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Gå ikke over sporet,
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der kommer tog! Sådan lyder advarslen på mange
små stationer. Men hvad er det for tog? spørger en
læser, ental eller flertal, og hvorfor ikke et tog? Se
Sprogligheder
side 2

Wallah dansk
Når mennesker med forskellige sprog lever sammen, begynder de gerne at bruge af hinandens
sprog. Så kan den tyrkisktalende begynde at bruge
arabiske ord. Og pæredanske Malene kan droppe
nogle af stødene i sit danske. Måske er vi på vej til
at få en ny variant af dansk med nye ord og nyt
tryk.
Læs side 5
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Bjørnetjeneste = 'kæmpe tjeneste'
En bjørnetjeneste er en hjælp, som viser sig at
gøre mere skade end gavn. Men mange unge har
en modsat brug af ordet, dvs. en 'kæmpe tjeneste'.
Læs om ord, som kan betyde stik modsatte ting
side 14

18.000 ramnavne
Flere end 18.000 stjerner, asteroider og andre himmellegemer har navne. De er sandelig ikke græske
gudindenavne alle sammen. Læs om navnene og
deres historie
side 21

Hvor gammelt er sproget?
En læser spurgte, hvordan det kunne hænge sammen, at der har været mennesker i Danmark i
mindst 10.000 år, når vores sprog næppe går mere
end ca. 6000 år tilbage i tiden. Læs første del af et
svar
side 27

'et Europæiske Sprogår
2001 skal bruges til at synliggøre Europas sproglige
mangfoldighed og til at
fremme indlæringen af
sprog og andre færdigheder
i den forbindelse.
(Europa- Parlamentets of
Rådets Afgørekse
1934/2000/EF)
http://europa.eu.int/comm/
education/languages/da/
actions/year2001 .html# 1

S^Ugl/Gheder
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,
Mariendalsvej 12 B, 3. tv.
2000 Frederiksberg

? U(d)tur
Tak for et spændende blad. Ikke mindst
brevkassen med sprogligheder sluges
her i huset, hver gang bladet dumper
ind.
I B.T. så jeg forleden den medsendte
sportsreportage. Om Jon Dahl Tomassons middelmådige præstation står
bl.a., at han havde »udtur i afslutningerne«. Jeg formoder, at det er en forvrænget udgave af det svenske otur
(uheld), modsat tur (held). Er i før
stødt på den variant?
Peter Olsen
Hillerød
! Nej, vi kender ikke den variant, og
den er ikke registreret i Dansk Sprognævns samlinger. Så det må være en
slåfejl eller en dårlig vittighed.
Ordet utur dukker op i dansk i
1920'erne. Og da vi ikke har modsætningen tur med betydningen 'held', så
er utur unægtelig noget uigennemskue2
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ligt. Så formen udtur er muligvis en
folkeetymologisk omdannelse af utur
(se M & M 19. årg. nr. 4).
C/7
? Der kommer tog
Gå ikke over sporet; der kommer tog sådan lyder det på mange jernbanestationer advarende fra en højttaler, når et
tog nærmer sig en sporovergang. Men
hvad for en form er egentlig tog'? Er
det en flertalsform? Nej, for der er altid kun tale om ét tog ad gangen. Men
hvorfor siges der så ikke der kommer
et tog, når det nu er det, der gør? Nej,
det lyder på en eller anden måde for
dagligdags eller snakkende til sådan en
»officiel« meddelelse. Hvis man står
ved fortovskanten og vil advare en anden mod at gå ud på kørebanen, ville
man altid sige: Pas på, der kommer en
bil! - hvorimod der kommer bil ville
være utænkeligt. Men man er jo også
bare en privatperson og ingen offentlig
instans.
Jeg kan forestille mig tre mulige
forklaringer på formen tog (altså ubestemt ental uden artikel), men jeg er
meget usikker på, om nogen af dem er
den rigtige:
1) Tog kan være brugt som utælleligt masseord, analogt med f.eks. der
kommer regn. Men jeg kan ikke komme i tanker om parallelle eksempler på,
at betegnelsen for noget så tælleligt
som et transportmiddel kan anvendes
på denne måde.
2) Der kan være tale om en snert af
lovsprog eller juridisk stil, hvor det

f.eks. kunne hedde: Motorkøretøj, der
kører frem mod et vejkryds, skal holde
tilbage for... (Her er vi altså igen ved
»offentligt« modsat »privat« sprog.)
3) Der kan være tale om lapidarstil
på linje med en avisoverskrift som Tog
påkører bil. Jeg synes dog ikke, at brugen af det foreløbige subjekt der er
mulig i formuleringer af denne type.
Nej, ingen af disse forklaringer
overbeviser mig. Hvad mener Mål &
Mæle?
Morten G. Hansen
Bøvlinghjerg

spørgsmålet om de har børn selvom de
kun har ét. Og sådan kan samtale ikke
forløbe:
Har de børn? Nej, men de har en
søn.
Og på samme måde hedder det:
Har de hund? Ja, de har to.
Og:
Læreren retter stile, men eleven
skriver stil.
Min søn har købt hus. Min datter
sælger huse.
Ole pudser vinduer, mens hans kone
vasker bil.
L H

! Da tog både kan være ental og flertal, kan man ikke umiddelbart se hvad
tal vi har i forbindelsen der kommer
tog. Der er dog ikke tvivl om at det er
flertal.
For det første ville vi ikke være
usikre hvis der skulle advares om trafikken på en ve j:
Gå ikke over vejen; der kommer biler.
For det andet tilhører udtrykket en
type som det er ret let at få styr på.
Læg mærke til at kommer i der
kommer tog er tryksvagt. Sammenlign
med der kommer et tog, hvor kommer
er trykstærkt. Hvor et tryksvagt verbum efterfølges af en navneord uden
artikel, er de to ord betydningsmæssigt
smeltet sammen til en helhed, i virkeligheden en art sammensætning, »togkomning«.
I den slags forbindelser kan navneordet stå i ental eller i flertal, men det
går efter en vis regel. Nemlig sådan at
tallet vælges efter hvad der er det almindelige.
Har de børn? Ja, de har en søn.
Det almindelige er at et par har mere
end ét barn, derfor børn i dette tilfælde. Og læg mærke at tallet ikke skal
tages alvorligt. Man svarer ja til -

? Punktuniregelen
Det forlyder, at et stift fransk administrationssprog har sat sit uheldige præg
på sproget i EU's forordninger og direktiver, der har retsgyldighed i Danmark.
Den såkaldte punktumregel skal
sørge for, at en dansk oversættelse har
samme opdeling i perioder som originalteksten, men dermed skulle der opstå en konflikt med danske bestræbelser på at nedbryde kancellistilen.
Er det muligt at få et par eksempler?
Hvor stort er problemet? Hvad med
forholdet i andre lande, fx Sverige?
Jørn Bendix
Hillerød
! V i har forhørt os hos De Danske
Sprogtjenester ved EU-parlamentet.
Man overholder stadig punktumreglen. Retsgrundlaget er EF-traktatens
artikel 253, 254 og 290. Endvidere rådets forordning nr. 1 fra 1958 og dokumentet »Lovteknik - Regler for udarbejdelse af retsakter til brug for Kommissionens tjenestegrene«.
De såkaldte jurist-lingvister understreger at reglen om at kunne følge og
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parallellæse EU's retsakter punktum
for punktum på alle officielle EUsprog især er vigtig for den »dispositive«, dvs. bestemmende, del af et retsgyldigt dokument og for tilhørende bilag, og derfor følges reglen her 100 %.
I bemærkningerne kan man undtagelsesvis afvige fra denne regel, men
kun hvis der er vægtige sproglige
grunde til det.
Regelen gælder for Kommissionens
retsakter, men også for de forberedende papirer som Kommissionen udarbejder på de andre institutioners
vegne: »Forslag til Rådets og EuropaParlamentets forordning om ...«
1 alle andre tekster end retsakter har
man frihed til at dele sætninger op,
som det falder naturligt på det pågældende EU-sprog.
Der ingen tvivl om at punktumreglen
er den rene gift for sprog, fornuft og
demokrati, og at den saboterer de sidste 40 års bestræbelser på at forbedre
det danske administrationssprog. Mål
& Mæle vil i et senere nummer tage
emnet EU-sprog op, og i den forbindelse vil vi besvare de øvrige spørgs¬
mål
E

klart opfatter -stan i betydningen -land
eller -stat, eventuelt delstat. I Karachi
har jeg boet over for en boghandel som
kaldte sig Katabistan, hvor katabi betyder bog på urdu, det sprog der tales i
Pakistan.
Jeg har ikke kunnet finde nogen autoriseret stavemåde i danske ordbøger,
ej heller i Pia J ar vads Danske Ord efter
1955, er der en?
,, „ ,
lo Deleuran
Brabrand
! Langtbortistan er en spøgefuld dannelse som betegner et ubestemt sted
langt borte. Det er dannet efter det
mønster du nævner i dit brev.
Ordet er ikke med i Retskrivningsordbogen, og derfor er der ingen officiel stavemåde endnu.
Der er næppe tvivl om at Langtbortistan er den mest udbredte stavemåde.
Man finder den i Munksgaards Dansktysk ordbog, i Politikens Synonymordbog, i DanskOrdbogen (forlaget Systime, 1999) og i Politikens Synonymordbog. Formen uden t finder man i
Politikens Slangordbog.
Da ordet spiller på langt bort(e), må
den fornuftige stavemåde være med t.

R

EH
? Langtbortistan
For nogen tid siden optrådte i Lykkehjulet i Tv2 ordet Langbortistan som
efter min mening var stavet forkert.
Jeg har spurgt mig for og fundet at
de fleste vil stave det som jeg, men der
er udgivet en bog med titlen »Langbortistan« og en ven som jeg betragter
som velorienteret om sprog, stavede
det endda Langbordistan.
1 Asien har vi Pakistan, Afganistan,
Beluchistan, Rajasthan, Tukmenistan,
Kazakhstan, Tadzhikistan, Hindustan,
og der skal nok være flere, hvor vi
4
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Nydansk på Nørrebro

I en bus på vej fra Avedøre til Københavns Hovedbanegård kan man høre
følgende samtale mellem to 16-årige
danske unge.
Ahmed: wallah jeg siger min storebror
han skylder mig 700 koner jeg
skal have 350 i dag og 350 om
to uger. Igotparas. Skal du til
den der fest på fredag.
Mehmet: mm.
Ahmed: wallah mand jeg siger dig efter den der tur jeg tænker bare
på fest og klz.
[•••]
Mehmet: vi skal i morgen mig og min
fætter # vi skal over og lave klz
i morgen.
Ahmed: hvorhenne.
Mehmet: i Brøndby Strand.
Ahmed: hvordan lave dem klz.
Mehmet: vi siger bare kom, vi drikker
lidt, så går vi, så gør vi det.
Ahmed: bok.
Mehmet: fora« koran wallah billa bare
vent bare vent.
Ahmed: er der flere Ian, er der flere,
magi.
Mange ville nok blive forundrede og
spidse ører en ekstra gang hvis de lyttede til Ahmed og Mehmets samtale.
Ikke bare ordene wallah, paras og klz
virker usædvanlige, også udtalen adskiller sig fra hvad man normalt ville
forbinde med ung københavnsk udtale.
Både Ahmed og Mehmet er født og opvokset i Danmark. Ahmeds forældre
kommer fra Marokko, og hans moders-

mål er berbisk. Mehmets forældre er
kurdere fra Tyrkiet, og de taler kurdisk
hjemme. Når Mehmet og Ahmed taler
med hinanden, er deres fællesprog
dansk. Men som man kan læse af eksemplet, er det til tider et dansk der afviger fra standarddansk. De der møder
denne type sprogbrug for første gang,
oplever den måske som underlig, uforståelig og muligvis en anelse frastødende. For andre er den dagligdag, og
der er grund til at regne med at Ahmed
og Mehmets måde at tale dansk med
hinanden på er kendt og udbredt i København. Der er nemlig noget der tyder
på at København har faet, eller er ved at
få, en ny talesprogsvarietet, en såkaldt
multietnolekt, som ikke bare kan forklares som dårligt tilegnet dansk, men som
har egne, standardafvigende ord og normer for udtale, bøjning og ordstilling.
N y dansk dialekt?
Allerede i 1980'crne skrev Ulla-Britt
Kotsinas om rinkebysvensk, en ny
svensk dialekt blandt indvandrere i
Stockholm. Kotsinas blev opmærksom
på at indvandrernes børn talte svensk på
deres egen måde. En stund vakte det
furore og debat i de svenske medier.
Hvad var dette nye fænomen for noget?
Var det dårligt og grimt svensk? Var det
en konsekvens af dårlig svensktilegnelse? Eller var der virkelig, som Kotsinas
argumenterede for, tale om en ny svensk
dialekt?
I Danmark har man ikke hidtil kendt
til et tilsvarende fænomen. Det kan
skyldes at de rigtige demografiske for¬
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hold ikke har været til stede. I Danmark
har der på et senere tidspunkt end i Sverige udviklet sig miljøer der var blandede nok til at der kunne vokse nye danske talesprog frem. I 1980'erne og
90'erne er der dog sket meget, i hvert
fald i København. Statistik over den
københavnske demografi i slutningen
af 1990'erne tegner et billede af en broget, heterogen by. I Kobenhavns kommunes folkeskoler er i gennemsnit 27%
af eleverne tosprogede. Bosætningen af
tosprogede er især koncentreret omkring Nørrebro og Vesterbro, hvor der
findes folkeskole) med over 70% tosprogede elever. Andelen af tosprogede
er ligeledes høj i områdernes øvrige uddannelses- og fritidsinstitutioner - ungdomsklubber, gymnasier, handelsskoler
o.l. Det vil sige at der i København i dag
lever unge der er vokset op i sprogligt
blandede miljøer blandt kammerater
med mange forskellige modersmål. Det
er forhold der taler for at der er grobund
for at et rinkeby-fænomen kunne eksistere i København - altså at nye varieteter af dansk kan være opstået, eller er
ved at opstå.
-

Man ved at når sprog (og også dialekter) er i kontakt, er der stor sandsynlighed for at det ene eller begge sprog
påvirkes og forandres. Dansk er i disse
år i stadig kontakt med engelsk, og, som
det ofte har været at læse i Mål & Mæle,
med en del konsekvenser for dansk til
følge. Selv om det er på en lidt anden
måde, er dansk er jo også i daglig kontakt med nydanskernes sprog. Det er
derfor interessant at se på hvordan
dansk talesprog ser ud i de omgivelser
hvor flertallet af sprogbrugerne har et
andet modersmål end dansk. Det er oplagt at tro at dansk i de blandede omgivelser er påvirket af sprogkontaktsituationen.
6
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Multietnolekt
Gennem godt et års ansættelse på Institut for dansk Dialektforskning har jeg
studeret multietnolekter i København.
Jeg har besøgt to ungdomsklubber og et
gymnasium og på forskellig vis indsamlet båndoptagelser af de unges sprog.
Bl.a. blev seks unge udstyret med en
lille båndoptager som de optog sig selv
med. Citater som i denne artikel gengives i [] er fra undersøgelsens båndoptagelser.
Det skal understreges at de tosprogede informanter der deltog i undersøgelsen, ikke er tilegnere i den forstand
at de er i gang med at tilegne sig dansk.
De er naturligvis som alle andre, også
unge med dansk som modersmål, stadig
i gang med at udvikle deres danskkompetencer, men det er ikke det samme
som at være i en sprogtilegnelsesproces.
De er tosprogede, vokset op med et modersmål (tyrkisk, arabisk, kurdisk eller
andet) og dansk som andetsprog.
Det mest iørefaldende ved de unges
sprog er brugen af ord fra hinandens
forskellige modersmål, mest tyrkisk,
kurdisk og arabisk (i Ahmed og Mehmets samtale de kursiverede ord). F.eks.
bruger Ahmed i eksemplet de tyrkiske
ord Ian og klz og det kurdiske ord magi,
selv om han i øvrigt hverken taler tyrkisk eller kurdisk. Ofte dækker ordene
semantiske felter som er typiske for
slang, f.eks. udtryk for piger: klz betyder pige, klzlar, som er flertalsformen,
bruges også. Magi betyder abe eller
bums. Lun betyder mand og bruges til
dels på samme måde som mand i dansk
talesprog (f.eks.: kom selv og se, mand)
til påkaldelse af opmærksomhed og
som understregning eller forstærkning
af det man siger [Ian må jeg godt selv
læse; den er dårlig Ian], Den kurdiske
variant med samme funktion, lo, er der
også flere eksempler på i materialet

[prøv øg hør lo Galatasarey skal spille i
dag].
Nogle af ordene udfylder funktioner
hvor der i dansk ikke findes et direkte
oversætteligt ord. F.eks. agha s der betyder en person der kontrollerer. Ordets
oprindelse er usikker, men det er sandsynligvis et lokalt arabisk ord cvt. fra
Marokko. Det bruges som overbegreb
for lærer, forælder, politibetjent, togkontrollør eller andre der holder øje
med de unge [jeg ringer til aghas og så
og så og så siger jeg ting til ham]. Ew er
et lån fra kurdisk og bruges til påkaldelse af opmærksomhed, lidt på samme
måde som hej eller hallo [ew har du
ikke set de der klz].
Wallah er et frekvent og udbredt ord i
de flersprogede miljøer både i Danmark
og i Sverige. Ordet er af arabisk oprindelse, men bruges også i tyrkisk. Det
betyder 'ved Gud' (~ jeg sværger ved
Gud). De unge bruger det med adskillige funktioner. Det mest udbredte er en
intensiverende funktion som en understregning af det der siges [wallah jeg siger dig efter den der fest jeg tænker bare
på fest og klz]. Men wallah bruges også
som en form for spørge- og bekræftelsespartikel som i følgende samtale:
[Ahmed: jeg så Sabrina i dag.
Mehmet: wallah.
Ahmed: ude foran bussen.
Mehmet: wallah.
Ahmed: wallah.]
Mehmet udtaler først ordet med en
ikke-faldende intonation og udtrykker
hermed en grad af overraskelse, og med
en faldende intonation bekræfter Ahmed sit udsagn.
A f og til bruges wallah sammen med
billa [til grin wallah billa du er til grin].
Billa er oprindeligt arabisk, en sammentrækning af bi ism A llah (~ i Guds navn,

så wallah billa betyder egentligt jeg
sværger ved Guds navn).
Præcis som andre danske unge krydrer undersøgelsens unge deres sprog
med engelske udtryk. / got paras er et
eksempel på at et tyrkisk ord sættes ind
i et engelsk udtryk. Para er tyrkisk og
betyder penge, men selv om penge også
på tyrkisk per se er et flertalsord, har det
her fået et engelsk flertals-s.
Ud over ordene adskiller de unges
sprog sig fra standardkøbenhavnsk ved
at bruge anderledes bøjning, ordstilling
og udtale. F.eks. er der i mine data en
tendens til overforbrug af artikler i fælleskøn.
[ok jeg kommer på fredag og ser om
du får en job.]
[jeg har den der blad med.]
[jeg kaster en dobbelt-v efter dig.]
Der er også eksempler på at ordstilling
afviger fra standarddansk. F.eks.:
[når man er i puberteten, man tænker
mere.]
[normalt man går på ungdomsskolen.]
Første eksempel viser manglende inversion af subjektet og det finitte verbal efter frontplaceringen af en ledsætning,
og i det andet eksempel er der manglende inversion efter frontplaceringen
af adverbiet normalt.
Manglende stød er et af de standardafvigende træk der er hyppigt forekommende i informanternes udtale. I følgende uddrag af en samtale fra undersøgelsen udelader Mirca (som har
serbisk som modersmål) stød i mindst
tre ord:
[Serife: jeg har [/] hvis man tæller så
over tusind.
Mirca: hvis vi tæller vores sammen
[ samm] så bliver der femtusind
l
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^fæmju-sn] eller sådan noget.
Serife: xxx firetusind.
%com: xxx uforståeligt
Mirca: oh prøv og se ham der # han er
rigtig grim [græ-m].}

Denne form for trykfordeling kan i
nogle danskeres øre give et monotont og
staccatoagt igt indtryk af sproget.

Dårligt tilegnet dansk?
1 det forrige har jeg gennemgået en
Adverbiet sammen [^sam'rn] har på række eksempler på karakteristiske
træk i de unges sprog. I forhold til defistandarddansk stod (i Danias lydskrift
nitioner af faglige termer for sproglige
gengivet som et hævet komma) på den
varieteter kan de unges sprog på grund
stemte konsonant I ml efter den korte
af de standardafvigende træk kaldes folvokal /a/. En typisk udtale blandt nogle
en dialekt, eller social dialekt. Men flere
af undersøgelsens informanter er
[Isamm], altså uden stød, som her hos
læsere sidder nok på nuværende tidsMirca. Det samme gækler et ord som tupunkt med en mistanke om at grunden
sind der på første stavelses lange vokal
til at de unge taler som de gør, er at de
har stød på standarddansk [kirsn], men
ikke har lært at tale deres andetsprog
som hos nogle af de unge udtales uden
dansk godt nok. Men som jeg vil argustød [hu-sn]. Enstavelsesordet grim vil- mentere for i det følgende, er dette ikke
le i en standarddansk udtale lyde
tilfældet. De unge kan nemlig skifte af['grcem'] med stød. I eksemplet forlænhængigt af situationen og samtalepartger Mirca vokallyden fæ/ markant i forneren.
hold til den standarddanske udtale samEn af Kotsinas' vigtigste pointer ved
tidig med at stødet udelades. Det er dog
rinkebysvensk var at de unge kunne
ikke sådan at de unge ikke bruger eller
skifte. F.eks. blev nogle af de unge hun
artikulatorisk behersker stød i deres
havde undersøgt, på et tidspunkt intersprog. Et i ungdomssprog frekvent ord
viewet af Sveriges Radio. Og i denne sisom mand [marT] har stort set altid stød tuation talte de samme unge som før
i de unges sprog.
havde talt rinkebysvensk, et stanEn standardafvigende fordeling af
dardstockholm-svensk.
tryk er et andet tydeligt udtaletræk hos
i min undersøgelse er der flere eknogle af de unge. Der er en tendens til at
sempler på at de unge der bruger multiinformanterne bruger det man kalder
etnolekten, også taler standardnært
stavelsesrytmisk tryk, i modsætning til
dansk. F.eks. har Ahmed i samtalerne
trykrytmisk tryk. Dansk er almindeligmed sine kammerater mange ytringer
vis et trykrytmisk sprog, hvilket vil sige
med ligefrem ordstilling (jf. efter den
at trykket i sætningen følger en fast puls
der tur jeg tænker bare på fest og klz).
eller rytme uafhængig af hvor mange
Men i et interview med mig, en voksen
ord der er i en given sætning. Men i
gæst udefra som han ikke kender særlig
nogle af de unges udtale forekommer
godt, er der kun få eksempler på stanflere, men en anelse svagere tryk med
dardafvigende ordstilling. Her bør det
kortere afstand imellem, end hvad der
dog indskydes at det også hos personer
er typisk for et trykrytmisk sprog. Her
med dansk som modersmål er ganske
gengivet med en accent aigu over den
almindeligt i talesprog at der forekombetonede stavelse:
mer ikke-invcrteret ordstilling hvor man
[wallah jeg siger min storebror hån
i eksempelvis skriftsprog ville forvente
skylder mig syvhundrede kroner.]
inversion. Så det er ikke i sig selv stan8
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dardafvigen.de at det forekommer i
Ahmeds sprog. Pointen er at der er betydeligt færre i samtalen med mig sammenlignet med samtalen med Mehmet.
I interviewet forklarer Ahmed da også
at han aldrig ville tale »sådan« til en
lærer, til et jobinterview o.l.
Undersøgelsen indeholder også eksempler på at der skiftes mellem standardanvendelse af stød og udeladelse af
stød. I Mireas selvoptagelser er der en
længere sekvens (hvorfra eksemplet
ovenfor er hentet) hvor hun går ned ad
Nørrebrogade sammen med sine tosprogede veninder. Her anvender pigerne flere af de beskrevne træk, og
Mirca udelader som beskrevet stød i ord
hvor standarddansk normalt har stød.
Men i en senere optagelse er Mirca alene hjemme med sin lillebror, de taler
om tv og om hvad de skal lave for ikke
at kede sig - her forekommer ingen af
de beskrevne træk, og brugen af stød er
som i standarddansk.
Det forholder sig altså ikke sådan at
de unge ikke behersker en standarddansk norm. Selv om overforbrug af
fælleskøn og ligefrem ordstilling kan
ligne sproglige forenklinger, er undersøgelsens unge ikke nødt til at forenkle
det danske sprog til et simplere og lettere håndterbart system for at kompensere for manglende sprogkundskaber.
Det er sikkert tilfældet for nogle tosprogede unge i Danmark, specielt dem der
er kommet hertil i en sen alder, men for
en del af denne undersøgelses unge er
multietnolckten en udvidelse af deres
sproglige repertoire som de kan bruge i
bestemte situationer med særlige effekter.
P æ r e d a n s k e Malene
Er der etsprogede danskere der taler sådan? Blandt de seks personer der blev
udstyret med en båndoptager, var Ma-

lene som har danske forældre og dansk
som modersmål. Hun er opvokset på
Nørrebro i sprogligt og kulturelt blandede omgivelser. Flertallet af hendes
kammerater har et andet modersmål
end dansk. Hendes almindelige tale er
standard-ungdomspræget københavnsk.
Men i i hvert fald et eksempel fra selvoptagelserne ændrer hun sprog i retning
mod hendes tosprogede kammeraters.
Malene er til et julearrangement på sin
skole. Hun snakker med sine kammerater om det slik de har fået udleveret.
Hvorvidt de andre tilstedeværende er
tosprogede eller ej, er usikkert da jeg aldrig fik mulighed for at snakke med
Malene om samtalen. Men drengen og
veninderne i uddraget bruger en tydelig
standardafvigende udtale, og drengen
siger det kurdiske ord lo. De unge snakker lidt frem og tilbage om slikket, og
Malene anvender en standardkøbenhavnsk udtale - med tryk-rytmisk trykfordeling [må jeg lige se er der ikke
såuer; nej det gider jeg ikke og have det
småger ulækkert]. Senere i samtalen tager Malene initiativ til et helt ny emne.
Hun vil fortælle om en drøm hun har
haft. Her skifter hun tydeligt udtale.
Hun ændrer intonation, og trykfordelingen er stavelsesstyret [jeg drømte dér
vår krig i går] (hvor standarddansk trykrytmisk tryk ville se cirka sådan ud: jeg
drømte der var krig i går). Dertil udelader hun stød i [7 'gå] og [^kriP\. Udtalen
er umiskendelig »indvandreragtig«, og
små tests, hvor jeg har afspillet sekvensen for folk, viser at de fleste ikke er i
tvivl om at hun må have et andet modersmål end dansk. Jeg tolker Malenes
ændrede udtale som sproglig tilpasning
- en måde sprogligt at trække sig ind i
samtalen med de andre på, en måde at få
opmærksomheden og få de andre til at
lytte til hendes fortælling om drømmen
på.
MÅL & MÆLE 3-2000
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Hvad kan vi l æ r e ?
Eksemplet med Malene er interessant,
for det er et eksempel på at hun som etsproget dansker påvirkes af den omgivende multietnolekt. Skiftet har naturligvis en effekt eller funktion i samtalen, men det virker ikke påfaldende i
sammenhængen. De andre lader ikke til
at tage notits af det. Og det er præcis
denne ubemærkede/ubev idstc type
sproglig tilpasning som flere mener
fører til sprogforandringer. Hvor udbredt denne type tilpasning er, kan min
lille undersøgelse ikke vise noget om.
Men man kan gætte på at den er udbredt. Jeg tror det sker dagligt i de flersprogede, blandede miljøer. Ligesom de
tosprogede skifter og tilpasser sig
sprogligt mellem forskellige grader af
multietnolekt og standardsprog, skifter
og tilpasser de etsprogede sig naturligvis også. Jeg tror også at tilpasningen
sker ved netop udtalen. De andre træk,
og her specielt de leksikalske, er mere
bemærke 1 ses værd ige og iørefaldende,
således at en gammeldanskers brug af
f.eks. wallah, magi og aghas ville
vække opsigt.
Endnu ved vi meget lidt om multietnolekt er og dansk talesprog i blandede,
flersprogede miljøer som f.eks. Nørrebro. Men det er en god idé at studere de
sprogmøder der i øjeblikket foregår i
sådanne omgivelser. I et sprogsamfund
som Nørrebro er sprogets sociale kontekst tydelig, og ved at studere sproget
her kan vi lære noget om sprog generelt.
Vi kan bl.a. fa indblik i hvordan og
hvorfor varieteter og dialekter opstår,
hvorfor folk ændrer sprog, tilpasser sig
og adskiller sig sprogligt i forskellige situationer, og dermed kommer nærmere
på en forståelse af hvorfor standardsproget ændrer og udvikler sig. Om den
sprogbrug som jeg har beskrevet i det
forrige, vil fa indflydelse på standard10
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dansk på længere sigt, kan undersøgelsen naturligvis ikke sige noget sikkert
om. Nogle mener at da dansk i en periode for cirka 500 år siden var under nedertysk indflydelse, var det bl.a. fordi
de nedertyske indvandrere var rige
købmænd der nød en høj status i samfundet, og tysk blev derfor anset som et
nyttigt prestigesprog. På samme måde
har det engelske sprog prestige og status
i Danmark i dag - hvilket er en af forklaringerne på den engelske indflydelse
på dansk. Hvis nydanskernes måde at
tale dansk på kunne tænkes at påvirke
standarddansk, ville det nok ikke ske
som en konsekvens af deres prestige i
samfundet . På trods af at mange nydanskere i dag faktisk også er rige og driftige købmænd, er det en kendsgerning
at de nyder en meget lav grad af prestige. Derfor, i den udstrækning der i
dag overføres sprogtræk fra nydanskernes sprog til københavnsk, sker det nok
snarere som konsekvens af daglig interaktion og tilpasning i de blandede
borne- og ungdomsgrupper på f.eks.
Vesterbro og Nørrebro. Og hvis København også i fremtiden fungerer som nationalt-sprogligt normcenter, er det vel
ikke utænkeligt at multietnolektale træk
kunne blive en del af standardsproget.
Pia Quist (f. 1971)
lektor i dansk ved Osaka University
of Foreign Studies, Japan
Litteratur
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Stednavneleddet og betegnelsen
komg(e)
Stednavne har det ofte med at optræde
i grupper eller par, hvor kultur-, naturog andre forhold har givet anledning til
samme efterled i lo til flere navne. Velkendte er de ret talrige nordsjællandske
rod-navne {Hillerød, Bloustrød osv),
mindre kendte er løse-navnene, fx
Uggeløse, Gørløse; lev-navnene Herlev, Freerslev, videre Grønholt, Lønholt og Hammersholt. To hinanden
nærliggende strup-navnc, hvoraf det
ene er let gennemskueligt, kan hjælpe
til en tydning af det andet; se det
nedenfor nævnte navnepar Kongstrup Mastrup.
På den kun 11-12 km lange Sejerø,
der ud for Sjællands Ordrupnæs ligger
næsten parallelt med den ydre del af
Sjællands Odde, finder man i den sydøstre del af øen to små bebyggelser:
Kongstrup nærmest øens sydøstkyst i
21-22 m's højde over havet, og Mastrup, tidligere skrevet Madstrup, fra
en til kun ganske få meter højt i et
engagtigt dog nu mest opdyrket, fladt
område. V i har her med to stednavne at
gøre, som klart må høre til vikingetidsnavnene på rup, trup og strup, betegnende udflytterlandsbyer. Det sidste
landsbyområde afgrænses mod sydøst
af et snævert afgrænset bakkedrag kaldet Kongshøj på maksimalt 30 meter.
Det er umiddelbart forståeligt, at Mastrup har navn efter det lille engområde, den made, hvorpå husene og gårdene ligger. De to tydeligt afgrænsende
højdedrag, henholdsvis mod nordvest
og sydøst, fremhæver den lille lavning
ret skarpt, skønt der nu næppe mere

kan tales om et egentligt engområde.
Rent benævnelsesmæssigt er forskellen
dog stadig meget tydelig. Det er
meningen med denne artikel at sandsynliggøre, at ordet kong(e) har haft
betydningen opragende banke, højdedrag, modsat det lave, flade område.
Hvor populære bakkebetegnelser
med kong(e) har været, og hvor uundværligt leddet kong(e) var for datidens
navngivere, fremgår af det store antal
enkeltbakker og bakkedrag, der i Danmark har fået navne som Kongebakke
(1), Kongehøj (1), Kongenshoj (1),
Kongsbjerg (3), Kongshoved (1),
Kongshøj (6), Kongsmark (1), Kongsted (8), Kongstrup (4), Kongsøre (3).
Cifrene i parentes efter hvert stednavn
angiver, hvor mange gange navnet er
anført i det topografiske atlas Danmark
1:100000 1. udg. 1982. Også i det
svenske sprog træffer vi ord, der indeholder det til da. konge svarende kung,
fx i Kungsbacka, Kungshatt, Kungsor
osv. 1 tysk har vi Konigsberg, KonigsMÅL & MÆLE 3-2000
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horst, Die drei Konige osv. og i engelsk
Kingston (over 20 steder), Kingsmount,
Kingsclijfe osv. På grund af usikkerhed
over for (disse) udenlandske dialekter
ser jeg dog helst bort fra dem. En lidt
mere dybtgående drøftelse af ordet
konges betydning i stednavne må især
være følgende:
At der nogle ganske enkelte gange
har været en konge på besøg, er naturligvis ikke udelukket. Men at det skulle
være generelt eller blot sjældent, således at alle eller størsteparten eller blot
få af navnene skulle skyldes kongebesøg, må anses for udelukket; sandsynligvis har det aldrig haft betydning for
stednavnes opståen. Heller ikke det
fortidige forhold, at alle helt små øer
ejedes af kongen, kan anvendes i en
forklaring af ordet konges forekomst i
en lille bys navn på en halvstor ø som
Sejerø. V i må regne med, at bestemmelsen med, at kongen ejede alle små
øer, måtte gælde dem, der er (var) så
små, at ingen jordbruger kan (kunne)
ernære sig varigt på dem; og for at
undgå nabostrid i forbindelse med
eventuel høhøst eller (kortvarig) sommergræsning af får og kreaturer har
»kongen« (alias myndighederne) lagt
sin klamme hånd på øerne. Alle mine
tre boglige kilders udlægning af ordet
Kongstrup, 'Den af kongen ejede
udflytterbebyggelse' må derfor betvivles stærkt.
Præstø amts Kongsted skrives i de
ældste kilder Kongstwed og må derfor
rumme betydningen 'rydning'. Man
sporger sig selv, om en fortidig konge
virkelig har interesseret sig for skovrydninger og tilmed har foranstaltet
dem og beholdt lokaliteterne som sine
ejendomme. Nær Kongsted ligger højdepunkter på op til 103 m, der snarere
må kunne forklare leddet kong i henhold til ovenstående teori. Kongsted
12
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ved Elbodalen vest for Fredericia er
omgivet af meget bakket terræn nær
i lojrup, hvilket stednavn vel også sigter til det bakkede landskab. Kongsmark på Rømø kan næppe heller antyde en eller anden konges ejendomsret
til et stykke ødemark, hvorimod klitter
både er bakkede og ødemarksagtige, se
i øvrigt Hald: Vore stednavne, s. 179.
Navne som Kongshøj, Kongshoved,
Kongsbjerg og Kongensbjerg betragter
jeg som pleonasmer (dobbelt konfekt),
i hvert fald vides næppe noget som
helst om en konges eller tiere kongers
ophold på de forskellige steder. Angives der noget i den retning, er det helt
løse formodninger. Derimod må et par
stednavne som Kongsdal og Kongskilde nok indeholde den gammelkendte
betydning 'konge', 'regent'. Ellers er
det sikkert bydende nødvendigt at
oversætte stednavneleddet kong(e) ved
banke eller bakke. Man har talt helt
konkret om 'bakkehoved'. 'bakkehøjning'. 'bakkested', 'bakkeby' osv.
Den gængse, filologiske tydning af
ordet konge virker meget teoretisk.
Den både i vore og flere udenlandske
håndbøger anførte betydning af konge
lyder: hører til oldn. konr, 'ætling',
'(fornem) mands søn'. I Fritzner stilles
konr og konung ikke i forbindelse med
hinanden og konr oversættes kun ved
1) 'ætling', 'søn', 2) 'mand', ikke fornem, der synes tilføjet af senere forfattere for lettere at fa betydningen til at
holde fast ved det »fornemme«, eller
forklaringen er den at ætling i sig indeholder betydningen fornem; spørgsmålet er så, om »efterkommer« ikke er
mere realistisk og rammende.
Om den anførte ordbogstydning herefter virkelig kan være losningen på
ordet konges gåde, finder jeg meget
tvivlsomt, jf. nedennævnte mere eller
mindre jordbundne udtryk og følgende

ræsonnementer. Mange af det primitive
samfunds våbenføre foregangsmænd
og ledere fik (eller gav sig selv)
hædersnavne som TanmarkaR but
(bøt), der kan oversættes 'Danmarks
(største) hærfører og værner' se Bent
Østergaard: Den Gode, Den Dvaske og
Gorm den Gamle. Siden Saxo 1995
nr.2 s. 36-41, nemlig kong Gorm. A f
andre hærfører- og kongenavne kan
nævnes Karl Martel, EirikR Pexla og
Erik Blodøkse, hvor tilnavnet betyder
henholdsvis 'hammer' og 'økse'; bemærk også titlen baron, afledt af berja,
'slå', baron betyder altså nærmest
'kæmper', 'hærfører', se N. Å. Nielsen : Dansk Etymologisk Ordbog 1976.
Visse faste vendinger som fx lauk til
kar og laukje i lage, henholdsvis 'en
fandens karl' og 'en mester i flokken'
har i hvert fald i Norge været brugt
under omtale af en afholdt og anset
mand. Det hænger sammen med, at flere vilde løgarter, norsk: lauk, kunne
bruges, når de mest stridbare blandt
børnene efterlignede de voksne og med
ufarlige våben som kæmperformede,
tætte og yngleløgtunge stande gik til
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Modsatte betydningsvarianter

SPROGFORSKERNE
har opdaget noget
højst besynderligt i dansk. Det begyndte
med, at professor Jørn Lund engang i
halvfjerdserne blandt gymnasieelever
lagde mærke til, at godt brugt adverbielt
i forbindelser som godt en million, godt
en kilometer havde den stik modsatte
betydning af hans egen.
Senere fulgte andre lignende opdagelser, så at vi nu er kommet op på i alt
8 U D T R Y K , D E R I D A N S K HAR

MODSATTE

B E T Y D N I N G E R H O S G A M M E L OG U N G !

Vi

skal senere se på, hvor enestående det
er, hvordan det er muligt uden sprogets
totale kollaps og danskeres overgang til
tegnsprog, og hvordan det er gået til.
Først skal de nøgne kendsgerninger
imidlertid fremlægges.
Bjørnetjeneste betyder traditionelt
'handling, der er ment som en tjeneste,
men som kommer til at skade modtageren \ Ordet sigter til den bekendte fabel
af La Fontaine om bjørnen og dens
herre. Men for talrige unge betyder ordet 'kæmpe tjeneste'! - et tab for sproget, tør man roligt sige, også set med
unge øjne. For hvis den gamle betydning af bjørnetjeneste forsvinder, mister
dansk en særdeles effektiv måde at betegne noget lidt indviklet, men såre velkendt. De fleste sprog i verden, der ikke
er påvirket af fablen, savner utvivlsomt
et sådant ord. Selvfølgelig kan de alle
udtrykke forholdet (oversættelsesdogmet) fx sådan, som jeg ovenfor har gjort
i definitionen - ved omskrivning. Men
pga. de nære bånd mellem ord og tanke
vil det ske sjældnere og mindre effektivt. Vort sprog giver os her en hånds14 MÅL & MÆLE 3-2000

rækning til klar tanke og klar tankes
klare udtryk. Lad os derfor blot begræde udviklingen og efter evne bekæmpe den.
Godt Når vi ældre siger, at der er
godt 5 km til nærmeste benzintank, betyder det jo 'lidt over 5 kuf, for flertallet af unge betyder det imidlertid 'lidt
under 5 km' og det skal nok skabe ravage, fx tørløbsproblemer. Den unge
betydning er sandsynligvis opstået af
udtrykket så godt som, der jo for alle betyder 'lidt under', måske i forbindelse
med et ret passivt forhold til ordet. Den
ældre brug er udviklet af forbindelsen
en god time, en god mil, og det er jo
klart, at det må være en mil, time osv.,
der er lidt over det sædvanlige. Derefter
er syntaksen ændret. Selvfølgelig var
det muligt, at alle gode kræfter sattes
ind på at fastholde den gamle usus, for
her har vi at gøre med noget leksikalsk
og dermed langt mere bevidst end fx det
lydlige. Der er da også mange journalister, der konsekvent og bevidst undgår
udtrykket. (Desværre erstatter de det altid med over, fx over 100 døde, og bidrager dermed til almindeligt sensation smageri.) Men rigtig realistisk er det
desværre ikke. Og var indsatsen måske
en bedre sag værd?
Forfordele har også stik modsatte
betydninger. For ældre 'behandle ugunstigt ved fordeling', hos unge 'behandle
gunstigt ved fordeling'. Ordet kommer
af tysk vervorteilen afledt af 'Vorteil
'fordel' og det tryksvage ver-, vi kender
fra forsnakke sig, forregne sig, forplumre, forlægge; ordet skulle følgelig

