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En tilsyneladende normal og pæredansk tekst kan
ved nærmere eftersyn vise sig at rumme et stort
indslag af fremmed ordstof. M e n er det dansk alligevel?
Se side 9
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Arven fra '68
For at signalere solidaritet og modstand mod autoriteter brød ungdomsoprørerne med reglerne for De
og du -tiltale. Det resulterede i at de gamle og komplicerede tiltaleregler brød sammen, men var de
alligevel tryggere at leve med end nutidens afslappede tiltaleforvirring? Læs et provokerende synspunkt
side 19

N y ord klasse?

Må man grine ad
andres sprog?........ 27
Ord til tiden............. 32

Danskerne kan ikke længere finde ud af at s æ r - og
sammenskrive navneordene. K a n det skyldes at v i
på grund af påvirkning fra engelsk er ved at etablere en ny ordklasse?
Side 23

Undskyld v i griner!
Mål & Mæle har fået fingre i en liste over morsomme sprogfejl fra sidste års studentereksamensstile,
indsamlet af censorerne. Spørgsmålet er nu om det
er etisk forsvarligt at bringe dem til torvs så alle
kan grine med, når man betænker at fejlene er
begået uforvarende af alvorlige unge gymnasieelever i svedigt livtag med det danske sprog.-'Mål &
Mæle tør bringe listen!
Læs hvorfor side 27

kJpråkregler er ikke
av stål, men av gummi.
Finn-Erik Vinje

eder
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

? Defaitisme
Der er tradition for at fremmedord der
har vundet fodfæste i dansk får stavemåden tillempet danske forhold. Derfor skriver vi portræt og ræson med æ,
ikke ai som på fransk. Derved sikrer vi
at udtalen ligner den oprindelig franske.
Hvorfor har den nye udgave af retskrivningsordbogen så stadig defaitisme og ikke defætismel Man kan
høre adskillige danskere udtale ordet
med a-i, eftersom de ikke ved at det er
en afledning af defaite, 'nederlag'.
Hvad er grunden til at vi ikke er så
konsekvente som svenskerne, der skriver toalett; derved fastholder de den
franske udtale, mens mange danskere
siger tåjlæt.
Brita Waage Beck
København
2
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V i har bedt Arne Hamburger fra Dansk
Sprognævn svare:
! Retskrivningsordbogen lancerer kun
nye stavemåder når de er blevet almindelige hos (ellers) sikre stavere. Og
hverken når det gælder defaitisme eller
defaitist og defaitistisk, har man hos
Dansk Sprognævn set stavemåden
med æ.
Også bl.a. norsk og svensk holder
fast på den franske stavemåde i de tre
ord. Derimod har tysk siden den halvofficielle retskrivningsordbog Dudens
1929-udgave haft å i ordene.
Det stemmer at kan man høre adskillige danskere udtale ordene med aj
(eller a + i). Sprognævnsmedarbejdere
har hørt denne udtale hos bl.a. følgende (og i hvert fald flere af dem har
et udmærket kendskab til fransk!), alle
i radio eller tv: Anders Bodelsen i
1968, Lasse Budtz i 1971, Elsa Gress i
1972, Jørgen Leth i 1990, Klaus Rifbjerg i 1970 og 1979 og Jørgen Schleimann i 1967 og 1972.
Peter Molbæk Hansen: Udtaleordbog, 1990, stiller de to udtaler lige,
mens Lars Brink mfl.: Den Store Danske Udtaleordbog, 1991, regner den
franskprægede for hovedudtalen og
den bogstavrette for en konkurrerende.
1 andre ordbøger finder man på én
undtagelse nær kun udtalen med æ opgivet. Undtagelsen er Bente og Henrik
Holmbergs fremmedordbog fra Politikens Forlag: Siden 1992-udgaven har
den nævnt begge udtaler, dog med æudtalen først.

? Ordblindhed
I anledning af artiklen om ordblindhed
i nr. 4, 1997 har jeg nogle spørgsmål
og kommentarer. Hvordan kan man
egentlig være sikker på at det er indholdet af specialprogrammerne der
'virker' ? Måske er det kun den øgede
opmærksomhed på børnene som disse
programmer indebærer, der 'virker'.
Eller måske bliver lærerne mere engagerede af at få opmærksomhed og en
'god sag at undervise for', hvilket i sin
tur kunne indvirke på børnenes engagement og dermed deres færdigheder.
Jeg kommer til at tænke på den
måde lægemidler ofte testes på, skønt
heller ikke hér er den sociale situation
hvorunder fx oplysningerne om patienternes ve og vel opnås, under fuld kontrol : Ofte arbejdes med placebopræparater i et forsøg på at godtgøre om det
er medicinen eller situationen der 'virk e r . Har I gjort noget tilsvarende, dvs.
foretaget placebo-undervisning? Hvis
ikke, ligger det nært for at konkludere
at det jeres undersøgelser påstås at
vise, nemlig at undervisningens indhold er det 'virksomme stof, er det
samme som det I forudsætter før undersøgelsen. I det mindste forekommer
det betænkeligt hvis I antager at det der
'virker', er undervisningens indhold
uden at I har tilrettelagt forsøgene på
en måde så dette godtgøres.
Jeg kunne også godt have tænkt mig
at I havde foretaget nogle statistiske
tests af resultaterne, for at undersøge
om resultaterne er signifikante eller
blot ligger inden for tilfældighedernes
grænser. Det er jo relativt små talstørrelser I opererer med.
I øvrigt er det ærgerligt hvis Mål &
Mæle skal til at være et videnskabeligt
tidsskrift med præsentationer af originale forskningsresultater. Jeg har hidtil
været så glad for netop det populære

præg, hvor intentionen var at forklare
det vanskeligt forståelige for ikke-fagfolk som mig. Der er fagtidsskrifter
nok, og er ens artikel god eller interessant nok, kommer man vel til orde.
Morten

Nørholm
Valby

! I undersøgelsen »Tidlig indsats over
for læsevanskeligheder« gjorde v i en
hel del for at undgå Placeboeffekt.
Kort fortalt forsøgte v i at sætte lige
meget fokus på alle børn i undersøgelsen.
Alle forældre tilmeldte selv deres
barn til undersøgelsen, og alle familier
var dermed klar over, at de deltog i et
projekt.
Desuden orienterede v i alle børnehaveklasseledere om, at en elev i deres
klasse var med i et forskningsprojekt
fra Kobenhavns Universitet (med den
dertil hørende øgede opmærksomhed),
og at projektet tog udgangspunkt i , at
børn af ordblinde forældre har større
risiko for selv at få læsevanskeligheder.
Alle børnehaveklasseledere blev interviewet om deres undervisning, og på
denne måde fik underviseren sat fokus
på undervisningen af netop denne
klasse.
Træningselevernes undervisning var
tilrettelagt som klasseundervisning i
den normale skoletid, og eleverne blev
således ikke tilbudt ekstra undervisning, men kun en anderledes undervisning.
- Og endelig blev effekten af den
fonologiske opmærksomhedsundervisning i børnehaveklassen vurderet på
deres læsning et år senere. Hvis der
udelukkende var tale om Placeboeffekt, er det usandsynligt, at effekten
stadig ville holde sig et år efter undervisningens afslutning.
M Å L & M Æ L E 1-98
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V i er helt enige med dig i , at Mål &
Mæle bør fastholde sin status som et
populærvidenskabeligt tidsskrift. Derfor har vi netop valgt at udelade alle de
statistiske beregninger, men når v i taler
om forskelle, så mener v i statistisk signifikante forskelle. Mål & Mæles redaktion har selvfølgelig kendskab til de
videnskabelige artikler, der beskriver
undersøgelsens resultater mere detaljeret.
Ina Bort røm & Dorthe Klint Petersen
Projekt Læsning
? N ø d d e k n æ k k e r og t e g n s æ t n i n g
Tak for nøddeknækkeren på side 21 i
Erik Skøtt Andersens artikel i M & M 4¬
97, Sprogleg.
Jeg er ikke klar over, om det er tilsigtet; men her bevises det traditionelle
kommas uundværlighed: Hverken med
pausekomma eller utraditionelt komma
vil det være muligt for almindelige
mennesker at få hoved - endsige hale på opgavens udsagn.
Svend Heltoft
! Løsningen på opgaven nøddeknækkeren ser med grammatisk komma
sådan ud:
DET, D E R E R , D E T E R . DET, D E R
I K K E ER, DET E R D E R I K K E . E R
D E T I K K E DET, D E R E R M E N I N GEN?
Og med det nye komma bliver det
sådan:
DET D E R ER, DET ER. DET D E R
I K K E ER, DET E R D E R I K K E . E R
DET I K K E DET DER ER M E N I N GEN?
Jeg v i l i fremtiden brage eksemplet til
at vise det nye kommas overlegenhed
når det gælder om at bidrage til at gøre
en tekst overskuelig og læselig.
,
4
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? Minus gange minus = minus?
Jeg hører daglig min søn på 14 år
bruge vendinger som: »Det er ikke
koldt i dag, synes jeg ikke«, »Tomaterne smager ikke godt, synes jeg ikke«
og lignende. Jeg har spurgt hvad han
siger til: »Jeg synes ikke tomaterne
ikke smager godt« men den vil han
ikke tage for gode varer - det lyder forkert ! Jeg har heller ikke hørt ham
bruge udtryk af den art. Det er altid
noget med: ».... synes jeg ikke.«
Jeg troede det var et nyt sprogfænomen blandt unge, indtil en kvinde på
cirka 40 år på spørgsmålet om hvornår
vi skulle holde møde svarede: »Ikke i
morgen, synes jeg ikke.«
Jeg tror ikke jeg selv ville bruge den
slags udtryk (endnu). Det minder om
folkelig engelsk som »I didn't sav nothing« og lignende. M e n konstruktioner
som »It doesn't taste well, 1 don't
think« er vist umulig på engelsk. Har I
observeret noget tilsvarende? Og hvad
ligger der bag sådanne konstruktioner?
Tue Eriksen
Århus N
! Ja, denne særlige brug af ikke er dukket op hos unge danskere inden for de
sidste ca. 20 år. Foreløbig ser det ud til
at være et talesprogsfænomen, og det
er derfor ikke til at sige noget sikkert
om det endnu.
Den ekstra nægtelse forekommer
helt sikkert ved synes, sådan som dine
eksempler viser. Om den også kan forekomme i forbindelse med fx tro og
mene, er usikkert:
hun v i l ikke med, tror jeg ikke
det er ikke for sent, mener jeg ikke
Der er mange sprog der, som visse varianter af engelsk, har dobbelt nægtelse, og at det også lurer på dansk, har

Hanne Korzen vist i sin artikel i Mål &
Mæle 20. årgang ur. 1.
Det går ikke an at se rent matematisk på fænomenet. 1 sproget er det ikke
nødvendigvis sådan at to negationer
ophæver hinanden. Tænk bare på ganske almindelige replikker som
nej j e g v i l ikke
det går jeg ikke med til, nej
EU
? Faste vendinger m.m.
Tak for jeres storsind som det blev udvist ved, at 1 i 1997:4 bragte mit mavesure indlæg om faste vendingers
rette brug, selv om den samlede redaktion »ikke har noget imod« ny og afvigende anvendelse af de engang faste
vendinger. Jf. Erik Hansens bemærkning om, at I kun retter »det der fremstår som åbenlyse slagfejl [i indlæg]«
på s. 5 i samme nummer vil jeg gerne
pege på, at der i det andet af mine eksempler på »ny« anvendelse skulle stå
»... som alle i dag er gået konkurs, over
én karm,« , ikke kam, som I rettede det
til, for sådan blev det sagt i radioen.
Om vedkommende, der leverede citatet, forvekslede karm med tærskel, skal
jeg ikke kunne sige, men noget tyder jo
på det. Sprogligt bliver det ikke mere
opmuntrende af det!
Som trofast tilhænger af det bestående vil jeg indtrængende opfordre jer
til at bibeholde Mål & Mæles smukke
forsidehovede, som det er nu, og undlade at benytte nogle at de foreslåede
logoer.
Ingen af dem står tilnærmelsesvis
mål med det nuværende, og jeg synes,
at M & M , der beskæftiger sig med
sproget, netop bør have ord på sin forside snarere end billeder. Masser af
tidsskrifter er i dag præget af bi lied- og
logoforurening og er f.eks. forsynet
med vignetter omkring sidetal, der igen

anbringes på »skæve« steder, så man
ikke umiddelbart kan finde dem. Jeg
modtager allerede ét af slagsen, som
jeg endda må betale for. Det vil være
flot, om M & M viser et godt eksempel
ved at fastholde sin noble grafiske stil.
N u et par sproglige spørgsmål. Jeg støder jævnligt på vendingen »..blev han
udnævnt som direktør...«. Men hedder
det ikke »blive udnævnt til«?
Jeg ser også ofte sætninger af typen
»... bordet, hvorpå avisen lå, var vådt«,
»... kompasset, hvorpå kursen aflæses...«. Jeg mener, det skulle hedde
»... på hvilket avisen lå ...« og »... på
hvilket kursen aflæses ...«, for Retskrivningsordbogen oplyser, at hvorpå
(alene) er et adverbium. Konstruktionen ses meget ofte - vil I forklare den
rette sammenhæng?
Endelig et lille suk fra én, der som
translatør også beskæftiger sig med andet end dansk: I artiklen »De levende
ord« skriver John Andersen begejstret
om en engelsk bog »Den er nu endelig
oversat til dansk, 50 år efter [at] Austin
første gang fremlagde sin teori...«. De
bibliografiske detaljer opgives både
hér og i slutningen af artiklen, men
oversætteren hvis indsats berømmes i
det lille ord endelig nævnes ikke! Det
navn kunne 1 godt have opfordret forfatteren til at indføje.
Og endelig: Er det nu tilladt at undlade det at som jeg har indføjet i skarp
parentes i citatet? Jeg anser det for en
uvane, der har bredt sig med foruroligende hast alle steder i skriftsproget.
Anne Marie Køllgaard
København K
! V i beklager at vi kom til at overse
pointen med karm. V i har for en sikM Å L & M Æ L E 1-98
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kerheds skyld bibeholdt din stavemåde
(forside)hovede og altså ikke rettet til
det korrekte hoved.
Der er ingen planer om at ændre
Mål & Mæles forside, den er vi også
selv godt tilfredse med. Logoet skal
brages til hjemmesiden på Internettet.
Så er der sætningerne med hvorpå.
Jeg er meget overrasket over spørgsmålet, for jeg mener aldrig den slags sætningers korrekthed har være problematiseret:
bordet hvorpå avisen lå ...
landet hvortil de rejste ...
børnene hvoraf nogle var udlændinge ...
nøglen hvormed skabet kunne
åbnes...
De er fuldt korrekte, og andet er der
egentlig ikke at sige til det. Der er ikke
noget argument i at hvorpå, hvori,
hvorefter osv. er adverbier, bl.a. fordi
man sagtens kan henvise til et substantiv med en adverbium:
... bordet. Og dér lå avisen.
...Ringkøbing. Her blev jeg født for
over 80 år siden.
Konstruktioner med hvorpå, hvorfra
osv. er udpræget skriftsprog. Det
samme gælder de lige så korrekte sætninger med hvilken:
cyklen på hvilken han kørte ...
det glas af hvilket jeg drak ...
de knapper på hvilke der skal trykkes ...
Det naturlige tale- og skriftsprog klarer
sig normalt på anden måde:
cyklen (som) han kørte på ...
det glas (som) jeg drak af...
de knapper (som) der skal trykkes
påV i synes også at oversætterens indsats,
god eller ringe, skal nævnes når man
omtaler en bog. Men John E . Andersen
6
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er fakt isk den ene af de to oversættere
af Austins bog, og han har øjensynlig
været for beskeden til at nævne sig
selv!

m

? Fordi at
I M ål & Mæle nr. 4, december 1997 beklager Jørgen Krøigård sig over Søren
Lunds anvendelse affordi at. Desværre
udelader Jørgen Krøigård følgende anskuelser. Historisk betragtet er fordi at
af ældre dato og mere genuin end fordi.
I følge Ordbog over det Danske Sprog,
bind 5, hed det på middelaldcrdansk
for thy at eller for thet at. Den danske
salmedigter Thomas Kingo skriver i
»Som dend gyldne Sool frembryder«
således: »Tak fordi at op Du stoed«.
Det er fejlagtigt at sige/skrive at efter
konjunktioner som eksempelvis når,
hvis, skønt og siden, men fordi var oprindelig ikke en konjunktion. Gunnar
Nissen skriver om problemet i »Hvorfor siger man det« følgende: »Det
skyldes ikke sproglig indsigt, men en
tilfældighed, at fordi at er blevet stemplet som en fejl«.
Martin Blok Johansen
Odense S
! Fordi at er altså korrekt fordi det
stemmer med gammeldansk. Men forbindelser svarende til hvis
atnår
atmens
atkendes
skam både i
oldnordisk og middela 1 derdansk, se fx
Falk og Torp: Dansk-norskens syntax
(1900) s. 227 ff. Så må de jo også være
agtværdige og korrekte!
Man kan ikke afvise konstruktionen
som ulogisk fordi der er to konjuktioner på en gang. For det første kunne
man jo sige at da at kan optræde sammen med hvis, mens, fordi osv., så kan
at ikke være en konjunktion selv. For
det andet kan man se at at slet ikke står
på konjunktionernes plads, men deri-

mod umiddelbart foran subjektet. Det
ser man i sætninger som
når engang at v i får råd ...
hvis stadig at han har sit togkort...
At er altså ingen konjunktion, men et
generelt bisæt ningsmærke som står
inde i sætningen.
Forbindelser som hvis at... er altså
hverken ulogiske eller ugrammatiske,
men de er selvfølgelig ukorrekte. Korrekthed har intet med logik og grammatik at gøre.
^
? Hver sin/deres
1 de seneste år er jeg stadig oftere stødt
på udtrykket »hver deres (jeres/vores)«, hvor jeg ville sige »hver sin (sit/
sine)«, (fx: »Børnene har hver deres
værelse«). M i n fornemmelse er at det
er noget der breder sig med lynets hast.
På mig virker det ret fremmed. Først
tænkte jeg at det var jysk - og det er
det vel også - men det bruges lige så
meget af folk der er lige så pærekøbenhavnske som mig selv, så det er
ikke kun jysk.
Helt nyt kan det heller ikke være, for
de to udtryk optræder parallelt i Nudansk Ordbog. Men en vis udvikling
må der være i det, Kr. Mikkelsen skiiver fx i sin Ordfojningslære (1911) at
det hedder I skal få hver sin opgave
(meget siælden jeres opgave)« (min understregning).
Jeg har bestemt ikke indtryk af at
det har nogen betydning hvad der er
subjekt i sætningen, sådan som det ellers er med refleksiver. Der er tydeligvis lige stor valgfrihed hvad enten sætningen hedder »de har hver sit/deres«
eller »jeg har givet dem hver sit/deres«.
Baggrunden skal måske søges i at
»hver sin« ifølge sagens natur altid må
vise tilbage til et flertalsord. M a n må
nødvendigvis være flere om at have

hver sin. Men i flertal bruges refleksiverne jo netop ikke (det hedder »pigen
har sin«, men »pigerne har deres«).
»Sin« kommer ind efter »hver« fordi
flertallet nu betragtes en for en - men
det kan der jo tydeligvis være flere meninger om.
Også på en anden led er tal-forholdene i den slags udtryk lidt komplicerede : »Hver sin« skal jo, i modsætning
til »hver deres«, bøjes i tal og køn.
Men selv når man skal bruge ental
(sin/sit), er der i realiteten tale om flertal eftersom der altid må være flere der
har hver sin. Det »problem« kommer
man udenom med »deres«.
Endelig er det nok særligt forståeligt
at man opgiver det refleksive pronomen i 1. og 2. person (»hver vores/jeres«), eftersom »sin/sit« i andre sammenhænge kun er 3. person.
Det tilsvarende udtryk »hver for sig«
er der til gengæld ingen diskussion om.
Det hedder under alle omstændigheder: »du skal vaske sokker og underbukser hver for sig,« ikke »... hver for
dem«. Det er altså et mere fast udtryk
end »hver sin«. Eller hvad?
Hvad siger sagkundskaben om alt
det?
Som et kuriosum kan jeg berette at
der også er grøde på dette felt på
svensk. Det siger i hvert fald en svensker af mit bekendtskab. Dér hedder
»hver sin« jo »var sin«, hvilket lydligt
ikke kan skelnes fra »vars en«. Det sidste er der ganske vist ikke noget der
hedder - men nu er de altså begyndt at
sige »vars två«, »vars tre« osv.!
Peter Zeeberg
Hørsholm
! Dine analyser og ræsonnementer virker meget overbevisende.
Problemet med konstruktionen hver
sin er at den ikke ligner noget andet i
MÅL & MÆLE 1-98
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grammatikken, og derfor ved sprogbrugerne ikke hvilke velkendte mønstre
der kan bruges når udtrykket skal
håndteres. Det er som om grammatikkens normale regler ikke kan nå frem
til hver sin - eller hvad man nu foretrækker.
Der er oven i købet et problem tilbage. Når hver henviser til et intetkønsord, har det formen hvert:
hvert hotel har sin egen swimmingpool
hvert firma har sin egen pensionsordning
Jamen så burde det vel også være
^hotellerne har hvert sin swimmingpool
* firmaerne har hvert sin pensionsordning
Det er der en vis sproglig konsekvens i ,
men det lyder inderlig unaturligt.
Når der ikke er samme usikkerhed
med hver for sig, er grunden muligvis
at denne forbindelse har klare grammatiske sidestykker: hver på sin måde,
hver med sine børn, hver udfra sine
forudsætninger osv.
„

? Skillepind
Mål & Mæle nr. 3, november 1997,
barsler i rubrikken Ord til tiden med et
nyt ord, nemlig skillepind i betydningen sådan en tingest der skiller den ene
kundes varer fra den anden.
Under mit juleindkøb i Føtex, City
Vest i Brabrand, spurgte jeg kassedamen om, hvad hun kaldte 'sådan en'.
»Hvorfor spørger du om det?«, sagde
hun. »Det drejer sig om en sprogvidenskabelig undersøgelse,« sagde jeg.
Stort smil fra damen og interesseret
tavshed i den nærmeste del af køen.
»Det hedder da et næste kunde-skilt, og
det har vi altid kaldt det,« sagde hun.
8
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Samtykkende mumlen fra køen og
anerkendende blikke til damen.
Flot ord! Betydningsmæssigt helt
præcist, smukt auditivt og visuelt.
Varm og glad julestemning om det
danske sprog!
Tove Brejnbjerg Christensen
Brabrand
! Samtidig med forslaget skillepind
luftede jeg tvivl om hvorvidt sprogbrugerne ville tage ordet til sig. Iler kommer så et længere og efter min mening
mere besværligt ord næste kunde-skilt
(sådan skal det skrives efter Retskrivningsordbogens regler om gruppesammensætninger), og fra anden side har
jeg hørt at man også kalder den en fødevaretrekant, selvom det jo ikke kun
er fødevarer der ligger på båndet. Ingen af disse to forlag beskriver efter
min mening tingens funktion, nemlig
adskillelsen af varer. Personligt foretrækker jeg derfor stadig skillepind,
selvom flertallet vil vælge noget andet.
Og så er dén pind vist ikke længere.
PF

Hver dansk er det danske sprog?

»Fremmedordene har frelst det danske
sprog fra undergang!« Denne udfordrende og overraskende konstatering
argumenterer Erik Hansen og Jørn
Lund overbevisende for i deres bog
»Kulturens Gesandter« (1994). Ikke
uden besvær finder de frem til en tekst
med rent dansk og viser samtidig det
smukt barnlige, men alligevel beskedne niveau, man må nøjes med at bevæge sig på uden fremmedord:
Der var engang en mand
Han boede i en spand
Spanden var af ler
Konen vask ed' bleer
Nu kan jeg ikke mer
5

Forfatterne kan heller ikke mer'. De
opgiver at finde tekster, der er lige så
danske.

Professorerne leger med sproget
I den nationale genforeningsrus konstruerer Verner Dahlerup i 1921 en lille
historie, der skal demonstrere, hvor let
det er at skrive rent dansk, men han
kom samtidig for skade at vise hvordan
en sådan tekst afspejler et kulturtrin,
der kan være tidlig middelalder og i
hvert fald ikke Dahlerups samtid.
Til gengæld morede Otto Jespersen
sig med at danne denne sætning:
»Samtlige moderne fotografer portrætterer smukke, fikse damer«. Her er
tysk, engelsk, fransk og græsk repræsenteret, og kun bøj ni ngsendelserne er
danske. Det konstruerede lyser ud af
teksten, som ikke desto mindre er oplysende ved at vise, at med udelukkende

fremmed stof, bliver sproget alligevel
dansk på grund af strukturen.
Jørn Lund har i »Sprog og sprogbrug i dag« (1982) denne tekst: »Den
danske badmintonstjerne (Lene Koppen) fightede suverænt, hendes serv
var præcis, og hendes smash gik fint
igennem. Efter matchen gav den danske sportspige - stadig »høj« efter sejren - interviews til pressen og oplyste,
at hun havde ventet et hårdt ræs efter
den tørn, hun havde taget samme eftermiddag i mixeddouble.« I Allan Karker s sproghistorie (1993) oplyses det,
at teksten er en konstruktion af Jørn
Lund. Enhver kan konstatere dens
meget høje frekvens af engelske låneord, men dog er det ikke mere påfaldende, end at det var muligt at tro, at
den kunne have stået på en sportsside i
en avis.
Fra Jørn Lunds side må den være
tænkt som et oplysende eksempel på,
hvordan den engelske indflydelse først
og fremmest gør sig gældende i bestemte sprogsfærer.
Nu følger en lidt længere tekst, hvor
læseren kan overveje, hvor dansk den
er, også i forhold til den lige citerede.

Famiiieaften
Det var en ganske almindelig kernefamilie. Den 12-årige søn John sad på sit
værelse, opslugt af en indianerroman.
Han læste om, hvordan rødhuderne gik
på krigsstien efter at deres medicinmand havde advaret dem mod at begrave stridsøksen. De skulle ikke lade sig
lokke af blegansigternes ildvand. Den
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store ånd ville være med dem, om de
så skulle gå til de evige jagtmarker. Da
moderen en dag, efter at have taget
skumbad, lagde sin make~np, hørte han
faderen sige, at hun havde taget krigsmaling på. Det lød mærkeligt indiansk,
syntes John. så da faderen om aftenen
tog tobakken frem, spurgte han ham
lidt drilagtigt, om han nu skulle tænde
fredspiben.
Johns storebror plejede i weekenden
at male byen rød, men var for en gangs
skyld hjemme og læste en formiddagsavis, der solgte godt på grund af sine
sladderspalter. 1 ler fik man intime
detaljer om de mænd, der bevægede sig
i magtens korridorer. Han bladede fra
en historie om et karaktermord på en
politiker til en anden om en kvinde, der
klagede over åndelig grusomhed i sit
ægteskab og kom frem til bladets populære folde-ud-pige.
Faderen og moderen og den 17-årige
datter så fjernsyn. De havde lige set en
sæbeopera med dåselatter, og nu var
tv-avisen i fuldt sving med hastigt skiftende indlæg om reagensglasbørn, en
kendt direktør, der havde fået et gyldent håndtryk, om Hollywoods filmproduktion som en drømmefabrik. Så
kom en sag om kreativ bogføring og et
kort glimt fra en boksekamp, hvor den
ene bokser havde et blomkå Isøre, og til
sidst var der en melding om et rumskib, som var i vanskeligheder.
Efter tv-avisen fulgte en diskussion
mellem to politikere, som var enige
om, at der forelå en ny situation med
den kolde krigs afslutning. Jerntæppet
var væk, supermagterne var ikke mere
på kollisionskurs, men holdt topmøder
med hinanden. Frygten for paddehatteskyen var fortid.
Var der mere, de var enige om,
spurgte studieværten. Det var et godt
spørgsmål, sagde den ene politiker,
10
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men jeg er bange for, at vi, når vi skal
se på, hvordan landet ligger, kun kan
enes om at være uenige. Lad os kalde
en spade for en spade: Sandhedens øjeblik er kommet for regeringen, som
ikke lever op til sine løfter. Den står
med ryggen til muren. Næste valg v i l
bringe os til magten med en jordskredssejr, fordi regeringspartiets hårde
kerne smuldrer, og ingen kan se, hvad
partiet står for. Tillidskløften mellem
ledelsen og de menige medlemmer
vokser, fordi regeringen indgår i en
uhellig alliance med uansvarlige partier.
Efter debatten erklærede datteren, at
hun elskede at hade alle politikere.
Forældrene, der ivrigt havde studeret
de stridendes kropssprog, kunne ikke
blive enige om, hvem der havde været
ude i tovene, og om debatten var endt
med dødt løb.

L i d t analyse af »Familieaften«
De fleste vil vel nok opfatte beretningen om familien som en dansk tekst
med forholdsvis få af de ellers for
tiden fremherskende
engelsk/amerikanske direkte lån: make-up, weekend,
tv. Derudover vil man - alt efter sprogkyndighed kunne finde et ikke påfaldende stort antal andre ord af fremmed
oprindelse: korridorer, kreativ, alliance
m.fl., der kendes på, at de afviger fra
de oprindelige, danske i udtale (ikke
tryk på første stavelse), bogstavering
m.m.
Måske vil del overraske, at teksten,
hvad angår engelsk/amerikansk indflydelse, let kan konkurrere med Lene
Koppen-teksten. At det ikke umiddelbart ser sådan ud, skyldes, at fremmed
påvirkning gør sig gældende på en
række mere diskrete måder, som fx
oversættclseslån, der med danske ord
gengiver de fremmede: blomkålsøre,

kropssprog (cauliflower ear, body language). Ud over de mange oversætte I seslån, er der også de endnu mere fordækte betydningslån, dvs. ord, som i
modsætning tii de foregående, der var
nye på dansk, er ord, som er velkendte,
gamle størrelser, men får ny betydning,
fordi det tilsvarende ord på engelsk
også har fået ny betydning. Udtrykket
»et godt spørgsmål« lyder meget
dansk, men er ikke desto mindre en ny
vending, et betydningslån, når det angiver, at spørgsmålet er vanskeligt at
besvare (a good question).
Endnu mærkeligere er det, at »Familieaften« også kan opvise en stribe idiomer overtaget udefra. Ved idiomer
forstår man nemlig faste vendinger,
som ellers regnes for karakteristiske
for det sprog, hvor de efter fødestedskriteriet hører hjemme: »male byen
rod« (paint the town red), »se hvordan
landet ligger« (see how the land lies).
Allermest bemærkelseværdigt er det
måske, at man kan låne det samme ord
op til flere gange, så at man har ét ord,
men med to forskellige betydninger:
først kommer »jerntæppe« ved oversættelseslånet fra tysk »eisener Vorhang« om den velkendte sikkerhedsforanstaltning i et teater, derpå bliver det
samme ord indført igen som betydningslån fra engelsk og med nyt politisk indhold (iron curtain).
Ikke så få gamle lån fra den store
middelnedertyske bølge fx »maling«,
»magt«, »dåse«, »glas« indgår i nye
lån fra engelsk: »krigsmaling«, »magtens korridorer«, »dåselatter«, »reagensglasbørn«.
Knud Sørensens bog »Engelsk i
dansk« (1995) er en sand øjenåbner for
den engelsk/amerikanske påvirkning,
der på forskellig måde skjuler sig i
dansk sprogdragt. Uden denne bog v i l -

le forfatteren til nærværende artikel
ikke have kunnet konstruere eksemplet
»Familieaften«.

Fattigdom eller livskraft?
Må det ikke betragtes som fattigdom,
at dansk låner så meget? Hvis man drager en parallel til litteraturen, kunne
man spørge, om det gør dramatikerne
Shakespeare, Holberg eller Brecht ringere, at de med arme og ben har
tyvstjålet meget af deres stof? Det
afgørende må være, hvad de har fået
ud af det. Holbergs komedie »Jeppe på
Bjerget« er et dybt originalt værk, selv
om motivet - konge for én dag - er
taget fra den glemte Bidermans Utopia,
som igen har lånt det fra indisk sagnstof, der over Iran har nået Europa og
også er blevet brugt af andre dramatikere. Det forbløffende er sprogets evne
til at udvikle sine udtryksmuligheder
ved at tage imod så meget udefra og i
kraft af sin struktur alligevel at gøre
det til dansk, et sprog med sit eget
umiskendelige særpræg.
M e d de fremherskende vestlige vinde, der stryger hen over Atlanten, er
sprogfølsomheden så stærk, at begrebet
politisk korrekthed, som ellers endnu
er et udpræget amerikansk fænomen,
kan få nogle danskere til at udskifte
»neger« med »sort«, selv om ordet hertillands ikke har haft klang af noget
nedsættende i retning af »nigger«.
»Sort« er som betydningslån bemærkelsesværdigt ved at skubbe et låneord
ud til fordel for et hjemligt, så at det
danske sprog i dette tilfælde bliver
mere dansk ved at låne!
M a n kan skelne mellem lån, som er
nødvendige (»computer«), berigende
(»kropssprog«) og overflødige (»you
name it«). Det har også været muligt
tidligere at udtrykke, hvad der ligger i
»kropssprog«, men her får man et
M Å L & M Æ L E 1-98
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prægnant ord forærende, der fint sammenfatter det hele. »You name it« ses
nu ret tit. Brugeren af det v i l være »in«
eller med på noderne, som det hed tidligere, og har måske en flov fornemmelse af at være lidt gammeldags
dansk ved at bruge det gængse udtryk
»osv.«. De oversættelseslån, man har
forsøgt sig med, virker klodsede og
inderligt overflødige: »nævn De det«,
»nævn selv videre«.

Fremtiden
Erik Hansen og andre sprogfolk har
med rette påpeget, at den engelsk/amerikanske indflydelse er meget lille sammenlignet med, hvad sproget tidligere
har været ude for, når det gælder fx
nedertysk og højtysk. Hvis der ikke er
så mange, der vil tro, at det forholder
sig sådan, hænger det ikke mindst sammen med, at ord, som er førstegenerationsindvandrere som fx »curling«, gør
sig helt anderledes bemærket end de,
der har været her så længe, at man ikke
mere tænker på, at også de engang har
fået indfødsret, fx »rude«.
Traditionelt kalder man »curling« et
fremmedord og »rude« et låneord.
Hvis man virkelig v i l til bunds i hvor
meget eller hvor overrraskende lidt,
som er oprindeligt dansk, er det ikke
nok at gribe fremmedordbogen. M a n
må også have fat på den etymologiske,
der fortæller ordenes historie, og så
viser det sig, at man har beregnet, at
det oprindelige danske beløber sig til
den beskedne sum af godt 3500 ord af
Retskrivningsordbogens
mere
end
60000.
Sprogfolk er tilbøjelige til at berolige dem, der er opskræmte af den
engelsk/amerikanske indflydelse, med
at den først og fremmest rammer
bestemte områder som rockmusik, edb
og sport, og der er ingen tvivl om, at
12
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det gælder for en tilstandsbeskrivelse
lige nu. Men tendensen eller trenden,
som det hedder, hvis man ikke v i l virke
gammeldags, er tydelig. Livet i den tidligere beskrevne »Familieaften« står
ganske vist i massemediernes tegn,
men der berøres mange områder, som
spiller en stor rolle i menneskers dagligliv: roman- og avislæsning, hygiejne, politik, underholdning, sport, erhvervsliv og kriminalitet. Den opfattelse, at den fremmede indflydelse er begrænset til bestemte domæner, som de
er blevet kaldt, holder ikke helt, når
disse domæner er så vitale og dominerende, som de er. Hvis man så undrer
sig over, at de engelsk/amerikanske ord
alligevel er ret fåtallige, og det er de
faktisk - endnu, må man tænke på, at
tysk og andre sprog har haft århundreder til at gøre sig gældende i , men
engelsk/amerikansk først for alvor er
slået igennem i de sidste få årtier. Efter
1945 kom der fart over feltet, og accelerationen er betydelig.
Hvis man har brug for national stolthed
på sprogets vegne, kan man til gengæld
tænke på de ikke så få danske ord, der
er lånt til engelsk og derigennem er
udbredt globalt i et verdenssprog. Det
gælder fx så centrale ord som »they«,
»them«, »their« og udsagnsord som
»give« og »take«.
Fra første færd tager dansk imod de
ord, der følger med nye kulturstrømninger som fx kristendommen: »kirke«, »præst«, »synd«. Ordet »lån«, der
indgår i den sprogvidenskabelige betegnelse låneord, bliver her brugt lige
så upræcist, som det forekommer i
dagligdagens sprog. Hvor ofte har man
ikke hørt »Kan jeg låne en tændstik/lidt ild?« Ingen har tanke på, at der
skal leveres noget tilbage. Sprogene
imellem far modtageren noget ved et

såkaldt lån, men det går ikke tabt for
giveren.
I de fleste tilfælde bør man være
taknemmelig for den store strøm af
låne- og fremmedord, sproget har modtaget i årenes løb og da ikke mindst,
når det som nævnt til indledning er
betingelsen for, at det danske sprog
overlever.
Jørn Bendix
f 1920
cand.mag.

Kronologisk liste
over engelsk/amerikanske
ord
og vendinger,
der udgør forlæg for teksten
i »Familieaften«
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Ordet i for tredje gang

Mål & Mæle har tidligere bragt to fortræffelige og lærerige artikler om ordet
/ som forholdsord. Den første af Ole Togeby i 13. årgang nr. 3 og den anden af
Lars Brink i Mål & Mæle arg. 14 nr. 4
som er en kommentar til Togebys artikel. Det kan ligne det rene ordgyderi at
ville bortøde Mål & Mæles begrænsede
spalteplads på endnu en gang at berette
om /s meriter. M e n det er vel i sprogforskningen som i juraen at hvis der
fremkommer nye oplysninger i en sag,
kan den genoptages. Og nye oplysninger er netop hvad Den Danske Ordbogs
tekstkorpus byder på.
Først vil jeg ridse op hvad de to tidligere forfattere er kommet frem til.
Derefter vil jeg kommentere det og
supplere med yderligere materiale i det
inderlige håb at det kan gøre i's veje
mere ransagelige.
Ole Togeby (OT) opstiller en liste
over /"s betydninger med 11 betydningsnumre: Se figur 1.
Til denne liste har Lars Brink ( L B )
nogle indvendinger. Den første drejer
sig om betydningsnummer 1 som vel
rimeligt nok kaldes 'grundbetydningen'. Her anholder L B at OT i beskrivelsen anfører i's betydning således:
med rumlig position på og omgivet af.
L B mener ikke at på er indeholdt i
betydningen, for eksemplerne modsiger det: syv værelser i huset befinder
sig jo ikke på, men omgivet af husets
mure, og foreslår beskrivelsen justeret
til: inden for det rum, ... (styrelsen)
optager, en opfattelse jeg er enig i .
14
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Steder med tryk p å
Den næste indvending gækler betydning nummer 2 der af OT beskrives
som 'retningsbetydningen'. Som L B
rigtigt anfører, kan retningen kun udledes af det retningsadverbium som obligatorisk skal knyttes sammen med /:
ned i kælderen, ud i friheden. Og,
fortsætter L B , hvis man i stedet indsætter et stedsadverbium: nede i kælderen,
forsvinder retningsmomentet. Der er et
kriterium, siger L B , til at afgøre om
der er tale om retning eller sted, nemlig
verbets tryk. Som eksempel anføres
Han skyndte sig i banken. Men det er
ikke uproblematisk, for alle refleksive
verber har nemlig tryk. L B har dog i
øvrigt ret, for i eksemplet Hun gik i
gården (med verbet uden tryk), har
man tydeligt en retningsfornemmelse,
mens det næppe er tilfældet i eksemplet Hun gik i gården (med tryk på verbet), hvor man har en tydelig stedsfornemmelse. Imidlertid kan man i alle
eksemplerne problemløst indføje et
præciserende retnings- eller stedsadverbium: Han skyndte sig hen / banken. Hun gik ned i supermarkedet, Hun
gik nede i kasernegården samtidig med
at verbets trykforhold er uændrede. V i
må derfor konkludere at hovedkriteriet
for at afgøre om der er tale om retning
el. bevægelse, formentlig er verbets
tryk, mens adverbierne har en præciserende funktion med at undgå misforståelser, specielt selvfølgelig ved de
refleksive verber.

Om at bo i Kortegade
og p å Møllevej
Om betydning 5, hos OT 'på stedet
som kaldes', eks.: de boede i USA
påpeger L B at det drejer sig om samme
betydning
som grundbetydningen,
nemlig 'at være omgivet a f osv. Argumentet for ikke at tildele denne brug en
selvstændig betydning er, som L B formulerer det, at sådan hedder det nu
engang. Sprogbrugen tilsiger ifølge
L B , at det hedder på vejen, på øen, i xby osv. Således hedder det De befandt
sig i USA, men på øen.

1. / (styreise: konkret) = 'med rumlig
position på og omgivet a f , eks,: syv
værelser i huset, træet i haven
2. i (styrelse: konkret, kun efter retningsbiord) = 'med retning til en position
på og omgivet a f , eks.: ned i kælderen, ud i friheden
3.i (styrelse: følelse) = 'under psykisk
tilstand a f , eks.: vågne i rædsel,
gøre noget i søvne
4. i (styrelse: synlig dimension) = 'med
(form/ størrelse/udseende af)', eks.: i
forskellige bredder, i glade farver
5. i (styrelse: sted, om geografiske, sociale og andre steder) - 'på stedet
som kaldes', eks.: de boede i USA, i
Europa
6. i (styrelse: tidsangivelse) = 'på en tid
eller et tidspunkt', eks.: mødet i juni
7. i (styrelse: tilstand eller omstændighed) = 'under en tilstand af, under
omstændigheder af, under betingelser
a f , eks.: i dette perspektiv, i sådanne
tilfælde, i dit ansigts sved
8. i (styrelse: tidsenheder, kun efter tilstands-udsagnsord) = 'under varigheden a f , eks.: eksperimentet kørte i 4
år
9. i (styrelse: aktivitet) = 'under en proces eller begivenhed a f , eks.: det opstår naturligt i kommunikationsprocessen
10. i (styrelse: tegn) = '(en del af) betydningsindholdet a f , eks.: hun læste i
en gammel bog, et kapitel i bogen
11. z (styrelse: klædningsstykker), 'iført
som beklædning', eks.: i kjole og
hvidt, i bare ben
Figur 1

