.000
ord.
Hvis vi yderligere i vore ordbøger
kunne tillade os at tage mange flere
gamle, lidet brugte eller meget specielle
ord med, og mange flere varianter af de
almindelige, så ville danske ordbøger
såmænd blive lige så imponerende som
de tyske, franske og engelske - eller i al
fald komme godt på den anden side af
de 400.000 ord.
Man kunne tage slangord med (fx
6

studenterkaviar), eller »kometord«,
dvs. ord der forsvinder efter kort tid (fx
rnuzakalsk), eller de store klassikeres
engangsdannelser (fx Ildstjærne-Hale
(Sophus Claussen)).
Endelig er der ordene fra de specielle
faglige områder (fx kartoffelnematod).
Det blev i 1971 beregnet at der på det
tidspunkt var ca. 100.000 særlige fagord, og at dette ordforråd øges med 1,5
% om året. Lad os være beskedne og
kun regne de almindeligste med; det giver med sikkerhed 100.000 ord, og så er
vores ordbog oppe på mindst 500.000.
Herfra er der jo ikke særlig langt til
Oxford!
Men som sagt, på grund af de små

oplag og de høje priser, kan danske ordbøger ikke yde nogen videre service
over for krydsogtværs-løsere eller
scrabble-spillere, så ordbøgerne må
give afkald på en stor del af det meget
specielle som fylder godt op i de store
sprogs ordbøger.
Konvergens og divergens
Går vi til enkelthederne i sprogsammenligningen, ser vi hvorfor der også
her opstår den illusion at dansk er mindre raffineret end de andre sprog; vi har
fx ikke så mange og fine betydningsnuancer, mener mange, og grammatikken
er grov og primitiv i sammenligning.
At hund, kat, hest, ko svarer nøje til
dog, cat, horse, cow på engelsk er ikke
noget pædagogisk problem. Det er et
glosespørgsmål slet og ret. Men i en del
tilfælde gælder det at der til ét dansk ord
svarer flere i det fremmede sprog. Til
dansk lære svarer engelsk teach og
learn og tysk leliren og lernen. Det danske flere skal på engelsk hedde enten
more eller several og tilsvarende på
tysk mehr og mehrere. Hvad der på
dansk hedder nægte, skal på tysk efter
ganske bestemte regler gengives som
verneinen, leugnen, sich weigern, verweigern og på engelsk som deny og refuse, og der er ikke frit valg!
Det er det man kakler det divcrgente
synspunkt. Ét element i modersmålet,
flere i det fremmede sprog:
trægulv
parket
flisegulv

gulv.
^SSBSSS^^SP^^

spiller-

men
Det er indlysende at det er de divcrgente
forhold der skal studeres nøje i fremmedsprogsundervisningen. Hvor det
fremmede sprog er mere opdelt end
dansk, der har vi problemerne. Koncentrationen om disse problemer giver eleverne det indtryk at de fremmede sprog
overalt har flere udtryksmuligheder flere ord - end dansk.
Men har man prøvet at undervise udlændinge i dansk, opdager man hurtigt
at dette også er en illusion. Udlændingene skal netop interessere sig for de
områder hvor dansk er mere differentieret end deres eget modersmål, for her
har dé problemerne. Hvad der for udlændigene er divergente forhold, bliver
fra vores synspunkt konvergente:
forlade
leave
efterladei
vvåhrend
under

plancher
parquet
carreau
?

alijiillj^^

Der mangler et ord for 'gulv' i fransk.

7

Engelsk klarer sig stort set med ét ord
(think) hvor vi vælger mellem mene, synes og tro, som har hver sin distinkte
betydning: jeg mener det er for dyrt jeg synes det er for dyrt -jeg tror det er
for dyrt.
Konvergens og divergens spiller også
en rolle når vi ser på udtalen. Engelsk
og tysk har fx både stemt og ustemt s:
sink/zink, reifien/reisen, mens dansk
kun har ustemt s. Til gengæld er rækken
af de danske vokaler mere differentieret
end i noget andet europæisk sprog: de
tre trin i mile - mele - mæle for slet ikke
at tale om de fire i rækken ugle - Ole åle - årle er virkelig et problem for udlandet. De fleste kan klare forkellen
mellem mile og mæle, men forskellen
mellem mile og mele og mellem mele
og mæle kræver stor træning. Ligesom
stødet. Til at begynde med kan udlændinge slet ikke opfatte udtaleforskellen
mellem bønder og bønner, og man skal
have øvet sig længe før man også kan
gengive stødet - på de rigtige steder!

hvorfor er vi helt sikre på at der er trykstærkt er i
der 'er en telefon ved havnen
men tryksvagt i
der er en sælhund i havnen igen
0

Det er et hyr at forklare en udlænding
reglen for dette, men det kan lade sig
gøre.
Eller se på denne konstruktion, som
er ganske almindeligt dansk tale- og
skriftsprog: havebordet tror jeg ikke, vi
kan hindre, at de tager med. Sætningens
førsteled, havebordet, er genstandsled
for udsagnsleddet to bisætninger længere til højre. Denne »sætningsknude«
er der ikke mange sprog der har, og os
giver den mulighed for meget smidig
pointering i tale og skrift.
Tænk også på at vi har ét ord, måtte,
som dels betyder 'have tilladelse til',
dels det modsatte, nemlig 'have pligt
til'. Altså svarende til engelsk may og
must, tysk diirfen og mussen. Men vi er
aldrig i tvivl om hvilken betydning der
Grammatisk og strukturel
foreligger, for det holder grammatikken
klarhed
nøje styr på: hvis jeg må komme i eftermiddag (tilladelse) - nu må du skynde
Også i grammatikken er der masser af
dig lidt (pligt).
den slags tilfælde hvor dansk har en
Det hænder også at beundringen for
skelnen som udlændinge kan have stort
et raffinement i det fremmede sprog får
besvær med at finde ud af.
Vi har fx tre passiver i dansk: hentes os til at overse at vi har det samme i
- bliver hentet - er hentet, og det er der dansk. Tag nu fx det engelske par more
('flere') og several ('adskillige'), som
ikke mange der gør os efter. Vi skelner
altså klart mellem avisen skal hentes - vi allerede har været inde på. Vi har fakavisen skal blive hentet og mellem avi- tisk det samme på dansk. Og oven i
sen blev hentet - avisen er hentet, og det købet skelner vi mellem fler(e) og
mer(e), hvad man jo ikke gør på ener skam ikke så ligetil.
gelsk: Lise har mer(e) energi end Ole <¬
For folk med fx romansk eller slavisk
jeg kan godt lide det mere krydredébaggrund er det ret svært at forstå hvad
Lise har fler(e) søskende end Ole - vi
forskellen er mellem han spiste og han
traf flere kendte politikere.
har spist, for der er ikke noget i deres
sprog som svarer nøje hertil. Selv noget
så ligetil som Lise brugte hendes penge Normaliseringens effekt
og Lise brugte sine penge er svært og Et andet forhold der gør at danskere er
tilbøjelige til at tro at andre sprog er
mystisk for de fleste udlændinge. Og
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højere, finere og ædlere end dansk, er
noget der hænger sammen med undervisningen.
Vi diskuterer ustandselig de konkurrerende former i vores sprog. Hedder
det vores eller vor? Forpligte eller forpligtige! Hvorfor siger nogle han er
hurtigere end jeg når det naturlige er
...end mig! Skal vi skrive resurse eller
ressource! Hvad er det rette: efter at vi
var gået eller efter vi var gået! Man
kunne blive ved, og det gør man.
Når vi bliver undervist i et fremmedsprog, oplever vi at det går efter
helt anderledes faste regler end dansk.
Der er remser og bøjningsmønstre og en
logisk og klar syntaks. Det skal være
sådan og sådan, ikke noget med begge
dele eller tvivl om hvad der er rigtigt.
Lære- og håndbøger lyser af grammatisk og strukturel klarhed, og danskerne
bøjer hovedet i beundring for det fremmede og ydmyg undseelse over det
hjemlige.
Men det er igen ren illusion. Når man
underviser i et fremmedsprog, så forenkler man, over for både begyndere og
viderekomne. Det gør man for at kunne
formulere regler, lave remser og opstille
klare og illustrative mønstre for eleverne. Det kan kun lade sig gøre hvis man
ser bort fra de fleste undtagelser, dobbeltformer og ubeslutsomheder i sproget. På den måde kommer fremmedsproget til at fremstå som noget langt
mere regel- og principfast end det er.
Nøjagtig det samme gør de lærere der
underviser udlændinge i dansk. De gør
deres elever en tjeneste ved at vælge
mellem vor og vores, så de ikke skal
ulejlige sig med at træffe beslutning
selv. Hvis eleverne kender formen forpligte, er det ret ligegyldigt med den anden. Det er også tilstrækkeligt med én
stavemåde, fx i tilfældet resurse/ressource, og én udtale: man behøver ikke
at bebyrde eleverne med dobbeltheden

mer/mere og flerjflere, når nu skriften
kun har mere og flere. Han er hurtigere
end jeg/mig: man lærer dem det ene eller det andet, enten det der svarer til forholdene i en del andre sprog (...end jeg)
eller det som de fleste danskere vitterlig
siger (...end mig).
Kigger man i en lærebog i dansk for
udlændinge, fremstår vort modersmål
såmænd som et sprog efter fast køreplan
på grammatikkens skinner. Dette er lige
så lidt sandheden om dansk som det er
sandheden om andre sprog.
Men sammenligner man det faktisk
eksisterende dansk med en forenklet og
normaliseret udgave af fremmedsproget, så er det klart at man kommer til et
galt resultat.
Dette kan kun blive korte isolerede eksempler, men en større samlet fremstilling af det danske ordforråd og den danske grammatik kan systematisk vise at
dansk er et ganske almindeligt veludviklet sprog med et stærkt differentieret
ordforråd og en kompliceret, præcis og
fintfølende grammatik - lige som fx engelsk, fransk og tysk.
Forskning og undervisning
Det er først i løbet af de sidste ca. 30 år
at udlændinge uden for Norden for alvor er begyndt at interessere sig for at
studere og lære dansk. Det var hverken
sprogforskningen eller lærerne forberedt på. Hidtil havde sprogforskerne
skrevet danske ordbøger og grammatikker for danskere, og dansklærerne
havde undervist danske elever i deres
modersmål.
Da undervisningen i dansk for udlændinge skulle i gang, havde lærerne
for lidt forskning at bygge på, og deres
teoretiske kendskab til dansk var stort
set begrænset til det man skulle bruge
for at undervise danske elever. Yderligere var man nødt til at ansætte en del
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lærere hvis eneste kvalifikation var at
de talte dansk. Denne kategori af lærere,
som altså manglede al teoretisk indsigt,
var tilbøjelige til at sige til deres elever
at der ikke rigtig er regler for dansk, det
er noget man må se at få på fornemmelsen.
Dette ukvalificerede sludder bidrager
naturligvis til vrangforestillingen at
dansk er et udflippet, udisciplineret og
mindreværdigt sprog.
Der er sket meget i udforskningen af
det danske sprog de sidste 25 år, og
fremmedsprogspædagogikken
blomstrer som forsknings- og uddannelsesområde. Derfor er der også kommet
masser af dygtige dansklærere til, kyndige folk som ikke markedsfører dansk
som et loppemarked eller sammenligner sproget med en lavstammet bastard.

sprog uden videre egnet til hvilket som
helst formål. Skulle man fx nedsætte sig
som fanger i Grønland og kommunikere
på fransk med andre fransktalende fangere, ville man hurtigt opdage at det
duer fransk ikke rigtigt til. Men der er
intet i vejen for at Iransk i løbet af nogen tid kan forbedres, bl.a. ved supplering af ordforrådet, så det bliver lige så
velegnet som grønlandsk.
Det er det vi kan iagttage i det danske
sprogs tusindårige historie: Sproget
skal hele tiden løse nye opgaver, så der
kan kommunikeres om kristendom,
verdslig lærdom, politik, filosofi, teknik
osv. Hver gang noget nyt dukker op i historien, skal sproget indrette sig, og det
gør det så.
Der er intet som det danske sprog
ikke kan klare!

Findes der dårlige sprog?
Et dårligt sprog må, lige som en dårlig
skruenøgle, et dårligt hus eller en dårlig
stol, være et sprog der ikke opfylder sit
formål, nemlig at tjene som meddelelsesmiddel om den omgivende verden
og som udtryk for tanker og følelser.
Der er intet der tyder på at der findes
sprog af ringere kvalitet, altså sprog
som hindrer tanker i at blive tænkt og
meddelelser i at blive meddelt fra et individ til et andet. Eller som besværliggør disse processer. Der findes naturligvis mennesker som er elendige til at
bruge deres sprog, men dette er ikke
sprogets skyld.
Og hvis man hører en landsmand erklære at han absolut ikke kan udtrykke
sig klart og præcist på dansk, men altid
er nødt til at ty til fransk eller engelsk,
så kaii man godt regne med at han bare
er dårlig til dansk og sandsynligvis
endnu ringere til fransk og engelsk, siden han selv kan tro at han er bedre til
det end til dansk.
Men selvfølgelig er ikke ethvert

I den artikel som indledningscitatet er
taget fra, opfordrer Ebbe Kløvedal
Reich sine landsmænd til at agte og elske det danske sprog. Men når sproget
er en lavstammet bastard, må det jo
blive en agtelse på trods og en medlidende kærlighed.
Imidlertid er det et galt signalement.
Det danske sprog er en høj båren jomfru
og en ædel kongebrud, og det kræver ingen overvindelse at agte og ære hende.
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Et brev er et møde
- også når det offentlige er afsender
Når vi i Social- og sundhedsforvaltningen i Helsingør sidste år tog fat på sproget i vores breve til borgerne, så var det
ikke fordi vi ønskede at gå sprogkunstnere og sprogrøgtere i bedene.
Næh, vi var bare grundigt trætte af, at
mange kontaktede os for at få »oversat«
de breve, vi sendte til dem. Det var spild
af både deres og vores tid, og det skabte
irritation. Og irritationen stillede sig i
vejen for vores ønske om, at folk skulle
være tilfredse med den kontakt, de
havde med os. Uanset om mødet havde
et glædeligt eller trist udgangspunkt, så
skulle kontakten være i orden.
»Tak for brevet!«
Mange hundrede standardformuleringer blev gået efter i sømmene. Vi lugede
ud i indskudte sætninger, passiver og
omvendte ordstillinger. V i satte punktummer. V i erstattede lange ord med
korte. V i holdt op med at skrive »herved bekræftes modtagelsen af Deres
skrivelse af d.d.« og begyndte at skrive
»Tak for brevet«. Og breve var ikke
længere anonyme, kopierede standardskrivelser - de blev breve fra menneske
til menneske, med venlig hilsen.
Arbejdet med at gøre brevene bedre
gjorde os klogere på andet end svære
ord, sætningslængder og syntaks.
Vi er blevet mere opmærksomme på
forskelle og ligheder mellem kontakt
ansigt til ansigt og skriftlig information.
Vi møder hinanden i sproget - når vi
sidder overfor hinanden, og når vi sender og modtager et brev. Et brev er også
et møde. I den direkte, mundtlige kontakt kan kropssprog og øjenkontakt

både formilde og formidle. Og vi. kan
umiddelbart aflæse reaktionen, når vi
fortæller noget. Vi kan, hvis ellers vi er
dygtige, få en fornuftig dialog igang.
Men når vi skriver til folk, så er det kun
de nøgne, skrevne ord, der tæller. Sammen med rudekuverten og det officielle
brevpapir.
Afstand og kontakt
Når jeg tænker på, hvor mange kroner
både offentlige og private virksomheder
har brugt på modernisering af brevpapiret, og det, man under ét kalder »den
grafiske identitet«, så er det i grunden
forbløffende, hvor lidt opmærksomhed
der er om, hvad designprogrammet skal
formidle. Mange offentlige virksomheder er faldet i den grøft, hvor designet
bliver for »glat«, for »pænt« og for afstandsskabende. Andre steder har for
eksempel kommuner og amter overtaget den mest platte reklame-æstetik tilsyneladende ud fra håbet om at kunne
konkurrere med tilbudsaviserne fra den
lokale discount-butik.
Både sprog og design kan såvel skabe
afstand som kontakt. Når vi ønsker kontakt, så er der flere grunde: Vi vil spare
tid, både borgerens og vores egen. Det
gør vi ved at skabe en direkte, god kommunikation, hvor vi slipper for blokeringer, aggressioner og misforståelser.
Men det er også et spørgsmål om almindelig høflighed: der er ingen grund
til at folk skal føle sig uvidende og utilstrækkelige, når de modtager et brev fra
en offentlig virksomhed. Og guderne
skal vide, at vi allesam men kan komme
til at føle os dumme, hvis vi bliver mødt
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med en gang blandet kancellistil, akademiker-jargon, fag-swahili og management-ordgyderi. Offipyk, med andre
ord.
En hel masse mennesker har virkelig
alvorlige problemer. Hver ottende dansker er funktionel analfabet. 47% af be folkningen ønsker mere letforståeligt
sprog i henvendelser fra det offentlige,
viser en undersøgelse af danskernes
læsefærdigheder fra 1991. Paradokset
er, at vi lever i et informationssamfund,
men at færre og færre kan gennem- og
overskue informationerne. I den sammenhæng har det offentlige en kæmpe
forpligtelse: V i skal også skabe kontakt
til den funktionelle analfabet og de andre dårlige læsere. Det er også dem, der
betaler vores løn. Vi er til for dem.
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Den forpligtelse kan vi ikke leve op
til alene ved at hælde flere penge i kommunikationen. Det offentlige står nemlig i det dilemma, at den typiske skatteyder mener, at vi skal holde igen, vi er
blevet for store, dominerende og pengeslugende. Men den samme skatteyder
har af og til en anden hat på. Så er
han/hun pludselig en krævende bruger,
der synes, at vores service er for ringe,
vores åbningstider for korte og vores
ventelister for lange.
Vores praksis, og de signaler, vi udsender, skal passe både til den nærige
skatteyder og den krævende borger! Da
folk i almindelighed ikke er skizofrene,
så skal vi forsøge at tale til »fællesnævneren«, nemlig den skatteyder, der
gerne vil ha' noget for pengene og sam-
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