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Den amerikanske IT-branehe lider under forretningsløshed. Ordet forretningsløshed kunne man
bruge i Nationalbankens årsregnskab for 1886-87.
Men kan man brage ordet i dag? Se Sprogligheder
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Op søndenefter
og ned nordpå .......
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Hvem bestemmer over ordene og
grammatikken?

Zeitgeist og trends
i dansk sprog.........
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Hedder det handle ind, shoppe eller købe ind? Er
der forskel? Og hvor mange betydninger har ordet
fil? Hvem bestemmer egentlig, at et ord kan få ny
betydning? Mange vil nok sige, at ordbogen og
grammatikken kommer først. Her er et andet synspunkt
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Når børnene
blomstrer
som oplæsere...
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Sejle op ad åen
I serien om ord, der angiver retninger på forskellige
sprog, er der her et rigtig dansk bidrag. Det handler
om retninger til søs, hvor nord ikke altid er op. Se
side 10

Krimi, techno og spøgelsesbilist
De tre ord er alle lånt fra tysk. De fremmede ord
kommer ikke bare fra engelsk. Og de kommer ikke i
lige stort antal i alle dele af sprogbrugen. Læs om
engelske og tyske lån i dansk
side 15

Oplæsningskonkurrence for elever?
En flot skoledebat kommer ingen vegne uden ord,
der kan høres og forstås. Og så nytter det ikke
meget med bannere og heppekor, hvis eleverne ikke
kan læse deres manuskripter. Læs hvad de har gjort
for at fremme læsning i Island
• side 26

JL or Folk, som taler alle
Sprog, er det jo lige fedt;
men Fanden heller inte for
den, som kun kan ét.
P. Chr. Faber
1848

SprOgliGh e d e r
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:
Elbro-Tryk,
Håndværkervej 10, postboks 3072,
6710 Esbjerg V

? Forretningsløshed
Som økonom i Nationalbanken er en af
arbejdsopgaverne at beskrive udviklingen i Dansk økonomi i bankens publikationer i et klart sprog uden for mange tekniske udtryk. Samtidig er kravet
til præcision højt. Disse krav fører til
en del »sprogligheder« i vejledningen
af skribenterne under tilblivelsen. Som
afskedsgave til en afgående redaktør af
Nationalbankens årsberetning fandt jeg
for et par år siden frem til det år, hvor
verden gik af lave. I beretningen for
regnskabsåret 1886-87 optræder for
første gang et tekstafsnit. Tidligere var
der kun regnskab i beretningen.
Den første sætning lyder: »Nationalbankens virksomhed i det forløbne
Bankaar har i høj Grad været præget af
den i de vigtigste Erhvervsgrene herskende Forretningsløshed.« Ordet forretningsløshed kunne jeg godt bruge i
dag. Det kunne erstatte vendinger som
»konjunkturafmatning«, »ledig kapaci2
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tet«, »væksten i bruttonationalproduktet faldt« mv. Forretningsløshed har
også en naturlig nutidig sproglig parallel i ordet arbejdsløshed, men ordene
er ikke synonymer, hvilket er nødvendigt for præcisionen, da bruttonationalprodukt og arbejdsløshed ikke altid udvikler sig ens.
Hvad er der blevet af ordet forretningsløshed? Jeg kan ikke finde det i
Ordbog over det Danske Sprog.
Venlig hilsen
Hugo Frey Jensen,
Danmarks Nationalbank
! Forretningsløshed er et fortræffeligt
ord. Det betyder, at der 'ikke indgås så
mange forretninger eller handler',
" konjunkturafmatning'. Sammenhængen vil normalt vise, at det ikke drejer
sig om forretning i betydningen 'butik'.
Ordet findes ikke i moderne danske
ordbøger, men er fx med i Dansk Ordbogfor Folket fra 1907. Forretnings løs
findes i flere tysk-danske ordbøger
som oversættelse for Geschåft(s)los.
Dét ord er dog ikke almindeligt i moderne tysk. Men jeg har ikke kunnet
finde noget, som forretningsløshed
kunne være en direkte oversættelse af.
Forretning er i sig selv en dansk afledning af det tyske låneord forrette ('gøre
ret', 'bringe i orden'). Så selv om forretningsløshed er inspireret af tysk,
måske endda i flere omgange, så vidner det tilsyneladende om en del dansk
sproglig kreativitet.

Men når forretningsløshed er så
glimrende et ord, har det ikke så meget
med dets oprindelse at gøre som med
dets forståelighed og dets mulighed for
at erstatte tungere eller mere uldne
konstruktioner. Det er ganske parallelt
til såvel arbejdsløshed som meningsløshed, taktløshed og bevidstløshed.
Og så kan forretningsløshed endda kun
vanskeligt udtales på engelsk: business lessness. Sig lige det! Så det kan
ikke forsumpe i smartness og sproglig
smagløshed og åndløshed.
CE
! Laveste fællesnævner
Flere læsere har gjort opmærksom på
en fej 1 i et svar om laveste fællesnævner i Mal & Mæle, nr. 4 sidste år. Allan
Malmberg skriver blandt andet, »fællesnævneren for brøkerne 1/4 og 1/6 er
tallet 12, nemlig det mindste tal som de
to nævnere går op i.« Og 1 Ians Aage
præciserer betydningen af udtrykket
den laveste fællesnævner til 'det lidt,
som alle har tilfælles'. Han tilføjer, at
man tidligere bragte betegnelsen generalnævner; men man ville næppe bruge
»den mindste generalnævner« som billedligt udtryk. I øvrigt påpeger Hans
Aage, at udtrykket den laveste fællesnævner »som metafor er uden forbindelse med den matematiske betydning,
for ellers ville det være dybt ulogisk«.
På den anden side nævner Allan
Malmberg, at det for skoleelever ikke
nødvendigvis er så ringe at gå efter den
laveste fællesnævner, for dermed »sigter man mod at finde den mest hensigtsmæssige løsning«.
CE
! Orientering af en bro
A propos Ida Elisabeth Mørchs beretning om pakistanske floder som orienteringsbestemmende har jeg oplevet
bro- og vej folk blive uenige om hvorvidt verdenshjørnerne eller statione-

ringsretningen (begyndelsen - enden)
på en vej skulle være orienteringsbestemmende.
Brofolkene fandt at der ikke var udbredt kendskab til retningen af en vejs
stationering, mens alle vidste hvor
nord var. Da ikke alle broer ligger efter
hovedverdenshjørnerne N/S eller Ø/V,
fandt brofolkene det nødvendigt med
regler, der orienterede skråtliggende
broer (NØ/SV eller NV/SØ) efter et
»defineret« hovedverdenshjørne. Herefter kunne man utvetydigt tale om fx
den østlige og den vestlige kantbjælke,
den nordlige og den sydlige broende
osv. I det hele taget kunne man angive
placeringen af alle en bros elementer.
Vej folkene, som havde vejenes stationeringsretning indbygget i bevidstheden ville hellere bruge den som orienteringsbestemmende og tale om venstre og højre kantbjælke, forreste og
bagerste broende osv.
Vej folkene var i mindretal og blev
stemt ned. De kom hovedsagelig fra
Fyn hvor alle veje stationes fra Odense
og ud mod kysten. Det er nemt at huske. Brofolkene var i flertal og fik gennemtrumfet deres synspunkt. De kom
hovedsageligt fra Sjælland og Jylland
hvor vej stationeringen, i hvert fald i
hovedlandet, ikke umiddelbart kendes
af hvemsomhelst.
Endnu et a propos, nemlig om det
lykkelige Arabien. Hos os er hovedverdenshjørnet nord. Araberne finder at
øst er det vigtigste verdenshjørne, naturligvis, for derfra kommer solen jo.
Om højre, der så er den rette {right,
rechts, droite) side brugte de ordet lykkelig. Med blikket rettet mod øst er syd
til højre, og det sydlige Arabien, Yemen, er således det lykkelige Arabien.
Venlig hilsen
Ib Deleuran, Brabrand
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Hvad hedder det?

Til daglig er vi ikke opmærksomme på
al alt hvad vi går og siger til hinanden,
er styret af sproglige regler. Normalt
forløber den sproglige samfærdsel glat.
Først når nogen siger noget på en måde
vi selv bestemt ikke ville vælge, bliver
det klart at der findes regler, og at én af
dem netop er blevet overtrådt. Men
sproglige regler er ikke naturlove, de er
vedtagelser som ingen nogensinde har
aftalt, og som hele tiden er til genforhandling.
Reglerne viser sig også når vi har
brag for at sige noget, men ikke er helt
sikre på hvordan det skal siges. I
sådanne tilfælde kan man spørge hinanden om hvad det hedder, fx
hedder det jeg anser ham som idiot
eller jeg anser ham for idioti
hedder det der er vin til dem der ikke
skal køre eller der er vin til de der
ikke skal køre?
hvis jeg mener lidt mindre end halvdelen, hedder det så godt halvdelen?
hedder det flere tog eller flere toge?
kan man godt sige handle ind, eller
hedder det købe ind?
hedder det unik med eller uden j-lyd,
( »junik«) efter engelsk forbillede?
A f svaret på denne slags spørgsmål kan
man drage to slutninger. For det første
om den adspurgte også mener at der fin4
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des en regel, og for det andet hvad vedkommende i bekræftende fald mener at
reglen foreskriver.
Spørgsmålene illustrerer at reglerne
for den sproglige praksis ikke er absolutte og eviggyldige. Vi taler ikke dansk
i dag som folk gjorde på Gorm den
Gamles tid eller for 100 år siden eller
for bare 25 år siden.
Den sproglige kontrakt
V i genforhandler hele tiden regelsættet i
den sproglige kontrakt, og vi gør det
mens vi taler og skriver sammen. Det er
os, de talende og skrivende, som bestemmer hvordan vi skal tale om os selv
og vores omverden. Vi kan gøre præcis
som vi har lyst til. Så længe vi kan finde
ud af at blive enige.
Ingen kan forvalte sprog efter forgodtbefindende. Sprog er et socialt fænomen, og for at det kan virke, er vi nødt
til hele tiden at rette ind efter hinanden.
Man finder ud af hvad det hedder, ved at
lytte og spørge.
Hvis flertallet i ens omgivelser beslutter sig for at godt betyder 'mindre
end', at unik skal udtales med /, at mere
end ét tog hedder toge, og at man godt
kan sige anse nogen som noget, så er det
i længden det bedste for alle hvis man
retter ind og følger de andres eksempel.
Også selv om man synes det gør ondt i
ens egen sprogfølelse, og frygter at
sproget er ved at gå af lave. Sproget går
nemlig ikke af lave. Det skal de andre
nok sørge for. Alle dem der godt kan
finde ud af at blive enige.
Hvis man ikke følger med i regelæn-

dringerne i de andres sproglige praksis,
risikerer man derimod selv at blive ensom i sit eget sproglige elfenbenstårn.
Man risikerer også at blive unødigt involveret i misforståelser.
Man bliver ikke opmærksom på de
regler man selv følger, før nogen bryder
dem for ørerne af én. Hvis man fx er på
indkøb i en osteforretning og beder ekspedienten om at få godt halvdelen af et
bestemt stykke ost og får et stykke som
er mindre end halvdelen, så opdager
man at der er noget galt - hvis man troede at godt halvdelen altid betød 'lidt
mere end halvdelen'. Man bliver nødt til
at bringe emnet op og forklare sig, sige
med andre ord at man ønskede et stykke
som var større end halvdelen. Ekspedienten ser uforstående ud og svarer at det
da ikke var det man bad om.
Først nu bliver man klar over man
selv følger én regel, og at ekspedienten
følger en anden som siger det stik modsatte, nemlig at godt halvdelen betyder
'lidt mindre end halvdelen'.
Hvis man bliver ved med at handle i
den samme osteforretning, gør man
klogt i at tage ved lære af denne oplevelse, og under alle omstændigheder er
det en god ide fremover, også i andre
sammenhænge, at være forberedt på at
der kan være flere godt-vag\cr på spil.
Dette eksempel illustrerer i hovedtræk hvordan mekanismen for ændringer i den sproglige praksis fungerer.
Nogle få personer finder på noget nyt,
eller de begynder at sige noget på en anden måde end den man forventede.
Nogle af de sproglige overraskelser bliver ignoreret af samtalepartnerne, mens
andre bliver accepteret og måske indlemmet i deres egen praksis.
Den nye måde kommer altid som en
overraskelse og bliver bemærket fordi
den opleves som en afvigelse fra det
forventede, det normale, men efter-

hånden som flere og flere bruger den,
mister den sit overraskelsesmoment og
bliver en del af det man plejer.
Samtale fremmer forståelsen
Ændringer i den sproglige praksis breder sig som ringe i vandet gennem
sprogfællesskabet. Hvordan de breder
sig, og hvilket forløb de får, afhænger
helt af relationerne mellem de personer
som udgør sprogfællesskabet. I nogle
kredse fortrænger en ny regel den
gamle, mens den oprindelige regel i andre kredse holdes i hævd af de talende.
Når to personer mødes i sproget, og
de kommer fra hver sit delfællesskab
med hver sit regelsæt, så bliver de nødt
til at blive enige om hvordan de skal koordinere divergensen mellem deres respektive regler.
Efter en stor og vellykket fest kan en
person fx sige festen er vel overstået,
mens en anden vil mene at det hedder
festen gik godt. Den sidste person følger
den regel at hvis man siger at noget er
overstået, så er der tale om noget ubehageligt som man nu er glad for at have
lagt bag sig. Den første følger en nyere
regel som ikke sondrer mellem om begivenheden var behagelig eller ubehagelig, men kun lægger vægt på at den nu
er afsluttet.
Hvis den sidste person er den der har
afholdt og bekostet festen, kan vedkommende let opfatte den første persons anmeldelse af forløbet som alt andet end
rosende.
I dette tilfælde følger to personer to
forskellige sproglige regler. Så længe de
taler sammen med andre der følger den
samme regel som de selv, glider interaktionen glat. Det er først når forskellige
regler tørner sammen i samme samtale,
at der opstår problemer. Problemer som
parterne er nødt til at tale sig ud af hvis
de vil undgå at sætte hinandens forM Å L & M Æ L E 1-2001
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ståelse på spil. Netop derfor fremmer
samtale forståelsen.
Det er sjældent at sådanne koordinationsproblemer medfører egentlige misforståelser, men det opleves næsten altid af hver af parterne som om den anden gør noget forkert. Det hedder ikke
handle ind, for dér hvor jeg kommer fra,
siger vi købe ind. Og så videre. Men
hvis alle omkring en begynder at sige
handle ind, så står man sig i længden
bedst ved at bøje sig.
Det er også bedst for fællesskabet
som helhed hvis man retter ind. For så
kan alle (igen) nære sikre forventninger
til hvordan alle taler. Når man ikke behøver bruge energi på at tænke på hvordan man selv og alle de andre taler, kan
man i stedet brage energien på at forstå
hvad de siger. Og det er jo i granden nok
så væsentligt.
Umiddelbart forekommer det ikke
særligt hensigtsmæssigt at nogle personer pludselig rotter sig sammen og vedtager at forstå en helt modsat betydning
af et ord eller udtryk. Så ender det jo
bare med en dag at ja betyder 'nej'. Og
når det nu fungerede så udmærket i forvejen...
Svaret er at alt kan lade sig gøre, bare
folk kan finde ud af at enes om det. Når
flertallet af dem man taler med, begynder at gøre noget andet end de plejede,
og noget andet end man selv plejede, så
er forandringen allerede indtruffet.
Nye vendinger
og kovendinger
Historien rummer adskillige eksempler
på at sprogfællesskabet har foretaget
sådanne kovendinger. I nyordsordbogen
Nye Ord i Dansk 1955-1998 finder man
ud over overstå, hvis nye regel er fra
1985, bl.a. bekostning, gratist, lemfældig og virak som nu af mange forstås
med helt modsatte betydninger.
6
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Før 1983 mente man kun 'til skade
for' når man sagde på bekostning af
men derefter kan man også eller i stedet
mene 'til fordel for'. Før 1971 var en
gratist udelukkende en 'fripladsnyder',
men efter 1971 også en der snyder sig til
en offentlig ydelse, fx en person der
kører i S-tog eller parkerer sin bil uden
at have løst billet. Før 1967 mente man
'omhyggelig, mild, overbærende' når
man sagde at noget var lemfældigt. I dag
mener de fleste 'skødesløs'. Før 1978
mente man 'ros, smiger, hyldest' når
man sagde virak uden at være ironisk. I
dag mener man i stedet 'postyr, ballade,
skandale'.
Ændringer i ordforrådet er de nemmeste at få øje på fordi de finder sted
hele tiden. Verden ændrer sig, og hvis vi
har brug for at tale om alt det nye, må vi
tilpasse ordforrådet til forholdene.
En af måderne at foretage denne tilpasning på er at tilknytte nye indholdsregler til kendte udtryk. Efter at edb er
blevet en del af mange menneskers
hverdag, har bl.a. bus, dokument, fil,
ikon, indstikskort, klikke, lagre, menu,
mus, pegepind, port og slot fået nye ekstra betydninger.
Det grammatiske system derimod er
sprogets urokkelige grundlag. Det har
vi alle lært i dansktimerne i skolen.
Sproget har faste regler. Hvis ikke der
var faste regler, kunne vi jo ikke finde
ud af hvad der er rigtigt, og hvad der er
forkert. V i kunne ikke sondre mellem
hvad det hedder, og hvad det netop ikke
hedder.
Sandheden er at de grammatiske regler ikke er spor mere uforanderlige end
andre sprogregler. Det er bare ikke så
hyppigt vi har brug for at ændre dem.
De er mere neutrale i forhold til ændringer i vores omverden.
Konkurrencen mellem om det hedder de eller dem i der er vin til dem der

ikke skal køre og der er vin til de der
ikke skal køre har stået på gennem de
sidste par hundrede år uden at de talende er blevet enige om at vælge den
ene af reglerne.
Sprog og system
Sprog er stabilt og foranderligt på en og
samme tid. Vores sproglige praksis er
styret af faste regler. Lige indtil vi selvlaver om på reglerne. Men hvis det er
sådan, så kan man godt undre sig over at
sprog overhovedet er praktisk muligt.
Sprogforskere og sprogfilosoffer har
da også gennem tiderne undret sig over
dette. De har faktisk undret sig så meget
at de for at forklare det tilsyneladende
paradoks har smidt barnet ud med badevandet: Den sproglige praksis er blevet
skilt ad i et abstrakt sprogsystem og en
sprogbrug. Men herved er de talende
blevet frataget ordet, de har ikke noget
at skulle have sagt over systemet. Hvis
de siger noget som ikke er foreskrevet i
regelsættet, har de forbrudt sig mod systemet. De har forbrudt sig mod sproget, for ved samme lejlighed hvor sproget blev skilt ad i system og praksis,
blev systemet udnævnt til at være det
egentlige sprog. Det folk går og siger til
hinanden når de taler sammen, er ikke
andet end en manifestation af systemet.
Den absurde konsekvens af dette
sprogsyn er at de talende er blevet sat
uden for sproget. Men man kan ikke
isolere et delaspekt af den totale sproglige praksis og hævde at den er tilstrækkelig, at den er autonom. Det kan man
ikke gøre uden at ødelægge sprog som
helhed.
De personer som taler og skriver, er
selv en del af det sproglige system, og
uden dem
os - var der ikke noget
sprog. Det er os selv som laver reglerne
for sprog under udførelsen af det. Sprog
foregår når personer interagerer, og for

at finde ud af hvad sprog er for noget,
må det anskues på disse præmisser.
Det er faktisk ikke så let at indse
hvorfor det traditionelle sprogsyn er en
fejltagelse. 1 sprogundervisningen i
skolen er vi blevet instrueret i at det
grammatiske system er indiskutabelt og
den højeste sproglige realitet, både i
dansk og fremmedsprog.
Sprog består af sætninger, der igen
består af mindre dele, sætningsled, som
igen består af ord, der igen består af
mindre dele, rødder, stammer, afledningsendelser og bøjningsendelser. Systemet angiver præcist hvordan alle
disse dele kan kombineres til korrekte
sætninger.
Men vi taler ikke i sætninger. Sætninger er ligesom grundled, udsagnsled og genstandsled -- grammatiske
konstruktioner som har gjort det nemmere at lære folk et fremmedsprog på
grundlag af deres modersmål.
Modersmålet lærer man som bekendt
til fuldkommenhed uden nogen sinde at
have hørt om de grammatiske termer.
Selv om mange danskere der har kæmpet med fx den tyske grammatik i deres
skoletid, kan have svært ved at tro det,
så klarer tyskere sig strålende på tysk
uden at ane hvad kasserollebøjninger og
dobbelte konjunktiver er for noget, fordi
det er deres modersmål.
Modersmål og fodboldmål
I det traditionelle sprogsyn opfattes de
sproglige regler ligesom reglerne i fx
fodbold. Ligesom fodboldspillerne ikke
kan spille fodbold medmindre de følger
spillereglerne, kan sprogbrugerne heller
ikke forme korrekte sætninger medmindre de overholder sprogreglerne. Sprogbrugerne kan bruge alle sprogets regler,
men de kan ikke overtræde reglerne.
Regelsystemet er konstant, men brugen
er variabel. Sprogreglerne afstikker
M Å L & M Æ L E 1-2001
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grænserne for sprog på samme måde
som folboldreglerne begrænser hvilke
typer af boldbehandling der tæller som
fodboldspil. Tænk bare på hvad der
ville ske i en fodboldkamp hvor spillerne - mens de spillede - lavede om på
spillereglerne.
Hvis reglerne for fodboldspillet skal
ændres, er man nødt til at gøre det på et
tidspunkt hvor man netop ikke spiller
fodbold, men kun taler om det. 1 basketball og håndbold er en sådan midlertidig
afbrydelse, timeout, indskrevet i regelsættet. Kampuret standses, og træneren
og spillerne kan diskutere spillet og taktikken, men de kan kun diskutere forvaltningen af de eksisterende regler.
Selve regelsættet kan de ikke ændre på.
Der kan spilles et utal af forskellige fodbold-, håndbold- og basketballkampe,
men regelsættet holdes altid konstant
mens kampene foregår.
Denne mulighed for at afbryde spillet findes ikke i den sproglige praksis.
Vi kan ikke på noget tidspunkt afbryde
sproget og stille os uden for det, for
hvilket sprog skulle vi så tale om sproget på?
Vi er i sproget hele tiden også når
vi laver om på reglerne. Vi kan midlertidigt afbryde emnet for den samtale vi
er i gang med og lade den tage en anden
drejning hvis der opstår problemer med
forståelsen, men vi kan ikke forlade
sproget mens vi koordinerer hinandens
forståelse. Vi kan ikke komme uden for
eller bag om sproget.
Sprog er nemlig ikke som fodbold.
Sprog består ikke bare af sætninger som
består af ord, sat sammen efter bestemte
regler defineret i et overordnet, selvtilstrækkeligt regelsystem. Man kan ikke
bruge sprog på samme måde som man
kan bruge spillereglerne til at spille fodbold efter, og lægge fra sig når man ikke
spiller fodbold længere. Man kan ikke
8
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sætte sproget på hylden når man ikke
har brug for det længere, og tage det ned
og slå op i det når man gerne vil bruge
det igen. Sprog er ikke noget redskab.
M æ l e før mål
Sprog er en aktivitet som praktiseres af
personer der interagerer, og som vil noget med hinanden og resten af verden.
Man kan ikke adskille personer fra deres sproglige praksis. Uden personer der
praktiserede sprog, var der ikke noget
sprog. Så enkelt er det. Sprog er et socialt fænomen. Det er absurd at forestille
sig at der kunne findes et sprogsystem
der fiks og færdig lå og afventede at nogen begyndte at tale det. Sprog er ikke
noget der kommer dalende ned fra himlen som Dannebrog. Sprog forudsætter
personer. Mæle kommer før mål.
Det grammatiske system er en abstraktion foretaget af grammatikere.
Det er et forsøg på at generalisere og systematisere en del af den faktiske sproglige praksis, at finde frem til de regler
som folk tilsyneladende følger, men er
dermed kun en beskrivelse af visse t ræk
ved det der bliver sagt og skrevet.
Det er imidlertid ikke nogen helt triviel opgave at finde frem til systemet
som det viser sig i det sprog folk frembringer. For det første er det ikke alt det
vi siger, som passer til grammatikernes
sætningsdefinitioner. For det andet er
der et kompliceret hønen eller æggetproblem gemt i selve bestræbelsen.
Da brugen skal forestille at være en
manifestation af systemet, burde man
bare kunne registrere al den brug man
kan komme i nærheden af. Men hvordan bærer man sig ad med at afgøre om
et udtryk følger de regler man er i færd
med at opdage og formulere?
Når sprogforskerne støder på et udtryk som de selv finder afvigende og
overraskende, hvordan afgør de så om

der er tale om et regelbrud eller en ny
regel? Selve ideen om et overordnet abstrakt sprogsystem kommer til kort over
for den mangfoldighed og variation som
fremgår af den faktiske sproglige praksis. Der går kun én vej til systemet, og
den går gennem brugen, men hvis systemet regulerer brugen, hvordan skal
man så forklare at bragen kan manifestere fænomener som systemet slet ikke
foreskriver?
Det grammatiske system bestemmer
ikke over den sproglige praksis, det er
blot udledt af denne praksis, men
mange grammatikere ser ikke sådan på
det. Endnu. Heller ikke personer som i
skolesystemet er blevet instrueret i den
autonome grammatiks faste regler, har
let ved at erkende de forkerte antagelser
om sprog som ligger bag det traditionelle sprogsyn.
Tilhængerne af dette sprogsyn vil
måske indvende at hvis sprogets regler
ikke findes i et overordnet abstrakt system man kan appellere til, så er alt tilladt, og så er der ingen faste retningslinjer. Sproget risikerer at gå i opløsning,
forfalde, blive ubrugeligt. Det er der
dog ingen fare for.
Vores sproglige praksis bygger på en
forpligtende social kontrakt. Vi kan tale
om verden præcis som vi lyster. Men vi
skal finde ud af at blive enige om hvordan vi vil gøre det. Vi er nodt til hele tiden at koordinere og afstemme vores
sproglige valg med hinanden. Hvis ikke
man lever op til de andres forventninger, bliver man enten rettet, tiet ihjel eller misforstået. Ingen kan forvalte sproget efter forgodtbefindende. Vi er bundet til hinanden i sprogfællesskabet i
ubrydelig indbyrdes afhængighed.
Ideen om det abstrakte sproglige system lader til at skulle forklares i et udtalt behov for sproglig tryghed snarere
end i realiteternes verden. Vi har opfun-

det systemet som en overindividuel og
objektiv appelinstans hvortil vi har kunnet rette vores sproglige tvivl. Men hermed har vi glemt os selv og hinanden.
Sproget er os, og vi behøver bare at
vende os til dem vi taler med, og spørge:
Hvad hedder det?
Dorthe Duncker, f. 1963
adjunkt i dansk sprog
Københavns Universitet
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Op sønderefter og ned nordpå
Retnings angiv els er til søs

Retningsangivelscr er ofte overraskende og uforudsigelige. Overraskende er det således, når fiskerne i
Kerteminde taler om at sejle op til
Sprogø, og fiskerne i Dragør om at sejle
ned til Hven. For op plejer at angive retning mod nord, og ned retning mod syd,
og de fleste landkrabber vil nok mene,
at man fra Kerteminde sejler ned til
Sprogø, og fra Dragør op til Hven.
Hvorfor har fiskerne 'byttet om' på op
og ned?
Op mod strømmen
Min umiddelbare teori er, at det er
strømforholdene, der har bestemt, hvad
der er op og ned i sunde og bælter. Som
bekendt sejler man op mod strømmen. I
bogstavelig forstand går det ikke op ad
bakke, men det kan føles sådan, især når
strømmen er hård. Og når vi 'sejler op
ad åen og sejler nedad igen , så er det
formentlig også strømmen i åen, der har
bestemt, at op betegner retningen mod
åens udspring og ned retningen mod
dens udløb. Det er ikke verdenshjørnerne og næppe heller niveauforskelle.
Nu går strømmen i Øresund og Bælthavet ikke altid i samme retning, men
den fremherskende retning er fra syd
mod nord ----- fra Østersøen mod Kattegat.
Det fremgår både af naturvidenskabelige data og af fiskernes egne beretninger. Ifølge havbiolog Jørgen Møller Kristensen tilføres Østersøen hvert år 400
km ferskvand, dels fra nedbør og dels
fra de store floder, der har deres udløb i
Østersøen. Og hele denne vandmængde
har sit afløb gennem Øresund, Storebælt
3

10

M Å L & MÆLE 1-2001

og Lillebælt. Ved storme fra nord føres
der også vand den modsatte vej. Det er
saltere end Østersøens vande og går derfor hovedsagelig langs bunden. Derudover er der i mindre målestok et vist
strøm skifte på grund af tidevandet.
En af Storebæltsfiskerne fortæller
tilsvarende om strømforholdene på en
båndoptagelse. Interviewerens spørgsmål er sat i parentes:
(Er der regelmæssig strøm?) Ja når
det er godt vejr, almindeligt vejr, så
skifter den cirka hver sjette time. Men
hvis hun (vinden) står sydlig og sådan
noget, så kan den rende søndenvand,
som vi kalder det - det kan løbe i flere
dage. (Men det skifter altså?) Jaah - det
er mest søndenstrøm. (fisker William
Jensen, Revsøre).
Også en gammel fisker fra Bagenkop
på Sydlangeland beretter om søndenstrøm i bæltet, her Langelandsbæltet.
Han er født i 1886 og begyndte som fisker, før man havde motor i bådene.
Der har jeg våren med til i fire år, at
ligge dér og ro, fra jeg var fjorten til
jeg var atten år. Og vi roede helt ned
til Tranekær (på Nordlangeland) og
rundt omkring. (Men det skulle jo
være forholdsvis stille vejr, for at I
kunne ro?) Blikstille. For ellers
havde vi jo ikke nødig at ro, for det
var jo gode sejl joller jo. Men det var
jo altid når vi skulle hjem - det var
det længste, forstår du, for der er jo
gerne søndenvande, når det var fint
vejr. (fisker Henry Thcodorsen, Bagenkop).

Det mest slående vidnesbyrd om
strømretningen har vi imidlertid fra fiskerne langs Øresund. For dem betyder
ordet strøm ganske enkelt søndenstrøm,
mens nordenstrøm hedder flod, fx fra en
ældre kilde: 'Vandet som kommer ind
af Nord Søen kaldes Flood, og det Vand,
som kommer fra Øster Søen og gaar ud
igjennem Sundet, kaldes Strøm, som
begge mødes ved Granborg' (Oeconomisk Journal 1757 side 366), eller fra
nyere tid: 'I kan tro der er gang i den,
når den kommer der nord fra, altså floden'. (fisker Alfred Jensen, Tårbæk).
Datamateriale
Materialet til denne artikel kommer fra
Institut for Dansk Dialektforskning,
hvor man både har mange optegnelser
med ældre fiskere og mange båndoptagelser, især fra de sidste 25 år. På kortet
på næste side er det angivet, fra hvilke
lokaliteter der er eksempler på op og
ned (og oppe og nede) ved sejlads i Øresund og Bælthavet. Øveralt siges der
næsten undtagelsesløst op om retningen
sydpå og ned om retningen nordpå. Det
kan illustreres med en række udvalgte
eksempler, alle taget fra båndoptagelserne. (Bemærk, at fiskere sjældent
bruger ordet sejle. De går, løber og render til søs).
Øresund
Dragør: (Det er ikke oppe ved Hven, I
fisker? Det er for langt oppe?) Ok, ok,
der er vi... jo der har jeg sgu været nede
og fiske sild så mange gange.
Dragør: (Var det ikke så langt væk
herfra?) Næh - et stykke her fra Dragør
sønderefter. Oppe ved noget der hedder
Aflands Hage (sydenden af Amager).
Skovshoved: Det var noget drivis, der
kom ned fra Østersøen.
Tårbæk: Så går den (strømmen) ned
nordpå.

Tårbæk: Så løb vi ned ved Skodsborg, og nogen løb længere ned.
De svenske Øresunds fiskere har
samme retningsangivelser som de danske. Fx sejler fiskerne i Vikhog mellem
Landskrona og Malmø ner till Landskrona og upp till Malmd, og andre fiskere sejler 'hela vågen ifrån Helsingør
uppåt Kopenhamn'. Sprogbrugen er registreret i Dialektarkivet i Lund.
Storebælt og Langelandsbæltet
Ønsevig: V i fangede nogle små torsk,
som vi leverede ned til Skælskør filetfabrik. Somme tider sejlede vi med en båd
som kunne tage 4000 pund torsk eller
sådan noget, ned til filetfabrikken.... En
del år hentede vi det (bestik til krogene)
i Skælskør, når vi var nede med torsk til
filetfabrikken.
Karrebæksminde: Og vi løb til Agersø, eller ned i Korsør fjord eller ned i
Basnæs bugt.
Bagenkop: Vinden kommer nede
nord fra.
Skårup strand: Så drev vi nedad mod
Korsør og kom der ned forbi.
Revsøre: V i løb som regel ned til
Romsø, når vinden var nordvest, og så
var der nordenstrøm, og så drev vi her
op efter Knudshoved til hen mod dagningen. ... Vi var kun tre fire både her
fra kysten (der drev med sildevod), men
så var der alle dem nede fra Nyborg.
Kerteminde: Og så ... fiskede vi nede
fra Korshavnen, nede ved Fynshoved.
Kerteminde: Jeg har da våren med til
vi har rendt op til Sprogø, der midt om
vinteren, og sat kroge.
Lillebælt
Barsmark: Min fader havde æ båd. De
fiskede jo hel nede ved Årø Sund der
om sommeren, efter rødspætter.
Ørby Hage: Det lærte vi efter genfor¬
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en ingen, da de danske fiskere de kom
nede fra Skærbæk og Kolding fjord.
Aborg Minde: Men de satte dem
(åleruserne) randt dernede i noret (Emtekær Nor, lidt nord for Aborg Minde).
Aborg Minde: Først satte vi nogen
(bundgarnspæle) hernede - dernede
ud efter Wedellsborg (nord for Aborg
Minde).
Båring: Så roede de med jollen op til
Kolding, med en båd sild, og dem solgte
de til en gartner oppe i Kolding. Han
købte sildene til gødning.
Båring: Men der lå de jo oppe i bæltet (Lillebælt), og de lå og drev med sildegarn om efteråret.
Et gammelt Danmarksbillede
På nyere tids korttegninger eller atlas
12
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vender nord altid op, og det er formentlig det, der ligger til grund for, at vi siger op om retningen mod nord. Men i
gamle dage, før korttegninger blev almindelig udbredt, var man ikke bundet
af kortbilledet, og der gjaldt derfor andre regler. Man kan således betragte op
og ned i Sund og Bælt som et levn fra en
tid, hvor det var højdeforskelle - og
strømforhold - der var bestemmende
for sprogbrugen.
I denne sammenhæng er det interessant, at man i store dele af Jylland - især
Vestjylland og Sønderjylland - i ældre
tid sagde op til Kiel, op til Hamborg, op
ad Holsten, oppe i det tyske, og omvendt mod nord ned ad Jylland, længere
nede i Jylland også ved færdsel til
lands. Fx tog man fra den vestjyske

landsby Darum sønder op tU Hamborg,
og fra den sønderjyske landsby Vodder
ned i Jylland, til Nørrejylland (selv om
Vodder ligger i et hul). Her er der tale
om, at Jylland betragtes som et lavland i
forhold til Tyskland. Og måske har man
overtaget denne opfattelse fra tyskerne,
for hvem die Niederlånder ikke er lande
mod syd, men lavtliggende lande mod
nord ved udmundingen af de store floder, der løber oppe fra de højtyske lande
ned i de lavtyske. Ifølge Rheinisches
Worterbuch går man således fra Ko In
op Bonn (mod syd, længere oppe ad
Rhinen). Og ifølge Schleswig Holsteinisches Worterbuch siger (eller sagde)
man: ik will up na Dutchland 'hinauf
nach Deutehland', og i Ditmarsken: na
Hamborg rop.
At der i dansk kan være tale om
påvirkning fra tysk, understøttes af, at
det netop er i vestjysk og sønderjysk, at
sprogbrugen er udbredt, for Vestjylland
og Sønderjylland er de egne i Danmark,
der har haft mest kontakt med Tyskland,
og hvor dialekterne har flest tyske lån.
Men sprogbrugen har tidligere været
mere udbredt. Således skriver sjællænderen Peder Syv i 1663, at 'de Romere
ere aldrig komne langt ned i Tydskland', hvormed han må mene langt mod
nord. Og en gammel mand fra Falster
har i 1935 gengivet et replikskifte, der
fandt sted 'for en menneskealder siden'
mellem to gamle koner: 'Finland, hvor
er det? - Åh, det er et sted oppe i det tyske". Det kunne nu tænkes, at fiskernes
brug af op og ned var en rest af dette
gamle Danmarksbillede, hvorefter
Tyskland lå oppe og Danmark nede, og
at deres sprogbrug således intet havde at
gøre med strømforhold. Denne forklaring er mest oplagt, hvad angår de tø
sønderjyske fiskere, og især fiskeren fra
Barsmark, som ikke kun taler om, at de
fiskede oppe i Aissund, men også om, at

hans fader var oppe fra Angel, landskabet syd for grænsen. Fra de øvrige lokaliteter er der ingen tilsvarende vidnesbyrd.
Andre farvande
For at belyse spørgsmålet om det gamle
Danmarksbilledes betydning kan man
sammenligne med den sprogbrug, man
finder hos fiskere i andre farvande end
Sund- og Bælthavet, fx hos de jyske
Vestkystfiskere, Læsøfiskerne og de
sjællandske Kattegatfiskere.
Vestkystfiskerne er ikke helt lette at
blive kloge på. Dialektinstituttet har en
del båndoptagelser fra fiskerlejerne
langs Thykysten, fra Agger til Hanstholm. Normalt bruges ordene op og ned
slet ikke på disse bånd - før man sej lede
som regel ikke op og ned langs kysten.
Der er dog en gammel fisker fra Vigsø
(f. 1900), der siger 'a kan hugc (huske)
vi var nede i Skagen'. Men omvendt har
en gruppe midaldrende fiskere fra
Nørre Vorupør oplyst, at de sejler op til
Skagen og ned til Thyborøn. Formentlig
er der tale om. at den gamle fisker har
det gamle vestjyske Danmarksbillede,
mens de lidt yngre fiskere har det moderne.
Læsøfiskernes sprogbrug er beskrevet af Arne Espegaard i bogen Liv og
sprog på det svundne Læsø. Fiskerne
her sejler op til Skagen og ned til svenskekysten. Måske har vi her et levn af
den gamle vendsysselske orientering,
hvor op bruges om vestlig retning og
ned om østlig. Og ifølge Arne Espegaard, der også har beskrevet sproget i
Vendsyssel, kan denne orientering skyldes afsmitning fra sejlads på Limfjorden, hvor man sejler op i fjorden mod
Agger og ned mod mundingen ved
Hals.
De gamle sjællandske Kattegatfiskere er kun repræsenteret ved to bånd,
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fra Tisvildeleje og Li se I eje. Fiskerne her
sejler som alle andre op, når de sejler
sydpå i Øresund eller Storebælt, og ned,
når de sejler nordpå. Fx fortæller Tisvil¬
delejefiskeren, at de sejlede op med en
ruse torsk til Gammelstrand (i København) og solgte dem til madammerne
deroppe. Og når de fiskede med drivgarn, sejlede de hen i Storebælt ud for
øen Hjelm (mod vest), og herfra drev de
nordefter ned ud for Grenå, med strømmen fra Storebælt.
Også om sejlads langs Kattegatkysten kan fiskerne bruge op og ned: 'Der
var jo mange af hundestederne der kom
herop (til Tisvildeleje), for det var heroppe ud for Tisvilde, at der var hummere'. Tilsvarende fortæller en Gillele¬
jefisker i en skriftlig kilde, at de lå nede
ved Rå gel eje. Kysten går fra sydvest til
nordøst, og sydvest er nede, mens nordøst er oppe.
Om lokaliteter i Kattegat siger Kattegatfiskerne ovre og ude. De fiskede
ovre vedHesselø ( nord for Sjælland), og
de handlede med svenske fiskere ude i
Anholt havn. Men i et enkelt tilfælde
bruges ordet nede. Tisvildelejefiskeren
fortæller, at de i perioder 'stationerede'
i Hals og fiskede dernede fra. Formentlig er der tale om Hals ved Limfjordens
munding, og nede betegner da nord.
Endelig fortæller Liselejefiskeren, at
han sejlede til Esbjerg, for 'der var jo
rødspætter inde ved land deroppe, og så
skulle vi jo prøve det'. Deroppe i forhold til hvad? Sejlede han rundt om
Grenen eller gennem Kielerkanalen op
til Esbjerg? Det ved vi desværre ikke.
Konklusion
Min undersøgelse har ikke entydigt
kunnet bekræfte min teori om, at sprogbrugen mht. op og ned i Sund og Bælt er
bestemt af strømforholdene. For også
uden for Sund og Bælt forekommer op
14
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om syd og ned om nord. Det gælder for
Vestkystfiskernes nede i Skagen, og
formentlig også for Kattegatfiskernes
dernede ved Hals og deroppe ved Esbjerg. Denne sprogbrug kunne tyde på,
at op og ned til søs var et levn af det
gamle Danmarksbillede.
Men hvad så med de skånske fiskeres
brug af op og ned i Øresund? Deres
sprogbrug kan næppe forklares ved det
gamle Danmarksbillede. Så måske er
retningsangivclserne bestemt dels af det
gamle Danmarksbillede og dels af
strømforholdene. De to forklaringer behøver ikke at udelukke hinanden.
Karen Margrethe Pedersen, f. 1944
lektor
Institut for Dansk Dialektforskning
Københavns Universitet

