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H v o r f o r forsvinder dialekterne?
Man har givet skolen og læsefærdigheden
skylden, man har søgt årsagen i vandringen
fra land til by, og man har lagt ansvaret, på
radio og tv. Men nok så vigtige synes de dialekttalendes egne holdninger at være. Side 6
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N y e o r d i dansk
Grunden til at det er så svært at lave nye ord,
er såmænd kun at vi ikke kan tage os sammen til at vedtage at det er let!
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Den pietetsfulde respektløshed
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er den gode oversætters hoveddyd: han skal
være loyal over for originaltekstens indhold
og budskab, men mht. form er det det sprog
han oversætter til, han skal respektere.
Side 16

Så har vi balladen!
Grammatik er ikke noget populært fag i skolen, men kunne være en frydefuld, bevidsthedsudvidende oplevelse. Hvis ikke videnskaben og undervisningen havde ødelagt det
hele allerede for 2.000 år siden.
Side 21

Ramaskrig
Ved du hvad et ramaskrig er? Kender du reglerne for forkortelsespunktum ? O g hvad er
egentlig &n fejefyr? Tjek din sprogviden!
Side 32
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princippet er alle sprog
i stand til at udtrykke det
samme. Og påstande om
at et givet nationalsprog typisk: det man selv bruger - på et bestemt historisk tidspunkt i særlig
grad skulle være egnet til
at udtrykke »den menneskelige tanke« kan kun
betegnes som udslag af
chauvinisme.

Klaus Kjøller

PfOSlfGheder
Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om
sprog, men det er også fine detaljer I sproget s o m 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:
Mål & Mæle,
Pernille Frost
C/o Dansk Sprognævn
Njalsgade 80, 2300 København S
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Bebrejde
Har Mål & Mæle lagt mærke til at bebrejde nu bruges på en anden måde
end før? Tidligere bebrejdede man en
noget, men nu bebrejder man en for
noget. Hvorfor nu det?
Thomas Hansen
Slangerup
l Ja, det har v i lagt mærke til, og v i
har oven i købet en forklaring på denne
udvikling. I øvrigt er der eksempler på
bebrejde for som er et par hundrede år
gamle, men der er ingen tvivl om at det
er noget der breder sig i disse år.
Bebrejde er et udsagsnord med indirekte og direkte objekt. En typisk forbindelse af denne art er jeg gav hende
nøglen. Den betyder at jeg (grundleddet) gjorde et eller andet hvis resultat
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var at hun fik nøglen. Forholdet mellem indirekte og direkte objekt er det
der svarer til forholdet mellem grundled og genstandsled forbundet med få.
Se på eksempler som vi sender Dem en
kvittering (De får en kvittering), de tilbød mig en hot dog, han rakte mig avisen, hun lånte mig sin skrivemaskine,
hent mig lige en avis.
De findes også med præcis det modsatte betydningsforhokl, altså »miste«:
de fratog mig alle mine penge, man
nægtede os opholdstilladelse, de fradømte ham kørekortet, reparationen
kostede mig en formue osv.
Når det normale er at der består et
fålmiste-foiholå
mellem indirekte og
direkte objekt, er det let at se at be6/tyYfe-konstruktionen falder udenfor:
hun bebrejdede ham hans opførsel; her
kan man ikke se noget få/miste-iorhold
mellem ham og hans opførsel. Det er
et atypisk eller »dårligt« indirekte objekt v i har her.
Denne skævhed retter sproget så op
på ved at ændre konstruktionen: hun
bebrejdede ham for hans opførsel. Det
v i l sige at bebrejde grammatisk flyttes
over til nogle udsagnsord som det ligner i forvejen: hun dadlede/kritiserede/roste ham for hans opførsel.
Bebrejde en noget udskilles af sproget, så at sige som et generende fremmedlegeme. Men det vil tage nogen
tid. Når jeg bliver spurgt, svarer jeg
stadig at det er forkert at sige eller
skrive jeg bebrejder Dem ikke for noget. Det korrekte er stadig det forkerte
jeg bebrejder Dem ikke noget.
EH

? L ø g n og latin
Hvorfor optræder latin egentlig i udtrykket »løgn og latin«? Man skulle
snarere tro, at latin var noget positivt,
som det jo er når man taler om at noget
er »god latin«.
G. Lindahl
KøbenhavnN

sværgelse hokus pokus ... filiokus! og
derefter lader miraklet åbenbaics.
PF
? Livet i sofaen
Har Mål & Mæle bemærket at det
»poetiske udtryk« sofavælger nu bruges om fjernbetjeningen til tv'et?
Lund, Hellerup

! Det er rigtigt at løgn og latin brages
som en tautologi, altså et dobbelt udtryk, hvor de to led nærmest er indbyrdes synonyme, eller i hvert fald beslægtede; spot og spe, lys og lygte og
gods og guld er andre eksempler på
tautologier.
Løgn og latin er sandsynligvis en
forkortelse af et lidt længere ordsprog,
som man kan finde i Peder Syvs ordsprogssamling fra 1682: Var løgn latin,
da var mange lærde folk. I dette ordsprog er latinen jo netop ikke sidestillet
med løgn, men det er alligevel nærliggende at tautologien opstår. Dels står
udtrykkene side om side i ordsproget;
dels er der bogstavrim (løgn og latin
begynder begge med I), hvilket er et
typisk træk ved tautologien; og dels
kan man jo som lægmand have grund
til at opfatte latinen negativt som 'uforståeligt vrøvl'.
Samme holdning til latinen er formentlig skyld i , at v i har fået udtrykket
hokuspokus. Dette skal nemlig være
den verdslige udlægning af teksten til
den kirkelige nadver, der blev gennemført på latin - ligesom gudstjenesten i
øvrigt - indtil reformationen. Nadverbrødets forvandling bliver i den katolske tradition bl.a. ledsaget af ordene
»hoc est... filii corpus« - 'dette er ...
sønnens legeme', og det er rimeligvis
den situation, der efterlignes i ord og
gerning, når taskenspillere og tryllekunstnere udtaler den uforståelige be-

1 Nej, ikke før nu. Det er endda så
etableret, at Politikens Slangordbog fra
1993 har registreret denne betydning.
U d over at det er morsomt, er det et
godt eksempel på, hvordan sproget »leger med sig selv«; i dette tilfælde på
den måde, at et slangudtryk opstår ved
at genbruge og spille på et allerede
etableret udtryk.
De første sofavælgere så v i i 1939 i
forbindelse med folkeafstemningen om
en ændret grundlov. Ifølge T. VogelJørgensen i »Bevingede Ord« opstod
udtrykket sofavælger som skældsord
om de vælgere, der fulgte partiet Venstres råd om overhovedet ikke at
stemme, for på den måde at forhindre
vedtagelsen af grundlovsændringen
ved en for lav stemmedeltagelse. Sofavælgeriet var altså et valgteknisk instrument i en situation, hvor der ellers
var flertal for ændringsforslaget.
Vogel-Jørgensen mener at udtrykket
dengang blev dannet i analogi med det
nedsættende udtryk sofabonde, som på
det tidspunkt betegnede en bonde, der
var så velstillet, at han ikke behøvede
at deltage personligt i gårdens drift.
Oprindeligt bebrejdede man altså
sofavælgeren hans manglende demokratiske ansvarsfølelse, men i dag er
ordet vel knap nok nedsættende (jf. at
Nudansk Ordbog definerer en sofavælger som 'person, der undlader at afgive
sin stemme ved et valg'); i disse tider
kan man snarere spore en vis sympati
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for sofavælgerens politikerlede og frustration.
Sofavælger er også blevet brugt ironisk
i den pålydende betydning 'en, der vælger sofa(er)':
»Sofa på 17 måder. High tech eller
hygge? Spørgsmålet gælder sofavælgerne, for selv om Milano har givet de
hårde møbler dødsstødet, fremstilles
der fortsat nye sofaer, som ikke bliver
borte i puder og polster (Bo Bedre, okt.
1988)«.
Den pålydende brug er ligesom
'slangbrugen' en reference til 'ikkestemmer-betydningen', og uden denne
kunne de to andre dårligt tænkes.
Sofavælgerens nære slægtning er sofaatleten, som if. Politikens Slangordbog
er det ivrige sportsmenneske, der ironisk nok nøjes med at se andre røre sig
på tv-skærnien.
Den yngste sofageneration er sofakartoflerne (fra eng. couch potato).
Det er de inkarnerede tv/video-narkomaner, som med »sofavælgeren« i
hånden spiser sig til en kartoffellignende facon i chips, slik og cola.
PF
? Udtalen af ø og å
Allerførst v i l jeg udtrykke min glæde
over at bladet, trods økonomiske vanskeligheder, vedbliver at udkomme.
Til spørgsmålet: Jeg er kommet alvorlig i tvivl om udtaleai af vokalen i
ordene »grød«, »rød« og »råd«, det
sidste navneordet. Jeg har konsulteret
forskellige udtaleordbøger og fundet at
de angiver forskellige vokaler. Selv
kan jeg ikke konstatere nogen forskelle
i min egen udtale af vokalerne i f.eks.
»grød« og »gråd«.
Er det min udtale der er afvigende,
måske dialektal? Jeg er opvokset på
4

Østfyn. Eller er der en tendens til at de
to vokaler er ved at falde sammen?
Tue Eriksen
Århus N
! Der er en tendens til, at vokalerne i
rød og råd falder sammen. Nemlig
sådan, at kort [o] i grød og rød m.fl.
tenderer mod kort [å\. Tendensen er
omtalt i Jørn Lunds og min »Dansk
Rigsmål« i 1975, § 26, side 170. Ligeledes finder man i »Den Store Danske
Udtaleordbog« 1992 under rød, rødgrød, og stednavne på -rød former som
[Våd , råd'gråd,
hihråd'].
Sammenfaldet med ord som råd,
gråd, forudsætter altså, at også disse
sidste udtales med kort vokal, hvad der
er typisk for yngres og unges sprog. Se
nummerhenvisning 8 i udtaleordbogen.
Der er tale om en af de mange rpåvirkninger, der har præget (hærget?)
dansk de sidste ca. 150 år - ikke om
noget dialektalt. Her virker den sådan,
at et foranstående r »trækker« vokalen
tilbage i munden, så at den ændres fra
at være en fortungevokal til at blive en
bagtungevokal. V i møder en nærbeslægtet tendens ved [-ryd -], der tenderer mod [-rM<9'], så at fx forbryder udtales »forbrudder«.
Der er netop kun tale om en tendens,
så det er ikke sikkert, at rød = råd osv.
bliver fremtidens udtale, bl.a. fordi der
ved rød findes en modtendens, nemlig
til at udtale vokalen med [ø] som i øl:
[rød ] - ikke at forveksle med den oprindelige udtale med lang vokal:
[Vø'd].
Overhovedet stiller rød -+ råd-lydloven ret strenge krav: 1) foranstående
[r], 2) kort [6], 3) efterflg. [d], 4) stød
på [d], dette 4. krav er dog nok en indirekte følge af 2. Derved bliver det ret
få ord, der kan rammes, hvad der formentlig hæmmer tendensen. Det er
3
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også ret usædvanligt ved de danske rpåvirkninger, at r-lyden ikke primært
virker åbnende, men derimod tilbagetrækkende.
Det skal blive interessant at følge
fremtidens sproghistorie - hvis du forstår, hvad jeg mener. Særlig morsomt
bliver det at høre, om det danske
sprogs shibbolet par excellence, rødgrød med fløde, skifter status. Det har
hidtil, på godmodig vis, skilt udlændinge fra danskere, men kunne tænkes
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at gå over til at skille danskerne indbyrdes: Rødgrød med fløde eller rådgråd med fløde'!
Men i hvert fald ikke rådgråd med
flådel For der er jo ikke tale om, at ølyd generelt bliver til å-lyd. Ej heller
ændrer ø-lydene foran r sig til å. Før
kommer - ikke i nogen betydning - til
at lyde som får, * dørskab ikke som
dårskab.
„ . ,
Lars Brink
T

* Uetableret, men Erik Hansen har lovet mig at
lave et møbel, der passer til ordet.

Mål & Mæle udkommer 4 gange om året, og
abonnementsprisen er kr. 148,00 pr. årgang.
Man kan tegne abonnement ved at skrive
eller ringe til Elbro-Tryk. Hertil retter man
også henvendelse om adresseforandring eller
fejl ved bladets levering. Eftertryk af tekst og
illustrationer er tilladt når kilden angives.
Spørgsmål til læserbrevkassen
samt manuskripter til Mål & Mæle sendes til: Mål &
Mæle, Pernille Frost, c/o Dansk Sprognævn,
Njalsgade 80, 2300 København S.
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er det dog syud,
at dialekterne forsvinder!

HYCMT

Ovenstående er både titlen på denne artikel og den mest benyttede replik, når
samtalen drejer sig om udtyndingen i de
danske dialekters mangfoldighed. Men
som det er med Jeppe på Bjergets drikkeri, tilfredsstilles man også i dette
tilfælde med en konstatering af elendigheden uden at stille spørgsmålet: Hvorfor?
Jeg har brugt en del kræfter og energi
på at undersøge nogle af de forhold, jeg
mener har indflydelse på den dialektale
situation i dagens Danmark. Artiklen
skal ikke læses som en endegyldig forklaring, men som et lille forsøg på at få
alle os, der synes, det er så synd for dialekterne, til lige at tænke os om en gang
til.

Teori og praksis
A t der til tider er forskel på teori og
praksis, er ingen hemmelighed. Hvor
stor denne forskel kan være, gik op for
mig, da jeg indledte mine undersøgelser
i en københavnsk folkeskoles 3., 6. og 9.
klasse. Disse undersøgelser skulle underbygge en teori om den danske folkeskoles store og vigtige rolle i den sproglige normering af børn. Teoretisk skulle
skolen bevirke elevernes flugt fra dialekten over et regionalt sprog mod den
sproglige endestation rigsmål.
Resultaterne viste ikke bare afvigelser fra det teoretiske oplæg, men til tider
pegede teori og resultater i modsatte retninger. Eleverne var ganske som forventet rettet mod rigsmålet, men der var
ingen tegn på, at skolen var den store
normgivende instans i dette spil. Ten6

densen gik mod, at eleverne havde disse
holdninger allerede før skolegangen.
Med dyb undren over disse afvigelser
blandet med lyst til at finde ud af, hvor
elevernes holdninger stammede fra,
flyttede jeg mine undersøgelser til Thy.
I dette yderste hjørne af Danmark mente
jeg eleverne var tættere på dialekten i
det daglige, end det var tilfældet med
københavnerbørnene. M e n resultaterne
var de samme, der var heller ikke i Thy
nogen sammenhæng mellem påstanden
om folkeskolens rolle og de praktiske
resultater.
På dette tidspunkt flyttede jeg nærmest i panik undersøgelserne til en børnehaveklasse i Thy. På den måde mente
jeg at være dækket ind til en endelig aflivning af den teoretiske påstand, nu var
jeg sammen med børn, der endnu ikke
havde modtaget egentlig modersmålsundervisning i skolen, og samtidig boede de i et dialekttæt område.

Sprog og personlighed
Børnehaveklassebørnene delte holdninger med alle de andre elever, og uanset
elevernes alder viste konklusionerne
meget klare holdninger til varianter af
det danske sprog. Eleverne forbandt den
sproglige variant med en bestemt type
person.
E n dialekttalende er håbløs gammeldags, bondsk, ubegavet, men et socialt rart og imødekommende menneske.
En person, der taler et regionalt
præget sprog, er ifølge eleverne den

bløde mellemvare, hverken særlig
klog, smart eller tiltalende.
En rigsmålstalende person er begavet, moderne, »byagtig«, men ikke
særlig socialt attraktiv.
Med det faktum, at der var enighed om
disse tre persontyper, uanset om de implicerede elever var 6 eller 16 år, var jeg
ikke blevet meget klogere på holdningernes opståen, men en hel del mere
nysgerrig.

Thy-undersøgelsen
Stærkt inspireret af nysgerrigheden og
disse konklusioner skulle min næste undersøgelse have til formål at fastslå
sprogholdningernes betydning for den
proces væk fra dialekten, v i er vidner til
i dag. Samtidig håbede jeg så endelig at
kunne finde holdningernes oprindelse
ved både at inddrage elever (fra både
land- og byskole), forældre og dansklærere. Undersøgelserne skulle endnu
en gang foregå i Thy. Interessen for

dette område er ikke den rene filantropi,
men det gav mig mulighed for samtidig
at frekventere mit barndomshjem, oftere end det ellers var muligt. Undersøgelsen kom til at bestå af tre hoveddele :
1) En undersøgelse i to 6.-klasser, en
på landet og en i byen. Undersøgelsen
var en såkaldt matched guise-unéemøgelse. Matched guise-teknikken går ud
på, at informanterne, i dette tilfælde elever og lærere, lytter til båndoptagelser
af forskellige sproglige varianter. I min
undersøgelse var der prøver af dialekten
(thybomål), regionalsproget (thistedsk)
og rigsmål. »Fidusen« ved denne metode er, at det er den samme person, der
har indtalt de forskellige varianter, men
dette er informanterne ikke vidende om,
og jeg har endnu ikke oplevet, at de
gætter det. De skal vurdere talerens personlighed i flere dimensioner af typen
ung-gammel, dum-klog og pæn-grim.
Illustrationen nedenunder viser afkrydsningeskemaerne. D a der hverken

1. gammel

ung

2. grim

pæn

3. landlig

byagtig

4. dum

velbegavet

5. komisk

ikke komisk

6. moderne

gammeldags

7. selvsikker

genert

8. flink

utiltalende

9. bondsk

fin på det

10. pålidelig

upålidelig

11. storsnudet

ligefrem

12. hjælpsom

ikke hjælpsom
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er forskelle på oplæserens alder eller intelligens fra båndprøve til båndprøve, er
det de reelle holdninger til den enkelte
sproglige variant, der kommer frem i
undersøgelsen.
2) Anden hoveddel var elevernes
vurdering af eget sprog i forhold til de
tre båndprøver. Formålet med denne del
af undersøgelsen var at undersøge, i
hvilken grad elevernes holdninger til
forskelligt sprog smittede af i vurderingen af eget sprog. Som en form for kontrol af elevernes selvvurdering optog
jeg hele seancen på bånd.
3) Sidste del af undersøgelsen var en
ordinær
spørgeskemaundersøgelse,
hvor forældrene og lærerne var hovedpersoner. Spørgeskemaerne skulle belyse de officielle holdninger til de
sproglige varianter hos lærere og forældre, samtidig ville jeg gerne opdage
sproglige ideal- og skræmmebilleder
hos de to grupper.

Forventninger og sprogholdninger
Empiriske undersøgelser som denne er
altid forbundet med en række forventninger til, hvilke resultater der viser sig.
Disse forventninger stammer fra anden
tidligere forskning på området, både andres og egen, og teorien generelt.
U d over at jeg forventede at finde en
kønsmæssig forskel, forventede jeg, at
eleverne ville vurdere rigsmål som fagligt kompetencegivende, men socialt
ikke attraktivt, og at vurderingen af den
dialekttalende ville være modsat, og endelig at regionalmålet ville fungere som
den bløde mellemvare. Piger er nemlig i
denne type undersøgelser mere tilbageholdende, og de søger typisk væk fra det
ekstreme mod midten, mens drenge
søger direkte mod ekstremer og har
mere markante holdninger. Dog gælder
denne forskel ikke, når det drejer sig
som selvvurdering, hvor piger ofte pla8

æ r e r sig tættere på ekstremerne end det
er tilfældet i virkeligheden. I denne undersøgelse ville det sige, de placerede
sig tættere på rigsmål end drengene. (At
piger har en udpræget tendens til overrapportering som i dette eksempel,
burde være genstand for en undersøgelse.)
T i l spørgeskemaerne knyttede jeg
forventninger om, at lærerne, der jo har
en sproglig uddannelse, ville vise større
tolerance overfor både dialekt og regionalpræget tale. Desuden forventede jeg
hos forældrene endelig at finde kilden
til børnenes holdninger, altså en overensstemmelse mellem holdninger hos
forældre og børn.

Elever og lærere
Resultaterne af elevundersøgelsen både
opfyldte og skuffede mine forventninger. Dialekten blev vurderet ganske som
ventet. Vurderingen af rigsmål adskilte
sig heller ikke meget fra det forventede,
dog kunne der ses en tendens til, at den
sociale vurdering ikke var helt så negativ som ventet.
Den store uoverensstemmelse mellem forventninger og resultater kom i
vurderingen af regionalmål. Det var helt
tydeligt, at eleverne havde svært ved at
forholde sig entydigt til netop den variant, der ligger tættest på de fleste af elevernes eget sprog.
Pigerne skuffede ikke, de var meget
midtsøgende i vurderingen af båndprøverne. Og ikke mindst placerede de
deres eget sprog meget tæt på rigsmål.
Denne placering var i direkte uoverensstemmelse med sandheden. Drengene
havde et mere reelt billede af eget sprog
i forhold til båndprøverne, og de var
heller ikke bange for ekstremerne i
hverken vurderingen eller den efterfølgende samtale.
Hvis jeg havde ventet et stor sproglig
tolerance hos de to dansklærere var

I

dette undersøgelsens mest mislykkede
forventning. Der var ingen, absolut ingen, udvidet tolerance, derimod en til tider nærmest rabiat holdning til både regionalmål og dialekt, der ifølge lærerne
må vige pladsen for rigsmål i elevernes
munde. Jeg håber og tror dog ikke, disse
to lærere er repræsentative for den samlede lærerstand i Danmark.

Forældrenes sprogholdninger
Forældrene afspejler i høj grad elevernes holdninger - eller er det omvendt,
og har v i her kilden til elevernes holdninger? Jeg mener, om v i ikke har løst
hele mysteriet, så har vi fundet en af de
væsentlige forklaringer.
Forældrene ønsker hævet over enhver tvivl, at deres børn skal vokse op
som rigsmålstalende, men det er de
samme forældre, der hævder, at dialekterne er både smukke og bevaringsværdige. E n lille ting til eftertanke er de
fejl, forældrene retter hos deres børn:
Halvdelen af de gange, der rettes på barnets sprog, er det et bandeord, mens det
hele 25 % af gangene drejer sig om
egentlige dialektfejl, altså afsmitning
fra dialekt på rigsmålet; i Thy er det

særligt problemer med den ubestemte
artikel en, der stort set altid benyttes i
stedet for et, og tilsvarende problemer
med de demonstative pronominer den/
det. Men direkte adspurgt lovpriser det
store flertal dialekterne, forældrenes
»dialekt top 3« ser således ud:
1. Sønderjysk
2. Fynsk
3. Vendelbomål
Det er symptomatisk, at disse dialekter
er placeret geografisk langt væk fra
Thy, mens »den grimmeste dialekt top
3« bortset fra 1.-pladsen er noget tættere på:
1. Københavnsk
2. Vorupørsk
3. Morsingbomål
Vorupør er et lille fiskerleje ved Vesterhavet, ikke mere end 15 km fra skolerne, og der er ikke længere til L i m fjordsøen Mors. Det københavnske er
nøje udspecificeret som enten nørrebrosk, vesterbrosk eller indre københavnsk, lidt pudsigt at man i Thy kender
så nøje forskel på de københavnske dialekter.
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På spørgsmålet om, hvilket sprogligt
idealbillede forældrene havde for deres
børn, var der et ganske entydigt svar.
Der var vel at mærke ingen afkrydsningsmuligheder, men forældrene skrev
bare navnet på personen, der ikke overraskende var Dronning Margrethe. Hele
29 % af forældrene så gerne at deres
barn ville komme til at tale som dronningen, en lidt pudsig tanke: to 6.-klasser i Thy, der taler den ikke så 1995-levende variant af det danske sprog som
tales på Amalienborg. Der var nævnt
andre idealer, alle rigsmålstalende, men
ingen fik mere end en stemme. Æren
som det absolutte skræmmebillede deles mellem Preben Møller Hansen og
Kresten Poulsgaard, og alle der kommer
ind på denne liste, er på den ene eller
anden måde dialekttalende. Stof til eftertanke.

Sproglig påvirkning eller ej ?
A t v i i dagens Danmark gennemgår en
sproglig ændringsproces væk fra dialekterne, er der som før nævnt ingen
tvivl om, og årsagen har haft mange forskellige mere eller mindre velbegrundede forklædninger.
Det er fjernsynets skyld! E n ikke
sjælden forklaring. Men jeg v i l gerne
sætte spørgsmålstegn ved denne forklaring. Tv er ikke et sprogligt medie, men
derimod overvejende visuelt, og jeg
mener den sproglige påvirkning fra tv
hovedsagelig består af ord eller vendinger, der overlever i det danske sprog
kortere eller længere tid af typen »bobbob« fra »The Julekalender«. A t tv spiller på vores sprogholdninger og fordomme, er en helt anden diskussion,
f.eks. den ikke så smarte, århusiansk-talende Jacob Haugaard, der gang på
gang trynes af smarte, hurtige Lotte
Heise på rejser for T V 2 rundt om i verden.
En anden meget brugt forklaring er
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den store geografiske mobilitet i samfundet. V i bliver ikke længere boende
på vores fødeegn hele livet, men heller
ikke dette kan købes som forklaring.
Rundt om os i Europa er sproget flere
steder så stor en del af den personlige
identitet, at man uanset bopæl taler, som
man altid har gjort. Et eksempel på dette
ses i Italien, hvor de mange syditalienere, der arbejder på Fiat-fabrikkerne i
Torino, selv efter mange år og megen
mobning, taler deres oprindelige variant
af det italienske sprog.

Det er ikke synd for
dialekterne
Der er altså ingen af de gængse forklaringer, der kan betegnes som dækkende.
Derimod bør man nok vende blikket
indad og søge forklaringen i vores holdninger til sproget.
Når dialekten kendetegner en lidt
smådum og tossegod person, mens rigsmålet er den begavedes sprog, er det
måske ikke så mærkeligt at v i prøver at
give vores børn det rigsdanske med i
bagagen fra hjemmet. Altså skal en redningsaktion for de danske dialekter
starte med en grundig revision af vores
sprogholdninger, og kan dette ikke lade
sig gøre, er vi på vej mod det dialektløse
samfund. Et skræmmende, men også
yderst realistisk billede. Hvem ved,
måske er det den samme person, der synes, det er synd, at den sproglige mangfoldighed uddør, som retter sit barn, når
det bruger et dialektudtryk. E n slags
sproglig »survival of the fittest«.
Karen Marie Gjørup

Klemmensen,
født 1967.
Cand. mag i dansk og italiensk,
fra august 1995 ansat
på Amtsgymnasiet i Sønderborg.

Lad os lave ei ord!

I foråret 1995 udskrev Frederiksborg
Amt en konkurrence om et fyndord som
skulle minde især unge mennesker om
det farlige og forkastelige i at køre motorkøretøj i beruset tilstand. Konkurrencen blev vundet af en ung pige, hvis forslag var »Stay al i ve - don't drink and
drive!« (Vil man leve, må man ikke
både køre bil og drikke).
Det v i l bekræfte mange i deres bekymring for at det danske sprog er ved
at blive løbet over ende af det engelske.
Når et dansk amt ønsker at henvende sig
formanende til sine unge borgere, sker
det på engelsk!
Hvorfor accepterer v i alle de engelske ord i sproget ? Hvorfor laver v i ikke
nogle nye danske ord så v i kan undgå
briefing, drive-in, slow motion, show,
spray osv.?
Tjae, hvorfor...?
Denne artikel handler om hvordan
man laver nye ord - og om hvorfor man
somme tider ikke gør det.

Ord og sætninger
Sproget består af ord. Eller ordene ér
sproget. Det er den fornemmelse de fleste har: Ordene er det egentlige, grundelementerne.
Det er let at se at det ikke passer rigtigt.
For det første består ordene selv af en
masse smådele: u-an-sku-e-lig-t, misfor-stå-else-r-ne-s,
over-he-last-e osv.,
og egentlig er det vel disse såkaldte
morfemer sproget består af. M e n de er
så små, abstrakte og uselvstændige at de
er svære at få øje på.

For det andet er der sætninger, og ord
er ikke til så meget hvis de ikke indgår i
sætninger. Men sætninger er noget sært
flygtigt noget. De opstår hele tiden i
utallige mængder, og der er meget få
sætninger der er ens!
Ord derimod, de er til at tage og føle
på. Man kan tælle dem, genkende dem,
og man kan samle dem i en ordbog: Her
er de! Man kan dårligt forestille sig en
»sætningsbog«, og den ville da også
være ganske unyttig, bortset fra parlørerne, som jo delvis er sætningsbøger.
Ordene, deres betydning og bøjning
skal man lære, både i sit modersmål og
når man tilegner sig et fremmedsprog.
Man kan ikke regne ud hvad hus, Pferd
og girl betyder. Sætninger lærer man
ikke, men man lærer det grammatiske
system som sætningerne dannes efter,
og så kan man klare alle tænkelige sætninger - hvis man altså kender de ord
sætningerne består af.
Ord kan indimellem optræde som
sætninger, dvs. meddelelser, fx på skilte
og emballager:
Toiletter, Ud, Billetsalg, Sukker,
Terpentin
Men hovedreglen er at ordene skal stå i
en sætning, sammen med andre ord, for
at der skal komme en meddelelse ud af
det.
Nogle sætninger kan også have en vis
ordkarakter i den forstand at de skal
læres, man kan ikke regne deres betydning ud. Det gælder faste vendinger,
»idiomer«:
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man skal ikke skue hunden på hårene
han ved nok hvor David købte øllet
spis nu brød til!
Den slags skal læres ligesom ord. Men
hovedreglen er at v i forstår sætninger v i
aldrig har set før, og at v i kan lave sætninger i en uendelighed, bare v i kender
sprogets grammatiske system.

Behov for nye ord
Ordforrådet er altså ikke produktivt i
samme grad som grammatikken er det.
I løbet af vore første 10 leveår lærer v i
de allerfleste af de ord i modersmålet
som v i får brug for. Derefter går det
langsomt: V i lærer et vist antal nye ord
i takt med at v i får nye erfaringer, fx når
v i uddanner os, eller når v i støder på
nye ting eller fænomener i omverdenen.
Det ser ud til at en voksen dansker
som v i l følge med i hvad der siges og
skrives omkring ham, for tiden skal
lære 80-100 nye ord om året. Det er
hvad der kommer til i det almene ordforråd. For de særlige fagsprog er tallet
højere.
Men der skal altså løbende laves nye
ord i dansk. Det er nok ret sjældent at en
person eller en gruppe personer sætter
sig ned med det formål at beslutte hvad
den og den dims nu skal hedde på
dansk. De fleste nye ord opstår i huj og
hast når journalisten skriver eller oversætteren arbejder, og det foregår ikke
efter et strikst regelsystem som når man
laver sætninger.
Men regler er der.

Sammensætning og afledning
Den mest almindelige måde at danne et
nyt ord på, er at sætte det sammen af
elementer der findes i sproget i forvejen. Hvis et ord sættes sammen af selvstændige ord, har v i en sammensætning:
affaldsturisme, selskabstømning,
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skraldemandsmodel, ægdonor
Hvis det sættes sammen ef et selvstændigt ord og en eller flere forstavelser eller endelser, har v i en afledning:
bioaktiv, brutalisme, multikunst,
mobning
Mange sammensætninger og afledninger opleves næsten som sætninger i den
forstand at man forstår dem umiddelbart, selv om man ikke har set eller hørt
dem før:
hjemmeservice, skrotningspræmie,
genforhandle, skrankepaven
For at spare plads undlader Retskrivningsordbogen at optage en hel del af
den slags ganske uproblematiske ord.
Det gælder mange afledninger med endelserne -hed, -else og -en, og man finder ikke sammensætninger som møbelstof, løbetræning og dansktime. Dem
kan man lave på egen hånd, præcis som
man laver sætninger.

Oversættelse og direkte lån
Nye ord et tit oversættelser af ord i
fremmede sprog:
television
låttmjolk
Kriechspur
freeze dry

>
>
>
>

fjernsyn
letmælk
krybespor
frysetørre

I næsten alle tilfælde hvor det på den
måde kan lade sig gøre at oversætte led
for led, gør v i det. Det er således ikke
rigtigt at v i ukritisk og hæmningsløst
skovler fremmede, især engelske, ord
ind i sproget.
Det sker naturligvis at fremmede ord
ret ubearbejdet får adgang til dansk,
men det er altså især når det drejer sig
om usammensatte ord:
metode, kursus, begynde, nevø,
strejke, chip, freak, healer, screene,
zappe

Her er en egentlig oversættelse ikke
mulig, man må nykonstruere de danske
ord hvis man ikke kan forlige sig med
de fremmede. I øvrigt hænder det indimellem at også sammensætninger gengives uafhængigt af det fremmede
sprog. Som når windsurfing bliver til
brætsejlads og throw away bliver til engangs-.

Nytolkning og nyskabelse
Man kan danne et nyt ord ved at give et
gammelt en ny betydning.
Det skete da man i 1954 ny prægede
ordet ombudsmand; i middelalderen var
ombudsmanden den lokale repræsentant for kongen, nu betegner ordet den
af Folketinget udnævnte jurist der fører
tilsyn med den offentlige administration. Et andet ord som var blevet ledigt,
er bryde, som i middelalderen betegnede en opsynsmand eller forvalter. Da
Dansk Sprognævn blev bedt om at foreslå et dansk ord for ranger, overvejede man bryde, men i det afgørende
øjeblik svigtede modet, og man endte
med naturvejleder.
Det gammeldanske ord tyne betyder
'ødelægge' eller 'miste'. Det er faktisk
blevet foreslået af en dansk sprogmand
til afløsning af de engelske fade (udtales
fæjde) om svækkelse af lydstyrke, men
det blev jo ingen succes.
N u er der ikke mange gammeldanske
ord der er gået effektivt af brug og derfor ville kunne genoplives. M e n man
kan give gamle ord nye betydningsvariationer. Det er det der sker når man taler
om sværdet på en kædesav, motorhjælmen på en b i l og sålen på en rystepudser.
En orddannelsesmetode som så at
sige aldrig benyttes, er den rene nyskabelse. Der er ufattelige mængder af
uudnyttede ordstrukturer, så man kunne
uden videre kalde rock for tylk, en freak
kunne man kalde en bingel, at zappe

kunne passende hedde at dulte, og hvorfor skulle man ikke kalde juice for frilel
Fordi det er umuligt!
Grunden til at nyskabelse ikke benyttes, er at de nydannede ord er lige så afstikkende og sære som de fremmede ord
de gengiver. Grundprincippet i al orddannelse er øjensynlig at ord skal laves
af materiale som eksisterer i forvejen,
ligesom sætninger laves af de eksisterende ord.

Sprogrenserne
De mest kreative orddannere er den
stolte række af danske purister, sprogrensere. Idealistiske folk som ud fra forskellige motiver og mere eller mindre
radikalt ville udrydde fremmedlegemer
i sproget og beskytte det mod overgreb
udefra. Om sprogrensning og sprogrensere kan man læse i Henrik Galberg Jacobsen: Sprogrøgt i Danmark i
1930erne og 1940erne (1973, Dansk
Sprognævns skrifter nr. 6) og i Erik
Hansen og Jørn Lund: Kulturens Gesandter (1994).
Sprogrensernes orddannelsesmetode
er der ikke noget usædvanligt ved. Det
usædvanlige er deres konsekvens og
sammenbidte idealisme. Her kommer
nogle eksempler fra forskellige sprogrensere, den ældste fra 1875:
appetit
diagonal
egoist
fotografi
garage
niveau

>
>
>
>
>
>

madlyst
tværlinje
jegdyrker
lystegning
bilport
jævnhøjde

Nogle sprogrensere bruger metoden at
hente gamle ord frem i lyset:
gestus
gesandt
profeti
tribune

>
>
>
>

adbyrd
sendemand
sandsagn
hjal

Vore dages anglicismer (engelskheder)
13

