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Svampignoner, charlotteløg og advokados
Hvad er det der sker når Åros bliver til Århus og
universitet til undervisitet? V i går randt og tolker
ord som består af uforståelige elementer, så de bliver mere gennemsigtige. Fænomenet kaldes folkeetymologi og man kan læse om det
side 7

Arabisk i dansk

Sprogligheder

2

Svampignoner,
charlotteløg og
advokados

7

Islamisk, muslimsk
eller
muhammedansk
12

Hvad er forskellen på islamisk, muslimsk og muhammedansk? Der rodes med disse ord i den danske hverdag. Ligesom med stavningen af arabiske
navne med latinske bogstaver. Nu er der klar besked om arabisk i dansk,
side 12

Sprogfejl i aviserne 16

Den gode tone

26

Avisernes sprogfejl

Stilllllllleben

30

Mange skælder ud over at der er for mange sprogfejl i aviserne, men er det andet end en fornemmelse, en irritation over lidt uskyldigt sjusk? Ja,
det er det! Få syn for sagn
side 16

Om sprogets foranderlighed
Hvorfor er sprogfolk så irriterende tolerante og afslappede over for sprogbrugernes evindelige brud
på den sproglige norm? Kan de ikke se skoven for
bare træer, eller sniger de sig terapi om natten?
Læs sandheden
side 20

Den gode tone
1 1831 udkom der en bog om gode manerer. Den
har et afsnit om hvordan man bruger sproget på en
dannet måde. Læs om hvorfor man skal undgå
Pøbelens plumpe, lave Talemaader og Provineialismer,
side 26

Om sprogets ulidelige foranderlighed 20

Sprogviden ............. 32

'or danske retskrivning er
(som de andre europæiske)
opstået gradvis, idet slægt
efter slægt har prøvet og
kludret sig frem og meget
har fået lov til at sætte sig
fast, som aldrig burde være
godkendt. [...] Konservatisme har ført t i l at retskrivningen sejler med mange lig
i lasten: bogstaver som engang har været udtalt, men
for længst er forstummet.

Otto Jespersen
(1920)
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Sprocjlighecler
s

Denne hrevlcassc handler om sprogligheder. IWi or f»prrrjRinål og problemer om
sproy, mon i'oi er oyså fine detaljer i sproget som tron 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:
Møl & Mmiiøg
Pernille Frost
Mosevej 17, 2. th.
2860 Søborg
og mærk kuverten Sprogligheder,

! Bemærkninger til Mål & Mæle
1/96
I rubrikken »Sprogligheder« besvarer
EH spørgsmålet »strakt eller strukket?« og konkluderer at formen strukket stadig er uforklaret. Når henses til
at verbet strække lydligt og indholdsmæssigt ligger meget nær formen
trække, der netop bøjes trukket, synes
formen strukket at være nærliggende omend ikke godkendt.
Til spørgsmålet »vi ligger i øjeblikket
med...« er det min opfattelse at forklaringen på brugen - som anført i svaret
- må søges inden for sej lsporten. Det
er her almindelig sprogbrug at tale om,
at et skib ligger i søen, at det ligger underdrejet og at det ligger for vindstille.
Herfra til at sige, at det ligger med
hård vind, forekommer nærliggende.
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Til svaret bemærkes i øvrigt, at der
ikke er tale om »en bitte vind« men om
»bidevind«, jf. herom Nudansk Ord¬
Henrik Wanscher
Frederiksberg
? Høhøst
Er der ikke noget mærkeligt og forkert
ved ordet høhøst, som jeg hørte i radioen for nylig? Man høster jo ikke hø,
men græs, som derefter bliver til hø.
Tak for et godt lille blad!
Børge Sommer
Ikast
! Jeg kan ikke støtte Dem i at der
skulle være noget ulogisk i udtrykket
høste hø eller høhøst. Begge udtryk har
været brugt i dansk i mange hundrede
år, og det er et argument i sig selv for
at acceptere dem. Og som sagt, der er
ikke noget uklart eller ulogisk i udtryksmåden.
Tænk på formuleringen at hage
brød. Egentlig bager man jo ikke brød;
man bager dejen, og derved opstår produktet brød. Det udtrykker man ved at
sige bage brød.
Man binder et bånd, og herved opstår der en knude; det hedder at binde
en knude, selvom det jo er båndet man
binder.
Man klipper papir, og herved opstår
der julehjerter. Det kaldes at klippe julehjerter, til trods for at det egentlig
ikke er julehjerter man klipper.
Man koger ikke havregrød, men
man koger grynene, hvorved der opstår
havregrød. Men man kalder det at koge
havregrød.

Man strikker garn, og derved kommer der til at foreligge en sweater. Men
man kalder det at strikke en sweater.
Der er masser af den slags udtryksmåder i dansk, og høste er et af dem:
at høste hø er at afskære græs, så produktet hø kommer til at foreligge. Udtrykket er helt parallelt med de nævnte,
og hvis høste hø er forvrøvlet, så er
bage brød osv. det også.
Når man siger høste rug, roer, kartofler osv., hænger det sammen med at
rug, roer og kartofler hedder det
samme som groende plante og som
høstet vegetabilsk produkt. I modsætningtil græs/hø.
Lad os bare blive ved med at bruge
de gode ord høhøst og høslæt.
EU
? Bøjning af tillægsmåder
Kære Mål & Mæle, Sprogligheder!
Fed brevkasse i øvrigt. Lige noget for
en sprogrøgteiV-revser der stedse oftere
må se i øjnene at han ikke har ret. Pokkers osse.
Kan en kort tillægsform talbøjes?
Nej, vel? Så vidt jeg gennem usystematiske observationer kan se, sker der
et eller andet skred i brugen; hvilket
skred, har jeg ikke fuldstændigt overblik over. Eksempler:

også være opspist! Og hvorfor kommer vi i tvivl?
I eksemplet med bilerne er jeg i tvivl
når jeg siger sætningen, men ikke når
jeg går analytisk til værks; det hedder
parkeret alle steder. Men hvilken betydning har den sammenhæng de
samme ordformer anvendes i?
I eksemplet med vinduerne føles det
som om der er en bety dningsforskel.
Passer det ? Og hvilken ?
Hvilken forklaring er der på fænomenet? Er det sådan at (en del af) udsagnsordet i brugen behandles som et
ord der angiver en egenskab ved navneordet og derfor talbøjes som dette,
eller hvad sker der? For der er et eller
andet mystisk på færde.
Og mere generelt : hvilket skred sker
der mod fx en 'forsimpling' af sproget,
altså at vi efterhånden bruger de ordformer det er nemmest at operere med?
Og sker der overhovedet et skred, er
det et generelt fænomen, eller har jeg
blot stirret mig blind.
Morten Nørholm
Valby

! Det er et stort og kompliceret spørgsmål. Problemet er at tillægsformerne
dels kan optræde som verber (udsagnsord), dels som adjektiver (tillægsord).
1) De spiste blommer. Er de spiste eller Har de verbumsfunktion, skal de ikke
spist!
bøjes:
2) De parkerede biler. Er de parkerede
gidslerne er isoleret fra omverdenen
eller parkeret! Står de parkerede eller parkeret!
husene blev i morges rystet ved en
3) De lukkede vinduer. Er de lukkede
eksplosion
eller lukket!
nu er alle sømmene brugt
Fortsæt selv.

I eksemplet med blommerne hjælper
det at spørge: Er de opspiste blommer
spist op eller spiste op? Her er der ingen tvivl; det hedder spist op. Men
kunne de være opspiste eller skal det

Men er de adjektiviske, skal de helst
bøjes:
væggene er godt isolerede
beboerne var rystede
alle sømmene er brugte (og rustne)

Der står en hel artikel om dette i Mål
& Mæle 10. årgang nr. 2. Desuden kan
man slå det op i Erik Hansen: Bedre
Dansk (2. udg. 1993) s. 53-56.
EH
! Kære Togebyer
Jeg nød jeres artikel om platituder,
ikke mindst fordi jeg selv har tilbragt
en del tid på amerikanske landeveje og
sommetider lagt mærke til en sjov
nummerplade.
Jeg tror jeg kan hjælpe med én af jeres endnu uløste platituder: [IRAPHD],
som jeg læser således: I are a PhD,
hvilket naturligvis turde være løgn;
men ironien eller hånen er jo tydelig.
Fra min tid som lærling på Niels
Bohr Instituttet husker jeg en vits som
hang fremme i flere af ingeniørernes
kontorer. Billedet forestillede en meget
tåbeligt udseende herre med regnestok
og diplom i hånd. I taleboblen stod
der: Six munce ago I cudn't even spel
injuneer, and now I are one.

Hasse Greiner
Bjæverskov
? Hvordan og hvorledes
? Hvad er egentlig forskellen mellem
hvordan og hvorledes! Både mht. betydning og oprindelse.

P. Hegelund
Viborg
! Hvordan og hvorledes betyder det
samme.
Endelsen -dan er tysk og importeret
fra nedeitysk i middelalderen. Det er
egentlig et participium som svarer til
højtysk getan, altså af verbet tun.
Ordene hvordan, sådan, lige(så)dan
blev bragt som adjektiver (tillægsord) i

gammeldansk (hvordan måde det skaf
gøres), mens ordene på -ledes var adverbier (biord), som de er det den dag i
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dag: hvorledes, således, ligeledes; dog
kan anderledes nu bruges adjektivisk:
en anderledes sommerferie.
Endelsen -ledes er rent nordisk, og
kommer af oldnordisk le id, som betyder 'vej' eller 'måde' (tænk på engelsk
way).
I adskillige hundrede år har ordene
på -dan kunnet brages adverbielt, men
de får for tiden alvorlig konkurrence af
ordene på -ledes, som i lang tid har
haft et vist præg af skriftsprog. At nordiske ord og ordmønstre kan trænges
tilbage af tyske, er der talrige eksempler på i sproghistorien: vorde bliver til
blive, brat bliver til stejl, lød bliver til
farve osv.
Men hvis først ordene på -ledes er
blevet skriftsprog, så er det netop sandsynligt at politikere, administratorer,
store erhvervsfolk og andre med god
grand til selvhøjtidelighed vil begynde
at finde behag i dem. Ligesom, de hellere siger efterfølgende end senere, hellere samtlige end alle, og ikke kunne
drømme om at sige eller skrive i år når
man nu har det gode i indeværende år.
Så det skal nok være forklaringen på
at de gode gamle nordiske ord på -ledes er ved at få et come back!
EH
? Fodbold(s)kamp
Angående opgave nr. 8 i Sprogviden,
Mål & Mæle 1996 nr. 3, så slog det
mig, at .v'et i fodboldskamp kan være
blevet opfattet som et genitiv-s, og at
det derfor er blevet opfattet som ukorrekt. For når v i taler om tn foldboldkamp, bruger vi jo ikke genitiv.

Søren Skriver Tillisch
Kbh. 0
! Jeg tror ikke rigtig på den forklaring.
Hvis den var holdbar, skulle v i jo også
være mistænksomme over for s'et i

tnurstensvæg, brunkål sopskrift, fløjlsjakke og tusindvis af andre ord, hvor
det heller ikke kan være et genitivs-s.
EH
? Vidnet er død(t)
Er der forskel på brugen af død og dødt
når grandleddet er et navneord i intetkøn som vidnet, barnet og dyret!
For nogle uger siden stod der Vidnet
er død i en overskrift på forsiden af
Weekend Avisen.
„ ,
Poul Skårup
Tillemp
O I

0

! Normalt har navneordenes køn intet
som helst med deres betydning at gøre.
At det hedder en stol, en båd, en gris,
men et bord, et skib og et svin er fra et
nutidigt synspunkt helt tilfældigt.
Omkring 75 % af de danske navneord er fælleskøn, resten er intetkøn.
Men når det gælder betegnelser for levende væsener, er procenten af fælleskøn langt højere. Faktisk er intetkønsordene at regne for undtagelser fra en
regel der siger at betegnelser for dyr og
mennesker er fælleskøn.
Eksempler er barn, gidsel, medlem,
menneske, postbud, vidne; egern, firben, føl, kid, svin, æsel. Artikler og tillægsord som knyttes direkte til
sådanne navneord, har deres normale
intetkønsform: et lille barn, det udmattede gidsel, et agressivt medlem, et
sødt menneske, et ungt postbud.
Men når tillægsordet er omsagnsled,
i reglen efter være, så er vi ikke meget
for at vælge intetkøn: gidslet var sygt
ved ankomsten, dette medlem er meget
aggressivt, vores postbud er ungt
endnu osv. Det lyder sært, og godt og
vel halvforkert, for i sådanne forbindelser aktiveres øjensynlig en slags betydning af modsætningen fælleskøn/intetkøn: levende væsener er betydningsmæssigt fælleskøn. Derfor siger og

skriver man postbuddet er ung endnu,
dette medlem er noget aggressiv, vidnet er død osv., og det kan man trygt
anbefale!
De fleste accepterer vistnok at barn
har intetkønstillægsord: barnet er blevet køn(t). Og bedre endnu går det med
dyrebetegnelser: egernet er rød(t), dei
æsel er stædigit), er firbenet vekselvarm(t)'? Det ser ud til at sproget placerer børn og dyr lidt nærmere ting, mens
voksne mennesker er på klar afstand af
ting!
E

H

? Flygel og bogtrykker
Hvad skal man stille op med (fag)folk,
der hævder, at et fly gel ikke er noget
klaver (uagtet at man givetvis kan
gribe de selvsamme folk i at bruge udtrykket »opretstående klaver«, skønt
alle klaverer ifølge deres egen definition er opretstående)?
Eller med folk, der mener, at ikke
alle, der trykker bøger, er bogtrykkere,
men kun dem, som bruger en bestemt
trykteknik (højtryk)?
Er der overhovedet noget at stille
op?
Med venlig hilsen og på forhånd tak,
Morten Kyndby Holm
Thisted
! I alle de definitioner af flygel som
jeg har undersøgt, bruges klaver som
overbegreb til flygel. Således Ordbog
over det Danske Sprog IV (1922):
»...klaver i trekantet form, hvis strenge
er udspændt i samme retning som tangenterne«. Tilsvarende i Gads Musikleksikon (1987): »"...klavertype med
resonansbund og strenge liggende
vandret«. Et flygel er altså en slags
klaver.
Man kan jo også minde om at klaverkoncerter altid spilles på flygler. Og
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når Beethovens klaversonater skal indspilles, sker det naturligvis på flygel.
Ordbøger og andre opslagsværker
oplyser ikke uogct om at del kun er
høj trykteknikken der giver ret til betegnelsen bogtrykker, men det er da
muligt at visse bogtrykkere ønsker at
icseivere titlen til dem der beskæftiger
sig med den gamle teknik og ikke noget nymodens tøjeri som dybtryk.
Om der er noget at stille op? Nej,
det er der ikke. Når folk har sat sig noget sprogligt i hovedet, kommer man
ingen vegne med fornuft og argumen-

I Titlen bogtrykker og hans firma et
bogtrykkeri bliver nu til dags ret ofte
misforstået - især af yngre mennesker.
Det er da også nærliggende at opfatte
ordene som henholdsvis 'en, der trykker bøger og 'et sted, hvor der tiykkes
bøger'. Men dette er ikke en helt
nøjagtig antagelse, og det får mig til at
uddybe emnet lidt.
Et bogtrykkeri er normalt et værksted, eller nu til dags rettere en fremstillingsvirksomhed, der beskæftiger
sig med trykning af alle former for
tryksager - ikke kun bøger. Der findes
endog bogtrykkerier, der aldrig har
trykt en eneste bog; og benævnelsen
bogtrykkeri skal opfattes ligesom andre
håndværksvirksomheder f.eks. snedkeri.
En bogtrykker er personen, der ejer
bogtrykkeriet, men for at brage titlen
skal vedkommende også have svendebrev i bogtrykfaget. Faget udlærte i
mange år to faggrupper: sættere og
trykkere, og begge grupper benævnes
som bogtrykkere. En bogtrykker med et
bogtrykkeri er altså sammenlignelig
med en snedkermester med et snedkeri.
Spørgsmålet om, at udelukkende de,
der trykker bøger i højtryk (i branchen
5
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oftest benævnt bogtryk), skulle kunne
benævnes som bogtrykkere, kunne der
i og for sig godt være noget om tidligere, men jeg mener, det er en forældet
opfattelse. - 1 bogtrykkerierne brugte
man indtil i 60'erne udelukkende trykmetoden højtryk; men offsettrykmetoden vandt efterhånden udbredelse inden for bogtrykbranchen, hvor det hidtil kun havde været litografiske
etablissementer, der havde benyttet sig
af denne teknik. I dag er offsettrykmetoden eneherskende i bogtrykkerierne.
Så uanset om trykmetoden ved trykning af bøger er højtryk, offset eller
andet, så kan den udøvende mester
altså nu til dags være en bogtrykker endog selv om han aldrig nogensinde
selv har trykt en bog!
Sven Elbro,
bogtrykker.

advokados
Folkeetymologisk gentolkning
Etymologi er læren om ordenes oprindelse og deres indbyrdes historiske
slægtskab. I de etymologiske ordbøger
kan man f.eks. få oplyst at ordet korn er
beslægtet med kerne, men også med det
latinske ord granurn (»et gran salt«) og
med granit, som jo er ee kornet stenart.
Ved folkeetymologi forstår man omdannelse af ord, således at uforståede
elementer under indflydelse af ordets
betydning ændres til forståelige elementer. Som når universitet bliver til
undervisitet og karrusel bliver til køromselv.
Omdannelsen har at gøre med at
sprogbrugerne mere eller mindre bevidst antager noget om ordenes oprindelse og tilpasser dem derefter. I den
forstand er der tale om en art etymologisk virksomhed, men ellers er gentolkning nok en bedre betegnelse for fænomenet. Ikke desto mindre holder vi os
her til den traditionelle betegnelse folkeetymologi.
Lange uforståelige ord
Det er især ord med tre eller flere stavelser der er udsat for folkeetymologisk
omdannelse.
Vi er vant til at forstå og genkende de
enkelte dele af ord med flere elementer:
under-be-mand-ing, avis-læse-sal, lønbog-hold-eri-op-lys-ning-er osv. Derfor
er der faktisk noget sært ved ord som
helikopter, kardiovaskulær og paroksytonon.
Så længe den slags ord kun bruges i
rent fagsproglige kredse, bevarer de deres form. Men kommer de ud i dagligdagens almensprog, så udsættes de for

at blive omtydet. Det skal dog siges at
det normale er at der ikke sker nogen
folkeetymologiske forskydninger. Det
hedder stadig hospital, acceleration og
atmosfære. Folkeetymologisk omdannelse finder øjensynlig kun sted når et
eller flere af ordets elementer har en tydelig udtrykslighed med elementer som
giver en vis mening i sammenhængen.
Som når chokolade bliver til sukkerlade
og reumatisme til rygmatisme. Telefon
kan høres i formen talefon, men helikopter kan umuligt blive ii\ flyvekopter,
derimod måske nok til hævekopter - eller som digteren Jørgen Sonne for sjov
har foreslået det: helligtrækopterl
Den gode løsning
I nogle tilfælde giver den folkeetymologiske omdannelse udmærkede og fuldstændig normale ord. F.eks. nedstirre,
som kommer af nidstirre; nid betyder
ondskab (nidding), og nidstirre betyder
altså 'stirre ondt på'. Den nyeformnedstirre betyder 'stirre på en så han dukker
sig'. Det er en ny betydning, men den
handling ordene beskriver, er den
samme. .
Sagn i vendingen syn for sagn, betyder 'udsagn', og hele udtrykket betyder
altså at man med egne øjne kan se det
man hidtil kun har hørt om. Og det er jo
nærmest det samme som at få syn for
sagen, som den folkeetymologiske
form er!
Årvågen indledes med et element
som ikke mere kendes i dansk; det er
det samme som vi har i årle, og årvågen
betød oprindelig 'tidligt vågen'. Men
det ukendte element omdannes til noget
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kendt, og vi har nu formen overvågen.
Og naturligvis har verbet overvåge spillet med.

den' (mulen, snuden). Men da ordet
kommer ind i dansk, omtydes det tilbage til muldvarp, altså 'muldkaster'!

Fra lidt ældre tid kendes ligparade
Fra fremmede sprog
for fransk lit de parade, altså dette at de
sørgende defilerer forbi den åbne kiste
Det kan ske at den folkeetymologiske
med den afdøde.
omdannelse sker nogenlunde samtidig
Stedfader, stedmoder, stedbarn osv. med at et fremmedord indføres i dansk.
går tilbage til ord med førsteleddet
Et velkendt eksempel er det franske
sti up-, som har en kompliceret og omvelocipede som betegnelse for en tidlig
stridt oprindelse. Men da dette element
og meget usikker cykelmodel. Det fik
ikke genfindes i andre ord, er det ganske
folkeetymologien - eller i det mindste
naturligt at det omtydes til sted-, som jo
folkeviddet - til væltepeter.
giver ganske god mening: stedforældre
Et par gamle botaniske eksempler er
og stedbørn har man jo i stedet for de
plantenavnene agermåne og løvstikke,
biologiske forældre og børn.
som kommer af latin hhv. agrimonium
og levisticum. Her kan vi også nævne
Den halve løsning
regnfang; det kommer af tysk Rainfarn.
I mange tilfælde foregår omdannelsen
Rain er et smalt stykke udyrket jord
ved at ét element udskiftes, mens resten
som markerer grænsen mellem jorder
ikke ændres. Undervisitet, sukkerlade
eller marker; Farn er det tyske ord for
og rygmatisme er allerede nævnt.
bregne. Det er i dansk blevet til regnfan
eller regnfang, og begge dele er ret mePantomime finder man tit i formen
ningsløse !
pantomine. Det er jo teater uden ord, så
skuespillerne må udtrykke sig med dans
Kahyt kommer af fransk cajnte; det
og w/nespil.
kan være sammenblandet med fransk
Ømfindtlig kommer af det tyske empcahute, som betyder 'lille hus'; eller det
findlich ('følsom'), og havde i ældre
kan være ordet hytte der har slettet j og
dansk formen emfindtlig. Men ordet er
indsat /?: en kahyt kan jo ligne et lille
altså blevet omdannet til ømfindtlig, da
hus.
det jo er noget med ømskindethed!
Og så er der Nørrebros Runddel.
Ganske nærliggende er det at omRunddel kommer såmænd af fransk
danne manuskript til manuskrift. Mere
rondelle, som er en rund åbning eller en
sært er ukvemsord. Oprindelig er det u- rund plads i en by. En beslutsom og velkvædensord: kvæde er at ytre, og ukvælykket omdannelse.
densord er ord som ikke burde siges.
Det bibelske ord syndflod har vi fra
Omdannelsen er uden tvivl sket under
tysk Sintflut. Førsteleddet sint- findes
indflydelse af det gammeldanske uikke i moderne tysk, men i ældre sprog
kvem, som betyder 'upassende".
betød det 'stor'. Der er var altså oprinEn særlig snørklet historie har mulddelig tale om en stor oversvømmelse,
varp. Det er lånt fra tysk Maulwurf I
men ordet var tidligt og allerede i tysk
ældre tysk betød ordet muwetf 'bunkeblevet omtydet til Siindflut og herfra
kaster', idet dyret jo laver muldvarpekommer så det danske syndflod. Og den
skud. Det blev senere folkeetymologisk
blev jo netop iværksat for at gøre det af
omtydet til moltwerf 'muldkaster'.
med alle syndige mennesker. Den offiSom igen blev omtydet til Maulwurf,
cielle tyske form er dog i dag Sintflut.
som betyder 'den der kaster med munSich anmassen betyder på tysk
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'tilmåle sig noget', f.eks. plads, dvs.
'være påtrængende'. Mange omdanner
ordet til anmas ende, hvad man kan høre
på udtalen: det drejer sig jo om at mase
sig på! Men den korrekte stavemåde og
den tilsvarende udtale er altså stadig anmassende.
Kulravende sort eller mørk giver god
mening: det er noget med at rave rundt
i mørket. Men det er en ren folkeetymologi. Ordet stammer fra tysk kohlrabenschwarz, dvs. »kul-ravne-sort«.
Vi slutter dette afsnit med udtrykket
stop en halv. Forklaringen er ikke 100
% sikker, men den er så god at det ville
være synd at forholde læserne den. Det
er sandsynligvis det engelske sømandsudtryk stop and haul: »hold op med at
hale!«, som der bliver råbt når der sættes sejl eller hives anker op.
Den skriftlige omtydning
I nogle tilfælde er det kun skriften der
viser at der er folkeetymologiseret.
I højtysk har man ordet Unkraul.
Kraut betyder 'urt', og Unkraut betyder
'møgurt', nemlig uønsket plantevækst.
Dansk har overtaget ordet i en plattysk
form, Unkrut, og var det gået normalt
til, ville det i dansk være blevet til ukrut.
Men det er altså blevet til ukrudt, med et
d som leder tanken hen på sprængstof.
En af mine kolleger fik for kort tid siden en mødeinkaldelse fra det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Man skulle bl.a. drøfte hvad en bestemt aftale ville indvoldvere. Det er da
en stavemåde der vil noget, nemlig omtyde involvere til noget med indvolde.
Og selvfølgelig: hvis A involverer B, så
er B noget som A har inde i sig!
Til denne gruppe hører muligvis eksemplet svinggerninger. Det stammer
fra en dansk stil, og forfatteren mente
'svinkeærinder', kunne man se af sammenhængen. Jamen, svinkeærinder er
jo netop gerninger der udføres lidet

målbevidst og ikke lige frem efter en ret
linje.
Gentolkning, affolkning og
omtolkning
Folkeetymologisk omdannelse hører
med til sproget og dets liv. Den viser at
sprogbrugerne mere eller mindre bevidst analyserer og tolker ordene. Men
der er andre omdannelsestyper end folkeetymologi; her skal nævnes to som
begge kontrasterer med folkeetymologien og dermed bidrager til at belyse
denne.
Ved den folkeetymologiske omtolkning bevares et ords betydning, mens
dets form helt eller delvis ændres til noget som sprogbrugerne kan genkende
og tyde:
emballere > indballere
Man kunne kalde dette gentolkning og
definere folkeetymologi som gentolkning.
A/tolkning er det der sker når en sprogbruger ikke kan genkende et ords dele
og derfor ikke bindes af ordets stavemåde eller udtale. Som når en skoleelev
skriver agertil for af og til eller bippeholde for bibeholde. Eksemplerne er autentiske.
Affolkning er årsagen til mange almindelige stavefejl. Det kan være svært
for en skoleelev eller et ungt menneske
som læser meget lidt, at gennemskue
ordet (u)lyksalig - thi hvad er vel salig!
Og så får vi den meget almindelige stavemåde ulyksagelig.
Vindruer er druer som der fremstilles
vin af. Førsteleddet vin- udtales derfor
traditionelt lige som i vinglas, vineddike
og vinhøst - selvfølgelig. Men mange
unge og yngre danskere udtaler nu ordet
som om det var vinddruer. Altså med
samme udtale af førsteleddet som i
vindjakke, vindstyrke og vindretning.
Det må være en aftydning af vindrue
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(ler er årsagen, ikke en folkeeiymotogi,
for vindruer har ikke nogei med vind at
gøre.
Tilsvarende bliver nytårsforsætter
hos mange til nytårs/onsætier, idet de
ikke gennemskuer at det er noget man
sætter sig fat - og netop ikke noget man
fortsætler med!
Ved aftolkning beholdes ordets betydning altså, men et eller flere af dets
elementer ændres til noget som ikke har
med det samlede ords betydning at
gøre.
Omtolkning er det fænomen at et ord
skifter betydning fordi dets elementer
ny tolkes. Ordet ændrer altså ikke form.
Når forfordele hos yngre danskere
har skiftet betydning til 'favorisere', eller 'give for meget', hænger dot naturligt sammen med hvad/ør- betyder i andreforbindelser:formøde, forrang, forhjul osv. »Lise er blevet forfordelt«
kommer på den måde til at betyde at
Lise har fået mere end hun skulle have!
Ordet bjørnetjeneste går tilbage til
Lafontaines fabel om den tamme bjørn
der vil vifte en flue væk fra sin herres
næse og kommer til at knuse hans hoved. Men kender man ikke den historie,
kan man komme til at opfatte bjørnesom en betegnelse for noget stort og
godt, og så kan bjørnetjeneste skifte betydning til 'stor tjeneste', 'en god gerning'.
Ifølge ordbøgerne er en lapset mand
en der er overelegant i sin påklædning.
Men lapset er af mange yngre danskere
omtolket til 'laset', 'luvslidt', naturligvis under indflydelse af lap.
Omtolkning må være lige det modsatte af folkeetymologi. Ved folkeetymologi (gentolkning) ændres et ords form
så den kommer til at passe med dets indhold. Ved omtolkning ændres ordets
indhold så det kommer til at passe til
formen.
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Etymologi for folket?
De folkeetymologiske nydannelser opstår i regien blandt sprogbrugere uden
stor indsigt i sproget og dets historie og
med et beskedent kendskab til skriftsprogets traditioner. Mange af de omtydede ord er pudsige engangsdannelser,
og de karakteriseres tit af ordbøgerne
som »folkelig forvanskning eller spøgende« hvis de overhovedet kommer
med i ordbøgerne. Men det er allerede
fremgået af eksemplerne ovenfor, at der
er folkeetymologiske nytolkninger som
er fuldt indgået i rigsmålet både i tale og
i skrift.
Jeg slutter af med nogle flere eksempler på dette.
En kokasse er egentlig er dårligt ord.
Man skulle tro det var en kasse til kreaturtransport, og den runde ekskrementklat har ingen som helst lighed med en
kasse. I ældre dansk hed det kokase, og
det nu forsvundne ord kase havde betydningen 'klat'.
Mundgodt kommer af det oldnordiske ord mungdt. Elementet mim- betyder 'frydefuld' eller 'behagelig', og gat
betyder 'mad' eller 'drikke', egentlig
noget man får, tænk på engelsk get. Betydningen af mungdt indskrænkedes efterhånden til 'øl', og omtydningen til
mundgodt er jo da ikke helt ved siden
af.
At sunde sig kommer af summe sig.
Summe er etymologisk beslægtet med
samle, og at summe sig betyder således
'at samle sig sammen'. Herfra er der
hverken lydligt eller betydningsmæssigt langt til at sunde sig.
Der er noget / gære giver god billedlig mening: når det gærer i dejen eller
øllet, begynder det med skjulte, men
kraftfulde processer, der er ved at ske
noget. Men vendingen har en helt anden
oprindelse. Det var nemlig tidligere noget i ger(d)e. Det gammeldanske ord
gærd er beslægtet med gøre og gerning,

og betydningen var at noget var ved at
blive gjort eller ved at komme i gang.
Enemærker er også en folkeetymologisk omdannelse. At være på sine enemærker betyder at være på et område
hvor man er hjemme og har autoritet.
Ordet enemærker er udviklet af endemærker: det er de markeringer der viser

hvor langt en jordejers grund strækker
sig. Hertil og ikke længere.
Sådanne ord og udtryk virker hverken sære, forkerte eller komiske - uanset deres kringlede tilblivelse. De hører
til i det fuldgode rigsmål.
Folkeetymologi er ikke bare folkelig.
Erik Hansen, f. 1931
professor i dansk sprog
Københavns Universitet
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m u l m

()/// arabiske oul på dansk
Er kong Falicf af Saudi Arabien saudier,
som man ynder ai kalde ham i Danmarks Radio, eller er han sander'! E r
Harrøs- folkene i Gaza islamiske, muslimske eller muhammedanske fundamentalister? Og bor de i Palestina eller
Palæstina! Og hvad hedder islams
store profet egentlig: Muhammed, Mohammed eller Muhammad!
Dette er hverken en quiz å la Lykkehjulet eller 20 spørgsmål til professoren, men nogle eksempler på, hvor vanskeligt det kan være at finde ud af, hvordan arabiske ord sku' skrives på dansk.
Heldigvis har mange arabiske ord fundet en fast form i dansk: Saddam Hussain er iraker og ikke irakier, og folk
der har arabisk som modersmål, er arabere og ikke f .eks. arabitter. Men der er
også en række ord af arabisk oprindelse,
som bruges ganske vilkårligt i dansk,
f.eks. i aviser og tv: Her kan man se udtryk, som islamiske lande og muslimske
lande brugt i flæng, mens Mubarak
skiftevis hedder Hosni og Husni til fornavn og den libyske statsleder Kadaji
og Gadaffi til efternavn.
At det ikke er let at finde ud af - heller ikke for Dansk Sprognævn - vidner
Retskri vningsordbogen om: Der er
f.eks. frit valg mellem /Egypten og
Egypten, mens Palæstina skal staves
med æ - og det selvom skriveformen
Palestina er ganske udbredt, i hvert fald
blandt danske journalister, der skriver
om Mellemøsten.
Årsag til forvirringen
Når der hersker forvirring om, hvordan
mange arabiske ord skal skrives på
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dansk, skyldes det i hvert fald to ting.
For det første er det arabiske alfabet og
lydsystem på en del punkter anderledes
end det danske: de har bogstaver og lyd,
som vi ikke har, og omvendt. Arabisk
danner også ord på en anden måde end
dansk, og det giver forskellige former
som f.eks. islamisk og muslimsk, der på
dansk bruges helt vilkårligt.
For det andet er der i Danmark ikke
nogen tradition for at tilpasse arabiske
ord til dansk retskrivning og udtale, sådan som der er i Storbritannien, Tyskland og Frankrig: Når franskmænd
hører lyden u, skriver de automatisk ou,
mens englændere og tyskere vil skrive
u. Derfor staver fransktalende - herunder også libanesere, syrere og nordafrikanere, der jo har levet under fransk
kulturindflydelse - mange navne med
ou istedet for u, f.eks. Mahmoud i stedet
for Mahmud. Englændere og franskmænd staver til gengæld begge Palestina og Egypten med e, mens tyskerne staver det med å, med det resultat, at man på dansk finder både den ene
og den anden form.
For den opmærksomme iagttager giver den måde, arabiske ord staves og
bruges på i dansk, nogle interessante
oplysninger om sprogbrugerens baggrund: Man kan næsten altid gætte,
hvorfra en arabisktalende kommer, og
regne ud, om journalister og andre mellemøstskribenter har hentet deres oplysninger fra engelske, tyske eller franske
kilder. Til gengæld er de skiftende ord
og stavemåder uheldige for den almindelige danske sprogbruger, for det skaber forvirring og usikkerhed om, hvor-

dan arabiske ord skal brages og skrives
på dansk.
Islamisk eller muslimsk?
Der er rent faktisk forskel på, om noget
er islamisk eller muslimsk. Ikke betydningsmæssigt - de betegner begge to
noget der vedrører islam - men i den
måde de brages på: Islamisk brages om
ting og muslimsk om mennesker. Man
kan altså tale om islamiske lande, islamisk arkitektur, islamiske traditioner
og islamisk historie, mens det hedder
muslimske kvinder og muslimske fundamentalister.
Når jeg med så stor sindsro tør anføre, at islamisk og muslimsk betyder
det samme, er det, fordi begge er afledt
af det samme arabiske ord, der har S-LM som sine tre grundbogstaver (eller
rødder, som det hedder i fagterminologien). Arabiske ord bygger i hovedreglen på tre konsonanter, der angiver betydning, hvortil man så kan tilføje forstavelser, endelser eller bogstaver inde
mellem rødderne for at få forskellige afledninger, S - L - M betyder (bl.a.) at underkaste sig guds vilje, heraf ordet
islam: 'det at underkaste sig guds vilje'.
Tilføjes forstavelsen mu- til S - L - M , betegner det personen, der underskaster
sig islam, altså en muslim.
De to danske ord islamisk og muslimsk er altså i virkeligheden blot to afledninger af samme arabiske ord, der
bruges til at betegne henholdsvis ting og
mennesker som relaterer sig til islam.
Denne skelnen har forlængst vundet
indpas i f.eks. engelsk: Her taler man
altid

