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slipper vi nok aldrig af med. En hel del af de engelske lån får dansk endelse: computere, strejker, platforme, mens andre mest optræder med engelsk flertals-v: drinks, happenings, airbags. Læs om systemet
for engelske ords bøjning i dansk
side 9

Hvad betyder -s?
Ejefald kalder man i dansk tradition den bøjning der
udtrykkes med endelsen -s: Jensens stol er en stol
som Jensen er ejer af; men det kan også være en stol
som Jensen aldeles ikke ejer, men som han disponerer over ved et møde. Eller det kan betyde en stol som
Jensen har lavet, men ikke ejer mere. Og siger vi
Jensens morder, så er det igen noget helt andet. Er
der noget fælles for disse betydninger? Læs side 14

Det nye komma
Det gode gamle tyske krydsogbolle-komma er for
svært for det danske folk. Næsten ingen behersker
reglerne, aviserne og andre tryksager strutter af kommafejl. Og selv når kommaerne er sat korrekt, forstyrrer de læsningen fordi det hakker teksten op i ulogiske bidder. Så der var god grund til at Sprognævnet
for fem år siden søsatte »det nye komma«. Side 20

Orientering
Mål & Mæle fortsætter serien om betegnelser for
verdenshjørnerne og højre/venstre i forskellige sprog.
Denne gang drejer det sig om romansk, altså fransk,
spansk, italiensk osv.
Side 27
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M
ed den stedse voksende Udbredelse af Skrift
og Læsning, og med Menneskenes stedse voksende
Travlhed, stiger ogsaa Betydningen af en udbredt
Sikkerhed og Klarhed i
den skriftlige Fremstilling.
Mangen interessant Meddelelse eller værdifuld Tanke er blevet lidet eller slet
ikke ænset, fordi den har
faaet en uheldig Form.
Erik Rehling
(1957)

S p r O g l / G h eder
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

! Cæsar
Tillad mig et lille klassisk pip i forbindelse med Georg Søndergaards artikel
»Naturbetegnelser i danske personnavne« i Mål & Mæle nr. 2 sidste år
(23. årgang). På side 12 tales der således om det romerske navnesystem.
Men Gaius Julius Caesars tilnavn betyder ikke 'kejser'. Det kommer af caesaries, som betyder 'et stærkt behåret
hoved'.
Det er rigtigt, at Caesar ligger til
grund for ordet kejser, men det far
først noget af sin nuværende betydning
under kejser Augustus, der egentlig
hed Gaius Julius Caesar Octavianus
Augustus, altså med ikke mindre end
tre tilnavne. De to første var henholdsvis hans adoptivfar og hans rigtige far,
Gaius Octavius. Det sidste, der betyder
'den lysende', tog han i 27 f.Kr., da han
blev ophøjet til »primus inter pares«
('den første blandt ligemænd') af det
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romerske senat, og hvorfra man regner
det romerske kejserriges begyndelse.
Dette rige betegnede romerne forresten selv »imperium romanum«, dvs.
'det (område), som romerne styrer'. Og
af imperium og emperor ('den som styrer') kommer empereur på fransk og
emperor på engelsk.
Venlig hilsen
Søren Skriver Tillisch
København SV
? Og eller &
Jeg tror, 1 har skrevet om det før - i
Mål & Mæle. Men jeg kan ikke finde
artiklen og heller ikke finde noget om
det i diverse håndbøger. Så derfor
spørgsmålet her, som jeg ville være
glad for at få besvaret: Hvorfor og
hvornår skriver man Æ, et, i stedet for
°""

Venlig hilsen
Alice Dahl
Sydbank

! &-tegnet er oprindelig en ligatur
sammenskrevet af bogstaverne e og t til
et sammenhængende tegn, rf-tegnet.
Det udtales som 'æt' med kort æ. Betydningen er og, som af det latinske et.
Der er ikke nogen officielle regler
for, hvornår man kan tillade sig at
bruge & i stedet for og. Men typografisk bruges det kun med rette i firmanavne, fx Elbro & Co. Tegnet ses også
brugt ved angivelse af arbejds- og vareområder, så som sats & tryk, papir &
karton, og endelig i f.eks. bog- og tidsskriftstitler: Jagt & Fiskeri, Mål &

Mæle. Meget ofte er brugen af Å-tegnet mere begrundet i typografisk design end i den ortografiske oprindelse.
På litografier og kobberstik ses ofte
bogstaverne E T, som her står for eget
tryk. V i synes derfor, at der er god
symbolværdi i at bruge &-tegnet som
bomærke for vort bogtrykkeri.
Venlig hilsen
Sven Elbro
bogtrykker
? 10. klasse eller lO.-klasse
Hvad er det for en grammatisk regel
der træder i kraft, når f.eks. 10. klasse
nogle gange skrives i ét ord, andre
gange i to? Han går i 10. klasse. Der
er to 10.-klasser på skolen.
Venlig hilsen
Morten Kyndby Holm
Thisted
l Retskrivningen af ordforbindelser
følger i hovedsagen trykfordelingen.
Man skal sammenskrive ordforbindelser, hvis der kun er hovedtryk på det
første led i ordforbindelsen og svagere
tryk på det eller de følgende led. Man
skal altså skrive fx ægteskab, staveord,
stationscenter, halvfuld, småløb, sidstemand og 10.-klassernepå skolen.
Men hvis der er mere end ét hovedtryk,
er der som regel også flere selvstændige ord, et ægte skab (modsat et uægte
skab), at stave ord, stationens center,
halvt fuld, små løb, sidste mand og 10.
klasse, (se Retskrivningsordbogen § 18
og § 19). Det er især et spørgsmål om
sammensatte ord over for usammensatte ord. De sammensatte ord skrives i
ét, de usammensatte i to eller flere.
Der er dog også andet end trykforhold, som viser, om der er ét sammensat ord eller flere selvstændige ord. I
sammensatte ord er det kun sidste led.

der bøjes. Man kan altså ikke tale om
* stationers center eller *stavedeord,
kun om stationscentre og om fx (flere)
staveord eller ord, der er stavede. Den
nære sammenhæng mellem leddene i
sammensatte ord viser sig også ved, at
det normalt er umuligt at sætte noget
ind mellem dem, uden at sammensætningen helt opløses. Således siger vi
ikke *stationslivligecenter, men gerne
en stations livlige center, og tilsvarende heller ikke *10.-udvidedeklasse
på skolen, men gerne 10. udvidede
klasse på skolen.
,
? Hvad repræsenterer regler
Erik Hansen benytter meget ofte ordet
regler i sine kodificeringer af det danske sprog, såsom »Skal der gives en regel, må den lyde således: Det skal altid
være hver sin/sit/sine, aldrig hver
vor (es)/jeres/deres.« (Rigtigt dansk,
1993, s. 12). Hvilken status har regler?
Jeg mener, at der er forskel på regel og
regelformulering. (Forkortet af red.)
Venlig hilsen
Søren Lund
• Odense
! Ja, regler er mange ting. Lad mig
nævne i hvert fald tre slags regler med
hver deres status og funktion.
Først er der .de tusinder af sproglige
konventioner, som sprogbrugere benytter mere eller mindre bevidst, når de
taler, lytter, skriver og læser. Det er
dem, der må findes et sted i sprogbrugernes hoveder, og som først og fremmest sikrer, at vi kan forstå hinanden.
Vi må være enige om ordenes lyd og
betydning, om betydningen af rækkefølgen af ordene osv. Til disse konventioner hører naturligvis også deres gyldighedsområde, dvs. hvor og hvornår
de brages. Disse regler er der strengt
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taget ingen, der kender, fordi man ikke
kan se ind i sprogbrugeres hoved.
Sprogbrugerne selv kan i meget varierende omfang formulere deres egne
regler især som en »sprogfornemmelse«, dvs. en fornemmelse af, hvad
der er mere eller mindre upåfaldende
sprogbrug i givne situationer.
Dernæst er der netop de mange,
mere eller mindre formelle sprogbeskrivelser, især i ordbøger, fonetikker
og grammatikker. Man kan kalde dem
regel- eller konventionsbeskrivelser,
om man vil. De bygger især på systematisk observation af sprogbrug, men
forfatternes egen sprogfornemmelse
spiller som regel også en rolle. Nogle
af disse beskrivelser forsøger at sammenfatte de mest generelle konventioner, fx i en basisgrammatik for mennesker med dansk som fremmedsprog.
Andre beskriver dialekter, og atter andre beskriver konventioner i lyset af
deres anvendelsesområde ('funktionel'
grammatik). Nogle sprogforskere bruger megen energi på at vise, at deres
beskrivelsesmåde er andres overlegen i
visse henseender. Redaktionen af Mål
& Mæle mener, at det ville være at foretrække, hvis lidt mere af energien
blev brugt på at åbne menneskers øjne
for sprogets rigdom og muligheder.
Fra beskrivelserne kommer vi til
påbudene, fra det deskriptive til det
normative. Sproglige regler forstået
som påbud er ikke særlig almindelige.
Ansatte i staten skal følge Retskrivningsordbogen; og der er regler for
sproget i lovtekster og cirkulærer; men
mange andre eksempler på påbud cider ikke. Selvfølgelig findes der også
sproglige påbud som led i undervisning, fx i skriftlig dansk; det er bl.a.
for at hjælpe eleverne til et sprogligt
udtryk, der kan være et godt og effektivt kommunikationsmiddel for dem.
4
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Dette kommunikationsmiddel kan de
efterhånden variere efter behov og forgodtbefindende.
Hvad så med reglerne i Erik Hansens bog Rigtigt dansk! De er nogle
spøjse nogle, som skal ses i lyset af deres funktion. De er tommelfingerregler
formuleret for at give usikre sprogbrugere en rettesnor, så de kan begå sig
sprogligt upåfaldende. Reglerne er dermed i udgangspunktet deskriptive; de
beskriver en sprogbrug, der er så almindelig blandt gode, relativt konservative sprogbrugere, at den ikke vækker opmærksomhed. Reglerne drejer
sig altså ikke så meget om, hvad der er
rigtigt dansk, som om hvad der er
upåfaldende dansk på områder, hvor
mange mennesker er i tvivl. Beskrivelsen er et tilbud om en sproglig klædedragt, man kan vælge at tage på sig,
hvis man vil.
CE
? Gamle og nye kommaer
Da jeg gik i skole for 30-40 år siden,
var der to måder at sætte komma på;
men vi lærte kun den ene, nemlig den
med grammatisk kommatering som beskrevet i §§ 37-40 i Dansk Sprognævns
retskrivningordbog, der udkom i 1955
som udløber af Hartv ig Frischs retskrivningsreform af 1948. Den anden
måde, som hed pausekommatering, er i
mit sjette oplag af ordbogen fra 1963
beskrevet i § 41 med henvisning til
prof. Aage Hansens skrift fra 1957:
Pausekommaet. (Paragraffen kan ikke
have været der allerede i 1955 før
kampskriftets udgivelse).
Pausekommaet fandt aldrig dansklærernes bevågenhed. Jeg vil mene, at
det skyldes, at det var vanskeligt at videregive håndfaste regler, og en dansklærer vil godt have fast grund under
fødderne, når han skal forklare, hvorfor et komma skal være der eller ikke

være der. En fast grund under fødderne
udgøres især af sætningsanalyse, hvor
man finder grundled og udsagnsled og
sætter X og O.
Pausekommaets skæbne var da
også, at enhver, der ikke havde nogen
ide om, hvordan kommaer kunne sættes efter reglerne, simpelthen proklamerede: »Jeg sætter pausekomma.«
Det var nemlig blevet en udbredt opfattelse, at der i den grad ikke fandtes autoritative regler for pausekommaet, at
man bare kunne sætte kommaer efter
forgodtbef indendc. De fleste, der mener at have sat pausekomma, har da
heller næppe læst Aage Hansens skrift
eller andre vejledninger.
Nu vil jeg komme med en beskyldning, jeg ikke kan bevise. Men jeg afventer da med interesse modindlæg.
Min beskyldning går på, at Sprognævnets formand, prof. Erik Hansen (og
andre) i deres ungdom var ivrige tilhængere af pausekommaet, men da det
mange år efter kunne ses i bakspejlet,
at pausekommaplanen var kuldsejlet,
blev planen om »nye kommaregler« og
»traditionelle kommaregler« søsat. Det
med »nye« var velvalgt, for hvem vil
være ikke-ny, gammeldags, traditionel?
Der blev lanceret nye kommaregler,
der stiller større krav. Tidligere skulle
man kun kunne finde grundled og udsagnsled, X og O, for at kunne sætte
komma; men efter de nye regler skal
man også kunne kende forskel på hovedsætninger og bisætninger. Ja, godt
nok har folkene »på bjerget« afskaffet
bisætninger og kalder dem ledsætninger, men det er ikke desto mindre det
samme. - En hovedregel er, at hvis hovedsætningen kommer før ledsætningen, er der ikke komma; men kommer
ledsætningen først, så er der komma.
Man kan sætte grammatisk komma
uden at vide, om det er hoved- eller bi-

sætninger, man har med at gøre; men
vil man sætte »nyt komma«, må man
kende forskellen; altså en skærpelse.
Nu kommer vi til min anledning til at
skrive dette indlæg: I HK/Stat-Magasinet 16/2-01, s. 19 citeres folketingets
ombudsmand: »Men her hjælper det
nye komma med at ændre stilen. Det
tvinger en til at sætte flere punktummer - og dermed til at skrive mere enkelt og forståeligt. For mange og indviklede sætninger er helt umulige, når
man sætter nyt komma,« siger Jens Olsen.
Hvis Jens Olsen har ret, vil det altså
sige, at de nye kommaregler ikke kan
bruges til en hvilken som helst historisk dansk tekst; men langt værre er
det dog, at man vil bruge kommateringen som spændetrøje til at ændre sprogets form. Det starter med sproget og
det frie udtryk, og som noget sekundært kommer tegnsætningen (og af
mange lej 1 ighcdsskribenter udelades
den eller er ufuldstændig). Det er ikke
gennem kommaerne, sproget skal ændres!
Det anføres som et argument for det
nye komma, at prof. Erik Hansen fik
fem prominente kulturpersonligheder
til at sætte grammatisk komma, og:
»Det kunne de ikke. Det er nemlig ret
svært, hvis man skal følge alle reglerne,« fortæller Jens Olsen. Problemet
er bare, at kan man ikke lære at sætte
det ene komma, kan man heller ikke
lære det andet, og tidligere tids redning
var at påstå, at man satte pausekomma,
dvs. den ikkc-eksisterende version
uden regler.
Hans Christophersen
! Henvisningen til Aage Hansens bog
Pausekommaet fra 1957 i Dansk
Sprognævns Retskrivningsordbog fra
1955 kan ganske rigtigt ikke have
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været med fra starten. Den blev først
indsat i 3. oplag fra 1957 og blev
stående i ordbogen til og med dens sidste oplag, det 19. fra 1985. Men selve
paragraffen om pausekommatering
havde faktisk været med i ordbogen siden 1955. Grunden til at man indsatte
henvisningen til Aage Hansens bog i
1957, må have været en erkendelse af
at ordbogens vejledning i specielt pausekommatering var lovlig kortfattet (i
alt 1 side (§ 41) mod 2 sider (§ 37-40)
til de grammatiske kommaregler). I
den nye udgave af Retskrivningsordbogen som Dansk Sprognævn udsendte i
1986, var der til gengæld detaljerede,
systematiske regler for både pausekommatering (7 sider) og grammatisk
kommatering (11 sider). Der var således ikke længere behov for at henvise
til en vejledning i pausekommatering
uden for Retskrivningsordbogen selv.
Det er rigtigt at den variationsbredde der var i pausekommasystemet,
gjorde det svært at håndtere for dansklærere. Og det er utvivlsomt også rigtigt at den manglende håndfasthed var
en vigtig grund til pausekommaets
manglende gennemslagskraft. Det er
på denne baggrund at reglerne for enhedskomma/nyt komma er formuleret
så firkantet grammatisk som det er
tilfældet: Sæt altid komma efter en ledsætning (bisætning). Vanskelighederne
med at dømme kommaer og ikke-kommaer i en pausekommaterct tekst entydigt korrekte eller ukorrekte har utvivlsomt også været medvirkende til at
nogle af de sprogbrugere som havde
svært ved at finde ud af det med kommaerne, forsøgte at skjule deres usikkerhed med en henvisning til at de
satte pausekomma. Det er sandsynligvis den samme gardering der er baggrunden for at hele 16 % af de adspurgte (11 % kvinder og 22 %
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mænd!) så sent som i januar 2001 i en
Vilstrup-analyse for Politiken erklærede at de brugte pausekomma.
Det er også rigtigt at der er en sammenhæng mellem det gamle pausekommas manglende gennemslagskraft
og fremkomsten af det nye komma.
Hvis pausekommaet efter 1918 var blevet danskernes foretrukne komma,
havde der naturligvis ikke været nogen
grund til at forsøge at lancere et nyt
komma til at afløse det - og det andet
system, det grammatiske komma. Planen var ikke at søsætte to kommasystemer, et »nyt« og et »traditionelt«, men
at indføre ét nyt system - enheds kommaet - i stedet for begge de to gamle
systemer. Da denne plan måtte opgives, og enhedskommaet blev indført
ved siden af det gamle grammatiske
komma, måtte begge systemer omdøbes. Enhedskommaet var jo endnu
ikke det »alenekomma« som det var
tænkt som, og det grammatiske komma
var ikke spor mere grammatisk end det
nye komma. Valget faldt på betegnelserne nyt komma og traditionelt
komma, som heller ikke jeg er rigtig
glad for.
Det er ikke helt rigtigt at man kan
sætte korrekt traditionelt komma ved
hjælp afkryds og bolle-teknikken alene. Også når man sætter traditionelt
komma, skal man kunne identificere
en ledsætning der står som eneste ledsætning i en helhed, dvs. som ikke står
sammen med en anden gang kryds og
bolle. Det gælder fx i en bogtitel som
Sømanden, der pådrog sig havets vrede
og i en sætning som Takfor Deres brev
af 7.5.2001, hvori De bekræfter Deres
bestilling.
Det er ikke rigtigt at det nye komma
er indført for at tvinge de skrivende til
at sætte flere punktummer - og dermed
til at skrive mere enkelt og forståeligt.

Men det er muligt at det nye komma
kan have denne positive bivirkning.
Der er flere nykommatister der har
kunnet berette om det. Det er imidlertid et spørgsmål om der ikke blot er
tale om et overgangsfænomen. Det er
nemlig tænkeligt at mange års brug af
traditionel dansk overflødighedskommatering kan gøre det næsten ubærligt
ikke at skulle sætte et tegn (komma) i
cirka hver linje, og at man så griber til
en hyppigere punktumbrug end man ellers ville have gjort. Der ser - desværre
--- ikke ud til at være nogen tvingende
sammenhæng mellem nyt komma og
en enkel og forståelig sætningsbygning. I fransk bruger man således et
kommasystem der minder en del om
det nye danske komma, men har ikke
desto mindre en stærk tradition for en
meget kompleks sætningsbygning i den
officielle sprogbrug.
Jeg har svaret relativt kortfattet her,
men kan i øvrigt henvise til min udførligere artikel »Et tegn på vej« andetsteds i dette nummer af Mål & Mæle.
Henrik Galberg Jacobsen
! Rettelse til »Ét kort a i dansk ...« i
Mål & Mæle 23 årg. nr. 2
Desværre fik jeg ikke artiklen til korrekturlæsning inden den gik i trykken.
Det kunne have fjernet et par trykfejl:
»det« på s. 17, sp. 1,1. 2fn fjernes; på
samme side sp. 2,1. 15 skal stå »hørendes« for »hørende«; s. 19, sp. 1,1. 12fn
tilføjes en orddeling. Men vigtigere: en
men i ngsforstyr rende passage som er
kommet til i redaktionsfasen, kunne
have været fjernet igen. Således står
der i 1. 4fn, sp. 2 side 18 »dvs. har ender på r også i udtalen.« Det fremhævede er direkte forkert. Hele afsnittet er jo en argumentation for at uanset
at der i var, par, kar, har ikke høres no-

gen r-lyd i udtalen, så giver det, af de
grunde der anføres i afsnittet, mening
at regne med at underliggende ender
disse ord ikke desto mindre på r.
Nina Grønnum
? Der kommer tog
Er det tilladt at rejse tvivl om Erik
Hansens svar i Mål & Mæle nr. 3, 2000
angående »Gå ikke over sporet. Der
kommer tog«? Min fornemmelse er
nemlig at ordet tog er ental. Jeg synes
det kan begrundes ud fra EH's egen regel : Det der almindeligvis sker, når advarsler har lydt, er dog at der kommer
ét stk. tog. Altså ental, ligesom når
man siger »Der går tog/bus hver halve
time«.
, .,
Venlig hilsen
Børge Spang-Thomsen
Birkerød
! Erik Hansen havde den overvejelse
om ental og flertal at tallet vælges efter
hvad der er det almindelige: - Har de
børn ? ----- Ja, de har en søn. Læreren retter stile, men eleven skriver stil. Min
søn har købt hus. Min datter sælger
huse. Ole pudser vinduer, mens hans
kone vasker bil.
Der er her tale om en særlig slags
konstruktioner, der har tryktab på verbet og navneord i nøgen form (dvs.
uden bestemthedsendelse og uden artikel). I denne konstruktion henvises der
ikke til nogen specifikke genstande,
hverken til en eller til flere; der beskrives en kategori, egenskab, proces eller
tilstand, og objektet er inkorporeret
som en del af denne beskrivelse: Ole
(står og) pudser vindue betyder 'Ole er
i gang med vinduespudsning', og Ole
pudser vinduer betyder 'Ole er vinduespudser'. Der er ikke i nogen af tilfældene tale om nogen specifikke vinduer,
og der kan næppe findes autentiske
tekster hvor der efter en sådan konr
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struktion henvises tilbage (anaforisk)
til et eller flere vinduer: Hans kone
vasker bil. *l)en havde kørt i noget
mudder. 1 Han pudser vindue igen er
der ikke nødvendigvis tale om det
samme vindue.
Mit forslag til en regel for brugen af
tal i den slags konstruktioner er at ental
og flertal angiver to forskellige aspekter på hele omsagnet. To elever i folkeskolen kan godt sige: - Hvad laver
man i gymnasiet? - Ja, man skriver
stile og sådan. Og man kan også finde:
Min søn har aldrig købt huse, men han
har boet i dyre lejligheder i mange forskellige byer.
Forskellen på ental og flertal er så
den at ental angiver at en person eller
ting (subjektet) på det omtalte tidspunkt indgår i en proces eller tilstand
af en vis varighed: Børge sidder og
skriver stil, mens flertalsformen angiver at subjektet hører til et kategori der
gør den slags ting: skoleelever skriver
stile.
Den første handler om en specifik
person, mens den anden handler om en
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kategori af personer, hvad der kaldes
en generisk betydning. Normalt vil et
generisk subjekt (selv om det selv er
ental) kræve flertal: en dansklærer skal
rette stile, mens sætninger med specifikke subjekter normalt retter sig efter
om der faktisk er tale om en eller flere:
Min mand sidder og retter stil eller
Min mand sidder og retter stile (her
undgår man antagelig normalt den
tørste form: retter stil, fordi stil i ental
også kan betyde 'stilistiske valg').
i Gå ikke over sporet, der kommer
tog er sætningen generisk : 'Gå ikke
over sporet, for det er et sted hvor der
(an)kommer tog'. Ordet tog er ikke her
et masseord, og der er heller ikke tale
om en avisoverskrift, men betydningen
minder meget om den brug der findes i
tryktabsforbindclser i lovsprog, dvs.
generisk ental: hvis man har en for høj
promille, må man ikke føre motorkøretøj, og Der kommer tog er altså ental
fordi togankomst er momentant aspekt,
mens der kører biler er flertal fordi
bil(forbi)kørsel er iterativt (gentagende) aspekt.

- S eller ikke - s ?
Om brugen af ubestemt flertalsendelse
substantiver i dansk

Den engelske påvirkning af det danske
sprog bekymrer mange. Jeg satte mig
for at undersøge den faktiske brug af
den ubestemte flertalsendelse -s på indlånte engelske substantiver i dansk.
Også på dette - morfologiske - område
mistænkes engelsk for at kunne ændre
det danske sprogsystem.
Substantivernes bøj ningssystem
1 det danske sprogsystem har vi tre
bøjningsformer til substantiver i pluralis: -(e)r, -e og uændret. Jones og
Gade har i Danish a Grammar, (Gyldendal, 1981, s. 37), sat tal på hyppigheden afflertalsendelserne.De siger at
i store træk danner 60 % af alle substantiver flertal ved at tilføje ~(e)r, 25 % ved
at tilføje -e og 15 % ved ikke at have nogen endelse.
Der er meget fastlagte regler for
hvornår danske ord tager hvilket bøjningsmorfem, men der er ikke nogen
regler for hvordan fremmedord eller nyere, ikke-assimilerede låneord skal
bøjes i dansk. Jones og Gade siger bare
at de udenlandske lån som stadig forekommer fremmede i dansk, har større
tendens til at beholde deres oprindelige
bøjningsform (s. 41). Engelske låneord
i dansk kan bevare deres oprindelige
pluralismorfem -s, men ofte findes der
danske morfemer ved siden af. Således
er der vekslen mellem -s og ~r, mellem
-s og -e eller mellem -s og nulmorfem.
Men kan der ikke skabes konsekvens
i bøjningen af engelske ord? spørger
Erik Hansen i »Det er korrekt« (1998, s.
74). Og han svarer at reglerne i princip-

-s på indlånte

engelske

pet let kunne simplificeres ved at forlange enten danske flertalsendelser
overalt eller engelske. Men det har
Dansk Sprognævn ikke autoritet til, og
desuden er dansk heller ikke så truet af
den engelske flertalsbøjning. De engelske fremmedord tenderer jo mod rent
dansk bøjning... Det mente jeg nu måtte
komme an på en prøve.
Udvælgelse af ordmateriale
Jeg valgte at se på ord som er med
i Sprognævnets Retskrivningsordbog
(RO), 2. udgave 1996. Del vil sige ord
som er brugt så hyppigt i befolkningen
at Sprognævnet har registreret dem og
taget dem med i RO. Da skriftsproget er
grundlag for RO, er det også objektet
for undersøgelsen her.
Jeg søgte på bøjningsmønstrene -c,
-v el., -er, -r og -e samt markeringen af
ubøjet form en. For at begrænse ordmængden sorterede jeg de engelske indlån fra som vi har haft i dansk så længe
at vi i de fleste tilfælde enten har vænnet os til ordets bøjning eller ikke tænker på dem som indlån mere. Til at foretage dén afgrænsning bragte jeg Pia
Jarvads ordbog »Nye Ord 1955-1998«
som indeholder nye ord i det danske
sprog efter 1955. Ordbogen har både
definitioner af ordenes betydninger og
etymologi, så jeg har kunnet tjekke at
jeg søgte på ordet i den rette (nye) betydning, og at de udvalgte ord er indlånte fra engelsk og ikke har anden
udenlandsk etymologi.
Jeg afgrænsede yderligere ved at
pille gentagne ordstammer ud, fx røg
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hamburger ud fordi jeg havde burger.
Var der nu mere end 15 ord tilbage i en
kategori, medtog jeg de første 15 i en alfabetisk liste af hensyn til tidsbegrænsning. Mit begrænsede ordmateriale forringer kvaliteten af resultaterne der kun
bliver en stikprøve.
Den faktiske sprogbrag
Som det næste undersøgte jeg den faktiske sprogbrug i Berlingske Avisdatas
tekstkorpus på cd-rom. Korpuset indeholder alle de redaktionelle artikler.
50.000 styk, som har været bragt i Berlingske Tidende og Weekendavisen fra
den 1.1.1995 til den 31.3.1999. Jeg
søgte i 5 kvartaler af tekstkorpuset (1.1.
1998 31.3.1999). Ud fra en antagelse
om at der er lige mange artikler i tekstkorpuset i hvert kvartal, altså 2.500,
skønner jeg at mit udsnit af tekstkorpuset udgør omkring 12.500 artikler.
Valget af avisartikler som undersøgelsesmateriale betyder at vi ser på en
sprogbrug som mange mennesker ser
hver dag, og måske smittes af, men det
betyder også at vi i realiteten kun ser på
hvordan journalister skriver. Journalister bliver nogle gange skældt ud pga.
for mange sprogfejl, men de er alligevel
langt mere sprogbevidste end folk i så
mange andre erhverv. Et forbehold for
undersøgelsen er at nogle journalister
bruger et ord flere gange, og deres måde
at bøje på kan præge en kategori.
I min gennemgang af eksemplerne i
teksterne sorterede jeg de eksempler fra
der forekom i engelske citater, indgik i
navne eller ikke forekom i Berlingske
Avisdata.
Statistisk udelukkelsesmetode
Maegaard og Ruus afgrænser deres undersøgelse af hyppige ord (1986) til ord
der forekommer mindst fire gange i materialet. Ifølge statistiske beregninger er
10
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det tilfældigt at de overhovedet er med i
tekstkorpuset (»I lyppige Ord i Danske
Aviser, Dagblade og Fagblade«, bind 2,
Gyldendal, 1986, s. 11). Jeg benyttede
samme metode til at afskære de ord fra
mit materiale som kunne tænkes at være
tilfældige. Hvis ordets forekomst i materialet kan være tilfældig, så kan
bøjningsformen også. Tilbage efter afgrænsningerne var den endelige liste på
33 ord:
*en:

deadline, e-mail,
hotline.
-c:
burger, cover, dealer,
developer, driver,
hacker, insider,
offroader, researcher.
-(e)r: ................. briefing, fil,
hooligan, shop.
-(e)r el. -s:
airbag, badge,
gimmick, happening,
junkie, overhead.
-e cl. -s:
disk.
-s el. nul form:... byte, chip, display,
hint, link, password,
spot, stunt,
sweatshirt.
-(e)r el. nulform: raid.
1 tekstkorpuset søgte jeg på det enkelte
ord og så alle eksempler igennem for at
finde den rigtige bøjning og betydning.
På den måde har jeg talt antallet af de
forskellige typer eksempler sammen.
Undersøgelsens resultater
*en.

Sprognævnets markering »en.« i RO viser at det givne ord har fælleskøn, men
det »medfører ikke automatisk at ordet
kan bruges med foranstillet ubestemt
artikel« (RO 1996, s. 18). Ordet optræder sjældent tælleligt og derfor sjældent
i pluralis.
1 et læserbrev i Nyt fra Sprognævnet

spørger en læser til flertalsbøjningen af
e-mail. Svaret er at RO ikke opgiver en
flerta Isform fordi man ikke tænker på
de enkelte forsendelser, men derimod
begrebet elektronisk post. I svaret fremgår det dog at Sprognævnet ved at
mange også benytter ordet e-mail om
den enkelte forsendelse. Om bøjningen
af ordet i denne betydning lyder svaret:
»For de fleste vil det formentlig være
naturligst at bruge en engelsk pluralisform... Man kunne eventuelt også bruge
en ubestemt pluralisform uden endelse...« (Nyt fra Sprognævnet nr. 1,
marts 1998, s. 11).
Ifølge min undersøgelse er Sprognævnets formening meget rigtig. Ud af
de 118 eksempler på de tre ord i flertal
ender 95 % (dvs. 112 ord) på -.s* mens de
resterende 5 % af ordene (6 stk.) har
nulmorfem. Men det er kun ordet e-mail
der også forekommer med nulmorfem. I
disse tilfælde er det meget interessant at
der i 5 ud af de 6 artikler også forekommer .s-pluralis (e-mails). Det kunne tyde
på at nulendelserne er mere tilfældige
end skribenternes regler, og at .s-pluralis
ofte benyttes når Sprognævnet ikke hatangivet en flertalsbøjning i RO.
-e
I kategorien hvor Sprognævnet kun anbefaler e-pluralis, har 90 % af forekomsterne af alle 9 ord faktisk også den danske e-form. A f de 5 ord der har s-pluralis, er der kun ét der ikke også har
e-formen. Det er ordet cover. Måske vil
det også justere sig med tiden. Kategorien viser samlet at vi i høj grad overholder RO's anbefaling: at benytte epluralis.
-(e)r
Flertalsmorfemet -r er som nævnt det
hyppigste flertalsmorfem i dansk. A f de

4 ord i denne kategori ender 59,4 % af
flertals Formerne på -r. Det er tæt på de
60 % som Jones og Gade nævner. Kun
shop har ikke r-morfemet. Det skal dog
retfærdigvis nævnes at tallene for antallet af/•-former kun er så højt fordi ordet
fil/filer er med. Det har i hele 98 % af
tilfældene / -endelse. Men det har også
både faet dansk udtale og ortografi (på
engelsk staves det file) og må siges at
optræde meget hyppigt i vores computerstyrede hverdag. Det er ikke så mærkeligt at fil på nær to tilfælde ud af 98
bøjes på dansk. Og så optræder det ene
eksempel med .s-pluralis endda i en artikel hvor filer også bruges. Det får s-formen til at ligne et ligegyldigt tilfælde.
Piller vi det allerede meget fordanskede fil ud af undersøgelsen, ser tallene før kategorien helt anderledes ud.
Pludselig har kun 7 % af de nu 72
tilfælde /-endelsen (dvs. 5 artikler)
hvorimod der er 93 % tilfælde med .s-endelsen (67 artikler). Jeg mener altså
ikke at der er belæg nok for at påstå at vi
overholder RO's anbefaling af /•-morfem i denne kategori. Men alligevel er
det heller ikke retfærdigt at sige at smorfemet er klart dominerende. Hvis vi
også piller ordet hooligan ud (98 %
-s) ville forskellen på hyppigheden af de
to morfemer ikke være så stor. Det er
altså en kategori der giver et billede af
forvirring. Her optræder ordene ikke
som en gruppe, men på hver sine betingelser.
-(e)r el. -s
Resultaterne i denne kategori med 6 ord
viser klart en præference. Den engelske
bøjningsform forekommer i 93 % af de
234 forekomster i gruppen, mens den
danske r-form kun forekommer i 7,3 %
af tilfældene, og det endda inden for
samme ord, junkie. Den engelske flertalsform foretrækkes altså frem for den
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danske i denne gruppe hvor RO aner¬
kender begge fornier.
-e el. -s
Jeg kan ikke konkludere noget ud fra
denne kategori der kun er repræsenteret
af ét ord, disk. Men det er interessant at
bemærke at ordet fordeler sig meget
lige imellem bøjningsformerne -s og -e.
Kun to eksempler gør s-morfemet til det
hyppigst brugte. Markeringen af fremmedhed, som formerne med -s står for,
forstærkes af at 7 ud af de 11 eksempler
er stavet engelsk (discs) og ikke fordansket (disks). Tilsyneladende befinder ordet sig midt imellem det danske
sprogsystem og det engelske.
-s el. nul
Resultaterne i denne kategori er ikke til
at tage fejl af. Morfcmet -s »sejrer« med
96 % af de 339 forekomster. Nulmorfemet opnår 4,4 %. 5 ord forekommer slet
ikke med nulmorfemet (byte, display,
hint, stunt og sweatshirt). 2 ord har kun
én forekomst hver med nulmorfem ( link
og password), så det er svært at sige om
dét er tilfældigt eller en tendens. Spot og
chip har begge en hyppighed af nulmorfem på under 15 %. Resten af ordenes
forekomster har s-pluralis.
Henrik Galberg Jacobsen har i Mål
& Mæle nr. 3, 22. årgang, 1999, foretaget en undersøgelse af 116 læseres
holdninger til dobbeltformer. Et af ordene han undersøgte, var password. 20
% af de 116 læsere valgte endelsen med
nulmorfemet mens 79 % valgte s-morfemet (s. 18-22). Det understøtter min
undersøgelse af ordet hvor 86 % af de 7
journalister valgte s-formen (6 stk.) og
14 % valgte nulmorfemet (1 stk.).
Journalisterne foretrækker den engelske flertalsendelse hyppigere end
den danske. Og Galberg Jacobsens undersøgelse indikerer at det ikke blot er
12
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tilfældet i min undersøgelse. Også Mål
& Mæle-læsere, som må betragtes som
mere end almindeligt sprogligt interesserede, benytter disse.
-(e)r el. nul
Heller ikke denne kategori kan jeg konkludere noget ud fra; kategorien er repræsenteret af ét ord, raid, der kun forekommer 4 gange, alle med s-morfem.
Dét er til gengæld interessant. Ordet forekommer ikke med nogen af de af
Sprognævnet anbefalede former, kun
den engelske endelse som er et brud på
normen.
S-formen er den hyppigste
bøjningsform i nye lån
Der er ingen tvivl om at den hyppigst
benyttede flertalsform på de indlånte,
engelske substantiver i dansk i denne
undersøgelse er s-formen. 69 % af alle
forekomsterne i undersøgelsen (1.101
stk.) har s-endelsen. I modsætning til
hvad Jones og Gade siger om at de fleste assimilerede lån i dansk ender på -r
i flertal, så ender disse ikke-assimilerede ord kun i 11 % af til fældene på -r.
19 % ender på -e, og nulmorfemet er
kraftigt underrepræsenteret med kun
1,9%.
Det fremgår desuden at vi åbenbart
finder det mere naturligt at tage ebøjningen i brug ved nyere fremmede
ord end den ellers mere almindelige
bøjning -r. Måske er r-bøjningen længere tid om at komme ind i låneordene?
Det er undersøgelsen for snæver til at
sige noget om. Det som vi kan se, er at
vi i høj grad overholder RO s anbefaling
om at benytte e-pluralis. Der hvor RO
anbefaler /•-formen, er der mere forvirring i de senest lånte ord, og vægtskålen
er tungest hos de normbrydende s-former.

Vi kan også se at .s-pluralis tilsyneladende benyttes i tilfælde hvor Sprognævnet ikke (endnu) har anbefalet nogen bøjningsform. Bortset fra i kategorien -e el. -s som har næsten lige så
mange e-former som s-former, dominerer s-pluralis i alle kategorierne med anbefalede dobbeltformer. •-- Også i kategorien -(e)r el. (nul) hvor der i stedet for
de anbefalede dobbeltformer raider og
raid kun forekommer den engelske
form raids.
Er s-formen kommet
for at blive?
Undersøgelsen af de nye engelske lån
viser at journalisterne på Berlingske og
Weekendavisen benytter sig af -s i
større omfang end Sprognævnet anbefaler i Retskrivningsordbogen. Desværre kan undersøgelsen ikke bruges til
at bekræfte at der er tendens til at de ord

der har været i dansk længe, også bøjes
efter dansk mønster. Kun ordet filer bekræfter det budskab. Ordene i denne undersøgelse er nyere låneord der ikke har
fået tid til at assimilere sig endnu. Vi
ved ikke om de vil gøre det -- og få danske endelser i større udtrækning. Man
skal også tage i betragtning at journalisterne normalt skriver om nyheder. Dermed orientrer de sig også i nogen grad
mod nye ord og nye anvendelser af dem.
Man kan derfor ikke uden videre generalisere fra journalistik til dagligsprog.
For at kunne svare på om s-morfemet
som flertalsendelse er på vej ind i det
danske sprogsystem, må vi foretage en
anden og mere omfattende undersøgelse. Men det ser ud til at s-bøjningen
har en chance for at forblive omfangsrig
på engelske låneord i dansk. Når vi først
har taget en form til os, er det svært at
slippe den igen.
Katrine Bønlykke Olsen, f 1973
danskstuderende
Københavns Universitet
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Hvad betvier »s«?

På dansk er s ikke blot et bogstav, der
som andre bogstaver ikke har nogen
selvstændig betydning men kun adskillende funktion, fx i så : lå, so : lo, men
også et tegn (en bøjningsendelse, et
bøjningsmorfem), som har den samme
betydning hver gang det optræder, nemlig genitiv, fx Peter-s, stolen-s, forretningernes. Men hvad betyder da genitiv? Det er om dette denne artikel handler.
Genitiv, ejefald, tillægsfald
Betydningen af ordet genitiv angiver
ikke på nogen præcis måde hvad genitiven betyder. Det kommer af det latinske
genus der betyder 'art' eller 'slægt', så
casus genitivus betød oprindeligt 'formen for det der tilhører samme art eller
slægt'. Dette måtte være noget i retning
af fuglenes due, møblernes stol, men
denne betydning har genitiven aldrig.
Så måske betyder genitiv snarere 'formen man sætter et substantiv i når det
lægger sig til et andet substantiv (et ord
der hører til samme art eller slægt, dvs.
ordklasse)', og det giver jo god mening.
Genitiv hedder på dansk ejefald og
tillægsfald. Den første betegnelse angiver at endelsen -s betyder at det der
bøjes i genitiv, er ejeren af det der følger
efter: Peter-s bil, heksen-s forklæde;
den anden angiver at det der bøjes i genitiv, optræder som tillægsord (adjektiv)
i forhold til det der står bagefter: stolens
ben, forretningernes fordeling. Men
dette sidste har, som den latinske betegnelse, ikke noget med betydningen at
gøre, men betegner hvilken grammatisk
14
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funktion genitiven har, nemlig at få et
substantiv til at optræde som et adjektiv.
Tilbage bliver så spørgsmålet: kan -s
betyde 'ejeren', og betyder det altid
det'?
-s og andre genitiver
Med til de former jeg v il undersøge betydningen af, regner jeg ikke blot genitivendelsen -s, men også særlige former
af pronominerne, nemlig min, din, sin,
sit, sine, hans, hendes, vor, vort, vore,
vores, jeres, deres, ens. Hvad forskellen
er på de forskellige former, kan i denne
forbindelse være ligegyldigt. Jeg vil betragte min som svarende til mig + s, sin
som svarende til sig + s osv.
1 visse forbindelser hedder -s ikke -s,
men -' eller - s, nemlig efter ord som ender på -s, -z eller -x og efter tal og forkortelser; sådanne ord hedder i genitiv:
dette hus' indretning eller dette hus's,
Marx' skrifter eller Marx s skrifter,
edb s fordele, USA s præsident. Og i én
forbindelse udtrykkes genitiv faktisk
ved fjernelse af -s, nemlig i ordet Jesus
som i genitiv kan hedde Jesu. Der findes dog også folk der skriver Jesus'.
Genitiv forekommer således i eksempler som: træets grene, krigens
næste fase, hendes underlæbe, fremtidens lærer, denne lovs bestemmelser,
hovedstadens gader, Iraks masseødelæggelsesvåben, sin bolig, ypperstepræsternes tempelvagter, deres embedsførelse, sagens forløb, ædecellens
overflade, husets farve, ordenes betydning, hans fader, husets ejer, kongens
befrielse, regeringens førelse.

A f alle disse eksempler er der kun ét
der entydigt angiver ejendomsforhold,
nemlig sin bolig (og måske også, men
da metaforisk Iraks masseødelæggelsesvåben) ; i alle de andre angiver -s noget andet.
Det genitiven betyder i de eksempler
der er nævnt ovenfor, kan beskrives således at det at bøje et ord i genitiv, betyder at ordet angiver 'helheden som består af nogle dele', 'området hvor noget
hører til', 'kontrolløren af noget', 'subjektet for en proces eller relation', 'objektet for en proces'.
Holonymi og område
I mange tilfælde betegner genitiven den
helhed som omfatter nogle dele, fx
træets grene, bordets skuffer, stolens
ben. Dette kan kaldes holonymi, således
at træ er holonym (helhedsbetegnelse)
for meronymerne (delbetegnelserne)
grene, blade, stamme, rødder. Helt den
samme betydning har man ved ord der
betegner legemsdele og klædningsstykker: hendes underlæbe, i vores krop,
soldatens tornyster, løvens manke, ædecellens overflade. De ord som bøjes i
genitiv, skal i disse tilfælde være betegnelser for fysiske genstande: træ, bord,
stol, hende, vi, soldaten, løven, ædecellen.
Det kan måske også betragtes som
samme betydning man finder i krigens
næste fase, hvor krigen er perioden
hvoraf en tid (fasen) er en del. Men det
er antagelig en anden betydning når genitiven betegner det område i ram, tid
eller mentalt rum hvor noget hører til:
fremtidens lærer, denne lovs bestemmelser, hovedstadens gader, Afrikas
rovdyr. I disse eksempler er der tydeligvis tale om en metaforisk betydning i
forhold til holonymibetydningen, for
'læreren' er jo ikke en del af 'fremtiden'
på samme måde som 'underlæben' er en

del af 'hende', og 'bestemmelserne' er
ikke en del af 'loven' på samme måde
som 'tornysteret' er en del af 'soldaten'.
Begrebet holonymi (og det spejlvendte meronymi) er en betydning som
ikke er bogstavelig, men også metaforisk således at betydningen ikke blot
gælder fysiske genstande, men også for
tidsrum, love og geografiske områder,
som om de var fysiske genstande.
Kontrolløren af det kontrollerede
Man må afgjort kalde det en anden betydning end holonymi, man finder i
Eikstedts dragoner og ypperstepræsternes tempelvagter. Betydningen er i
disse eksempler nok det der kommer
nærmest på 'ejendom'. Her betegner
genitiven den der har kontrol over noget, og kontrolløren skal være en social
agent, dvs. en person eller en organisation som i juridisk forstand kan handle i
den sociale verden: Eikstedt, ypperstepræsterne.
Ejendomsgenitiven i Iraks masseødelæggelsesvåben, sin bolig, er en variant af kontrollørbetydningen. Når det
kontrollørerne kontrollerer, ikke er andre menneskers handlinger, men ting
som de har rådighed over, er social kontrol det samme som ejendomsret.
Man ser at eksemplet Peters hat både
kan betragtes som et eksempel på holonym betydningen, nemlig hvis Peter har
hatten på, og hatten betragtes som et
klædningsstykke: Hun skød Peters hat
af med en snebold, og som et eksempel
på kontrollørbetydningen, nemlig når
Peter ikke har sin hat på, og vi derfor taler om hvem der har rådighed over den:
Er det Peters hat der hænger på kna¬
gen?
A f dette sidste eksempel ser man at
relationen mellem de to betydninger af
genitiven, holonymbetydningen og kontrollørbetydningen er af metonymisk
MÅL & MÆLE 2-2001

15

