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Bananer og agurker
Sprogligheder kommer denne gang bl.a. ind på
hvorfor der på dansk går agurk i ting, mens der på
engelsk goes bananas.
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Naturbetegnelser

Mål & Mæle planlægger en lille artikelserie om
hvordan verdenshjørnerne betegnes i forskellige
europæiske sprog. V i varmer op med en artikel om
hvordan et lille pakistansk folk klarer sig uden den
slags ord.
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til illustrationen?..... 20

Naturnavne
Piger kan hedde Lærke og Viola, og drenge kan
hedde Bjørn og Ask. Navne på dyr og planter bruges
også som personnavne. M e n hvorfor kan en pige
ikke hedde Sisken og en dreng Hest? Læs om natiu,betegnelser i danske navne.
Side 10
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De danskes a'er
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Hvor mange a'er er der i dansk? Ja, det er som man
ser, eller hører, på det. Diskussionen fortsætter
side 14

Tekst og illustration
Både tekster og illustrationer kan være mere eller
mindre abstrakte. Men hvad sker der når man sætter
en abstrakt illustration sammen med en konkret
tekst?
Side 20

Store og gode Handlinger
I 1777 udkom der en læsebog for skole og hjem
som formentlig er det v æ r k som har haft størst
betydning for det skriftsprog v i bruger i dag.
Side 27
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A l l ele mennesker

kan
deres modersmål, men
det meste af det man ved
når man kan et sprog, er
underbevidst viden. Men
det er muligt at studere
hvad sproglig viden eller
kompetence er for noget,
og at gøre denne viden
mere bevidst.
Dansk Sproglære (1996)
af Frans Gregersen o.a.

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:
Therese Brink-Jacobsen,

Tovværkgade 5 A, 3., lejl. 11
2300 København S

? Frugt og grønt
Hvordan bliver bananer til agurker eller omvendt ? Eller er de jævnaldrende
og har fælles stamfader? Eller med andre ord: Hvorfor går en dansker agurk,
når en englænder kan go bananas?
I. Engel Jensen,
Hjørring
! Gyldendals røde Engelsk-dansk-ordbog oversætter det engelske slangudtryk 'go bananas' til det danske 'gå
agurk'. Tilsvarende forklarer Politikens
Slangord 'gå agurk' med 'go bananas'.
Nudansk Ordbog angiver, at 'gå agurk'
er en spøgende omdannelse af 'gå
amok'. Ordet 'amok' er ifølge samme
ordbog kommet ind i dansk fra engelsk, som har det fra malajisk, og ordet findes i dansk især i det 20. århundrede, bl.a. i forbindelsen 'gå amok' =
få et raserianfald/gå bersærkergang.
Årbogen »Hvem, Hvad, Hvor« bringer i 1977-udgaven på side 176 »Et ud2
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valg af nye ord i det danske sprog«.
Hér finder man udtrykket 'gå agurk'
forklaret med 'gå amok', 'blive ude af
sig selv'. Vinterberg og Axelsens røde
Dansk-engelsk-ordbog oversætter i
1978-udgaven ' g å agurk' med 'go bananas'. The Oxford Dictionary of M o dem Slang har 'banana' optegnet som
et adjektiv med betydningen 'crazy,
mad (with excitement, anger, frustration ete. ), esp. in plir. to go (also drive)
bananas'.
Tilsyneladende er 'gå agurk' og 'go
bananas' altså synonyme. Det viser
forklaringen i den nyeste udgave af Politikens Slangordbog da også. O m 'gå
agurk' hedder det således: 1) (om person ) blive ophidset, vred; gå amok 2)
(om ting og foretagender) gå galt, gå i
kludder, udvikle sig i en gal retning.
Om 'gå banana(s)' står der stort set det
samme, nemlig: (fra eng. 'go bananas':
1) (om person:) gå amok; blive
rasende; flippe ud 2) (om foretagende)
gå dårligt, udarte.
Går man til Dansk Sprognævns seddelsamling, finder man frem til, at udtrykket 'gå agurk' blev brugt første
gang i en dansk avisartikel (nemlig i et
læserbrev i B.T.) den 27. juli 1976:
»Lad os derfor slå til lyd for, at vi får
lov til at beholde den dygtige og sagkyndige John Idorn på sporten i mange
år, for ellers går det da fuldstændig
agurk«. I Henrik Kragers bog »Action,
Mand!« (1976) bruges også 'gå i
agurk', som i den medfølgende ordliste
forklares med 'blive gal, ophidset, forvirret'.

Hvad angår det andet udtryk, du
spørger om, 'go bananas', er det rent
faktisk ikke forbeholdt engelsktalende,
og det er da også blevet delvis fordansket: 'gå banana(s)'. Udtrykket optræder første gang i de trykte danske
medier den 6. januar 1977, nemlig i
Søndags B.T.: »(...) vi skal nok få dem
allesammen til at gå fuldstændig »bananas« én gang til. Udtalelsen faldt
ved et pressemøde. Sagt af disse fire
herrer: Willi Jonsson, Franz Beckerlee,
Kim Larsen og Søren Berler. De kalder
sig Gasolin (...)«.
Det lader til, at udtrykkene 'gå
agurk' og 'gå/go bananas' er opstået
nogenlunde samtidig i dansk. Men
hvorfor nogen foretrækker det ene udtryk frem for det andet, er ikke til at
give noget endegyldigt svar på. Måske
har det engelske 'go bananas' - som så
mange andre engelske ord og vendinger - en anden signalværdi end det tilsvarende danske udtryk: 'gå agurk'.
TBJ
Hvor mange a'er?
Et spørgsmål til artiklen om Hansen-a
og Larsen-a i M & M nr. 1, 2000: Hvad
er der blevet af det gode gamle begreb
stød? Det forekommer mig at mange af
forskellene lige så godt eller bedre
kunne forklares ved at tale om stød og
ikke-stød. For øvrigt kan jeg ikke genkende alle forfatterens eksempler. Som
en 54-årig der har pendlet mellem Jylland og Fyn, oplever jeg nogle af '
a'erne anderledes. Jeg har også en fornemmelse af at der findes endnu flere
slags a end dem forfatteren omtaler.
Årsagen er nok at han holder sig til lokale københavnske forhold. Nej, undskyld, de anses jo for at være nationale.
Jørgen

Krøigård
Odense N

? Stort eller lille?
1 den afdeling af Københavns Universitets administration hvor jeg er ansat,
plejer v i at skrive Universitetet og Rektor med stort bogstav, men v i er nogle
der mener at det er diskutable skrive Jens P. Høysgaard
! Både universitetet og rektor bør efter
reglerne staves med lille begyndelsesbogstav.
Mht. universitetet henviser jeg til Retskrivningsordbogens § 12.13.b (s.
567 ). Denne paragraf giver ganske vist
mulighed for at forkortede navne skrives med stort, men problemet er hvor
forkortet: navnet kan være. Derfor anbefales det i reglen at man skriver med
lille bogstav når navnet er så forkortet
at det ikke uden videre kan genkendes
som navn:
Dansk Sprognævn > Sprognævnet >
nævnet
Statens Byggeforskningsinsitut >
Byggeforskningsinstituttet > instituttet
Danmarks Forvaltningshøj sko le >
Forvaltningshøjskolen > skolen
Københavns Universitet > universitetet
Vælger man Universitetet med stort,
har man det problem at det kun er Københavns Universitet der kan skrives
sådan - altså når det er universitetet
der omtaler sig selv. Drejer det sig om
fx Århus Universitet, skal man derfor
skrive universitetet med lille, medmindre det er Århus Universitet der skriver
om Århus Universitet!
Så kan man naturligvis sige at det
fremgår af sammenhængen hvilket uniMÅL&MÆLE2-2000
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versitet der er tale om. Jamen, hvis det
gør det, kan man jo lige så godt stave
det med lille!
Så er der rektor. Jeg forstår godt at
det store begyndelsesbogstav er udtryk
for respekt og hengivenhed, og jeg har
stor sympati for denne holdning. M e n
igen: hvor sætter v i grænsen? Hvad
med prorektor, dekanen og kurator?
Eller præses, eksaminator og censor,
for nu at blive i det universitære.
Skulle man hente støtte i Retskrivningsordbogen for skrivemåden
Rektor, kan det vist kun være i § 12.3
(s. 558). Her står der at navne på religiøse og mytologiske skikkelser skrives
med stort :
Gud, Vorherre, Faderen, Skaberen,
Frelseren, Helligånden, Djævelen,
Satan, Fanden o.a.
A l respekt for rektor, men i dette selskab hører han vel ikke hjemme! Og
når man nu skriver kongen, dronningen
og kronprinsen med småt, så m å rektor
kunne finde sin plads i verdensordenen
og nøjes med lille bogstav.
^
? Den slags
I en annonce for realkreditlån siges det
bl.a.: »(...) v i er bedst til at finansiere
den slags huse med
matrikelnummer«.
Det forekommer mig, at det kursiverede er forkert. M e n man kan vist godt
sige »de huse med rødt tag blev solgt
forst«, og helt sikkert »husene med
rødt tag blev solgt først«, så det hænger
vel sammen med arten af sætningselementerne før og efter huse?
O m et andet sprogligt træk: I en
avisartikel så jeg for nogen tid siden
følgende: »Ni kulturbyer bejler til turistmillionerne«. Hedder det ikke
»bejle om noget« (som man gerne v i l
have fat i , jf. »at være ombejlet«), men
4
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»bejle til en«? Og skulle det derfor
ikke have heddet »(...) bejler om turistmillionerne«?
. , „
,
Anne Marie Køllgaard,
København
Å

r

! Grunden til at du studser over formuleringen den slags huse med matrikelnummer (i modsætning til kræmmerhuse; annoncen bringer et bil lede af et
kræmmerhus), er at den slags mest
bruges når det henviser til noget i det
foregående: Her er bygget nogle små
enetages rækkehuse. Den slags huse er
lette at sælge.
Den slags kan også henvise til noget
i det følgende, men så skal der helst
komme en bisætning efter: Den slags
huse som har matrikelnummer... Det
samme gælder for sådan, som er synonym med den slags.
Den oprindelige betydning af bejle er
'tilbyde ægteskab': Den unge baron
bejlede til naboens datter. Efterhånden
kan bejle også bare betyde 'appellere':
Vi skal bruge en babysitter i aften. Må
jeg bejle til dig? Det er altså personen
som der appelleres til, der står efter til.
Man kan også sige må jeg bejle til
dig om hjælp med opvasken ? Det der
står efter om, er så det som appellen
drejer sig om. Og derfor burde der vel i
den overskrift du skriver om, have stået
Ni kulturbyer hejler om turistmillionerne. Og når man læser hele artiklen,
ser man at meningen er: M kulturbyer
bejler til EUs kulturministre om turistmillionerne.
EH
? K o m m a e r igen...
Vedlagt et mini-klip fra Politiken. Jeg
selv kan godt forklare idiotkommaerne, men hvad siger man til avisens
redaktion for at få dem til at forstå
hvad de gør galt, og hvordan de sætter
rigtigt komma i de få linjer?

Naturligvis burde de gå over til det
nye komma, men det gør de nok ikke, i
hvert fald ikke lige straks.
Venlig hilsen
Edit Aller, Randers
! Den tekst du taler om, er en såkaldt
underrubrik til en kronik i Politiken.
Der står:
Japanere og søelefanter på en californisk strandbred får forfatteren til
at stille sig selv spørgsmålet om
hvem, der er romantiker, og hvem,
der er realist.
Ja, der skal ikke komma foran der i
denne tekst. Derimod foran hvem i
første tilfælde, og foran og hvem i det
andet.
Jeg har på forskellig måde undervist
journalister ved Politiken, og det er der
også andre der gør. M e n kommaet er et
uoverkommeligt problem, og ikke bare
for Politiken. A t klare det korrekt kræver en grammatisk indsigt som man
tidligere forlangte af børn i 5. klasse.
Så der er ikke noget at gøre. Og så er
der jo det at de fleste andre danskere
heller ikke kan finde ud af det. Derfor
ses fejlene ikke, og man behøver desværre ikke at være flov over dem.
EH
Pagh og peg
Jeg har en kommentar til Peter Meislings ordpar i M & M nr. 1, 2000.1
Ålborg var i mange år den helt enerådende udtale af Pagh identisk med
udtalen af peg (og som i beg/bei osv.) i
navnet Poul Paghs Gade (og P.P.G.
Skole, oftest blot kaldt Poul Pagh altså Poul »pcg«/»pai«. Ordet mager
blev udtalt som maner (uden midter-r),
men det er jo a/a-udviklen og dialekt.
Selv dansklærere sagde Poul Pagh/peg!
Jess Pilgaard
Næstved

? Du og dig og gøre af
Erik Hansen skriver i sin underholdende bog »Rigtigt dansk«, s. 57 »Et
personligt stedord, der står i en forbindelse, hvor det kun kan være trykstærkt, får akkusativformen.«
Gid det var sådan. M e n det er det
næppe. Det er så vidt jeg kan se andre
og flere faktorer der spiller ind. Desværre kan jeg ikke selv uddrage de regler der måtte gælde. Derfor håber jeg at
1 kan hjælpe mig.
Jeg forestiller mig at man i en mindre forsamling stiller en række spørgsmål. Afhængig af spørgsmålene og
svarene, og afhængig af om det er 1.
eller 3. person, bruger vi henholdsvis
nominativ- og akktisativfomierne.
Nogle eksempler, alle baseret på
mundtligt sprog.
1. Er der nogen her fra Fyn?
l.a. Ja, mig.
l.b. Ja det er jeg.
1. c. Ja, ham der/hende der/dem der.
1 .d. Ja, det er ham der/hende
der/dem der.
2. Hvem har lukket vinduet?
2. a. M i g .
2.b. Det har jeg.
2.c. Ham der.
2. d. Det har ham der.
3. Hvem er det der har lukket vinduet?
3. a. M i g .
3.b. Det er mig.
3.c. I lam der.
3.d. Det er ham der.
Man kan muligvis i tilfældene l.d.,
2.d. og 3.d. også anvende nominativformen, altså »Det er han«, men jeg
tror at man i naturligt talesprog umiddelbart vil bruge akkusativformen som
anført i eksemplerne. Her er der tale
om det demonstrative pronomen. Det
undrer mig, at mens v i bruger akkusativformen i det demonstrative pronoMÅL&MÆLE2-2000
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men når det drejer sig om 3. person så
brager v i nominativ når det drejer sig
om 2. person, således ikke »Dig der«,
men »Du der«.
I tilfældene l.b. og 2.b. skal 'jeg'
være trykstærkt og kan ikke erstattes af
'mig' og det strider mod den regel Erik
Hansen har fremsat i »Rigtigt dansk«.
Jeg synes det ser temmelig kaotisk
og uoverskueligt ud, men måske er der
system i galskaben?
^
£ j/.
r

P.S. Jeg skrev for år tilbage til jer angående en udtalelse som mit barn
brugte, nemlig »Jeg har ikke gjort af
dem« som svar på ytringen »Jeg kan
ikke finde mine badebukser«, jeg har
aldrig fået svar på min skrivelse. Har I
syltet det eller var det for langt ude?
! Reglen om tryk og akkusativ er ikke
til meget nytte i praksis. Og den er nok
snarere et udtryk for noget mere betydningsmæssigt der ligger bag. M e n i
øvrigt mener jeg den holder, når man
får præciseret at tryk/ikke-tryk ikke må
være dirigeret udefra, dvs. fra andre
sætninger. Se engang her:
Hvem v i l med? Det vil jég.
V i l du også med? Ja, dét v i l jeg.
Om jeg her er trykstærkt eller tryksvagt, afhænger af forholdene i den foregående sætning, og så gælder reglen
ikke. V i kan jo umuligt have

M e n derimod nok
Hvem v i l med? M i g .
For her er pronominet trykstærkt uanset omgivelserne.
Og så skal det lige understreges at
6
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Jeg beklager at der er smuttet et
spørgsmål, men her kommer der endelig et svar.
Den oprindelige betydning af udtrykket gøre af er 'fremstille af':

sen

Århus N

Hvem v i l med? Det v i l mig.

reglen giver sætninger som de høres i
den danske hverdag, men ikke nødvendigvis sætninger som alle v i l regne for
korrekte.

Hvad har du gjort af din flotte røde
kjole?
Jeg har syet den om til en badedragt.
Senere kom det til, lidt mere abstrakt,
at betyde 'foretage sig et eller andet
med', fx
Hvad har du gjort af din flotte røde
kjole? Har du smidt den ud?
Senere endnu fik v i hvor har du gjort
af, med betydningen 'du har forårsaget
at noget ikke mere er her'.
Hvor har du gjort af kufferten? Jeg har
stillet den ude på trappen.
Og det må være sådan v i skal forstå dit
barns udtalelse. Jeg har ikke gjort af
dem, betyder 'jeg har ikke ansvaret for
at badebukserne er forsvundet'.
EH

Et pakistansk bjergfolks orientering
i forhold tilflodenog bjergsiden
V i sidder og spiller 'takadjuk' [taka'dzuk] en mørk vinteraften hos kalasha-folket. V i , Jan Heegård og Ida E.
Mørch, var i vinteren 1997-98 på lingvistisk feltarbejde i Nordvestpakistan.
Spillet takadjuk går ud på at man skal
finde en fingerring gemt i en knyttet
hånd. Der er to hold mod hinanden, og
alle på det ene hold sidder med de
knyttede hænder strakt frem foran sig.
En person fra det andet hold tager
hænder væk én efter én ved at bede
personen om at åbne hånden og vise
om ringen er der. T i l sidst når kun to
hænder er tilbage, skal hun eller han
gætte helt præcis hvilken hånd ringen
gemmer sig i . Pointsystemet er enkelt:
det hold der leder, far et point for at
finde ringen, og det hold der gemmer
ringen, får et point for at narre den der
leder, så han eller hun ikke finder ringen.
Orienteringen
Huset vi sidder i , ligger i den øvre del
af landsbyen et stykke oppe ad bjergskråningen. I dagligdagen orienterer
man sig efter om man går i retningen
op ad bjerget eller ned ad bjerget mod
floden som løber i bunden af dalen.
Dette angiver to retninger. Kalashaerne
bruger desuden to andre retninger når
de angiver om de går op ad floden eller
ned ad floden i flodens længderetning.
De to hold der sidder og leger i huset,
sidder over for hinanden, og de bruger
disse retningsangivelser, opflods/opstrøms og nedflods/nedstroms, når de

fortæller hvilken af modpartens hænder der skal væk, fx »fjern nedflodshånden«. Det fungerer godt og langt
bedre end at sige højre og venstre hånd
fordi højre og venstre jo er forskelligt
alt efter hvor man ser det fra; floden
derimod løber altid den samme vej, og
alle ved altid hvor den er, og hvilken
vej den løber. Den er en livsnerve for
dette bjergfolk.
Kalashaerne bruger hele tiden disse
orienteringsmåder i dagligdagen. Det
er banalt at de bruger dem om faktisk
at gå op ad floden og ned ad floden,
men at tings, personers og legemsdeles
placering udpeges af adverbierne optlods og nedflods er mere påfaldende. I
kalasha-sproget har man også ord for
højre og venstre og postpositioner (efterstillede forholdsord). Disse kan indgå i konstruktioner der betyder fx
»skabet står til højre for sengen«, men
kalashaerne foretrækker at sige at skabet står opflods eller nedflods i forhold
til sengen, eller i forhold til talerens
eller lytterens placering.
Det er ikke usædvanligt også i andre
kulturer at orientere sig efter de fysiske
omgivelser, velsagtens mest i kulturer
hvor man lever tæt på naturen og er
nødt til at vide præcist hvor man befinder sig. Jørgen Rischcl. beretter i en
artikel i European Review 1999, om
lignende orienteringssystemer
efter
bjergsiden og flodløbet hos bjergfolket
Mlabri. Et andet eksempel er at man i
Grønland orienterer sig dels efter kysten og dels efter den fremherskende
vindretning.
MÅL & MÆLE 2-2000
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H.F. Feilberg beskriver i Bidrag til
en ordbog over jyske
almuemål
1886-1911, hvordan man på jysk kan
bruge (eller tidligere brugte) verdenshjørnerne til at orientere sig efter også indendørs. På Fur fx siges »op«
om alt der ligger vestpå (også selvom
det er nedad); og der kan man fx sige
»sæt glasset længere op«, dvs. mod
vest. I Himmerland nævnede man aldrig storstuen, men sagde »gå vester
eller -østcrind« alt efter om den lå mod
vest eller øst. Feilberg har endnu et
pudsigt eksempel på brug af verdenshjørnerne
til orientering, nemlig
»»havde jeg nu været ved den nordre
ende af den karl!« sagde drengen om
hans mellemmad«.

Ligheder og forskelle i forhold
til v e r d e n s h j ø r n e r n e
1 den leg som mange vinteraftener går
med hos kalasha-folket, kunne en orientering efter verdenshjørnerne have
været lige så god. Verdenshjørnerne er
jo også uafhængige af hvor man ser
dem fra. Holdene kunne lige så godt
have sagt den søndre hånd eller den
vestre eller østre hånd. På det punkt er
der ligheder mellem verdenshjørnerne
og kalasha-folkets orientering efter
bjerg og flod. M e n der er også store
forskelle på de to oricnteringsmåder.
Mange kalasha-landsbyer ligger på
en sydvendt bjergskråning. I disse
landsbyer er op ad bjerget altså mod
nord, og ned ad bjerget, mod floden, er
mod syd. Der findes imidlertid også
landsbyer der ligger på den anden side
af floden. For de folk der bor her, er
ned ad bjerget mod nørd og op ad bjerget mod syd. Og når kalashaerne krydser floden fordi de har et ærinde på den
anden side, enten fordi deres dyr græsser der, eller de skal besøge en landsby
der, så bliver forholdet mellem ver8
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denshjørnerne og op ad bjerget og ned
ad bjerget pludselig omvendt af det de
kommer fra. Syd og nord forandrer sig
ikke, men orienteringen efter op ad
bjerget og ned mod floden er afhængigt
af på hvilken side af floden man er.
I lighed hermed er op langs floden og
ned langs floden kun faste størrelser
som vest og øst så længe man bliver i
den samme dal.
I det område af Pakistan hvor kalasha-folket bor, er der en stor hoveddal
hvori floden Kunar løber. De mindre
bifloder, heriblandt kalashaernes floder, løber ned i Kunar fra sidedale både
fra øst og vest .
V i sad i et hus den aften i en dal der
løber fra hoveddalen mod vest. Det v i l
sige at floden i »vores« dal løb fra vest
mod øst. Og retningen ned ad floden
var altså mod øst, mens op ad floden
var mod vest. Hvis v i nu forestiller os
at v i havde siddet i en dal mod øst hvor
floden løber fra øst mod vest, havde op
og ned ad floden svaret til de modsatte
verdenshjørner.
Det kan hurtigt komme til at lyde
meget indviklet og forvirrende når man
skal forklare disse forhold, og jeg tror
også at en kalasha-mand eller -kvinde
ville synes at det lød meget kompliceret hvis jeg havde prøvet at forklare
ham eller hende det. M e n i kalashaernes dagligdag er deres egne orienteringsmådcr meget naturlige og dybt
indgroede. M a n kan jo anføre at det
også er ret nemt konkret at se hvor man
er i forhold til disse fysiske holdepunkter, bjerget og floden. Det har kalashaerne dog ikke behov for, idet disse holdepunkter har en sammenhæng med
deres religion og gennemsyrer hele tilværelsen. For eksempel er deres huse
indrettet så ildstedet eller ovnen altid

findes det samme sted i huset (på den
væg der vender op mod bjerget og
modsat døren). Bag ildstedet eller
ovnen er der et helligt område som
kvinder ikke må betræde. Dette hellige
område ligger altså op ad bjerget, og
selvom det kan være inden i et hus der
ligger midt i landsbyen, hænger det
symbolsk sammen med en række andre
religiøse regler som er nøje knyttet til
retningerne op og ned ad bjerg og flod.
Op ad bjerget er således op mod gudernes boliger og tabu for kvinder; og ned

ad bjerget mod floden findes urene steder. Disse religiøse tabuer og regler
lærer kalashaerne gennem deres opvækst, og det er enhvers eget ansvar
ikke at overtræde de uskrevne regler
for hvor man må færdes.
Som sådan forbundet med religiøse
tabuer er retnings- og orienteringsudtrykkene en kilde til en forståelse af
deres kultur og mentalitet. Disse forhold stod først klart for os som fremmede gæster på den vinteraften der
blev fordrevet med en drillcleg.
Ida Elisabeth Mørch, f. 1968
forskningassistent
Center for
Læseforskning
Københavns Universitet
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Naturbetegnelser i danske
personnavne
Der er et eller andet påfaldende ved
navne som f.eks. Lærke, Vibe, Lilje
eller Bjørn. Noget andet end der er ved
Viola, Rosa eller Ursula. 1 alle tilfælde
drejer det sig om godkendte og
anvendte navne, der ganske vist ikke
bruges særlig meget, men alle findes i
Kirkeministeriets
fortegnelse
over
»godkendte fornavne«.
Det samme præg gælder mange
efternavne: Bjørn, Falk, Hjort, Trane
osv. Ja, faktisk er mangfoldigheden
mange gange større for efternavnenes
vedkommende.
Det fælles præg gælder navnenes
genkendelighed og deres betydningsmæssige tilknytning til naturens verden. Almindeligvis tænker v i ikke over
det semantiske indhold i navne, da det i
langt de fleste tilfælde fortaber sig i
noget ikke umiddelbart forståeligt. Den
kontorchef i Kirkeministeriet der har
underskrevet det cirkulære hvori listen
over anerkendte fornavne findes, hedder Niels Bjerregaard. Niels er oprindelig et toleddet græsk navn Niko-laos,
som v i kender fra kristen tradition.
Bjerregaard er et stednavn bestående
af to led: Bjerre, som er den jyske
form af ordet 'bjerg', samt ordet gård.
Den skik at danne efternavn efter navnet på en gård er et specielt jysk træk.
A l t dette kan v i rekonstruere og dokumentere på grundlag af skriftlig dokumentation, men det betyder jo ikke
noget for os i vores brug af ordene som
navne.
Anderledes forholder det sig med de
få naturord i vores almindelige ordfor10
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råd som også fungerer som navne.
Hvad enten lærke fungerer som substantiv eller proprium, er det samme
ord. Som proprium kan det endda bruges på to måder: som fornavn, hvor det
bruges som pigenavn, eller som efternavn, almindeligvis stavet Lerche.

Fornavne
For fornavnenes vedkommende drejer
det sig i alle tilfælde om enkle én- eller
tostavelsesord. A f pigenavne kan nævnes Lilje, Lærke, Mejse, Pil og Vibe. A f
drengenavne: Bjarke, Bjarne (der begge er afledninger af et fælles nordisk
B/om) samt den danske form Bjørn,
der også kan bruges som efternavn. Et
genkendeligt drengenavn er desuden
Ulf, der ligesom Bjørn også kan have
funktion som efternavn. Hvorfor det
blandt pigenavnene kun er Lærke, Mejse og Vibe der repræsenterer fugleverdenen, findes der ingen rationel forklaring på. A t hejre, finke og gås. har
været umulige, forstår v i umiddelbart.
M e n hvorfor specielt disse tre ord i
overført betydning har fået negative
bibetydninger, lader sig heller ikke forklare rationelt. Hvis man virkelig skulle sige noget nedsættende om en anden, kunne man vel lige så godt sige
spætte. Eller mudderklire.
Tilbage er der i hvert fald en halv snes
udmærkede danske fuglebetegnelser
der sagtens kunne have været brugt,
f.eks. irisk, sisken, svale og eventuelt
terne. A t præstekrave,
lappedykker
eller stenvender er umulige, er ikke så

A l f a b e t i s k oversigt over efternavne
a. dyr
Basse
Bille
Bjørn
Brok (Brock)
Due
Falk (Falck)
Fugl
Galt
Gedde (Gjedde)
Glente
Hjejle
Hjort (Hiordt, Hjorth)
Høg (Høck, Høeck, Høeg, Høegh,
Høgh, Hoeck, Hoeg, Hoegh)
Kok (Koch, Kock)
Krabbe (Krab)
K rag (Kragh)
Lærke (Lerche)
Marsvin
Løve (Løwe)
•.. ., Mus(Muus)
Myre (Myhre)
Okse(Oxe)
Ravn (Raun, Rafjn)
; Skade.
Stork (Storch, Storck)
• Stær (Stæhr) :
Svane (Swane)
Trane (Thrane)
VibefWibe)
Våge (Waage) """
,.,
Øm
:

:

V

;

b. planter
Abild
A keleje (A keleye)
Ask (Asch)
Birk (Birch)
Blomme (Blom)
Busk (Busch, Busck)
Bøg (Bøgh)
Cederkvist
Druehyld
Eg (Eeg)
Elm
Floks
Hassel, Hasselgren, Hasselris
yLilje (Lilja,
Liltie)//.
Lind, Lindblad, Lindgren, Lindkvist
Lupin..
v' .
Lyng, -bak, -bæk osv.
' tcerkf
^' 'fr-<.Løfkvist f
Løft:/
'•Mord
Mynte
: Nayr
Palme
:

:

Podebusk
V Porsé
Rod
- Røm (Rønn).
::

;

,..."/"
:

^.Tangy
^.Ms&^..:K,}j...:, / :

y

:

/ :

.

svært at begrunde. De er ganske enkelt
for komplicerede (toleddede sammensætninger). A t f.eks. præstekrave
bruges i overført betydning, hindrer
ikke i sig selv brugen af ordet som
navn.

Endelig skal nævnes en række pigenavne af en anden karakter. De stammer fra forskellige fremmede sprog, og
deres fælles præg er at de oprindelig
betegner et dyr eller en plante. Det
gælder følgende:
MÅL & MÆLE 2-2000 11

Dyveke

hollandsk, diminutiv for
ordet 'due'
Gurli
oprindelig persisk ord for
'rose'
Iris
oprindelig græsk ord der på
latin betegner en speciel lilje.
Rosa Ae latin, 'rose'
Ursula
latin, diminutiv af ursus
'bjørn'
Viola
latin 'viol'
Disse navne oplever vi ikke på samme
måde som Lærke, Vibe, Lilje eller
Bjørn fordi vi ikke umiddelbart kender
deres betydning. M e n de illustrerer det
fundamentale forhold at alle navne
oprindelig har haft et betydningsmæssigt indhold, uanset hvor meget de
senere er blevet ændret.

Efternavne
Når det gælder efternavnene, er mangfoldigheden langt større, noget der
hænger sammen med efternavnenes
historie. Efternavne er et nyere fænomen. Det fremgår således af opdelingen af materialet i Danmarks Gamle
Personnavne, som er en fuldstændig
registrant over navnestoffet i alle danske skriftlige kilder indtil ca. 1500. I
DgP er navnene ordnet i to hovedkategorier: fornavne og tilnavne. De gamle
tilnavne er baggrunden for det v i i
nutiden kalder efternavne eller slægtsnavne.
Tilnavne er ikke noget nyt fænomen.
Således havde man allerede i det gamle
Rom et fast system af navne: fornavn,
slægtsnavn og tilnavn, f.eks. Publius
Ovidius Naso [næse], Gajus Julius
Cæsar [kejser], Marcus Tullius Cicero
[kikært]. Tilnavne har sandsynligvis
eksisteret altid, men først efterhånden
som samfundet er blevet mere differentieret, er der blevet brug for fasthed
også for tilnavnenes vedkommende. De
12
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ældste danske eksempler kender man
helt tilbage fra 1200-tallet. I Skautrups
»Det danske Sprogs Historie« nævnes
dyre- og plantenavne som Akeleye,
Basse (vildsvin), Bille, Brok (grævling), Då, Falk og Porse.
Først tre hundrede år senere kom den
første bestemmelse om faste slægtsnavne da Frederik I på herredagen i
Odense i 1526 fremsatte en henstilling
til adelen om at antage faste slægtsnavne. Det hedder herom bl.a.:
»Vi vil også have, at alle Riddermænds Mænd herud i Danmarks
Rige, som ikke har fastlagte Tilnavne, skulle tage og udvælge sig faste
Tilnavne på den Måde, at de, som
fører samme Skjold og Hjelm, skal
have samme Tilnavn, således at man
i Fremtiden kan vide, hvilken ærlig
og ridderlig Gerning nogen gør i
Felten eller Andetsteds, hvilket er
Sædvane i andre Kristelige Kongeriger.«
M e d andre ord: A l l e der på fædrene
side regnede sig til samme slægt, burde
føre det samme slægtsnavn.
Danske adelshistorikere har påvist at
den nye udenlandske skik på det tidspunkt allerede var taget i brug af langt
over halvdelen af den danske uradel.
U d over de dyre- og plantenavne der
allerede er nævnt, er der mange dyrenavne: Bjørn, Brok, Due, Galt, Gedde,
Høg, Krabbe, Krag, Marsvin, Mus,
Oxe, Ravn, Rud (vædder). I mange
tilfælde har der været mange ortografiske varianter. Tænk på hvor mange
måder navnet Høg kan og har kunnet
staves på. Eller Hjort (Selv Hiordt er et
såkaldt »forbeholdt slægtsnavn«), Kok,
Stork osv. Det tog man ikke så højtideligt i gamle dage, hvor efternavnet end

ikke blev indført i kirkebogen. I nutiden kan brugen af bestemte staveformer af efternavne ligefrem føre til retsstridigheder. Navnelovgivningen i Danmark forvaltes af to ministerier. Fornavneproblemer henhører under Kirkeministeriet, mens spørgsmål vedrørende efternavne hører under Civilretsdirektoratet, som er en instans under Justitsministeriet.
Nogle af den gamle adels navne har
levet uforstyrret videre siden middelalderen, andre er gået af brug efterhånden som de gamle uradelsslægter er

uddøde, mens atter andre er taget op
igen i nyere tid. Indtil 1904 har forældre kunnet vælge et hvilket som helst
efternavn til deres børn, eller man har
selv kunnet vælge et nyt efternavn efter
behag, en mulighed som kun et forbavsende lille fåtal har benyttet sig af. Der
findes dog familier i dagens Danmark
som uretmæssigt bruger gamle adelsnavne og har gjort det i adskillige
generationer, f.eks. Kragh, Bille eller
Høgh således at de nu har hævd på retten til at bære navnet.
Georg Søndergaard, f. 1938
lektor i dansk
Syddansk Universitet

Korrektion
Der var desværre fejl i tabel 2
på side 29 i Mål & Mæle nr. 1
2000. Siden havde været i
korrektur og var godkendt, men
der må være kommet en
elektronisk forstyrrelse under
filmfremstillingen, som så hatbevirket, at filmen til siden
ikke blev helt korrekt.
V i bringer derfor tabel 2
igen -- og vor undskyldning til
læserne.
Elbro-Tryk

Læsebogssystem

Antal ord i læseteksten
beregnet til 1. klasse

Danskbøgerne

3183

Dansk i ...

4558

Helhedslæsning

1510

Søren og
Mette

10292

Trip Trap
Træsko

5300

Tabel 2. Tekstmængde
til 1, klasse i de
fem
læsebogssystemer
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Et kort a i dansk: en mere abstrakt analyse
Kommentar til Lars Brinks artikel
»Om den sproglige forskel mellem Hansen-a og Larsen-ti«

Lars Brink bringer i forrige nummer af
bladet en række eksempler på ordpar og
ytringer der kun er forskellige ved deres
korte a-lyd. f.eks. hva'lvar; AnnerslAnders ; ska'fælden op/skaf Ellen op. Det
første ord i hvert par har hvad L B kalder
Hansen-a, det andet har Larsen-a. L B
konkluderer - på baggrund af disse og
andre eksempler - at der er to korte afonemer i dansk. Han gør det med begrundelsen at »... langt de fleste strukturalister (fonemsystemanalytikere) sagde dengang som nu: »Én gang et fonem,
altid et fonem«. (Det betyder, at blot to
forskellige lyde under noget vilkår
overhovedet kan adskille betydninger,
er de to lyde forskellige fonemer.)
Dette synspunkt og dets strenge konsekvens (at dansk har to korte a-fonemer) er imidlertid blot ét blandt flere
mulige, og det har konsekvenser for den
samlede systematiske beskrivelse af
talt dansk, der efter min mening ikke er
heldige. - A t kalde a-lyden i tak, tang
osv. for Larsen-a er iøvrigt lidt misvisende, eftersom a-lyden i Larsen er
lang, ikke kort, så jeg kalder i det følgende vokal lydene i f.eks. hva' og var
for hhv. katte-a og kappe-a.
Jeg holder mig til kernen i problemstillingen og undlader at inddrage en
række forhold der måtte med, hvis
fremstillingen skulle være udtømmende. F.eks. berører L B ikke de lange
a-lyde, og jeg gør det følgelig heller
ikke. Jeg følger desuden ret tæt rækkefølgen af L B s eksempler, og mit indlæg
læses bedst i forlængelse af Lars
Brinks.
14
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Sprogformen
Det siges ikke eksplicit, men jeg går ud
fra at L B behandler den samme sprogvariant som i Den Store Danske Udtaleordbog, dvs. hovedformen i H-købcnhavnsk rigsmål som det tales af personer født ca. 1930. - Der er en del klare
forskelle på denne - efterhånden - ældre og den unge generations sprog, men
for netop det spørgsmål der er til behandling her: de korte a-lydes sproglige
status, er det ikke afgørende, hvilken af
netop de to generationers udtale der beskrives.
Eksemplerne
Nogle af L B s eksempler er regulære
såkaldte kommutationspar el. minimale
par, ordpar der alene adskiller sig ved én
enkelt lydforskel som giver betydningsforskel, således hva'-var; ka -kar.
dar, har, jar
Formerne dar (for dér), har (for hér),
jar (for jeg), (og ha for Hr.) er - eller
kommer af - trykløse, mindre distinkte
udtaler af ord som i tydelig udtale ender
på vokaliseret r eller på j . - 1 øvrigt kan
den reducerede gengivelse af dér, hér,
jeg også lyde: da, ha, ja. Med andre ord,
formerne darI da; harlha; jarlja er parvis lige gode svækkede repræsentanter
for dér, hér, jeg. På den ene side kan
kappe-a og katte-a således forårsage betydningsforskel, jf. dar over for tidsadverbialet da. På den anden side kan de
to a-lyde frit byttes ud med hinanden,
uden at det giver betydningsforskel, jf.
darI da som reducerede former af dér. -

Der er intet usædvanligt ved at formelder er forskellige i distinkt udtale, kan
falde sammen i mindre tydelig udtale,
som når distinkt dér og da falder sammen i reduceret da; men samtidig har
dér to reducerede former, dar og da:
distinkt form

reduceret form
— dar

dér

J^Z^-da
da^
Den reducerede form dar er entydigt
forbundet med den distinkte form dér,
men den reducerede form da kan hidrøre fra såvel distinkt dér som distinkt
da. Når der således ikke er en-ti 1-enkorrespondens mellem de distinkte og
de reducerede former, er det ikke ligegyldigt om man baserer sin analyse på
det ene eller det andet sæt former (eller
vilkårligt på dem begge). Den enkleste
beskrivelse fås almindeligvis ved at
man foretager analysen på distinkte former, og dernæst gøre rede for de ændringer (reduktioner) der foretages i
mindre distinkt udtale.
Anner sIAnders
L B gør klart opmærksom på at kontrasten AnnerslAnders kun kan komme i
stand, fordi der er en lille gruppe på fem
ord (og deres evt. afledninger), som
ikke følger reglen om at den korte a-lyd
er et katte-a foran konsonanter der dannes med tungespidsen. Det er en vigtig
betragtning. Givet at sproget - også
udtalen - er i konstant forandring, og at
forandringerne ikke sker i store samtidige spring, må man vente at der altid
v i l være dele af ordstoffet der unddrager
sig iøvrigt veletablerede regelmæssigheder. Således her. Dét påtvinger ikke
nødvendigvis en fonemanalyse der giver kappe-a fonemstatus. M e n aldrig,

andre, anderledes, Anders(en), vandre
skal markeres som undtagelser fra reglen om udtalen af kort a.
Ska' fælden opl skaf Ellen op
T i l L B s konstruktioner ska' fælden op
over for skaf Ellen op er at sige, at den
bety dningsadski 1 lcndc kontrast mellem
katte-a og kappe-a naturligvis udeblive]-, når ordene i disse fraser siges isoleret, hver for sig; i så fald følger vokalerne a-reglen: katte-a. i åben stavelse,
ska , og kappe-a foran læbelyden, skaf.
Det er en væsentlig pointe: udtrykkene
kan bruges, som L B gør, til at demonstrere en umiddelbar kontrast mellem
de to a-lyde. Men man kan også bruge
dem videre, nemlig til at argumentere
for at fonemanalyse skal foregå inden
for enkeltord, ikke i længere udtryk: regelmæssigheden i udtalen af de korte a~
lyde gælder nemlig inden for ordets
grænser, ikke hen over ordgrænser. Den
tilsyneladende kontrast mellem to alyde er ved nærmere analyse en forskel
i ordgrænsens placering i forhold til
f et.
Back, snack, rapper, lag
De engelske låneord, L B omtaler: back,
snack, rapper, lag, og andre som hacker,
camp, (big) bang, rejser flere spørgsmål. - I den udtalenorm der er beskrivelsens genstand, har den lange a-lyd i
f.eks. mase ikke helt samme kvalitet
som den korte a-lyd i masse. Den lange
a-lyd er snævrere eller 'fladere'. K o n trasten mellem mase og masse signaleres således i to dimensioner: ved vokalernes forskellige længde, og ved deres
lidt forskellige klang. (I yngre udtalenormer er forskellen i kvalitet ved at
forsvinde: det korte a er hos de fleste
lige så snævert eller 'fladt' som det
lange a. Så mase og masse er hos de
yngste kun forskellige ved vokalens
MÅL & MÆLE 2-2000
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