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handler denne gang bl.a. om betydningen af ordet undsige, om Jensen der er (en) klokker, og
om et typografisk modefænomen
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Nægtelser i trængsel
»Det skal ikke skorte på mangel på velvilje fra
min side«, sagde en minister for nylig. Danskerne vælter sig i nægtelser i disse år. Er vi ved
at få en ny grammatisk regel om dobbelt negation?
side 7
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Misse, Mie og
Marie...
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Mål & Mæle i
treogtyve år
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Ømålsordbogen
Der er nu kommet tre af de femten bind af
Ømålsordbogen. Det er en videnskabelig ordbog over de danske ødialekter. Læs om dette
store værk, dets tilblivelse, indretning og indhold af ord og oplysninger om livet i ældre tid
side 12

Modersmål er hjertesprog
V i ved alle at der er mange forskellige sprog til
i verden. Men hvis v i skal være helt ærlige, synes vi at alt andet end modersmålet lyder sært
og forkert. Hvad enten v i er japanere, walisere
eller danskere
side 19

Kidde, Klåj og Eismis
Kender du dem? Hvis ikke er chancen der nu
side 27

'eckla ut dine oren och
lyssna på folk! Lyssna på
dina vånner och dina
ovånncr! Lyssna i affårer,
på banken, på bussen och
overalt dår det finns månniskor! Det finns så mycket att lågga niårke till och
fundera over i vårt eget
och våra medmånniskors
sprak ...
Lars-Gunnar Andersson

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 gore andre bekendt med. Går
! 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
Mosevej 17, 2. th.
2860 Søborg
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Undsige
Hvad betyder ordet undsige ? I det sidste par år har jeg set det brugt i en ny
betydning, som ordbøgerne ikke synes
at kende. Den klassiske er: sværge død
over, erklære fredløs, eller i det mindste opsige huldskab og troskab; den
nye: tilbagevise, altså påstå, at modparten har uret eller måske ligefrem lyver.
Når man er vant til den gamle betydning, studser man ved at læse følgende
i et referat fra tamilsagen: Vidnet
dr.jur. NN, der var indkaldt som juridisk ekspert i flygtninge- og asylforhold, undsagde Ninn-Hansen. - Gjorde
han det? Han der bedre end et
lægvidne burde vide, at som vidne bør
man ikke fælde dom. Det tilkommer
kun dommerne. Sagde han virkelig han
ønskede sig Ninn's hoved på et fad?
Næh, journalisten mente nok bare: han

tilbageviste de argumenter, hvormed
Ninn-Hansen havde forsvaret sin handlemåde.
Om skibskreditsagen sagde Radioavisen for nylig, at ministeren (Mimi Jakobsen) havde undsagt revisionsgruppens rapport. Sagde hun virkelig: 'De
skal eddermuk'mc få med mig at bestille !'? Og Jyllands-Postens Maria Jakobsen skriver om en mordsag, hvor
far og søn er tiltalt, at sidstnævnte
'undsagde sin slyngel til far? Nej, teksten fortsætter med ordene: 'I stedet
forklarede han
- så meningen er
igen blot, at han afviste faderens forklaring.
Skal vi acceptere den nye betydning
- eller anse eksemplerne for journalistiske svipsere?
,
,
Jørgen Hilden
lektor, læge, Hellerup
! Den traditionelle brug af verbet undsige er at den der undsiger en anden
person, erklærer at et hidtil bestående
troskabs- eller solidaritetsforhold hermed ophæves. Når personen A undsiger B, annullerer han alle tidligere aftaler om sammenhold med eller loyalitet
over for B.
Men en undsigelse er ikke et simpelt
kontrakt- eller løftebrud, for når A
undsiger B, ligger der altid i det at A
mener at B har udtalt eller foretaget sig
noget som gør at aftalte eller underforståede betingelser for sammenhold eller loyaltitet er bortfaldet.
Dette at undsige er noget der hører
forrige tider til, da man ikke havde ju-

rister til at udfærdige kontrakter, aftaler
og skøder, dengang man måtte nøjes
med at et ord var et ord: Hakon Jarl
undsiger kong Harald Blåtand, adelen
undsiger Christiern II, og lutheranerne
undsiger den pavelige autoritet.
Den nye brug af undsige er en videreudvikling af den gamle. Nu undsiger
man øjensynlig udsagn og forklaringer,
dvs. man udtaler at man ikke er medansvarlig for, at man tager afstand fra,
hvad en anden har skrevet eller sagt.
Her er altså ikke nødvendigvis tale om
definitivt brud og ubodeligt fjendskab
med en anden person.
Jeg synes ikke at vi skal acceptere
den slags journalistiske svipsere, begået af folk der ikke kan deres Oehlensehlågcr, Grundtvig og Ingemann.
Glemmes den gamle betydning, bliver
der mulighed for misforståelser når
man læser beretninger om ældre tids
tildragelser. Og den ny betydning er ret
overflødig, for så vidt som man kan
udtrykke det samme utvetydigt med
tage afstand fra, fralægge sig ansvaret
for, ærklære sin mistillid over for osv.
Men hvad Jørgen Hilden og jeg mener om den sag, vil desværre ikke få
nogen som helst indflydelse på sproghistorien.
EH
? Gider du med ud?
Allerførst tak for et spændende og oplysende blad der efter min mening
burde nyde lige så stor udbredelse som
Jeres ligesindede indenfor arkæologien, Skalk. Jeg propaganderer så ivrigt jeg kan blandt dansklærere i mit
lærerkollegium på Ribe Katedralskole
og andre dansklærere, jeg støder på,
(jeg er selv sproglærer i begyndersprog, så jeg føler min væsentligste opgave er at gøre eleverne sprogbevidste), men næsten enstemmigt klager de

over mangel på tid til at beskæftige sig
med sproglige emner.
Og så til sagen: Først en iagttagelse
jeg gjorde for snart 20 år siden ved min
ankomst til det sydvestjyske fra
Ålborg, nemlig en meget udbredt vending mellem min søns ripensiske legekammerater, »Gider du med ud og
lege« eller lgn. udtryk med 'gider' hvor
der ifølge min daværende opfattelse
manglede et udsagnsord i navnemåde,
f. eks.: »Gider du komme med ud og
lege«. Jeg spekulerer stadig på om det
mon er dialektalt eller bare moderne
dansk?
Det andet fænomen tror jeg, jeg har
bemærket de sidste 5-10 år. Det er på
ingen måde lokalt; taktisk virker det
særlig forbløffende på mig ved den
hyppige brug i medierne; det drejer sig
om en forenkling af ejestedordet i 3.
person,: »De skandinaviske regeringer
mødtes med sine regeringer ...« (tænkt
eksempel, da jeg ikke har et ægte præsent), hvor jeg selv uden tøven ville
have sagt deres. Mon vi ender med et
lige så enkelt system som det spanske,
hvor su kan betyde 'hans, hendes, sin,
dens, dets, (+Deres, når der er tale om
at man henvender sig til en enkelt person)?
PS. Da undervisere i begyndersprog
i højere grad er nødt til / er så privilegerede at kunne bruge mere tid på
sprogbevisthed end dansklærere, er en
artikel om kontrastiv lingvistik i ny og
næ, som 1 da også bringer, både kærkommen og med til at udbrede brugen
afbladet i større kredse.
Dorte Stig Madsen
(49 år)
! Den gruppe verber som kaldes modalverber (mådesudsagnsord) omfatter
burde, kunne, måtte, skulle og ville.
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Gide har visse egenskaber fælles med
modal verberne, fx optræder det normalt tryksvagt som modalverberne, og
gide kan forbindes med infinitiv uden
at:
jeg gider ikke læse mere
men
jeg orker ikke at læse mere
Modal verberne, dog ikke kunne, har
også den egenskab at de efter meget
raffinerede regler kan optræde i bevægelsesudtryk uden bevægelsesverbum :
du bør på biblioteket
jeg må vist af sted
skal du ikke hjem?
Ole vil også til USA
Unge danskere bruger tit gider hvor
lidt ældre ville sige vil:
gider du lige hjælpe mig?
gider du låne mig 50 kr. til i morgen?
Her pointeres gide\ karakter af modalverbum, og så er der egentlig ikke noget overraskende i at man også siger
gider du med ud?
hvis du gider med til byen, så...
jeg gider altså ikke i skole i dag
Og da det forekommer både i Ribe og i
København, virker det ikke som om
det er noget dialektalt!
Reglen for brugen af sin og deres er at
sin/sit/sine henviser til et entalssubjekt,
mens deres henviser til et subjekt i flertal:
han er højere end sin far
de er højere end deres far

- altså nøjagtig som i norsk og svensk
den dag i dag.
Senere fik vi, vistnok under tysk
indflydelse, deres som henvisning til
flertalssubjekt, men situationen er aldrig blevet stabil på dette punkt. Det
har altid kunnet skifte mellem sin og
deres, og den regel jeg nævner ovenfor,
beskriver en norm eller et ideal, ikke
virkeligheden.
^
! Jensen er (en) klokker
På dansk bruges der ikke artikel ved
substantiver, der betegner nationalitet,
profession eller lignende. Dog indsættes artiklen, når substantivet kombineres med et adjektiv:
Han er dansker
Hun er en typisk englænder
Han er tandlæge . Hun er en dygtig musiker
Osv.
Det passer med min egen sprogbrug.
Imidlertid hører man undertiden måske mest blandt unge sætninger
som f.eks.:
Jeg vil gerne være en fotomodel
Han er jo ikke en dansker
- altså med artikel! Er der ved at ske
en ændring af det danske sprog på
dette område - evt. under påvirkning
fra engelsk Cjf. he is a Dane, she is a
model)..
Jørgen Nørby Jensen
Odense

! Reglen er at der i disse forbindelser
ikke bruges artikel når det drejer sig
om neutralt at tilskrive en person en
egenskab:
Går vi tilbage til middelalderdansk, ser
Ole er blikkenslager
vi at sin/sit/sine bruges med ved entalser Holm diabetiker?
og flertalssubjekter. Der er således
Lise er socialdemokrat
flere runesten som oplyser at et par
Hanne er læge
brødre rejste denne sten over sin fader

Anderledes når der kommer noget vurderende med i udtrykket; så skal vi
have ubestemt artikel:
Ole er en nar
er Holm en god forfatter?
Lise er en trofast socialdemokrat
Hanne er en god læge
Det vil sige at vi kan skelne mellem fx
min fætter er klovn
min fætter er en klovn
Den første sætning fortæller om fætters
profession, den anden kun om visse
uheldige egenskaber.
Jeg har aldrig selv lagt mærke til
formuleringer som jeg vil være en fotomodel eller han er jo ikke en dansker. Men jeg har spurgt mig for og af
andre fået bekræftet at det kan man
høre hos unge mennesker, og det er
formentlig en tankeløs anglicisme.
EH
? Vidnet er død(t)
Er der forskel på brugen af død og
dødt når grundleddet 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
? a 1

! Således spugte Poul Skårup i forrige
nummer af Mål & Mæle, og jeg svarede på spørgsmålet. Poul Skårup har i
et brev takket for svaret, men oplyser
samtidig at det faktisk var noget andet
han ville have at vide.
Så jeg svarer en gang til!
Vi har et verbum, at dø, og det bøjes:
dør døde - er død. Vil man meddele
om dødens indtræden, altså en trist begivenhed, hedder det
vidnet er død (for 14 dage siden)
det lille føl er død i nat

Altså ingen bøjning af død når det drejer sig om verbet. Undtagen i flertal!
Det kan kun hedde
mine naboer er døde for over tre år
siden
Formen døet findes også, men kun i
overført betydning 'er forbi':
bifaldet var endelig døet bort
nu er protesterne vist døet hen
1 ældre tid og i meget specielle forbindelser har vi formen har døet. 1 Soyas
skuespil Frit Valg (1948) er der en af
skuespillerne som skal dø to gange.
Det får hun at vide af suffløsen:
De ska' ikke sige noed - De ska'
dø!
- Ska' jeg dø?
Javist!
Jamen jeg hår jo døet én Gang - ?!
Nu har vi også et adjektiv, død, og det
bøjes død • - dødt - døde. Det betegner
den tilstand ikke at være i live, og hvis
det er det man mener, hedder det
vidnet er død(t)
føllet er dødt
Det går derfor ikke at sige
føllet er dødt for 14 dage s i den/i nat
for tilstanden død er ikke noget der sådan lige går over. Men er subjektet
flertal, får vi en flertydig sætning:
alle passagererne er døde (ved flystyrtet)
alle passagerne er døde (hvad man
tydeligt ser på optagelsen)
Do er et meget besværligt ord i dansk.
EH
? Store bogstaver inde i ord
De sidste par år er der kommet en interessant nyskabelse til i navne på forskellige firmaer og sammenslutninger:
Det er brugen af store bogstaver inde

midt i et ord, hvor der i øvrigt ikke er
noget mellemrum.
Eksempler kan man næsten ikke
undgå at lægge mærke til: tidsskriftet
TeknologiDebat, bladet MiljøDanmark,
firmaet LegatRegistret, firmaet i delkis Rejsen SPOR-NyDans. Find selv
yderligere eksempler.
Jeg kan godt se det søgt smarte i
fremgangsmåden. Man vil have mere
opmærksomhed også om den sidste del
af ordet. Hvor kommer denne idé fra?
Hvad siger egentlig Retskrivningsordbogen om denne form for skriftsprog?
Det kan give et ret forvirrende skriftbillede.
Der er naturligvis tale om navne,
men der gives måske alligevel nogle
anvisninger.
Jens Sol Vang
Ullerslev
! Hvis man har den automatiske korrektur slået til i tekstbehandlingsprogrammet Wordperfect, så kan man ikke
få lov at skrive Wordperfect uden at
blive rettet til WordPerfect. Og det er
rigtignok ikke svært at finde mange
flere eksempler: TopSyn, Super¬
Brugsen.
De store bogstaver inde i ord er formodentlig et udslag af samme tendens
til markering af leddene i sammensatte
ord, som vi har ved særskrivning af
navne: Odense Station Center, Dansk
Olie Kompagni, Nicolin Portræt Foto,
Almen Nyttig Data Service og i navne
med bindestreg eller bindeprik:
Tæppe-Land, Elektronik-Centret, Service-Ringen, Kloak-Service osv.
Det er i virksomhedernes interesse
at fange mulige kunders interesse. Og
det har alle dage været en del af strategien at have et iøjnefaldende navn og
logo. Hvis skriftbilledet er rent ud forvirrende, er det næppe i firmaets inter6

esse. Men markering af andetleddet i
lange, sammensatte ord er ikke særlig
forvirrende. For udlændinge og dårlige
læsere kan det endda være en hjælp til
at overskue ordet, så de kan læse et led
ad gangen.
I forkortelser som f.eks. DSB eller
DVL er der i øvrigt intet nyt i, at man
fremhæver et andetled i et sammensat
ord: (De) Danske StatsBaner, Dansk
VandrerLaug.
" Det er dog ikke tilladt if. RO, og det
bliver heller ikke tilladt at markere leddene i almindelig skrift.
^
Mere om sprogets foranderlighed
Artiklen »Sprogets ulidelige foranderlighed« i sidste nummer af Mål &
Mæle har afstedkommet et par lange
og gode kommentarer, som fortjener at
blive bragt i bladet, men som også
kræver en replik fra artiklens forfatter.
Samlet fylder diskussionen dog mere
end der kan være i disse spalter, og vi
har derfor gjort plads til indlæggene i
artikeldelen i næste nummer af Mål &
Mæle.
n
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Det er svært at undgå
ikke atfortalesig
En beretning om dobbelte nægtelser på dansk
Noget af det: bedste ved søndagen er så
at have kvæstet to slagtere og flygtet
ganske afgjort at det er den dag Politiflere hundrede meter, lykkedes det en
kens sprogblomst-rubrik »Oh Danskytte fra Falck at nedlægge en flere
mark« udkommer. Her gribes uheldige
hundrede kilo tung tyr i Tornemark på
sprogbrugere på fersk gerning og citeSydsjælland. (Bragt 7/1 90 under overres under hver sin overskrift der gerne
skriften: HAN KAN NOK IKKE L i ' SLAGer ustyrlig morsom.
TERE). Og endelig, for det tredje, drejer
det sig om dobbelt nægtelse, den fejlMen samtidig med at rubrikkens ekstype der er repræsenteret i overskriften
empler gør søndag formiddag lidt mere
til denne artikel, og som vi skal se nærfarverig, har de også vist sig at være
mere på her.
vældig nyttige redskaber i grammatikundervisningen. Fortalelser er særdeles
Denne form for fortalelse er særlig
velegnede til at demonstrere hvordan
spændende for en fransklærer, idet dobsproget hænger sammen. Derfor har jeg
belt nægtelse (det såkaldte »ekspletive«
på mit kontor en kartotekskasse med ekne) er et helt normalt fænomen i korrekt
sempler på disse fortalelser, sorteret efmoderne fransk, et fænomen der går efter fejltype, sådan at der er noget til enter regler som udlændinge må lære sig
hver lejlighed.
hvis de vil kunne fransk.
Når jeg nu skuer ned over min samSærlig fascinerende bliver det så når
ling, viser det sig at der er tre typer der
man konstaterer at de danske fortalelser
er særlig rigt repræsenteret. Det drejer
faktisk går efter de samme »regler« som
sig for det første om relativkonstruktiodet franske ekspletive ne. For at demonner med misforstået korrelat af typen:
strere dette er det nødvendigt først at
Vi giver dem også franskbrødfra den logive en kortfattet oversigt over sidstkale bager, som vi bløder op i vand og nævnte.
deler ud med hånden. (Gæst i TV 2 om
Ekspletiv nægtelse p å fransk
fuglefodring, bragt 22/12 96 under
overskriften: VÅD B A G E R M E S T E R PÅ F U G I det nyeste større værk om nægtelserne
LEBRÆTTET). For det andet drejer det sig
på fransk (Claude Muller: La negation
om frie prædikativer eller visse adveren frangais Droz 1991) beskrives de udbialtyper (ofte tidsadverbialer beståtryk der kan styre en ekspletiv nægtelse
ende af efter + infinitivgruppe) med
som »omvendt (inverst) negative«. Herforkert tilknytning: Lagt i håndjern og
med menes udtryk (som oftest verber)
kun iført undertrøje og underbukser
der i deres betydning indeholder et nemåtte tre betjente i går i Københavns
gativt element som medfører en negaDommervagt bære en 35-årig mand fra tion af en ledsætnings (bisætnings) indEstland ind til stolen foran dommeren. hold, sådan at konstruktionen på en na(Bragt 3/3 96 under overskriften: P O L I turlig måde kan omskrives eller genTIETS N Y E K A M P U N I F O R M ? ) . Først efter
gives ved hjælp af et »positivt mod7

stykke« til det styrende udtryk + en benægtet sætning ud fra skabelonen;
(1) X = Y (NEG)
Eksempelvis kan et verbum som déconseiller 'fraråde' betragtes som omvendt
negativt, fordi det kan parafraseres som
conseiller de ne pas 'råde til ikke at'.
Ekspletivt ne findes navnlig i følgende
tilfælde:
a. Efter forhindrings- og frygtsudtryk
Empécher 'forhindre' svarer til 'bevirke
at ikke', og craindre 'frygte' svarer til
'ønske at ikke':
(2) 11 faut empécher qu'il ne vienne.
'Vi må forhindre han kommer'
(3) Je crains qu'il ne vienne.
'Jeg frygter han kommer'
b. Efter benægtede tvivls- og nægtelsesvcrber
Douter 'tvivle på' svarer til 'tro at ikke'
og nier 'nægte' svarer til 'sige at ikke':
(4) Je ne doute/nie pas qu'il ne soit
malade.
'Jeg tvivler ikke på/nægter ikke han
er syg'
c. Efter komparativ
En sætning som Pierre est plus grand
que Paul 'Per er større end Poul' kan siges at svare til 'Per er stor i en grad Poul
ikke kan leve op til'. Derfor fås:
(5) 11 est plus grand que je ne pensais. 'Han er større end jeg troede'
d. Efter å moins que 'medmindre'
Dette udtryk svarer jo uden videre til
'hvis ikke':
(6) Je viendrai å moins que vous ne
me le déconseilliez.
'Jeg kommer med mindre De fraråder mig det'
e. Efter avant que 'førend'
8

Sker A før B, sker det 'på et tidspunkt
hvor endnu ikkeB':
(7) Il faut rentrer la voiture avant que
Papa ne rentre.
' Vi må få kørt bilen ind før Far kommer hjem'
f. Efter sans que 'uden at'
der som bekendt svarer til 'på en sådan
måde at... ikke'
(8) Il s'est sauvé sans que le gardien
ne s'en apercoive.
'Han stak af uden at fangevogteren
opdagede det'
g. Efterp rendre garde 'passe på'
Udtryk der betegner påpasselighed, har
generelt en vis tendens til tvetydighed.
Se blot hvordan betydningen af Pas på
skifter alt efter hvad det kombineres
med: Pas på ulven, trinet, lommetyve,
svinget i So/by over for: Pas på fingrene/hovedet/pengene/de legende børn.
På fransk kan den styrede ledsætning
konstrueres på 3 måder: uden nægtelse,
med ekspletivt ne eller med den fulde
nægtelse ne ..pas, sådan at man svarende til 'Pas på man ikke ser Dem' kan
have:
(9) a. Prenez garde qu'on vous voie.
b. Prenez garde qu'on ne vous voie.
c. Prenez garde qu'on ne vous voie
pas.
Fænomenet »ekspletiv nægtelse« er
ikke begrænset til fransk, skønt det ser
ud til at være særlig hyppigt her. Mange
sprogvidensk abel i ge undersøgelser viser at man enten kan eller har kunnet
træffe konstruktionstypen på en lang
række andre indoeuropæiske sprog under tilsvarende syntaktiske og leksikalske betingelser, noget vi skal have i baghovedet når vi nu skal til at se på de danske konstruktioner. Jeg kan for øvrigt
indskyde at eksemplerne fra »Oh Dan-

mark« inspirerede mig til også at nedskrive de hørte dobbelt-nægtelser jeg
stødte på under arbejdet, og til at rekvirere 13 årgange af Erik Mathiasens
Presseblomster, sådan at jeg til sidst
stod med en samling på ca. 200 eksempler.
Danske konstruktioner
Typer af nægtelser
De ulogiske nægtelser jeg har behandlet, er de tre »klassiske« typer. For det
første er der tale om syntaktisk nægtelse
der som regel udgøres af adverbiet ikke.
Denne type, som er repræsenteret ved
eks. (10), er naturligvis den der mest
ligner de omtalte franske konstruktioner:
(10) B A R S K F O R M FOR BØRNEBEGRÆNSNING

Ved en sikring af køkkenskufferne
undgår man, at farlige situationer
ikke opstår. (O.D. 14/2 1993)
For det andet er der tale om morfologisk
nægtelse, sådan som vi ser det i (11) og
(12):
(11)

OPLAGT SAG

Købmanden har hele tiden nægtet sig
uskyldig. (O.D. 3/3 91)
(12) ET STÆNK
FORNYET LI V

STRYKNIN

Gl'R

Dermed nærmer bestanden sig et niveau, som giver håb om overlevelse
for den sjældne rovfugl, hvis den ellers kan få lov at slippe for giftfri
mad (O.D. 17/10 93)
Her er nægtelsen udtrykt ved en afledningsendelse (præ- eller suffiks). Og
endelig, for det tredje, kan der være tale
om leksikalsk nægtelse, hvor det negative ligger i selve det styrede ords betydning, sådan som vi ser det i (13 ):

i en plastikpose. Derved har hun forhindret at både børn og voksne har
undgået at slæbe dampende efterladebskaber under skoene direkte hjem
på Rya-tæppet. (Mathiasen 1992."22)
De 4 syntaktiske niveauer
Ud fra den grammatiske forbindelse
mellem de to negative størrelser der udgør den dobbelte nægtelse (lad os kalde
dem 1. del og 2. del), kan de indsamlede
eksempler deles i 4 grupper, som jeg beskriver med betegnelserne: »sætningsniveau«, »sætningsledsniveau«, »ordgruppeniveau« og »ordniveau«.
Sætn ingsn ivea u
Det er denne gruppe der svarer mest direkte til de franske konstruktioner med
ekspletivt ne. Gruppen består af to hovedtyper. Langt den største er den der er
repræsenteret ved eks. (10), hvor 1. del
står i en overordnet sætning og udgøres
af et verbum med »indbygget« nægtelse, mens 2. del står i en ledsætning
(cvt. en infinitiv med tilhørende led) der
styres af dette verbum. Den anden hovedtype udgøres af adverbielle ledsætninger, hvor 1. del kan siges at ligge
i forbinderleddet (konjunktionalet),
mens mens 2. del befinder sig inde i
ledsætningen. Svarende til de franske
konstruktioner med avant que, sans
que, å moins que og komparativ har jeg
således fundet:
(14) H A N BURDE I K K E K U N N E G E N VÆLGES

... forsikrer Carsten Abild (V), formand for teknik- og miljøudvalget. Der er samme ventil på som sidst. Vi
går ikke i gang med projektet for borgerne ikke er tilfredse med det,
siger Carsten Abild (Mathiasen
1994, 42)

(13) VILJEN E R G O ' N O K

... møjsommeligt putter pøllerne ned

(15) Man kan ikke tabe sig 30 kg.
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uden at det slet ikke kan ses. Især i din
alder! (Hørt eksempel)
(16)

D E K A N L i ' PENG

- Vore krav er de samme. Hvis ikke
L i Peng ikke træder tilbage, vil vi aldrig forlade pladsen, sagde den 22årige studenterleder Chen Wei mandag. (Mathiasen 1989,43)
(17) Jeg t ror han vil være mere fordomsfri, når han bliver stor, end så
mange mennesker ikke er. (TV-udsende] se 7/6 96)
Hvad angår de meget rigt repræsenterede ledsætnings- og infinitivkonstruktioner, har det været spændende at se at
så godt som alle de styrende verber i eksempelsamlingen er af samme type som
dem der på fransk kan følges af ekspletivt ne. Det drejer sig først og fremmest
om de omvendt negative forhindringsverber (forhindre, undgå, forebygge,
forbyde, afværge, fraråde, slippe for
etc.), frygtudtryk (angstfor, risikere) og
negative menings- og ytringsverber (dementere, afvise, forsværge, udelukke,
tvivle etc.). Men forvirring i forbindelse
med hvad man kunne kalde »påpasselighedsverber« (svarende til det franske
prendre garde) er også et ret hyppigt
fænomen. Denne forvirring giver sig
udslag i at verber som sikre, sørge for,
passe på og garantere følges af en ulogisk positiv sætning, sådan at man far:
(18) DE FLESTE ER OGSÅ TILFREDS
M E D D E N ENE G A N G

Politiet kan ikke sikre, at aggressive
hunde gentager deres voldsomme
overfald på mennesker. (Mathiasen
1992, 70)
Ulogiskheden i (18) står i diametral
modsætning til den vi så i (10). Påpassclighcdsverberne, der betegner en
stræben mod, kan beskrives som de po10

sitivc modstykker til forhindrings verberne, der betegner en stræben bort fra.
I såvel (10) som (18) har man så at sige
valgt det forkerte medlem af dette
abstrakt-dynamiske modsætningspar.
Begge konstruktioner kan betragtes
som krydsninger ud fra skabelonen:
(19) a. forhindre at det går galt
b. sørge for at det ikke går galt.
Sætningsledsniveau
I denne konstruktionstype udgør et negativt verbum 1. del i dobbeltnægtelsen
og et negativt led (subjekt, objekt,
prædikativ eller præpos itionsobj ekt)
udgør 2. del. (11) og (12) er af denne
type. Her ses kombinationen negativt
verbum og negativt prædikativ (nægte
sig uskyldig) og negativt verbum og negativt præpositionsobjekt (slippe for
giftfri mad ). En stor del af eksemplerne
i denne gruppe kan imidlertid regnes for
forkortede ledsætnings- eller infinitivkonstruktioner af typen:
(IT) nægte at man ikke er skyldig
(12') slippe for ikke at få gift i maden
Og her ser vi samme type af omvendt
negative verber som i dekonstruktioner
der er behandlet ovenfor.
Ordgruppeniveau
Ved denne konstruktionstype, som udgøres af substantiv-, adjektiv- og præpositionsgrupper, står 1. og 2. del af
dobbeltnægtelsen inde i ordgruppen.
Det er karakteristisk for den bedst repræsenterede af disse typer, substantivgruppen, at alle eksemplerne kan omskrives til små sætninger med negativt
verbum (der som regel er omvendt negativt), sådan at de kommer til at nærme
sig de typer vi allerede har set. Det gælder for eks. (20) der kan omskrives til
(20'):
(20) V I MÅ F O R L A N G E REGERINGSINDGREB

Risiko for mangel på langtidsledige
(Mathiasen 1993,44)
(20') Vi risikerer at der ikke kommer
langtidsledige nok.
Ordniveau
Med denne sidste type er vi nået helt
ned under ordgrænsen. 1. og 2. del af
det dobbeltnegative befinder sig nu i
samme ord. Nogle af eksemplerne i
denne gruppe er afledninger som for
eks.:
(21) De (dvs. videobåndene) er lidt
dyrere; men de er antirefleksfri.
(Hørt i videobutikken)
Men de fleste er sammensætninger, og i
alle disse sammensætninger er den ene
del af sammensætningen afledt af (ja
gæt engang!) omvendt negative verber,
hvorimod den anden del udgøres af det
positive modstykke til det negative begreb man ønskede at afværge, sådan
som vi ser det i (22):
(22)

F X VÆRTSHUSE

Så er der ganske vist nogle visioner
om at lade grupper af borgere
komme i centret til sundhedsforebyggende undervisning, men den
kan jo ligeså godt foregå i andre lokaler. (Mathiasen 1994, 25)
Ulogiskhederne på de 4 niveauer kan
sammenfattes ved (23):
(23) Sætningsniveau
forebygge at folk ikke bliver syge
sikre at folk bliver syge
Sætnings ledsniveau
forebygge sundheden
Ordgruppeniveau
forebyggelse af sundheden
Ordniveau
sundhedsforebyggelse

H a r v i så fået dobbelt nægtelse
i dansk?
Dette spørgsmål stiller Erik Hansen i
sin anmeldelse af den bog som nærværende artikel er en forkortet udgave
af (Politiken 1.2.1997). Og han besvarer det benægtende. V i har (endnu?)
ikke en ekspletiv nægtelse på dansk i
samme forstand som på fransk, hvilket
kan måles på hvor meget alle disse fortalelser morer os: »Vi opfatter stadig
den ekstra nægtelse som en nægtelse og
ikke som en automatisk og betydningstom grammatisk størrelse,«. Ikke desto
mindre har vi kunnet konstatere en
påfaldende parallelitet mellem de franske konstruktioner og de danske fortalelser. De ulogiske nægtelser (eller den
ulogiske positiv) på dansk forekommer
på alle niveauer stort set i forbindelse
med de samme typer af udtryk som dem
der kan følges af ekspletivt ne på fransk.
Som allerede nævnt er det i øvrigt de
samme typer som man enten kan eller
har kunnet træffe med ekspletiv nægtelse på en lang række andre indoeuropæiske sprog. Holger Sten siger i sin
dejlige bog Nægtelserne i fransk fra
1938: »... da pleonastisk Nægtelse
egentlig er et Produkt af Mangel på Omtanke hos de talende, er Emnet i sig selv
uudtømmeligt, og der er næppe
Grænser for, hvad man lejlighedsvis
kan træffe uden for de af Grammatikerne fastlagte Tilfælde.« (s. 338). Min
hypotese er tværtimod at selv fortalelserne følger ganske bestemte mønstre,
og at man derfor må kunne sige at det er
de samme dybereliggende psykologiske
mekanismer der ligger til grand for de
observerede fænomener.
Hanne Korzen, f 1944
lektor i fransk
Handelshøjskolen i København
11

Ømålsordbogen
De nationale ordbøger
Ethvert land med respekt for sig selv og
sin kulturelle arv har én eller liere store,
nationale ordbøger, og Danmark er ingen undtagelse. Fra 1793 til 1905 udkom »Videnskabernes Selskabs Ordbog« i 8 bind; fra 1919 til 1955 kom
»Ordbog over det Danske Sprog«
(ODS) i 27 bind; og i disse år arbejder
man ved Det danske Sprog- og Litteraturselskab på en ordbog over moderne
dansk, i 6 bind. Disse ordbogsværker
dækker rigsdansk sprog i en periode fra
1700 til nutiden.
Dansk sprog fra 1300 til 1700 er behandlet i Kalkars »Ordbog over det Ældre Danske Sprog«, og middelalderens
danske sprog vil blive mere udførligt
behandlet i »Gammeldansk Ordbog«,
der redigeres af medarbejdere ved
Sprog- og Litteraturselskabet.
Endelig bliver det ikke-rigsdanskc
sprog, dialekterne, beskrevet i to store
dialektordbøger: »Jysk Ordbog«, der
redigeres ved institut for Jysk Sprog- og
Kulturforskning ved Aarhus Universitet, og »Ømå 1 sordbogen«, der redigeres
ved Institut for Dansk Dialektforskning
ved Københavns Universitet. De to dialektordbøger dækker hver sit store dialektområde : Jylland og Øerne, mens det
tredje hovedområde, Bornholm, er dækket af en ældre »Bornholmsk Ordbog«.
(Der er foreløbig udkommet 3 bind af
Ømålsordbogcns 15 bind, mens Jysk
Ordbog endnu ikke er begyndt at udkomme).
Tilsammen giver alle disse ordbøger
en omfattende beskrivelse af dansk
sprog og kultur gennem 900 år.
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Ømålsordbogen
Ømålsordbogen (ØMO) beskriver det
sprog og den kultur, der hørte til det
danske landbosamfund i tiden før mekaniseringen. Ordbogen omfatter en periode på 200 år, men med hovedvægten
på tiden 1850 1920. Ordbogen beskriver talesprog og bygger på mundtlige
kilder, dvs. på optegnelser med ældre
landboer. I begrænset omfang indgår
der dog også skriftlige kilder i ordbogens materiale, fx bondedagbøger,
landsbyvedtægter, litterære tekster og
ældre egnsbeskrivelser. De ældste
mundtlige »meddelere« til ordbogen er
født omkring 1850, mens de skriftlige
kilder kan række længere tilbage.
I de senere år er ordbogens materiale
blevet forøget med et tekstkorpus, der
består af båndaflæsninger. Instituttet
har en stor og værdifuld samling af
båndoptagelser med ældre mennesker,
der taler dialekt, og som fortæller om
deres eget liv og arbejde. Og efterhånden som disse båndtekster bliver aflæst og lagret på edb, kan der søges i
dem efter ord og udtryk.
Ordbogen omfatter hele ordforrådet
hos landbefolkningen, ikke kun de særlige dialektale ord og udtryk, og den giver en grundig beskrivelse af ordenes
udtale, bøjning, betydning og brug. Ordenes brug bliver illustreret ved citater
fra dagligdagens almindelige samtaler.
Mens ODS citerer kendte forfattere, citerer ØMO anonyme bønder, fiskere og
håndværkere.
I det følgende skal der gives nogle
eksempler på, hvad man kan finde i
ØMO.

Gamle danske ord
I en artikel om de mange låneord i det
danske sprog skriver Erik Hansen: 1 næsten tusind år har vi importeret ord fra
udlandet, ikke bare sådan at vi har fået
nye ord for nye ting og ideer, men også
sådan at udenlandske ord tit har afløst
gode danske ord. Se bare på denne liste
over nogle af de gamle danske ord som
er blevet slået ud for længe siden af tyske:
dansk
tysk
børje
>
begynde
vorde >
blive
fager >
smuk
lød
>
farve
>
ræd
bange
øbe
>
råbe
>
brat
stejl
genes! >
straks
(i antologien »Dansk Identitet?«, red. af
Uffe Østergård 1992).
Men det er kun ud fra en rigsdansk
synsvinkel, at ordene kan siges at være
»slået ud for længe siden«. I dialekterne
har de været i brug langt op i dette
århundrede, og nogle af dem bruges stadig. Lad os se på deres forekomst i ømålene :
børje (lydret børre) er almindeligt på
Øst- og Sydfyn, de sydfynske øer,
Agersø og Omø samt i Odsherred. Ordet bruges dog kun i udtrykket børre op
'slå masker op' (til et strikketøj eller et
fiskegarn), fx: »børre op til en rase«.
vorde er nu gået af brug på Øerne,
men det blev endnu i dette århundrede
brugt af ældre mennesker i store dele af
Sjælland og på Møn og Falster, i formen
orde (med svind af v, og rimende på
g/orde), fx: »den order bøs i dag« (om
vejret); »han order nok til noget med tiden«; »2 fra 4 order 2«. I Jylland kan
man vist stadig høre ordet. V i har det i
spontan tale i båndoptagelser fra 1970erne, fra Sønderjylland.

jager er almindeligt i Nordvestsjælland og Sydsjælland og på Lolland. Det
bruges i forbindelsen ikke så fagert
'ikke så godt', fx: »det er ikke så fagert
med maden dér«; »det er vist ikke så fagert mere« (de er ikke så fine venner
længere); »de har det vist ikke for fagert«. V i kender ordet fra folkeviserne,
og i rigsmålet kan det stadig bruges som
et poetisk ord. Men i dialekterne er ordet ganske upoetisk, og det er formentlig bevaret ved mundtlig overlevering,
helt uafhængigt af folkeviserne.
lød bruges om farven på dyrs hårlag
eller menneskers hud, fx: »den er mørk
i løden« (om en ko).
ræd er optegnet spredt på Øerne, især
på Fyn og de sydfynske øer. Ordet udtales med hårdt d, hvad der svarer til, at
den gamle form er rædd. Men »ordet er
nu vist nok helt afløst af bange«, skriver
en fynsk meddeler omkring 1930. Derimod er ordet stadig almindeligt i Jylland, hvor det også bruges i byerne, og
også af unge mennesker.
øbe er ikke almindeligt i ømålene.
Det er kun optegnet på Ærø, og her har
man lånt det fra Als. Ærø har i perioder
hørt under hertugdømmerne. Der har
fra gammel tid været færgeforbindelse
mellem de to øer, og mange ærøboer har
arbejdet på Als. De bragte ordet øbe (og
andre ord) med sig hjem til Ærø, hvor
ordet fik den lydrette form eve, fx: »han
stod og evede«; »gå ud og ev på ham«.
Ordet bruges ikke længere på Ærø, men
ligesom vorde findes det i spontan tale i
båndoptagelser fra Sønderjylland fra
1970erne.
brat i betydningen 'stejl' er almindeligt på Sjælland, fx: »den bakke er meget brat«; »en brat klint«; »der er meget
brat op«; »for enden af revet går det brat
ned«. Den sidste frase kan vist også bruges af rigsmålstalende, men de tillægger
den betydningen 'går det pludselig ned'.
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genest er det eneste ord på listen, der
er gået af brug for længe siden i alle dialekter. (Det blev dog brugt i dette århundrede af fiskerne i Gilleleje, men som
svensk låneord, med udtalen jenest).
Alle disse ord behandles udførligt i
ØMO, men den korte beskrivelse her er
tilstrækkelig til at vise, at mange gamle
ord har overlevet længere i dialekterne
end i rigsmålet.
Men det betyder ikke, at de dialekttalende generelt har været afvisende over
for nye ord eller over for låneord. Alle
de tyske låneord i listen ovenfor (begynde, blive osv.) er almindelige i dialekterne på Øerne, med én undtagelse:
smuk. Kun på Møn bruger man smuk i
betydningen Tager'. Alle andre steder
siger man køn og pæn.
For mord
Som nævnt i indledningen indeholder
ØMO ikke kun særlige dialektord, men
også helt almindelige ord som han og
hun, komme og gå, god og dårlig. Bind
3 indeholder forholdsvis mange af de
såkaldte form-ord, elvs ord med overvejende grammatisk betydning som de,
der, det, disse og en, samt den bestemte
artikel -en. Artiklerne om disse ord indeholder mange beskrivelser af mere
grammatisk art. Her skal kun nævnes et
enkelt eksempel, fra artiklen om den
ubestemte artikel en.
Som betydning 6 anføres: »foran sb
[substantiv] der anvendes i generisk betydning, betegnende art«, og der anføres eksempler som »en hest det er et
klogt dyr«; »en husmand han havde jo
ikke maskiner«; »der er mange ben i en
gedde«. Som det også anføres i artiklen,
kan ubestemt form singularis i denne
betydning ofte erstattes af nøgen form
pluralis: heste er kloge dyr; husmænd
de havde jo ikke maskiner; der er
mange ben i gedder. Og det interessante
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er nu, at der også kan henvises til singularis-formen med et pronomen i pluralis, fx: »en ræv de kan veje op til 16
kilo«; »hvis vi møder en grævling, så er
de farlige« eller med det henvisende
pronomen foran: »de kan få trommesyge, en ko«; »de kunne hitte på hundrede ting, en bonde jo« (dvs altid finde
på noget at sætte karlene til).
De fleste af eksemplerne er udskrevet
fra båndoptagelser, og det fremgår klart
af optagelserne, at der ikke er tale om
fortalelser. Der er ingen brud på sætningsmelodien og ingen tilløb til rettelser. En af fortællerne gentager tværtimod konstruktionen: »for en ræv de vil
sgu bide - en anskudt ræv de bider
skam«. Fra et indholdssynspunkt er
konstruktionen da også fuldt ud logisk:
Når »en ræv« har generisk betydning,
refererer udtrykket ikke til én enkelt
ræv, men til ræve i almindelighed. Man
kan derfor erstatte »en ræv« med »ræve«, og man kan henvise til »en ræv«
med de.
Formentlig er konstruktionen ikke
specielt dialektal - dvs. geografisk afgrænset - men nok specielt talesproglig.
Leksikonafsnit
Som nævnt i indledningen bygger ordbogen helt overvejende på mundtlige
kilder. Materialet er indsamlet hos de
mennesker, der talte dialekt. Dialektforskerne har siddet ude hos folk med
spørgelister og papir og blyant, eller i
nyere tid med båndoptagere.
De første optegnere specialiserede
sig i hver deres emner (fx brygning,
tærskning og fiskeri) for bedre at få alle
detaljer og hele ordforrådet med. Et dialektord. der ikke blev optegnet, er tabt
for eftertiden. Materialet er således et
unikt materiale; det indeholder et væld
af oplysninger, som man ikke finder andre steder, ikke kun om sproget, men

