20. årgang, september 1907

Mojn!
M o j n er en sønderjysk hilsen. H v e m siger mojn?
Hvordan bruges denne hilsen? O g hvad kommer
ordet egentlig af? Vær forberedt p å et chok!
side 5

Nudansk Ordbog
er sikkert en af de mest udbredte konfirmationsgaver, og det betyder at det er en ordbog de fleste
kender og bruger i deres hverdag. N u er den
kommet i en helt ny udgave, og den er ikke let at
kende igen,
side 13

Snabel-a
Den lille sære krusedulle @ ses oftere og oftere,
bl.a. fordi den benyttes i e-post-adresser. På
dansk hedder den snabel-a (et u d m æ r k e t ord!),
men andre sprog har været lige så fantasifulde
når det gælder navngivningen,
side 20

Sprogligheder

2

Mojn - moirt

5

Nudansk Ordbog,
NDO og S N D O

13

Snabel-a

20

J o v i s t holder hun
s i g u n g - men er
h u n stadig y n d i g ? . .

23

Sproglig
konservatisme
er vi f ø d t m e d

25

Foranderlighedens
appendiks

28

O r d til tiden

32

Sprogets foranderlighed
er altid godt stof. To læsere har reageret på Pernille Frosts artikel i M & M 19.4. V i bringer de to
indlæg og Pernilles svar p å dem
side 23

Ord til tiden
er en af overskrifterne på Mål & M æ l e s nye bagside. Den kommer til at indeholde forskellige
korte indslag, f.eks. sjove citater og anmeldelser
af nye ord.

Der har ikke været nor

s

gen læserbreve, der kunne
standse den forfladigelse
af det latinske sprog, som
resulterede i det franske!

Mikal Rode
1908-1993

III
Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om
sprog, men det er også fine detaljer i sproget som man bliver opmærksom på, og
som man vil gøre andre bekendt med. Går
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
Mosevej 17, 2. th.
2860 Søborg

? Faste vendingers rette brug
På det seneste er det blevet meget almindeligt at se vendingen personen
træder i karakter i anmeldelser af litteratur og teater. Det er let nok at se,
hvad der menes, men hvorfra stammer
denne vending?
Kan der ikke gøres noget for at rette
op på brugen af udtrykket at (måtte)
bide til bolle? Betegnelsen for denne
gamle fastelavnsleg er nu i almindelig
brug kommet til at betyde 'at bide i det
sure æble' eller at krybe til korset',
men det hører jo ingen steder hjemme.
Jeg hørte første gang udtrykket brugt
(mundtligt) i den forkerte betydning
helt tilbage i 1982. men ser det jævnligt, også i en avis for nylig.
Endelig ville jeg så gerne af med
brugen af dansen om guldkalven som •
betegnelse for den grådighed efter
penge, der er så kendetegnende for vor
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tid, for det betegnede jo oprindeligt tilbedelsen af en afgud, der tilfældigvis
var afbildet som en guldkalv.
Kan Mål & Mæles redaktion og læsere ikke gå i brechen for, at de to sidstnævnte udtryk bruges på korrekt vis?
Anne Marie Køllgaard
København K
! »Lad det Bestaaende have Feil,
mange, siig hvad D u v i l : v i l Du ikke
træde i Character af at være Reformator, så skal D u holde din Mund om at
reformere«. Sådan skrev Kierkegaard i
den afsluttende morale til sin kritik af
kirken i Dømmer selv! (1851-52). Og
det er muligvis første gang, udtrykket
blev brugt på dansk. M e d hele udsagnet mente han, at man ikke bare skal
kritisere uden selv at være en helhjertet
eksponent for noget bedre og uden at
være parat til at lide og bringe afsavn.
Udtrykket er ikke med i Ordbog over
det Danske Sprog, så der var nok tale
om en genoptagelse, da Ole Wivel begyndte at bruge udtrykket i 1960'erne,
og da det så småt blev udbredt i
1970'erne i litteratur- og teaterkritik.
Betydningen af at træde i er meget
anderledes i udtrykket træde i karakter
end i mere gængse udtryk som at træde
i spinaten eller at træde i det. Det kan
være en grund til. at ar træde i karakter
påkalder sig opmærksomhed. Andre
udtryk med tilsvarende betydning er
ofte med ind som forstavelse eller efterfølgende forholdsord: indtræde i en
organisation, forening, en krig etc.,

træde i værk, træde ind i livet, ind eller
nd af ægteskaber, partnerskaber og anpartsselskaber. På tysk kan man ( i n d træde i stort set det samme som på
dansk, så hvis Kierkegaard har lånt udtrykket fra et andet sprog, er det nok
fra tysk. Der er også noget tysk romantisk idealisme over Kierkegaards brug
af udtrykket, og det skulle ikke undre,
om også Schiller havde skrevet et sted
om ånden der bliver sig bevidst og træder i karakter.
Det skulle heller ikke undre, om
Kierkegaard ville have ment, at der var
tale om groft misbrug af hans udtryk,
hvis han kendte nutidens pjattede brug
af det i litteratur- og teatersammenhæng. Sådan er det med sprog og brugen af det: man kan konstatere, at ord
og udtryk ofte bliver brugt på nye måder. Nogle gange er disse måder så
rammende, skønt ukonventionelle (originale), at de bliver alment accepteret.
Det gælder for eksempel for de
mange betydninger, dansen om guldkalven har været brugt i. Nutidens mest
udbredte brug er sikkert 'betagelsen af
eller tilbedelsen af penge, som var de
noget guddommeligt'. Det er ikke nogen ny brug; blandt andre Holger Drachmann brugte udtrykket i den betydning for 100 år siden. I det hele taget
synes udtrykket at have været brugt om
afgudslignende dyrkelse af næsten
hvad som helst. H . C.Andersen har
endda brugt det om overmåde tilbedelse af musikalsk dygtighed.
Hvis en stor papirklips kan bruges
som cykelklemme i en snæver vending,
så bruger man selvfølgelig den. O g
sprogbrugere, især talende, har hele tiden brug for ord og udtryk i en snæver
vending. Tilhørerne og verden venter
ikke i evigheder på det bedste sproglige udtryk. Hvis papirklipsen bliver
siddende, og hvis man bliver forstået

med de ord, man bruger, er det ikke
helt så vigtigt, om redskabet og ordene
er brugt i overensstemmelse med traditionen eller efter opfinderens hensigt.
Dette synspunkt udelukker selvfølgelig
ikke, at der er både god og dårlig, fængende og kedelig sprogbrug, tværtimod. M e n vi mener ikke, at overensstemmelse med en oprindelig betydning eller første forfatters hensigt er
blandt de vigtigste kriterier for vurdering af brugen af faste vendinger. Så på
dette punkt vil v i ikke træde i karakter
af sprogbrugsreformatorer.
^

! I M & M nr. 1, 1997, s. 20 formoder
sprogpsykolog Lars Henriksen, at da.
skyskraber er en fejloversættelse af am.
skyscraper (som han skriver med to
stavefejl). Hvis det var rigtigt og rimeligt, skulle ty. Wolkenkratzer være modelleret over dansk, for eng. sky og ty.
Wolke ligner jo ikke hinanden det ringeste, og franskmændene kalder fænomenet for gratte-ciel. Grimms store
ordbog citerer det tyske ord fra 1911,
O D S anfører det danske hos Cavling
(1897), Johs. V Jensen (1898) og Vilh.
Andersen (1903), så kronologien er i
orden, men vejen ad hvilken trods alt
usandsynlig. M o n ikke den såkaldte
fejloversættelse er velovervejet? Engelsk har to ord for himmel: sky eller
skies om den fysiske himmel og heaven om den religiøse, himmerige.
Dansk og tysk har ét og samme ord:
himmel, Himmel. Da en stor del af
sammensætningerne på dansk med
-himmel ifølge O D S synes at henvise
til himlen som himmerige eller til ældre tiders videnskabelige modeller af
himlen, ville et himmelskraber (og ty.
Himmelkratzer) kunne misforstås. Det
var jo i 1. Mosebog, 11.4 menneskenes
brøde at ville bygge et babelstårn,
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»whose top may reach into heaven«
(The Holy Bible, King James Version),
Og i øvrigt er dansk og tysk sagligt
præcisere i oversættelsen end den amerikansk-engelskc original, idet den
slags tårnhuse netop godt kan rage op i
lavthængende skyer, men ikke kan
kradse på himmelhvælvet.
Flemming

Lundgreen-Nielsen
København

? Gide og patetisk
Tak for det herlige blad, der er mig til
stor hjælp i mit arbejde som både oversætter og forfatter. Hermed et par
kommentarer og et spørgsmål: A n g .
ordet gider. Jeg har ofte hørt mine og
andre børn bruge udtrykket »Den gider
ikke« om en genstridig genstand, der
ikke ville makke ret - altså i tilfælde,
hvor min generation ville have sagt
»Den vi l ikke«. Modal iseringen af »at
gide« er åbenbart og sandsynligvis et
generationsspørgsmål.
Og apropos generationsspørgsmål:
Hvad skal man stille op med ordet »patetisk«, hvor man efterhånden er nødt
til at kende brugerens alder for at vide,
om vedkommende mener »højstemt«
eller »ynkelig« - sandsynligvis pga.
hyppig dovenskabsoversættelse af det
engelske »pathetic«. Og hvis betydningen »ynkelig« efter hånden bliver den
eneste mulige betydning af »patetisk«,
hvad skal vi så kalde Poul Reumerts
version af »Guldhornene«?
Og med hensyn til dobbelt nægtelse:
Duke Ellington har engang til en kirkekoncert skrevet en sang med titlen
»Ain't nobody nowhere nothin' without God!« T i l det kan jeg kun sige, at
det kan man jo ikke noksom undlade at
benægte andet end at !
Per Vadmand
Ringsted
4

PS. Jeg kommer altså til at savne
sprog quizzen på bagsiden ...

! V i var inde på gide i forrige nummer
af M & M (side 3-4), og det er rigtigt at
dette ord er ved at blive »modaliserct«,
dvs. blive til et modalverbum (»mådesudsagnsord«). Tidligere var betydningen af gide noget i retning af 'overvinde sin ulyst til noget'. Hos yngre
danskere i vore dage kan gide øjensynlig bruges i betydningen 'ville':
jeg gider altså ikke finde mig i den
slags
og så er der ikke noget mærkeligt ved
f.eks.
bilen gider ikke (at) starte
min lynlås gider ikke op
Slår man patetisk op i Ordbog over det
Danske Sprog, bind 16, som er fra
1936, finder man betydningen 'følelsesfuld og (samtidig) højtidelig'. Den
engelske betydning 'ynkelig' eller
'rørende' dukker op i dansk i slutningen af 1950'erne, og det samme er i
øvrigt sket i norsk og svensk.
Det er både upraktisk og irriterende
at ord skifter betydning, men den slags
sker i sproghistoriens forløb. Og det er
da rigtigt at det kan være betænkeligt
overhovedet at bruge ordet patetisk, for
uanset hvad man selv lægger i ordet,
bliver man misforstået af halvdelen af
dem man taler med eller skriver til.
Noget tilsvarende er sket med forfordele, godt 100, laps, overhøre, overstå,
virak og andre. Se min bog Rigtigt
Dansk (2. udg. 1993) side 80-88.
M e d hensyn til sprogquizzen, så er der
i første omgang blot tale om at den
holder pause i 20. årgang.
EH

Mojn - moin

Mojn er en udbredt hilsen i Sønderjylland. Den bruges af såvel dialekt- som
rigsdansktalende. Der siges mojn på
alle tider af døgnet, både som goddag
og farvel og som en hilsen i forbifarten. Ordet mojn stammer fra den dialektale udtale morjen, som findes i berlinsk og brandenburgsk. Det betyder
Morgen. I de to dialekter bliver »g« til
et »i« eller »j« når det står efter et »r«,
altså fra -rg > -rj. Senere er »- r« faldet
bort så der er tale om en lydovergang
fra Morgen over morjen til mojn.
Hvordan kom mojn til
Sønderjylland?
Efter al sandsynlighed er det håndværkere, handelsfolk og tjenestefolk der
har taget morjen med til Sønderjylland
fra hovedstaden Berlin eller andre
brandenburgske byer. Også de sønderjyske soldater, der aftjente deres værnepligt dér, kan have taget hilsenen
med hjem til Sønderjylland, i hvert fald
mens det hørte under Prøjsen. Her har
ordet så fået den nemme form mojn.
En mand fra Hovslund nord for
Rødekro kan huske at det var tjenestekarle, der kom sydfra, der bragte mojn
med til Sønderjylland. Det var i 1908
eller 1909 at han hørte det for første
gang. Derefter bredte hilsenen sig, men
kun blandt unge. En anden, der er vokset op i Haderslev, fortæller at han hørte mojn første gang i 1917 da han var
værnepligtig i Harburg ved Hamburg.
Året efter kom han tilbage til Haderslev. Der mindes han ikke at nogen
sagde mojn. M e n da han kom til Søn-

derborg i 1924, erfarede han at mange
brugte mojn.
De første omtaler af mojn
Tilsyneladende er der ikke skrevet
noget om mojn før i 1930'erne, Peter
Jeppesen omtaler hilsenen i bogen »En
sønderjysk Dialekts Udvikling i de sidste generationer (Løgumklosterdialekten)« fra 1938. I et afsnit om tyske former, som kun findes hos de unge, skriver han:
»Det er udprægede modeord, og jeg
kan kun nævne nogle enkelte.
mzjj.n t y : M o i n = Morgen, tilhører
det nordtyske omgangssprog, en hilsen, som har bredt sig i den grad, at
den nu næsten bruges af alle unge
og mange af I (dvs. de gamle). Det
er en afløser til (...) Adjøs.«
Også lærer M . B. Ottsen, der beskrev
Hostrupdialekten på Tønderegnen i
1920'erne og 30 erne, omtaler hilsenen
mojn: »Og nu igen det sidste Skrig:
»Måjn«! Rest af den smukke hilsen:
Guten Morgen! Ung og Gammel, Store
og Små hilser hinanden, når de mødes,
når de skilles med: »Måjn« Hu ha!
Mensch, argere dich nicht! få dæ har
æne Svæk = det hjælper ikke.« Ottsens
konklusion er: »Således siver Tysken
ind«.
M o j n er forbojn
Der blev også givet udtryk for afstandtagen til hilsenen mojn i læserbreve. I
avisen Hejindal var der i 1938 et med
5
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overskriften: »Møjn« er »Ugræs«. Der
stod bl.a.:
»Vi, som bor der, hvor to Sprog
mødes, maa altid være paa Vagt imod,
at Ord fra det ene ikke blandes ind i det
andet. V i bør passe paa, at »Frø af
Ugræs« ikke fæster Rod i vort Sprog. I
det store og hele har de senere Aar ogsaa virket i rigtig Retning. De fleste
sønderjydske »Germanismer« er forsvundet. M e n derfor er det saa meget
mere paafaldende, at et enkelt Ord har
kunnet trænge meget stærkt frem, og
det paa et Omraade, hvor der aldeles
ingen Grund var til det, da v i har Ord,
der dækker bedre og lyder kønnere i
vort eget Sprog. »Ugræsset« er den
plattyske Hilsen »Møjn«. Før i Tiden
har jeg ikke hørt det anvendt af Dansktalende, men nu bruges den mange Steder, vel mest af de yngre Aargange,
ikke alene i Grænseegnen, men ogsaa i
Haderslev Amt. »Møjn, Møjn!« siger
Drenge i Haderslev, naar de cykler forbi hinanden. »Møjn« hilste den tolvaarige Dreng i et udpræget dansk
Hjem, da kan kom ind til de Fremmede. Med »Møjn« sluttede en dansk
Handelsmand fra Sundeved sin Telefonsamtale. »Hos os er det da meget
6

almindeligt at sige »Møjn«, sagde en
Telefondame fra de sydlige egne. Ja,
man siger »Møjn« baade Søndag og
Søgn! M e n hvad skal v i med det? Det
lyder ikke godt.« Læserbrevet slutter:
»Vi v i l gøre »Møjn« til Løgn. V i v i l
ha' det »forbøjn«.«
Det er stadig en udbredt holdning
blandt ældre, nationalt meget bevidste
sønderjyder at »mojn er forbojn«.
Mange af dem er opdraget med ikke at
måtte sige mojn fordi det var tysk. E n
mand fra Haderslev beretter endog om
hvorledes han som barn har været
sendt ud i køkkenet for at vaske munden efter ubetænksomt at have brugt
ordet.
Mojn har åbenbart været en stærk
markør for det nationale sindelag, og
forbudet mod hilsenen har sat sig kraftige spor. Enkelte ældre finder det ikke
blot forkasteligt at man bruger mojn i
dag, men de anser det også for kritisabelt at man v i l foretage en undersøgelse af brugen af ordet og af holdningerne til det.
Som d a g l i g hilsen
Det var dog langt fra i alle danske hjem
at man tog stilling til ordet mojn. Hos
mange blev hilsenen en del af dialekten. I hjem med danske og tyske forældre måtte børnene også gerne bruge
mojn. En dame fra Aabenraa født
omkring århundredskiftet
fortæller:
»Mojn det er jo tysk. Der er mange der
siger farvel. De v i l ikke sige mojn.
M e n hjemme hos os måtte v i godt. V i
var jo tysk og dansk. O g jeg siger det
også i dag.« Den samme holdning havde man i hjemmetyske hjem: »I mit
barndomshjem sagde v i mojn, hele
byen brugte ordet mojn. Det gør min
kone og jeg og vores børn også i det
danske hjem v i har skabt. O g vores
børnebørn, som ellers bor i det gamle

land, de synes også at det er så forfærdelig sjovt at brage, så mit barnebarn
han siger også mojn når han ringer i
telefonen.«
M o j n vinder frem
Hilsenen mojn slog rigtig igennem i
midten af 1970'erne. Det var en følge
af en kampagne i Sønderborg med slogannet: »Mojn - v i ses i Sønderborg«.
Kampagnen havde også en slagsang
med titlen »Mojn« indspillet af Valdemars Orchestra. Orkesterlederen Valdemar Rasmussen, der er opvokset i
Tønder, forbinder hilsenen mojn med
fællesskab og en sønderjysk identitet.
»Og så er det også sjovt at v i har vores
egen hilsen«, siger han under et interview. På spørgsmålet om han kender
udtrykket »mojn er forbojn«, svarer
han med megen forbavselse i stemmen : »Det har jeg aldrig hørt. Det passer ikke!« Da jeg fortæller at jeg blev
lige så overrasket første gang jeg hørte
det, slår Valdemar Rasmussen fast at
det må stamme fra tiden før 1920. Og
sangen »Mojn« er under ingen omstændigheder et indlæg i debatten om
dansk eller tysk.
I sangen »Mojn«, som Valdemar
Rasmussen selv har skrevet melodi og
tekst til, siges der mojn til alle sønderjyder. De er gjort let genkendelige gennem sønderjyske navne som Kesse for
Kristian, Midde for Marie, Fidde for
Frederik og Jønne for Jørgen. De traditioner der stadig er levende i Sønderjylland får også et mojn med på vejen.
Det er ringridning og »mærken«, dvs.
markeder som Klostermærken og K l i p lev Mærken. Og sangen fortsætter:
Vi svinger og jatzer i Vakles Bande
og mojner til alle de riger og lande
mojn til Affenraa, Hadersle og Tynne,
mojn til åll I stoe bynne.

Med horn og tromme vi ska jer kanøffel
Vi ses i Synneborre mæl Als og Døffel.
Nummeret blev ikke blot populært i
Sønderjylland, det var også et hit på
landsplan og opnåede at komme på
Dansktoppen.
M o j n - vi ses i S ø n d e r b o r g
Slogannet »Mojn - v i ses i Sønderborg« med den glade mojn-mand som
logo har ligesom sangen »Mojn« slået
rødder. Indsatsen for at lancere begge
dele var også omfattende. E n mojnavis blev husstandsomdelt, og posthuset stemplede al post ud af Sønderborg
med et mojn-frankeringsstempel. Der
var kampagnemateriale i form af tshirts, tændstikæsker og krus med logoet, og bryggeriet Fuglsang lavede en
Sønderborg pils med »Mojn - vi ses i
Sønderborg« på etiketten på flaskehalsen. Men foreningen for alkoholskadede, Lænken, brugte også mojn-logoet.
I løbet af året var der utrolig mange
arrangementer og konkurrencer under
temaet mojn. Hovedpræmien i dagbladet
Vestkystens
læserkonkurrence:
»Min bedste Mojn-oplevelse« løb daværende trafik- og kulturminister Niels
Matthiasen af med. Præmien var en
beostær, der bl.a. kunne sige mojn.
Den blev overrakt i Kulturministeriet.
I 1983 blev der holdt en ny mojnkampagne, som igen markedsførte
byen Sønderborg. Til den lejlighed var
der designet et nyt logo. Den glade
mojn-mand havde fået stråhat på. Det
skortede denne gang heller ikke på
reklamemateriale med »Mojn - v i ses i
Sønderborg«. Streamers til biler og butiksvinduer, mærkater, badges, bæreposer, tændstikæsker og t-shirts prægede
bybilledet, og Sønderborg pils kom på
markedet igen. Tillige udgav Jydske
Tidende en tema-avis om mojn med
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mange oplysende artikler om hilsenen.
Ti år senere, i 1993, var der en kort
mojn-kampagne, der fortrinsvis bestod
i genoptryk af reklamematerialet, dog
var sortimentet udvidet. I dag findes
slogannet stadig i reklamer, også de
kommunale, på klistermærker og bluser.
Der er næppe nogen tvivl om, at de
intensive kampagner i Sønderborg har
været medvirkende til at slå hilsenen
fast som en sønderjysk hilsen. Stavemåden mojn har også vundet hævd
som sønderjysk. I tysksprogede sammenhænge inden for det tyske mindretal bruges dog den tyske stavemåde
moin. Et eksempel herpå er omtalen af
Sønderborg-kampagnen i 1983 i mindretallets avis Nordschleswiger: »MoinKampagne entfachte eine neue MoinDebatte«.

både dialekt- og rigsdansktalende.
M o i n kunne siges på alle tider på døgnet som en hilsen i forbifarten og som
farvel. Derimod blev det kun brugt
som goddag blandt hjemmetyskere og
folk der kom fra Aabenraa-kanten, og
så af de tilflyttere der ikke kunne finde
ud af hvordan det blev brugt i Tønder.
For at se hvad der var sket i de efterfølgende år, fik jeg i 1994 en lærer til
at tale med gymnasieeleverne i Tønder
om deres brug af mojn, helt ligesom
Peter Jørgensen. V i syntes imidlertid at
eleverne gav udtryk for så mange
opfattelser i forbindelse med mojn at
der måtte et spørgeskema til for at indfange nuancerne. For at få et mere
dækkende billede kom undersøgelsen
også til at omfatte gymnasieelever i
Haderslev, Aabenraa, Flensborg og
Nibøl.

E n s ø n d e r j y s k hilsen
Før moj n-kampagnerne satte ind var
Peter Jørgensen, der var professor i
tysk ved Københavns Universitet, begyndt at undersøge hilsenen mojn.
Nogle lærere på gymnasiet i Tønder
hjalp ham med at udspørge eleverne
om deres brug af moin, som han staver
det. Dette initiativ udsprang af at Peter
Jørgensen var blevet meget forbavset
over at høre hilsenen moin i Bredebro i
1969. Han troede nemlig at moin var
forsvundet ved genforeningen da Sønderjylland blev dansk igen. For ham
var det en hilsen der hørte hjemme i
tysksprogede kredse i Tønder, og som
han kendte fra sin skolegang i Tønder i
tiden omkring 1. verdenskrig.
I artiklen: »En sønderjysk hilsen«
fra 1971 redegør Peter Jørgensen for
udtrykket moin og brugen af det i Tønder. Lærerne havde her fundet ud af at
moin levede i bedste velgående. Det
blev brugt i alle aldersklasser og blandt

M o j n i T ø n d e r , Haderslev og
Aabenraa i 1994
Brugen af mojn har ikke forandret sig
meget i Tønder og omegn siden Peter
Jørgensen skrev om den. Det er stadig
en hilsen der anvendes i udstrakt grad
på alle tider af døgnet. A f de 88 gymnasieelever, der blev spurgt, bruger 83
mojn, 2 af dem dog kun sjældent. De 5
der ikke siger mojn er alle opvokset på
egnen. Alle tilflytterne bruger det derimod. Som en bemærker: »Det gør alle
fx også mig der ikke snakker sønderjysk.«
Kun på ét punkt er der en markant
forskel mellem før og nu. Spørgeskemaundersøgelsen viser at alle elever
afviser stavemåden moin, som Peter
Jørgensen bruger. På spørgsmålet om
de v i l stave hilsenen mojn eller moin,
svarer de 66 mojn, mens 22 tilføjer at
de mener at det skal staves møjn. Stavemåden møjn er sandsynligvis valgt
ud fra den betragtning at hilsenen udta-
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les på samme måde som øjn(e) og derfor må staves som m+øjn(e).
Langt den overvejende del, nemlig
55, oplyser at mojn er et farvel. 31
mener at det både er et goddag og et
farvel. Inden for disse hovedkategorier
gør flere elever dog opmærksom på at
sagen ikke er så enkel. En oplyser således at mojn mest er et farvel og tilføjer: »men til tider bruges det både
som goddag og farvel«. Som regel henvises der til østkysten: »I Aabenraaområdet bruges begge dele, ellers bruger jeg det kun til farvel.« Nationalitet
betyder også noget: »Sønderjyder bruger det normalt som et farvel. Tyskere
bruger det som et spontant »hej«. Det
er der også nogle sønderjyder der gør.
De siger at det er: »Farvel eller som
hej (goddag) i forbifarten.«
1 Haderslev bruges mojn også
meget. K u n 7 ud af 146 gymnasieelever siger det aldrig. Der er stor enighed
om, at det staves mojn. Men gruppen
der mener at det både er et farvel og et
goddag er større end den der siger at
det kun er et farvel. Det er lige det
omvendte af Tønder. Går v i til Aabenraa, er billedet tydeligere. Det store
flertal synes at mojn er både goddag og
farvel, og her er der kun en der ikke
bruger det.
Hej
Mojn fungerer således hovedsagelig
som farvel på Vesteregnen og i ØstsønderjyIland som både goddag og farvel.
Denne sprogbrug smitter af i forhold til
hilsenen hej. Mange i Tønder oplyser
nemlig at de siger hej som goddag og
mojn som farvel. Men der er nogen der
understreger at dobbeltformen »hej,
hej« i betydningen farvel er ved at vinde indpas blandt de unge.
Måske er det fordi både mojn og hej
kan bruges i hver sin funktion at ele-

verne er knap så markante i deres udtalelser om de to hilsener som de er i
Haderslev og Aabenraa. I Tønder udtaler de fleste sig på linje med følgende
svar: »Det er selvfølgelig sønderjyderne der bruger møjn, tilflytterne siger
mest hej eller farvel i starten, men bliver senere påvirket.« På østkysten er
linjerne trukket skarpere op. Enten forbinder de unge brugen af hej med en
bestemt type personlighed som i kommentarerne : »Hej det siger selvoptaget.« og »Slipse-typer siger: hej!!!«
Eller også har hej noget med København at gøre: »Københavnere siger hej,
os normale mojn.« og »Reservesvenskcre: hej. Danskere: mojn.«
Brugen af hej og mojn kan også
være bestemt af køn: »Til drenge mest
mojn til piger mest hej.« Og så er der
den elev, der skelner mellem land og
by, eller rettere mellem bønder og så
alle andre heriblandt eleven selv:
»Bønder siger mojn, jeg siger hej.«
M o j n som egennavn
Opfattelsen af at mojn er et bondsk
udtryk optræder også i forbindelse med
spørgsmålet: Hvad synes du om at kalde en forretning »MOJN« og en lokalradio »Radio MOJN«? Cirka en tredjedel af eleverne i de tre byer forholder
sig negative til denne brug af mojn. A f
dem giver nogle udtryk for at det er
bondsk »Jeg synes det virker lidt
bondsk og amatøragtigt«, »Det virker
lidt bondsk men det er da i orden« og
»Puha, føj, adr! Bondsk og uoriginalt.«
De øvrige negative synes stort set alle
at det er plat eller uopfindsomt. I den
positive gruppe findes alt fra det
næsten neutrale »Det er da i orden« til
det begejstrede »meget fint, passer til
området.« »Det kunne være meget
frisk med et godt gammelt sønderjysk
ord i stedet for alle de moderne navne i
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dag.« og »Det er da i orden, for man
skal jo beholde lidt af det gamle
sprog.«
Nogle elever føler sig dog stødt over
at ordet brages i reklameøjemed. Så
tages det ikke alvorligt længere. »Det
er plat for de gør lidt grin med vores
sprog« og »Egentlig v i l jeg mene at det
er en god ide, men man kunne måske
mene, at det blev benyttet for at drive
grin med det. M e n som sagt ellers
synes jeg, at det er en god ide, da vi nu
bor i Sønderjylland.«

Fællesskab og samhørighed
På spørgeskemaet var der også mulighed for at komme med kommentarer til
mojn. Det har omtrent halvdelen benyttet sig af, og langt de fleste er tilhængere af ordet. De giver udtryk for
at hilsenen understreger følelsen af

fællesskab: »Brugen af møjn gør at
man føler at man er blandt medmennesker, at man ligesom har noget tilfælles.« »Mojn er et ord der skaber samhørighed. K u n ved uheld bruger jeg
mojn udenfor landsdelen.« og »Jeg
synes egentlig bare det er hyggeligt
som tilflytter at komme til et sted hvor
man bruger sproget som en slags bindeled ikke fordi jeg brager det særlig
tit.«
Samhørigheden er sammen med den
sønderjyske identitet vigtig for mange
af de unge: »Man skal være stolt af at
være sønderjyde (Ærkesønderjydsk) og
altid sige MOJN« og »Det er rart at v i
ner i Sønderjylland har vores egen
måde at sige goddag/farvel på! Det er
lidt for sig selv, og ikke så normalt og
kedeligt !« Derfor går man også ind for
at sønderjysk skal bevares: »Vi skal
bevare det sønderjyske - MØJN!« En
er overbevist om at det nok skal gå:
»Mojn er fedt at sige. Mojn er uudryddeligt«. Det er flere enige i , men de
føler også at dialekten er truet: »Rigsdansk vinder frem, sønderjydsk forsvinder i nogle dele af landet, men alle
siger stadig MOJN!« og »I modsætning til de fleste andre sønderjydske
ord er det et ord, der 'hænger ved'«.
Nogle mener dog også at det går ned af
bakke med den hilsen: »Jeg tror mojn
begynder så småt at forsvinde hos de
unge.« E n af årsagerne hertil kunne
være at mange forbinder hilsenen med
noget bondsk: »Jeg hader folk der siger
mojn/moin, de er nogle bonderøve. Det
lyder simpelthen som om man til daglig går med halm i træskoene.«
M o j n er s ø n d e r j y s k
Hos de unge sønderjyder bliver mojn
derimod ikke forbundet med noget
tysk. A l l e gymnasieeleverne afviser
således at det skulle være en hilsen
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som især bliver brugt inden for det
tyske mindretal. 11 i Isenen har efter
deres opfattelse intet med nationalt sindelag at gøre. K u n en af gymnasieeleverne kommer ind på at nogen ikke
accepterer mojn: »Gamle/ældre danskere som var med i krigen, besættelsen o.s.v., kan sommetider ikke lide
mojn, fordi de forbinder det med tyskere.«
Blandt de unge i Sønderjylland er
mojn således i dag gledet over til at
være et udtryk der er knyttet til egnen.
Mojn er gået fra at være et nationalt
stridsmærke til at være et folkeligt
symbol på sønderjysk identitet.
Syd for g r æ n s e n - DuborgSkolen
Unge, der går på det danske gymnasium Duborg-Skolen i Flensborg, opfatter hverken mojn som noget bondsk
eller som noget sønderjysk. Eleverne
forbinder derimod mojn med tysk
sprog og kultur, men de bruger det så
at sige alle. K u n 3 ud af 92 bruger det
aldrig.
For de fleste er mojn kun et goddag.
De der finder at mojn er både goddag
og farvel begrunder det ofte med at det
så er både den tyske og danske måde at
bruge mojn på. Eleverne siger det
klart: »I Sønderjylland bliver mojn fortrinsvis brugt som farvel, i Nordtyskland som goddag og i Sydslesvig som
begge dele da v i bliver påvirket af begge kulturer.« og »Jeg er Sydslesviger
og som ægte sydslesviger bruger jeg
bevidst moin både som godav' og
favel'.«
Af
sydslesvigerens
bemærkning
fremgår stavemåden moin. Det er de
fleste enige i da 72 ud af 92 mener det
skal staves på den måde. Der er dog 8
der bemærker at mojn er dansk stavemåde og moin tysk.

Hej er dansk og moin er tysk
Duborg-Skolens elever siger både
moin og hej. Mange finder at hej bruges af dem der føler sig rent danske,
mens moin hører til den sydslesvigske
identitet med danske og tyske elementer og så til den tyske. Det kunne tyde
på at det danske mindretal i Sydslesvig
identificerer sig mere med rigsdansk
og danskere nord for Kongeåen end
med sønderjysk og sønderjyder. En
elev udtrykker det således: »I lej:
dansksprogede sydslesvigere. M o i n :
tyskere. Mojn: I Sønderjylland.«
At mojn hører til det tyske og ikke
til det danske kommer frem flere gange, både i de generelle bemærkninger
og i holdningen til mojn/moin som
egennavne: »Jeg synes at moin hører
til Tyskland (Nordtyskland). Jeg synes
det lyder mærkeligt, hvis danskere
siger deres mojn.«
Langt de fleste finder det i orden at
kalde en ugeavis for Moin, M o i n , men
at kalde en forretning M O J N eller en
lokalradio det som man gør i Aabenraa, finder mange underligt: »Moin,
moin hører man tit ----- det er normalt.
Men det ville være mærkeligt at kalde
en forretning eller radiosender det.«,
»Lyder lidt plat - men har vænnet mig
til M O I N , M O I N i Flensborg.«, »Ugeavis i Tyskland acceptabelt, men ikke i
D K , det lyder primitivt.« og »Forretning : åndsvag. Radio: temlig åndsvag. Avis: mere relevant.«
Andre gymnasier i
Slesvig-Holsten
På to tyske gymnasier syd for grænsen,
i Flensborg og i Nibøl, ses moin naturligt nok ikke i dansk-tysk perspektiv.
Der er imidlertid hos nogle en bevidsthed om at der er forskelle i brugen af
hilsenen nord og syd for grænsen. En
af de tyske gymnasieelever skriver:
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Syd for grænsen
bruges Moin /
endnu højere

grad i reklameøjemed end i
Sønderjylland,
Selv på postkortene hilser
marsken og
vadehavets dyr
én med et
»Moin, Moin«.

»Wenn man nach Danemark kommt,
wandelt sich die Bcdeutung von »Guten Tag« in »Auf Wiedersehen«. A t
hilsenen er et goddag er der enighed
om, ligeledes at den staves moin, og
alle eleverne bruger den.
Gymnasieelevernes
holdning til
moin og mojn som navne på forretning, radio og avis er i stor udstrækning præget af accept. En del er
ligeglade, andre finder det i orden, og
så er der dem der synes at det er godt
fordi det hører regionen til: »Gut, da es
Merkmal der Region ist«. Der er derimod ingen som ser forskelligt på brugen af mojn som egennavn nord og syd
for grænsen. Det er Duborg-Skolens
elever ene om.
A t M o i n eller dobbeltformen M o i n M o i n er et kendetegn for regionen ses i
brugen af hilsenen i reklameøjemed.
Det bogstavelig talt vrimler med M o i n ,
Moin syd for grænsen, ikke blot som
navn for ugeavisen. Hilsenen findes på
talrige ting som dørmåtter, dækkeservietter, krus, kopper, t-shirts, tørklæder,
kasketter og paraplyer. Og på postkortene er det marsken og vadehavets dyr,
der siger Moin, Moin.
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Moj n - g r æ n s e n
Hilsenen mojn sælger på begge sider af
grænsen. Og hilsenen bruges både i
nord og syd i udstrakt grad. Men ellers
må man sige at landegrænsen i dag
også er blevet en moj n-grænse. Der er
er et skel inden for hilsenens funktion
med hensyn til goddag og farvel. Moin
er kun goddag for tyskerne, og det er
det ikke for danskerne. For dem er
mojn både goddag og farvel eller kun
farvel. Denne forskel ses også på skilte. Over indgangsportalen til et af
hotellerne på Silds vestkyst står der
således M o i n , M o i n som velkomst.
Ved indfaldsvejene til Højer er der
skilte udført i træskærerarbejde, som
præsenterer byen. M e n når man forlader byen, står der Mojn på den anden
side af skiltet. M e d hensyn til stavemåden så er mojn dansk, og moin er tysk.
Dertil kommer at mojn og moin hører
til i hver sit land. I Danmark opfattes
mojn idag som en ærkesønderjysk hilsen, og i Slesvig-Holsten er moin en
regional nordtysk hilsen.
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