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Grammatik er sjov
Hvornår er risikoen for at miste cyklen størst, når
»cykler fjernes uden ansvar«, eller når »cykler bliver fjernet uden ansvar«? 11vornår var opdagelsen
størst, når man lige har mødt en gammel ven og
kan fortælle, at »han var skaldet«, eller når man
siger, at »han er skaldet«? Det ved sprogbrugerne,
og grammatikerne fryder sig over at beskrive det.
Tag del i glæden
side 6

Helt katolske fornavne
De gode, gamle danske navne er for det meste katolske helgen- og helgenindenavne. Jørn Bendix har
set på fornavne og fortæller, hvor navnene kommer
fra. Han har også forklaring på, hvorfor der stadig
er flest katolske fornavne i brug.
Side 11
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Småjusteringerne af retstavningen i 1955, 1986 og
1996 tæller ikke som egentlige stavereformer. Så
måske er der så mange hængepartier og så megen
utakt i danskernes stavning, at det var på tide med
en rigtig reform. Seniorforsker Henrik Galberg
Jacobsen fra Dansk Sprognævn overvejer sagen
side 16

Det Flyvende Kommakorps
Fem kommapiloter fra Københavns Universitet
viderebringer deres erfaringer med at undervise i
nyt komma, afløseren for pausekommaet. Her er et
godt sted at tage bestik og sætte' kurs mod nye
kommaer. Prøv også kommatesten på bagsiden.
Side 22

k3 kril ten [er] en løftestang, ved hvis hjælp
barnet kan hæve sig ud
af den umiddelbare, situations fængsel, så det
kan overskue ikke blot
sit eget sprog, men ...
nærmest hele virkeligheden - fra et højere,
mere reflekteret og bevidst plan.
Ingvar Lundberg

}f0

SPffy 1/Gheder
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, Pernille Frost 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

? Begynderundervisning i læsning

Min søn, som går i 1. klasse, har endnu
ikke lært at »stave« sig igennem ord,
når han skal læse. Jeg har spurgt læreren om, hvornår børnene skal lære det.
Da jeg selv gik i skole, lærte vi at sætte
bogstaver sammen til ord allerede i begyndelsen af 1. klasse. Min søns lærer
siger, at børnene først skal lære nogle
ord at kende som helheder (»ordbilleder«), og at det er vigtigt, at teksterne
er meningsfulde for børnene. Derfor er
der heller ikke så mange lette ord i
læsebogen, so, ko, sø, ø og å. Og så siger læreren, at der er mange ord, som
ikke skrives »lydret«, og som børnene
derfor ikke kan »stave« sig igennem,
men som de må lære at genkende som
helheder. Det kan godt være, at læreren
har ret, men jeg synes altså ikke, at vores søn lærer at læse rigtigt. Han gætter
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bare, eller også spørger han mig, hvad
der står, indtil han har lært læsebogen
udenad. Kan det være meningen, eller
er det bare mig, der er gammeldags?
Kenny Gotmand, Amager
! Det er selvfølgelig meningen, at din
søn skal lære at læse. Det er ikke noget
gammeldags synspunkt. Han lærer ikke
at læse ved at gætte blindt eller ved at
forsøge at indprente sig alle læsebogens ord som tilfældige sorte krummelurer, dvs. som visuelle helheder.
Dertil ligner ordene hinanden alt for
meget. Den såkaldte ordbilledmetode
virker ikke i rendyrket form. Børn,
som bliver undervist i at indprente sig
ord som helheder, lærer i gennemsnit
kun 60 -100 forskellige ord om året, og
det er næsten ingenting. Når de ikke
genkender ordene, har de ingen anden
mulighed end at gætte eller spørge én,
der kan læse.
Jeg ville nu også blive meget overrasket, hvis din søn blev udsat for en rendyrket ordbilledmetode. Det almindelige er at servere en metodeblanding
for eleverne. Blandingen varierer så en
del fra lærer til lærer. De seneste årtiers
forskning i begynderundervisning har
dog vist, at en stor del af børnene især dem med mindre gode forudsætninger - har brug for direkte instruktion i at knække skriftkoden. De har
med andre ord brug for øvelse i at
sætte lyd på bogstaver og at sætte lydene sammen til ord. Og de har brug
for at blive rettet, når de gør det for-

kort. Den pædagogiske form behøver
selvfølgelig ikke at være som den, du
var udsat for, da du gik i 1. klasse. Der
er fx ingen grund til, at en hel klasse
skal sidde og lytte til, at de dårligste
elever hakker sig igennem lektien. Det
er indholdet i undervisningen, der betyder noget.
Det er rigtigt, at der er mange danske ord, som indeholder bogstaver, der
kan udtales på flere måder; tag bare
udtalen af e'erne i stedordene som eksempel {de, det, dem, deres, der). Men
det er vel at mærke ikke ordene som
helhed, der er uforudsigelige, det er
normalt kun et eller to bogstaver i et
ord. Faktisk har ca. 90% af bogstaverne
i danske ord en forudsigelig lyd. Og
eksistensen af »uregelmæssige« ord
kan heller ikke uden videre tages til
indtægt for en »ordbi 11 edmetode«. Man
kan udmærket mene, at jo vanskeligere
systemet er at finde for børnene selv,
desto vigtigere er det at undervisningen hjælper dem med at finde det.
Så er der det med indholdet i læsebøgerne. Der er ikke forskningsmæssigt belæg for, at børn i 1. klasse bliver
hverken bedre læsere eller mere optaget af læseundervisningen, hvis læsebogen handler om slikpinde, ponyer,
prinsesser, socialkontorer eller actionmænd end om bier, ål, is, mis og køer.
Børn kan sagtens gå op i ting, som de
kun har et begrænset førstehåndskendskab til (fx ål og køer). Ellers var såvel
de klassiske som de nyere eventyr
(med robotter, talende lysestager og superhelte i kinesisk pigeskikkelse) dømt
til fiasko. I øvrigt er børn i begynderfasen af læseudviklingen først og fremmest ivrige efter at lære at læse. Hvad
de læser om, bliver først rigtig interessant, når de kan.
Det lyder, som om du er på god fod
med din søns lærer. Det er godt for

alle, og især for din søn. Måske kan
læreren anbefale dig noget, som du og
din søn kan læse og tale om. Måske
kan I også lege med at skrive derhjemme. Så kan du til gengæld anbefale Jørn Lunds bog Sidste udkald. Om
dannelse og uddannelse til din søns
lærer og sige, at skolen gerne må være
skole.
,,,,
CE
? O.k.

Et lille hib til Mål & Mæle i anledning
af beskrivelsen afbladet i 1998 nr. 1, s.
26. I skriver: »...hvorfor det er OK at
værdsætte...«. Meningen er klar nok;
men er M & M ikke (moralsk) forpligtet
til at følge Ret sk ri v n i ngsordbogen?
Dér finder man kun o.k. ? Lidt længere
fremme (i Retskrivningsordbogen
1996) støder man i øvrigt på ordet OKjolle; men da sejlsport er lukket land
(vand!) for mig, skal jeg vél vare mig
for at kommentere det ord. Men M & M
kunne jo som »straf« skrive en notits
om o.k./OK/OK-jolle. Er det o.k.?
Knud Højgaard
2000 Frederiksberg
! Det er M&M's princip at følge Retskrivningsordbogen og dermed den officielle retskrivning. En forfatter der
insisterer på private stavemåder vil dog
få lov til at afvige.
Så stavemåden OK var simpelthen
en fejl, og vi beklager.
Udråbsordet o.k. kom først med i
RO i 1996. At det staves med små bogstaver, behøver egentlig ingen forklaring, andet end at det er hovedreglen
for alle ord som ikke er navne. Når
skrivemåden med de to punktummer
blev valgt, var det for at holde ordet
ude fra udråbsordet ok (ok jo, ok nej),
som også står i RO.
OK-jolle er et navn, og det er noget
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som retskrivningen ikke kan blande sig
i.
OK-jollen er konstrueret af danskeren Knud Olsen i 1956, og han har formentlig villet bruge sine initialer til bådens navn. Men i visse sprogområder
ville KO-joUe give nogle gale associationer, og så har han sikkert bare byttet
om på bogstaverne. På den måde fik
han jo også et særdeles gangbart internatonalt navn ud af det.
.
r
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hjti

? T ø j , hvad er det egentlig?
Jeg sad og pudsede sølvtøj sammen
med mit 4-årige barnebarn. Så opstod
der pludselig et sprogligt problem:
»Hvorfor siger du sølvtøj, når det er
sølvbestik? Det er jo ikke tøj, mormor!«
Nu er spørgsmålet: er sølvtøj tøj?
Birgit HansenVærløse
! Når man ser på det nutidige sprog,
må man sige at det -tøj vi har i værktøj,
køretøj og sølvtøj er et andet ord end
det tøj som betyder 'stof, 'beklædning'.
Men alt tøj kommer af det samme
tyske ord, nemlig det der svarer til nutysk Zeug, og både det tyske Zeug og
det danske tøj har på lidt dunkel måde
udviklet sig i to retninger.
Dels kan -tøj betyde 'redskab' eller
'udstyr', men i så vid forstand at det
også bare betyder 'ting': værktøj, køretøj, fyrtøj, slagtøj, mundtøj, sytøj, styretøj, skrivetøj, køkkentøj osv. Det er
her sølvtøj hører hjemme: det betyder
'sølvredskaber'.
Dette tøj fandtes tidligere også uden
for sammensætninger, især i betydningen 'grej', og det er det vi har i tøjhus,
som er det hus hvor militær udrustning
opbevaredes.
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Dels kan tøj betyde 'produkt' eller
'materiale', fx i syltetøj, sukkertøj, lertøj. Det blev mest brugt om tekstiler:
silketøj, sækketøj, uldtøj, dækketøj, kjoletøj osv. Ud fra den slags sammensætninger frigjorde tøj sig til betydningen
'stof om det uforarbejdede, og 'beklædningsgenstand' om det forarbejdede. Og så kan dannel serne fodtøj,
skotøj, vasketøj, sengetøj osv. opstå.
Zeug er beslægtet med ziehen, der
betyder 'trække'. Man formoder at
Zeug oprindelig har været det man har
trukket eller hentet frem, enten som
redskaber eller som materiale der
skulle forarbejdes. Rigtig overbevisende er denne forklaring nu ikke.
Historien om tøj er længere end
dette, men her er det vigtigste.
EH

! Kvæg og soldater
I artiklen i Mål & Mæle nr. 2 fra august 1998 om personnavnes stilfunktion står der al man almindeligvis nøjes
med et nummer, når det blot gælder en
identifikation.
I 1949 skulle jeg aftjene min værnepligt, og det gik jeg ind til med en meget negativ indstilling, så der var meget
hurtigt irritationsmomenter. Et af dem
var at vi blev tildelt numre, som blev
brugt som navne på os. Vores protest
imod dette var at vi på vores 1 O-mands
belægningsstue straks begyndte at
kalde hinanden ved vores fornavne.
Det gik jo udmærket så længe det var
inden for stuens fire vægge, men når vi
omtalte vores kammerater ved deres
navn over for befalingsmændene blev
det betragtet som opsætsighed.
Oprøret blev nedkæmpet for så vidt
at vi efterhånden brugte nummeret, når
der kom alt for meget brok ud af at
bruge navne, men vi fortsatte med at

bruge navne også udbredt til større område end stuen.
Senere som værnepligtig befalingsmand måtte jeg erkende at numre, især
når de gives efter et system der er let at
rekonstruere, er mere praktiske som
identifikation end navne; i hvert fald
lærer man hurtigere en mands nummer
end hans navn.
Men at navne alligevel kan bruges
på samme måde har jeg erfaret ved at
have ansvaret for et arbejdshold i et
land, hvor man ikke forstod dansk, og
jeg må tilføje, et land hvor arbejdsgiveren havde samme autoritet som hærens
befalingsmænd. Jeg lavede det let re-

konstruerbare system ved at give folkene danske navne som havde karakter
af øgenavn, idet de refererede til den
enkeltes karakteristiske udseende eller
påklædning. Posthus var ham med en
uniformskasket, skogut havde sko (de
andre var barbenede), svæver var ham
med de store ører og olde den ældste.
Radioamatører identificerer sig så
vidt jeg ved en bogstavkombination
som også bliver kaldenavn og mon ikke
det er det samme på internettet.
Desuden har vi alle et (CPR-) nummer, men vi bruger det da heldigvis
ikke til daglig.
i
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Glæden ved grammatik

Er grammatik virkelig noget man kan
glæde sig over?
Jeg forstår godt hvis folk undrer sig,
for det de fleste forbinder med grammatik, det er trælse terperier i latinske
verber, tyske kasus- og flertalsformer
og franske ordstillingsregler. Kedeligt,
men nødvendigt. Eller de tænker på
den danske skolegrammatiks mosgroede krydser, boller og remser, ikke fornyet de sidste par hundrede år. Kedeligt
og unødvendigt.
Grammatikken er sprogets abstrakte
system, de regler som binder ordene
sammen og gør dem til udtryk og meddelelser. Grammatikken er ikke den
menneskelige tankes form, men nok
den menneskelige tankes færdselsregler. At studere grammatik er derfor at
fordybe sig i noget af det mest menneskelige der findes. Der er mange dyr
som kan udsende lydlige signaler:
skrig, knurren, fløjt, brøl osv. Men det
er kun mennesket der kan få sine lydsignaler, ordene, til at hænge sammen
til udsagn og komplicerede meddelelser, og det sker ved hjælp af grammatikken.
Orddannelsen
Det er grammatikken der bestemmer
hvordan vi laver vores ord. At det hedder stenvæg, men murstensvæg, med et
s til at binde leddene sammen. Og på
samme måde: træbord, men fyrretræsbord, ølflaske, men hvidtøls flaske,
skindhandsker, men svineskindshandsker. Der skal som regel s imellem når
6
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et sammensat ord selv har et sammensat ord som førsteled. Og her har vi så
forklaringen på at det virker meget
makabert når der i en annonce reklameres for dameskinds jakker! Det er
nemlig en jakke af dameskind, mens en
dameskindjakke er en skindjakke til
damer.
Når man er uden penge, er man pengeløs; når man ikke har nogen venner,
er man venneløs; og er man uden hjem,
ja så er man hjemløs. Sådan laves den
slags ord. Men er man uden bevidsthed, så er man absolut ikke bevidsthedsløs, som man skulle tro, men
bevidstløs. Her tillader grammatikken
en uregelmæssighed, noget inderligt
ulogisk, og det går an fordi reglerne i
næsten alle andre tilfælde overholdes.
Forklaringen på det skæve ord bevidstløs kan man finde langt tilbage i den
tyske sproghistorie.
Bøjningen
Det er grammatikken der sætter reglerne for hvordan ordene skal bøjes. Når
vi for eksempel gradbøjer mange - flere flest. Men flere har jo også formen
fler: jeg har flere søskende end du har
jeg har fler søskende end du har. V i
kan bare ikke sige jeg trafflerkendte
mennesker, det skal være jeg trafflere
kendte mennesker. Det hænger sammen med betydningen: når betydningen er 'adskillige', skål vi have formen
flere: vi har flere løsninger. Er det en
sammenligning, kan vi vælge mellem
fler og flere: har du tier/flere penge tilbage?

Og på samme måde med mer og
mere.
Dansk og de andre nordiske sprog har
hele to passiver:
hentes - bliver hentet,
tabtes - blev tabt,
betales - bliver betalt osv.
Hvad stiller vi op med denne rigdom,
som de fleste sprog må klare sig uden?
Ja, den udnytter vi skam meget omhyggeligt. Hør her:
cykler fjernes uden ansvar
betyder at her findes en regel, 'en lov
eller en norm som giver nogen ret til at
fjerne cykler, strengt taget ikke at de
gør det i praksis! Men står der
cykler bliver fjernet uden ansvar
så er det en beretning om hvad der faktisk sker i dag eller i morgen, for eksempel ved tyveri. Altså s-formen om
reglen eller normen:
der tales ikke dansk i Frankrig
Det er så sandt som det er sagt. Men
dette udelukker jo ikke at
der bliver talt dansk i Frankrig
for der bor jo da en del danskere dernede. Endnu tydeligere bliver det efter
verber som skal, må, kan osv.:
vinduerne skal pudses
Det er den regel der gælder for eksempel for hver lørdag formiddag. Men:
vinduerne skal blive pudset
er et løfte om en enkelt vinduespudsning. Det er også derfor man altid bruger ,v-formerne i kogebøger:
fileterne bliver vendt i rasp og
stegt to minutter på hver side

er en beretning om hvad der foregår i
et køkken. Vil man formulere en forskrift til kogebogen, bliver det med sformerne:
fileterne vendes i rasp og steges
to minutter på hver side
Nutids- og datidsformer burde jo være
noget ganske enkelt: jeg læser, det er
nu, jeg læste, det var før. Enkelt nok.
Men se så her:
i går traf jeg min skolekammerat
Søren; han var helt skaldet
Men hvis han var skaldet i går, så er
han det nok endnu. Ville det ikke være
mere logisk at sige
i går traf jeg min skolekammerat
Søren; han er helt skaldet
Jammen det betyder jo ikke det
samme! Når jeg siger han var helt
skaldet, så er det noget jeg konstaterede i går, da jeg traf ham. Men siger jeg
han er helt skaldet, så vidste jeg det i
forvejen, eller har fået det at vide
siden. Og på samme måde er der forskel på sætningerne
så kom vi til herregården Fussingø, som lå meget smukt ved
en lille sø (det kunne jeg selv
se)
så kom vi til herregården Fussingø, som ligger meget smukt
ved en lille sø (det vidste jeg i
forvejen)
Det der er så betagende ved den slags
raffinementer og fine nuancer, er at det
er noget alle danske er fælles om, uden
at de tænker over det og uden at nogen
egentlig har lært dem det.
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Trykket
Dansk er et sprog hvor ordenes tryk
spiller en stor rolle for betydningen, og
at gøre rede for de raffinerede regler er
en herlig grammatisk opgave. Se på
følgende eksempler. Den lodrette streg
viser at det følgende ord er trykstærkt;
den lille bolle viser at det følgende ord
er tryksvagt.
jeg I sendte pakken til Nyrup
Nyrup må være en person. Men så
jeg o sendte pakken til Nyrup
Her må Nyrup være en landsby. Betydningsforskellcn hænger på om der er
stærkt eller svagt tryk på sendte.
Eller dette:
jeg I viste ham døren, og han
mente godt den kunne repareres
over for

sætter ordene i - vi gør det ganske
ubesværet - så kan det være meget
vanskeligt at finde reglen. Jeg spekulerede længe over forskellen på spørgsmålene
hvad for en frakke vil du have?
hvad vil du have for en frakke?
Og så viser det sig at det har at gøre
med det svar man forventer.
Står vi i forretningen og skuer ud
over frakkeafdelingen, så siger jeg
hvad for en frakke vil du have, for jeg
venter et svar som »den dér«: spørgsmålet går på identiteten.
Men sidder vi hjemme og planlægger et frakkekøb, så spørger jeg
hvad vil du have for en frakke: jeg venter et svar som »en mørkeblå cottoncoat«, for spørgsmålet går jo på arten.
Jo, grammatikken er med os i hverdagen, helt ind til manufakturhandleren.

jeg o viste ham døren
som betyder at jeg smed ham ud. Og
hvad betyder
han I lå i sengen
Det betyder at han ikke var stået op
endnu. Men

Sætninger med da og fordi angiver årsager:
da jeg ikke har flere penge, rejser jeg hjem
jeg rejser hjem fordi jeg ikke har
flere penge

han olå i sengen
betyder at han var syg. Man skal sandelig have ørerne med sig.
Rækkefølgen
Dansk har også meget udbyggede og
strikse regler for sætningsleddenes
rækkefølge, ordstillingen. Det er en
meget væsentlig del af grammatikken
som kommer til udtryk gennem rækkefølgen.
Og selvom vi som regel overhovedet
ikke tænker på hvilken rækkefølge vi
8
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Men hvad er så forskellen? Jo, forskellen er at fordi forbinder man med noget
som man regner med at samtalepartneren ved i forvejen. Mens da kun kan
forbindes med ny information. Til min
søns lærer skriver jeg derfor:
Anders var fraværende i går,
fordi han var forkølet
for læreren ved jo i forvejen at drengen
ikke var der i går. Men til skoleinspektøren, som ikke kender klassen, skriver
jeg

Anders var fraværende i går, da
han var forkølet
for inspektøren skal have to nyheder,
dels fraværet, dels årsagen dertil. Den
slags klarer vi altså at administrere i
farten, uden at tænke over det.
Sprogets fundament
Grammatikken er sprogets solide fundament. Ordforrådet er ustabilt og skal
være det hvis sproget skal fungere: ord
glider ud af sproget, mange flere kommer hele tiden til, og nogle ord skifter
betydning i tidens løb. Men grammatikken, sprogbygningen, den er så fast
en borg, og den sikrer at dansk stadig
er dansk.
Men i de tusind år vi har kunnet følge det danske sprog, kan vi alligevel
konstatere at grammatikken også ændres. Organisk og langsomt, som et
sundt landskab der påvirkes af klima,
plante- og dyreliv og varsomt ændrer
sig lidt. Faktisk så lidt at det ikke er
meget et enkelt menneske kan nå at
iagttage i løbet af sin tid.
Men jeg kan da godt nævne et par
grammatiske forskydninger fra vor tid.
Datidsformen for ser ud til at vige for
farede: hunden farede lige ud på
gaden. Jammen, er det ikke forfærdeligt, et stort tab for sproget at den
monumentale form for forsvinder til
fordel for det flade faredel Jo, det er
det måske, men for hundrede år siden
jamrede man over at grov blev til gravede, befal blev til befalede, gol blev til
galede, mol blev til malede. Det føles
vist ikke mere som noget savn, og
sådan vil det også gå med det stolte ord
for. I øvrigt kan jeg da oplyse at tagede
så småt er på vej til afløsning af togl
En nyhed som jeg tror er under ti år
gammel, er en ny ordstilling i visse

bisætninger der begynder med et hvor d. Tidligere hed det
vi må finde ud af hvad vi kan
gøre
Men nu er det meget almindeligt at
sige
vi må finde ud af hvad kan vi
gøre
Bisætningen er altså formet som et
ægte spørgsmål:
ved nogen hvem har taget avisen
man spekulerer på hvornår sker
det igen
nu må vi undersøge hvorfor er
ledningen utæt
Det er noget nyt. Men jeg er ikke helt
sikker på at det er noget at glæde sig
over!
I de seneste år er yngre danskere
begyndt at sige et kompliment og komplimentet. Hvad er nu det for en uorden
jeg har da altid sagt en kompliment.
Der findes i dansk lidt over ét hundrede ord som har endelsen m-e-n-t, og de
er alle sammen intetkøn. Det hedder
altså et regiment, et arrangement, et
understatement. Der er kun én undtagelse, nemlig en kompliment. Og det
vil sige at når kompliment nu er ved at
skifte grammatisk køn, så er det absolut ikke sjusk og uorden, men tværtimod noget som bidrager til system og
orden i sproget. Så det kan man' roligt
glæde sig over.
Vi kan ikke fordrage at sproget forandrer sig. Lad gå med de fleste af de nye
ord der dukker op, dem kan vi jo ikke
undvære hvis vi skal kunne meddele os
om os selv og verden. Men ændringer i
grammatikken føles som anslag på
M Å L & M Æ L E 4-98
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noget helt fundamentalt i vores kultur
og den enkeltes personlighed, og lige
siden Gorm den Gamles unge dage har
folk jamret og brokket sig over sprogets forfald på grund af ungdommens
sjusk og uansvarlighed. Man skulle
derfor tro at det dansk vi bruger i dag,
er meget ringere end det Holberg eller
Harald Blåtand havde til rådighed.
Men det forholder sig faktisk omvendt, kan sagkundskaben fortælle.
Nutidens dansk er mere præcist, nuanceret og logisk og har naturligvis langt
rigere ordforråd end fortidens dansk.
Sproget er et meget robust økologisk
system, som nok forandrer sig, men
også sikrer at det hele tiden kan klare
nye tiders kommunikationsopgaver.
Grammatikken holder sammen på
det hele.
Skolegrammatik -

og grammatik
Grammatikforskningen har i høj grad
praktiske formål. 1 alt ordbogsarbejde
bygger man på grammatikken, den er
med i alle overvejelser over retskrivning, den er rammen om tilrettelæggelsen af fremmedsprogsundervisning,
den er grundlaget for dansklærerens
indsigt i sit undervisningsemnc, og
grammatikken er værktøj sdisciplin for
stillæren, oversættelsesteorien, sprogpsykologien og for studiet af dialektal
og social variation i sproget.
Grammatikere har vistnok alle dage

mindet om matematikere ved at de let
bliver indfanget af deres fag og glæden
over systemernes abstrakte skønhed, og
ikke altid skelner knivskarpt mellem
hvilke resultater der er vigtige og hvilke der er mindre vigtige for den omgivende verden. Men grammatikeren
behøver ikke at være i tvivl om sit fags
nytte.
Grammatikken er ikke hele sproget,
men den er en uundværlig del af det,
og forskning i grammatik giver os indsigt i den menneskelige sprogevnes
natur og det sproglige samvær mellem
mennesker.
Skolens undervisning i dansk grammatik og den videnskabelige forskning
i grammatik er forskellige som den
mørke nat og den lyse dag og har intet
med hinanden at gøre. Skolegrammatikken drejer sig om at gætte rigtige
svar på gale spørgsmål, ikke om at
gøre selvstændige iagttagelser og tænke kritisk over sproget og dets opbygning. Den videnskabelige forskning i
grammatik er undersøgelser, observationer, iagttagelse af nye sammenhænge
mellem elementerne i det talte og
skrevne sprog og opdagelse af spændende forbindelser til sprogets dunkle
dybder.
Skolegrammatikken burde ligne det
virkelige livs grammatik noget mere.
Så ville flere kunne opleve glæden ved
grammatik.
Erik Hansen, f 1931
professor i dansk sprog
Københavns Universitet
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Et godt dansk navn

De ældre i familien er glade. Barnet
skal hedde Jens og ikke Brian, Allan eller Kenneth. Alle disse udenlandske
navne! Men de havde også været tilfredse, hvis det var blevet Niels eller Peter, for ikke at sige Morten. 1 det sidste
tilfælde havde det oven i købet været
opkald med et i familien ofte forekommende navn. Det skulle bare frem for alt
være et godt dansk navn. Man kan
mene, hvad man vil, om denne sympati
for visse navne og modvilje mod andre,
men det star fast, at navnene Jens, Peter
og Morten, som ombølges af national
velvilje, i hvert fald ikke er danske.
Det er meget svært, ja næsten umuligt, at spore et navn tilbage til dansk
oprindelse, men i mangel af bedre må
man så nøjes med det nordiske, og selv
med denne mere beskedne holdning viser det sig, at de nordiske navne er fåtallige i forhold til den store mængde, som
stammer andetsteds fra. Måske virker
det overraskende, men langt de fleste af
de navne, vi bruger, er udenlandske.
Danskerne beskrevet ud fra
deres fornavne
Skulle man beskrive Danmark ud fra de
navne, vi har, måtte man formode, at
danskerne var et meget religiøst folk.
Det er ikke blot Bibelen med Det gamle
Testamentes hebraiske navne, der gør
sig gældende, men nok så meget skulle
man tro, at en stærk katolsk helgen- og
helgenindedyrkelse må spille en stor
rolle.
Derimod er det nordiske præg ret beskedent, men også her er det helgen-

navne, som gør sig bemærket: Keld,
Knud, Erik og Olav, det sidste med det
deraf afledte Ole.
I 1986 havde jeg en gymnasieklasse,
hvor jeg undersøgte elevernes navne.
Det overraskende resultat var, at af de
23 elever havde 22 navne med religiøs
baggrund, hvoraf 18 var helgen- og helgenindenavne !
For at man ikke skal tro, at denne
tilfældige stribe af navne var noget enestående, anføres de her: Søren, Lotte,
Kathrine, Trine, Ole, Christina, Sussi,
Anne-Birgitte, Lisbet, Dorte, Lennard,
Debbie, Bitten, Mette, Ulla, Lea,
Susanne, Nanett, Karen, Merete, Merete, Marianne og Didder.
Flere af dem har ofte som kælenavne
undergået så store lydlige ændringer, at
det kan være svært at se, hvad de kommer af: Didder af Edith, Debbie af Deborah osv. Lydændringer tilslører i det
hele taget i høj grad navnenes oprindelse, og dermed får man ikke fat på,
hvad man står overfor.
Kun ét navn, Lotte, falder uden for
den religiøse sfære, og kun ét, Ole, er
nordisk.
Da navngivningen hele tiden skifter
og er noget forskellig fra landsdel til
landsdel, har jeg med stikprøver fra
klasser i Jylland og på Sjælland i tiden
fra 1947 og frem til 1986 villet se, om
mønsteret i denne klasse skulle afvige
fra det gængse. Resultatet blev, at hovedlinjen tydeligt er den samme: A f
117 elever havde 86 navne af religiøs
oprindelse, og kun 24 var nordiske.
M Å L & M Æ L E 4-98
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Hvorfor så mange helgen- og
helgenindenavne ?
Når forekomsten af helgen- og helgenindenavne den dag i dag er så stor, kan
man tænke sig flere forklaringer. En af
dem er allerede berørt. De lydlige ændringer, tilpasningen til det danske
sprog, har ret hurtigt udslettet bevidstheden om oprindelsen. Katarina blev til
Karen, Nicolaus til Niels. Det er eksempler på de talstærke såkaldte bondenavne.
Et rcligionsskifte betyder heller ikke
uden videre udskiftning af navne, alene
af den simple grund, at man kan komme
i bekneb for dem.
Helgen- og helgenindenavnene er
kommet ind i middelalderen, og den tids
mennesker er i gudstjenesten og kirkernes navne ustandselig stødt på dem. En
særlig bevågenhed har de såkaldte nødhjælpere mødt. Der var den særlige
gruppe, som det gjaldt om at påkalde i
nød og fare. 1 Danmark var de mest yndede Jørgen, Margrete, Karen, Kristoffer og Rasmus.
Hver eneste dag havde sit navn, så
man kunne vide, hvornår de hellige
mænd og kvinder skulle fejres. Den dag
i dag bringer adskillige aviser mærkeligt nok stadig disse navne, så man kan
selv konstatere, at højst 60-70 af dem nu
kan bruges. Gennem 1800- og 1900-tallet har de samme navne også været let
tilgængelige, for ved siden af Bibelen
og salmebogen var almanakken det
mest udbredte læsestof.
Var man opkaldt efter almanakken,
spillede navnedagen endnu på Holbergs
tid en næsten lige så stor rolle som fødselsdagen, men mistede i løbet af 1700tallet sin betydning. I Sverige har denne
tradition derimod holdt sig helt op i nutiden.
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Navnets kraft
Den skik, der gennem tiderne har haft
størst betydning for, hvad man kom til
at hedde, har så givet været opkaldet. I
det gamle bondesamfund har det ligefrem været sat i et system, så den ældste
søn skulle opkaldes efter en bestemt
forfader osv.
I opkaldet støder man på den opfattelse, at navnet rummer en kraft, som
oven i købet kan overføres fra den ene
til den anden. Således beretter en islandsk saga, hvordan den nyfødte dreng
bæres frem til faderen, som så siger:
»Den dreng skal hedde Ingemund efter
sin morfar. Jeg venter, at det skal bringe
ham lykke.«
Oprindeligt fandt opkaldet kun sted
efter en afdød i smuk overensstemmelse
med den lige nævnte opfattelse af dets
betydning. Man skal ikke så forfærdeligt langt tilbage for at træffe et vidnesbyrd om, at det har været en levende realitet i menneskers forestilling. Mere
end et par årtier ind i dette århundrede
citerer sprogforskeren Gunnar Knudsen
således en gammel mand fra Agger for
at sige: »I skal ikke kere jer efter at
kalde mig op, for jeg er ikke færdig til at
dø endnu.«
Mange eventyr og sagn vidner også
om navnets kraft. Kendtest er nok sagnet om bygningen af Lund domkirke,
hvor Laurentius får magt over trolden
Finn ved at erfare hans navn.
Religiøs t r æ g h e d
Trænger sej livetheden i de katolske helgen- og helgenindenavne til mere forklaring end den, der allerede er givet,
må man gå til et karakteristisk træk ved
det religiøse liv.
Jellingestenens påstand, at Harald
kristnede danskerne, må af flere grunde
tages med en hel skæppe salt. Religionens verden bærer overalt præg af en

stor træghed. I den usikre tilværelse
slipper man ikke så let det, som man nu
engang har fået fat på som det faste holdepunkt. Et er også hvad man tror og
mener oppe i toppen, noget helt andet
hvad der foregår i folkedybet. Religionshistorikeren F. Ohrts undersøgelser
af gamle danske folkebønner påviser
udmærket denne træghed. Et enkelt eksempel kan vise det: I en sjællandsk
landsbykirke opfordrer præsten engang
i 1840erne en af pigerne, der var til
overhøring, til at fremsige det vers, som
hun selv holdt mest af, og hun sagde da:
»Jomfru Maria, milde mø, -- kom til
mig, når jeg skal dø, - luk mine øjne,
tæt min mund, - vogt min sjæl for helvedes grund.«
Når en sådan katolsk folkebøn kan
overleve 300 års protestantisk forkyndelse, må det nok stadig undre, men
ikke helt overraske, at navne fra asatroen kan fortsætte ind i den kristne
middelalder med navne som Thore, Torben in.fl. fra gudenavnet Thor, og at
middelalderens katolske navnestof
fortsætter op til vor tid, selv om reformationen skulle sætte skel. Traditionen
for navneopkald kan også have været så
stærk, at den har betydet endnu mere
end den træge udvikling i religionen.
Vellydende og vellidt
I dag er et navn oftest en blot og bar etikette, som man vælger, fordi det er
smukt, eller der knytter sig gode associationer til det, måske er der en kær
slægtning eller bekendt, som har båret
det.
Valget finder stort set sted uden tanke
på, hvor det kommer fra, eller hvad det
betyder. Derfor siger navnene ikke noget om danskernes religiøsitet. Kun bag
idolnavnenc, som tidligere hentedes fra
litteraturens verden, men i dag mere fra
sport, film og tv, må der være en be-

vidsthed om, hvad man har valgt. Luna,
som optræder i tv-serien »Bamse og
Kylling«, har selvfølgelig ansvaret for,
at dette sjældne navn pludselig vinder
frem.
I løbet af middelalderen går det
stærkt tilbage for de nordiske navne, så
de ved dens slutning højst udgør 5-10%.
Først med romantikkens begejstring for
det nordiske vender disse navne, Helge,
Hakon, Thora m.fl., tilbage, først i det
dannede borgerskab, og senere når de
med højskolen ud i langt bredere
kredse.
Modenavne

Hermed er vi inde på begrebet modenavne. Det er sket mere end én gang, at
forældre har ment at give deres barn et
ikke alt for almindeligt navn. Men til
deres overraskelse opdager de, når barnet kommer i vuggestue eller skole, at
det har flere navnebrødre eller søstre.
Denne dragning mod det samme virker
mystisk, men kan nok til en vis grad forklares. Gamle navne bliver genoptaget
efter en generation eller to, afveksling
fryder, men byder så også på gentagelser. Navnene følger også det øvrige
sprogstofs udvikling. Når engelsk-amerikansk efter 1945 gør sig stærkt gældende i sproget som helhed, får det også
konsekvenser for, hvad man kalder sine
børn. Dermed kommer Joan og Johnny
frem.
Der er så stor opmærksomhed om
modenavne, at man glemmer, at der
også findes navne, som det af meget
forskellige grunde bliver helt umuligt at
bruge. Her kan nævnes Adolf og Irma.
K r a v t i l et godt navn
Ved det vanskelige valg af navn til ens
barn, må man selvfølgelig først og
fremmest have for øje, hvad der tjener
dets tarv. Navnet skal kendetegne det
M Å L & MÆLE 3-98
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enkelte individ, og det er
derfor upraktisk med et
modenavn, som barnet
må dele med for mange
andre. Jeg har i en klasse
været ude for, at næsten
halvdelen af pigerne
havde navne fælles med
andre, så der var 3 Lener,
2 Metter osv. Det kan
nok være umagen værd
at rådføre sig med Eva
Villarsen
Meldgaards
Den store Navnebog.
Det er den første bog af
denne art, som bringer
statistiske oplysninger.
Desværre går statistikken tilbage til 1985, og
der kan være sket meget
siden da. I det år bar
141.000 navnet Peter, så
fulgte Christian, Jens,
Hans og Erik, alle med
over 100.000. Pigenavnenes topscorere var Anna
og Margrete. Nogle af
disse navne indgår i sammensætninger.

Dorte
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Lisbet

Hvis man flygter fra
de almindelige navne,
kan det også skabe vanskeligheder, . hvis man
falder for fristelsen til at
bruge et meget sjældent.
Den unge Viggo var således flere gange ude for, at man forventede, at han mødte frem som en
gammel mand. I begyndelsen af
1950'erne var der i en mellemskoleklasse en dreng, der hed Sofus. En af
hans klassekammerater kom hen til mig
og spurgte diskret: »Sofus - hvad hedder han egentlig?« I spørgsmålet lå der,
at det kunne han da ikke hedde for alvor.
Det måtte være et kæle- eller øgenavn.
14
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Realskole

Tiden kan råde bod på den slags. Gamle
navne er på vej frem.
Et navn bør være let at stave og helst
ikke have for mange sideformer. Lissi
og Torkild har hver op til 6 forskellige
stavemåder. Det kan blive mange gange,
at man får sit navn stavet forkert eller
skal svare på de evige og irriterende
spørgsmål: staves det med eller uden h,
med s eller z?

holdsvis fåtallige nordiske, vi har.

Selv om de bruger deres omtanke, skal
forældrene dog ikke tro, at de kan sikre
deres børn mod overraskelser. For et par
årtier siden blev et navn brugt på en så
komisk måde i en dansk film Pigen og
millionæren, at det dannede udgangspunkt for en meningsløs og mærkelig
bølge af latterliggørelse. Den ramte
tilfældigvis navnet Børge, et af de for-

Nye navne
I vore dage er antallet af
nye navne nok i vækst,
men de betyder trods alt
meget lidt i forhold til
det store flertal, der
hører til de gængse. Her
er virkelig gennem århundreder tale om genbrug, selv om det nu ikke
længere så meget skyldes opkald.
Myndighederne griber i dag ind, hvis forældrene begiver sig ud i det
helt vilde med de
påfund, som de har til
hensigt at velsigne deres
børn med.
Tidligere har man været mere liberal, hvad der
har fremkaldt, ikke mange, men undertiden meget kuriøse navne. Oktavia betegner egentlig
pigen søm den ottende i
søskenderækken, men på
grund af den tilslørende
latinske form bliver betydningen hurtigt glemt,
og navnet finder videre
udbredelse. Engang i
1700-tallet er forældrenes hensigt, hvad angår familieplanlægning, kommet til udtryk sent. men med
fynd og klem, da deres barn nummer 14
blev døbt Punktum.
En utilsigtet følge af det engelske raketangreb på København i 1807 var det,
at en pige og en dreng i den hårdt medtagne by blev døbt henholdsvis Bomhardine og Bombardus. 7 år senere dansede den store kongres som bekendt i
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Wien, og i Danmark kom en lille pige til
at hedde Kongressine. En anden blev en
del år senere født på det danske demokratis fødselsdag den 5. juni 1849. Hun
blev døbt Grundlovise. En tredje kom til
verden på Holmslands Klit, og så var
det en god idé at kalde hende Klita. Det
har dog en vis poesi over sig.
Kedelig navngivning
Den rene ideforladthed møder man til
gengæld i samfundstoppen, men det har
sin forklaring.
Mange konge- og fyrstehuse - og
også pavestolen - har haft en forkærlighed for at lade et navn gå i arv til efterkommerne, uanset om der var tale om
slægtskab eller ej. Det må have noget at
gøre med en forestilling om, at denne
kontinuitet bidrager til at styrke styret. 1
Egypten var der således i årene 323 til
48 en ubrudt kæde af 12 regenter, der
alle hed Ptolemaios. De havde dog tilnavne, så man kan holde dem ude fra
hinanden.
Rekorden i fantasiløs kedsommelighed tilkommer dog det danske kongehus med den lange række af Christian
og Frederik på skift hele 18 gange fra
1523 til 1972. Det har bidraget til at
gøre livet surt for mange børn, hvis det
er rigtigt, som det påstås, at skolen i
gamle dage havde salmevers og kongerække som noget af det vigtigste lærestof.
E n egen ordklasse, men ingen

enestående identifikation
Navnene indtager en særstilling blandt
sprogets forskellige typer af ord ved på
dansk - i lighed med andre sprog - at
blive skrevet med stort begyndelsesbogstav. De regnes traditionelt for at tilhøre
den ordklasse, der kaldes navneord,
men i den sammenhæng betyder navn
kun den fælles betegnelse for levende
16
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væsener, genstande, begreber osv. som
fx mand, hus, videnskab osv. De egentlige navne, egennavnene, adskiller sig
klart fra disse fællesnavne ved ikke at
rumme noget beskrivende, bortset fra at
de med ganske få undtagelser, fx Eli,
meget praktisk efter traditionen er knyttet til et enkelt køn. Ulla kan være et
barn, en gift kone, men for den sags
skyld også fx et skib.
Navne udgør derfor deres egen ordklasse som en slags etiketter og falder i
to grupper, navne på personer og navne
på steder. At personnavne ikke rummer
noget beskrivende, hindrer ikke, at de i
deres oprindelse kan være udgået fra
fællesnavne, og hvis det er let at erkende, kan der komme noget uforudsigeligt og uheldigt ud af det, når en lille
spirrevip er kommet til at hedde Bjørn,
og en tung kæmpeskikkelse præsenterer
sig som Alf.
Det navn, man bærer, betragtes som
noget meget personligt for ens identitet.
Ikke desto mindre kan man let støde på
en navnesøster, selv om det kan være et
forholdsvis sjældent navn, man har.
Hvad den personlige eneret til ens
identitet angår, har de upersonlige tal
paradoksalt nok i effektivitet langt overgået navnene med det Centrale Person
Register, hvor myndighederne siden
1968 har haft hånd i hanke med, hvem
vi er.
Præsenterer man sig med sit navn,
kan der være en anden, der hedder det
samme, og så kræver det supplerende
oplysninger at gøre en endelig identifikation mulig. Siger man derimod sit
CPR-nummer, er identiteten med det
samme slået uomtvisteligt fast.
Jørn Bendix, f. 1920
cand.mag.

