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Læsning
Døve børn skal også klare at læse, men det er på
andre vilkår end de hørendes. Retskrivningen afspejler i høj grad det talte sprog, men de døve
børns sprog er tegnsproget. Det giver store vanskeligheder.
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Krydsordsopgaven
V i bringer løsningen på Danmarks første krydsord (1924). Opgaven indeholder et par begynderfejl. Læs
side 31

D .'et danske sprog ikke
alene spejler områdets materielle og kulturelle udvikling, det fornyr sig til stadighed, så det kan dække
alle samtidens udtryksbehov - samtidig med, at det
forankrer os i vore historiske forudsætninger,
Jørn Lund

SprOgi/Gh
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:
Birgit Bjerre Hansen
Lindevej 27, Hareskovby
3500 Værløse

! De professorale kommaer
Der var i halvtredserne eller måske
først i tresserne en slags åndelig solformørkelse i Danmark, en kulturel handlingslammelse, der medførte, at dansklærerne accepterede, at børnene ikke
gad lære at sætte kommaer. Det var
også lettere, for så skulle man ikke
rette fejlene mere.
Da disse børn voksede op, kunne de
stadig ikke sætte kommaer, og da de
blev dansklærere, kunne de heller ikke
lære de nye børn at sætte kommaer.
Men så var det jo også ganske let at
sige, at indholdet alligevel er det vigtigste, og så gjorde det ikke noget, at
det var svært at forstå på grund af alle
fejlene, der altså nu ikke længere var
fejl.
Visse af børnene blev professorer,
og de fandt så på forskellige måder at
slippe uden om miseren, først ved at
bruge pausekomma, men det var alli2
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gevel for let, og når man er professor,
skal det gerne være svært for andre.
Derfor opstod det nye komma, der
udmærker sig ved, at der er færre af
dem, så det bliver endnu sværere at
læse sætningerne. Og visse professorer
måtte så også opfinde en ny grammatik, hvor man kalder bisætninger for
ledsætninger, og hvor man også laver
om på andre benævnelser, så man sikrer sig, at man har noget at slå de studerende oven i hovedet med.
Det er altsammen OK. Professorer
skal bl.a. leve af at sælge lærebøger om
det nye, de har fundet ud af.
Men at man skal høre dem prale af
det og kagle af stolthed over, at den logiske sætningsopbygning i det skrevne
sprog skal kastes på møddingen, det er
lige lovlig stærk nok! Det er ikke, fordi
jeg er konservativ. Jeg synes, at artiklen for et par numre siden om det påpegede akkusativ var ganske fremragende
og bør danne grundlag for en egentlig
videnskabelig undersøgelse. Men bliv
endelig ved med at kalde det akkusativ.
Eksemplet i Galberg Jacobsens artikel i M M 2/2001, side 24, er ulæseligt,
uanset hvilken kommatering man bruger. Men det er måske nok lettest, hvis
man bruger den grammatikalske!
Venlig hilsen
Keld Dybkær
Frederiksberg

! Se professor Togebys artikel i forrige
nummer af Mål & Mæle (24. årg. nr.
3).

? Reven eller revet gulerod
Jeg er kommet i tvivl. Er det gammel
dansk at sige:
Jeg kan godt lide reven gulerod.
De kører rundt i en stjålen bil.
Nu er gulerod og bil fælleskøn. Men
med intetkøn går det også nogen
gange:
Jeg spiser reven æble til morgenmad.
Det er lige som det er nøgen bestemte
ord det går med: reven, skreven,
fangen, fløjen.
Men nogen gange er der en betydningsforskel:
En røget sild.
En røgen cigaret.
Og i bestemt form:
Den røgede sild.
Den røgne cigaret.
Og hvorfor kan man sige:
En iturevet avis, eller en itureven
avis,
men ikke:
den iturevede avis.
Man kan godt sige:
En fangen fugl eller en fanget fugl,
men på mig virker det underligt at
sige:
den fangede fugl, i stedet folden fangne fugl.
Og hvorfor hedder det:
den fløjne fugl og ikke
den fløj ede fugl?
Med venlig hilsen
Tue Eriksen
Århus
! Dine betragtninger og funderinger
over hvad der er ordentligt moderne
skiftsprog, stemmer helt med nutidige
vejledninger i sprogbrug, fx Retskriv-

ningsordbogen 2001, § 31-35 (s. 675
ff).
Problemet er at formerne på -et og
-ede breder sig. 1 Retskrivningsordbogen har man eksempler som en maskinskreven/maskinskrevet meddelelse
en strøgen/strøget skjorte. Og for
mange år siden hørte jeg Niels Bohr i
radioen tale om nogle iagttagede fænomener. Så det er såmænd nok fremtiden...
I øvrigt er problemet med tillægsformernes (partcipiernes) bøjning behandlet i M & M årg. 19, nr. 2, s. 4-6.
EH
? Forstår jeg ikke dansk mere
1 en ofte gentagen tv-reklame for Københavns El slutter man hver gang med
den manende sentens: »Du ville kende
os, hvis vi ikke var der«.
De må jo mene, at man ville savne
dem, hvis de ikke var der. Er det virkelig rigtigt, at ordet kende har fået en
sådan ny betydning, og hvordan - gennem hvilket led - er det gået til? Eller
tager de bare gas på os?
Når jeg nu skriver, vil jeg også af
med en gammel anke til redaktionen:
Kunne I ikke gå over til at skrive forfatternavn i begyndelsen af h ver artikel, sammen med overskriften? Navnet
er ikke uden betydning for, om man vil
læse artiklen, og nu må man sidde og
bladre et ukendt antal sider frem, til
man endelig finder ud af, hvem ophavsmanden er.
Venlig hilsen
Estrid Bjerregård
København
! Der er heller ingen i redaktionen der
forstår den smarte formulering. Men
måske er der læsere der kan?
Forslaget om forfatternavn før artikel vil vi overveje. Men vi bringer jo
M Å L & M Æ L E 4-2001
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JA, PET
ER PET, JEGVIL TALE OM,
ANGUS. ALEX
BR KUN 13...

SÅ, ROLIG,
MR. Pf

VI BR IKKE SÅPAN KÆRBSTSRKÆRESTER. PESUPEN ER PER
EN ANPBN PI&E PÅ KONTORET,
JEG BEPRE KAN LI'. HENPE
KIM I PROGRAMMERING-,
KENPER PE HENPE?

også altid fødselsår og beskæftigelse,
og det vil nok fylde lidt rigeligt i en
slags overskrift.
EH
! Reduplikation
Kære Lars Brink
I din artikel om reduplikation i Mål &
Mæle 3/2001 skriver du, at du mangler
skriftlige eksempler herpå. Tillad mig
at give dig et.
I min danske oversættelse af Garry
Trudeau: Doonesbury 22 — Jeg havde
IKKE et økonomisk forhold til den

4
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kvinde! har jeg anvendt reduplikation
netop for at karakterisere den unge talendes sprogbrug. Replikken lyder på
dansk: »Vi er sådan kærester-kærester«,
og den er ikke direkte oversat fra amerikansk. Her lyder repliklæn: »It's not
like wc're boy friend-g i ri fri end«. Som
du ser, har jeg fremhævet førsteleddet
med fed skrift for at give læseren en
udtalevejledning.
Oversættelsen er foretaget i august
2001, og albummet udkom i oktober
2001.
Med venlig hilsen
Ole Steen Hansen
Vejle

Så er grænsen nået!

»De drak hele flasken i løbet af aftenen«, »Han ryger vistnok en karton om
ugen«, »Jeg elsker sardiner. Jeg kan
spise en hel dåse til frokost«.
Det er først når man tænker nøje efter
at der er noget sært ved den slags dagligdags replikker. Man drikker jo ikke
en flaske, ryger en karton eller sætter en
dåse til livs. Det er derimod disse beholderes indhold der konsumeres.
Det er taktisk almindeligt at man
nævner beholderen, men mener indholdet. Prøv selv at lave eksempler med
kop, glas, bæger, pakke, kasse, ringbind
osv.
Gård
Det er noget man kan spore langt tilbage
i tiden. Nogle af de betydningsforskydningcr der er sket gennem tiden, hænger
netop sammen med det sproglige forhold mellem beholder og indhold.
Tag nu fx ordet gård. Den oprindelige betydning er 'indhegning'. Ordet er
beslægtet med gærde, omgærde, gjord
(dvs. 'rem') og andre. Grundbetydningen er 'indhegning', men efterhånden
også det der er inden for indhegningen,
nemlig en gård. På tysk og engelsk er
det blevet til 'have': G arten, garden,
men det er en helt parallel udvikling.
Stammen og betydningen går igen i
nogle østeuropæiske bynavne: Beograd,
Novgorod og Leningrad øg Stalingrad,
som nu begge har skiftet navn.
Kancelli
kommer af det latinske flertalsord cancelli. Grundbetydningen er 'gitter-

værk', 'stakit', 'skranke' eller 'grænse(r)' i almindelighed.
Senere er det indholdet der overtager
betydingen, og kancelli kommer til at
blive betegnelsen for et retslokale eller
et kontor i den offentlige administration, hvor borgerne ydmygt må vente
ved skrankerne.
Byer
1 gammelt nordisk var et tun en indhegnet plads, også ligefrem en gårdsplads.
Ordet tun er nært beslægtet med tysk
Zaun, som har den oprindelige betydning den dag i dag, nemlig 'hegn', 'stakit', 'plankeværk'.
I dansk er det igen indholdet som har
taget magten over ordet tun. Og det
samme er sket i engelsk: town er den
samme stamme som det danske og det
tyske ord, og betydningen er som bekendt 'by'.
Mark
Den oprindelige betydning af mark er
'grænse' eller 'grænseområde'.
Ordet er beslægtet med mærke og
markering. 1 ældre dansk betød landemærke 'grænseskel'; nu bruges ordet
kun om en gade i det indre København.
Også mark har gjort udviklingen
med. Først var det en markering af et
jord- eller landområde, senere blev det
betegnelsen før det som ligger inden for
markeringen, og det ender med at betegne et stykke dyrket jord uanset om
det er indhegnet eller ej. Ordet kan også
betyde 'skov(område)' eller slet og ret
'skov', men denne betydning finder
MÅL
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man nu kun i stednavne, fx Sjælsmark.
Betydningen 'landområde' genfinder vi i talrige stednavne i Danmark og
i de andre nordiske lande: Fensmark,
Telemark, Finmarken osv.
Danmark
Og lad os lige se lidt på Danmark. Den
gamle betydning var 'danergrænsen' eller 'den skovstrækning der markerer det
område hvor danerne bor'. Danmark er
i øvrigt det eneste danske stednavn hvor
-mark har betydningen 'grænse'.
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Sprogvidenskabens betegnelser
for dansk
Interessen for dansk sprog har fået en
renæssance inden for skole og uddannelse. Indtil for få år siden var beskæftigelsen med dansk sprog indskrænket til
et absolut minimum. Man fandt, at kun
den allernødvendigste grammatikundervisning var tilstrækkelig. Men fra i
år har initiativerne til at styrke sprogog grammatikundervisningen fået ny
styrke. Nu bliver reformerne fra 1970'erne revideret med henblik på at øge andelen af grammatik og sprogvidenskab.
Det er igen tilladt at beskæftige sig med
dansk sprog som en naturlig del af undervisningen.
I sproglitteraturen bruges forskellige
udtryk for dansk og udtrykkene bliver
ikke altid forklaret. Man kan støde på
termer som rigsdansk, dialekt, omgangssprog og erhvervsdansk uden angivelse af deres betydning. Det kan derfor være på sin plads at give en oversigt
over definitionerne på de mest almindelige betegnelser for dansk. Eksemplerne er skrevet med en meget enkel
lydskrift.
I artiklen behandles følgende udtryk: O
Dansk er mange ting
Dansk er navnet på et sprog i modsætning til andre nationalsprog, en betegnelse, der dog på dansk ikke har vundet
indpas. Men også inden for Danmarks
grænser tales andre sprog end rigssproget. Blandt de oprindelige sprog inden
for Danmarks grænser kan nævnes
grønlandsk og færøsk i landsdelene
Grønland og Færøerne og i Sønderjylland tysk som mindretalssprog. Desu-

den taler mange indvandrere fra
1980'erne og 1990'erne deres modersmål. Dansk adskiller sig fra de nærmest
beslægtede sprog norsk og svensk og
også fra færøsk og islandsk. Selvfølge~~
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lig er der også store forskelle til sprogene engelsk, fransk og tysk, der i vores
del af verden gælder som de såkaldte
hovedsprog.
Uden for Danmarks grænser umiddelbart op til den danske landegrænse
bruges sydslesvigdansk i et større sammenhængende område. Det betegner
den særlige variant af dansk sprog, der
efter 1920, men navnlig efter 1945, har
udviklet sig i det danske mindretal i
Slesvig og Holsten. Derudover findes
der større eller mindre sprogkolonier
bestående af danske udvandrere i Australien, Nord- og Sydamerika, men
frem for alt i Skandinavien og Tyskland.
Rigssprog eller rigsdansk
Rigssprog eller rigsdansk er synonyme
betegnelser for det sprog, der tales og
skrives i hele Danmark. Det regnes for
en slags dansk sprognorm. Rigssproget
er opstået af et dannet hovedstadsdansk,
der blev talt af embedsmænd og deres
familier. Rigsmål, en lidt ældre betegnelse for det talte danske sprog, er
egentlig et låneord fra norsk. Det er den
variant, der læres i skolerne, som tilstræbes i de landsdækkende elektroniske medier og som udlændinge undervises i. Dog har man i løbet af 1980'crne
og 1990'erne i dansk TV og radio i stadig højere grad kunnet høre speakere,
der benytter dialekt. Det synes, som om
rigssprogsnormen i dag ikke besidder
samme høje position i de moderne medier. Den, der taler rigsdansk, gælder
for at tale, »så man ikke kan høre, hvor
han kommer fra i Danmark«. Betegnelsen er opstået i det 19. århundrede
samtidigt med den tyske betegnelse
»Reichssprache«. Det er sandsynligt, at
man har overtaget betegnelsen fra tysk,
hvor den blev brugt hyppigt navnlig i tiden op til det tyske riges grundlæggelse
i 1871. 1 det 20. århundrede er den i
8
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dansk blevet brugt i Sønderjylland, på
Færøerne og Grønland om danskere fra
rigsfællesskabet og deres sprog.
Betegnelserne rigssprog og rigsdansk anvendes med to forskellige betydninger. Den første betegner en dia¬
lektfri og slangfri dansk udtale. Den anden bruges om det officielle danske
sprog, dvs. embedssproget i forvaltningen og retssproget ved domstolene.
I løbet af 1970'erne og 1980'erne er
ordet standarddansk opstået. Det betegner et sprogs alment anerkendte form,
eller det, der også kaldes normalsproget. Betegnelsen er oprindeligt en anglicisme, her i form af et låneord fra engelsk, som vi har optaget i vores sprog.
På engelsk bruges standard language
om det anerkendte normalsprog i en bestemt del af den engelsktalende del af
verden -- ofte i forhold til dialekten.
Navnlig her ved årtusindskiftet er det
danske sprog udsat for en intensiv indflydelse fra engelsk. Danske ord og vendinger erstattes med engelske udtryk i
et omfang og med en hastighed, der ikke
er set siden den tyske sprogpåvirkning i
middelalderen i Danmark.
Dagligsprog
Dagligsproget er det, som vi alle bruger
i løbet af vores dagligdag. Nudansk
Ordbog anfører med en forklaring for
daglig tale et eksempel: at »tale almindeligt ukunstlet omgangssprog«. Dermed kan f.eks. nævnes »nu smutter vi«,
for det, der i normal sproget kan hedde
f.eks. »lad os se at komme af sted til
børnehaven«. Dog kan der være stor
forskel på den måde, vi taler med andre
mennesker på. »Se så at komme i gang«,
siger man nok til et barn, der skal tage
støvler på, men nok ikke op i en kollegas åbne ansigt, hvis han er lidt langsom
i optrækket med at regne et ferietillæg
ud.

Dagligsproget er meget varieret og
tillader os at udtrykke en ting på mange
forskellige måder. Afgørende for vores
valg af sprogligt udtryk er den talende,
modtageren, situationen og formålet (se
nedenfor under slang).
Høj- og lavsprog
Termen sociolekt betegner sprogformer,
der beror på den talendes sociale status.
Man t aler navnlig om høj variant og lavvariant. Udtrykket stammer fra den engelske sprogforsker Basil Bernsteins
undersøgelser
fra
1950'erne
og
1960'erne, der førte til teorier om elahorated og restricted kode. Teorierne
opstod inden for lingvistikken i Storbritannien, hvor man på grundlag af
sprogbrugen alene mente at kunne opdele sprogbrugerne i en højere og i en
lavere social gruppe. På dansk har man
navnlig inden for højkøhenhavnsk og
lavkøbenhavnsk fundet eksempler på
forskellig udtale og ordvalg i de sociale
lag. For eksempel giver lavkøbenhavnsk
sig til kende ved dybtliggende a'er:
»Jar bor ud' på Nørebro« (jeg bor ude
på Nørrebro). Højkøbenhavnsk skulle
især blive brugt i den nordlige del af
København og i forstæderne nord for
København. Og i de socialt bedre stillede nordkøbenhavnske forstæder taler
man nok anderledes end i forstæderne
syd for Høvedstaden.
I de senere år har enkelte træk fra
københavnsk bredt sig til hele landet.
Den aspirerede t-lyd i den lavkøbenhavnsk udtale har f.eks. siden
1980'erne bredt sig til hele landet. Oprindeligt var det et kendetegn for lavkøbenhavnsk at sige: »Ska' vi ha tse ?«
(skal vi have te?).
Et af de mest kendte eksempler på
lavkøbenhavnsk er nok Gerda Gilboes
gengivelse af Eliza i musicalen My fair
Lady, der havde Danmarkspremiere i

1960. Sprogforskeren og dialekteksperten professor Henry Higgins mener, at
folk er, som de taler. Han vædder med
en bekendt om, at han ved at »justere«
bl omstersæ 1 gersken Eliza Doolittles
( lav)sprog kan få en virkelig dame ud af
hende. »En snegl på vej'n er tegn på
regn i Spanien« er en af de udtaleøvel¬
ser, som Eliza skal gennemgå. Det dannede rigsdanske bliver i lavkøbenhavnsk gengivelse til »En snarjl på
varjn er tarjn på rarjn i Spænjen«.
Inden for dansk sociolingvistisk
forskning er det på grund af danske byers ringe størrelse og de sociale lags udjævning blevet anset for at være svært at
finde sociolekter i andre danske byer
end København. Men i andre større
danske byer kan man nu nok konstatere
social forskel på sprogbrugen. Den, der
i Århus siger: »Åb på Trojbår, dær boj'
vi min barndom. Å dær rant maj å min
søsder gem m el skotten nej få å se tåget
kom'få'bi« (oppe på Trøjborg, der boede vi i min barndom. Og der løb jeg og
min søster gennem skoven ned for at se
toget komme forbi) eller »Sko' vi gå nej
på haun 'n ?« (skulle vi gå ned på havnen?) adskiller sig nu nok ikke kun i
sproglig, men også i social henseende
fra den, der siger: »Uj' i Skåje, der er
min kon' å maj så glaj ve å bo« (Ude i
Skåde, der er min kone og jeg så glade
for at bo) eller »Ska vi hent' båjen uj'
ve' mol'n i Saksil?« (Skulle vi hente båden ude ved molen i Saksild?). Men
desværre er der i Danmark aldrig blevet
foretaget større undersøgelser af sociolingvistiske forhold uden for København. På den anden side kan det i mange
danske byer betegnes som udtryk for
forskellige dialekter i forskellige bykvarterer.
Dialekt og regionalsprog
Termen dialekt betegner en regional- elM Å L & M Æ L E 4- 2001
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ler stedsbetinget variation af dansk , der
tales af indbyggerne inden for et afgrænset område (navnlig på landet).
Sprogformen afviger tydeligt fra rigssproget og betragtes af sprogbrugerne
ikke som en varietet af det rigsdanske.
Forskellene eksisterer især inden for udtalen og ordforrådet. De største dialektforskelle i Danmark eksisterer imellem
jysk, østdansk og ødansk. Østdansk tales på Bornholm. Ødansk eller ømål,
som det også kaldes, deles op i fynsk,
sjællandsk og sydømål. Dog kan disse
hoveddialekter opdeles yderligere i
mindre områder, hvor der bruges samme udtryk. Således kan man komme
helt ned til en lokal dialekt, der kun tales i et sogn el ler på den ene side af en
bugt eller et skovområde. Der findes
mange lokale varianter, idet f.eks. visse
øer hidtil har været selvforsynende og
derfor ikke havde behov for megen kontakt med resten af samfundet.

hilser man på hinanden med et »mojn«.
Da høj og lav bruger ordet også som afskedshilsen i alle situationer, vækker
det stor undren blandt andre danskere.
Desuden elsker børn i Sønderjylland
»bum«, der på rigsdansk hedder slik. Og
i Århus kan man høre udtryk, der ikke
forekommer andre steder: »Det er
skis 'me nåej gøjemøj å sku lav' alting
om hel ti/en« (Det er sandelig noget
møg, når man hele tiden skal lave om på
alting), mener man i landets andenstørste by.
Brugen af dialekterne i Danmark har
dog forandret sig meget. Dialekterne
går tilbage og mange hævder, at de vil
uddø i fremtiden. På grund af regionaliseringen og de moderne mediers udbredelse (TV, radio, internet) i Danmark
har sproget, hvor der indtil for en generation siden taltes dialekt, allerede udviklet sig i retning mod rigssproget.
En af årsagerne til denne udvikling
Her skal ikke bringes eksempler på
ser mange i den kendsgerning at det
gamle og glemte ord fra livet på landet,
gamle landsbyfællesskab er opløst.
som det var engang, men demonstreres,
Derfor spår mange, at dialekterne for
at dialekterne også er ydedygtige til at
fremtiden ikke har store overlevelsesbeskrive vores moderne hverdag.
chancer. Nok bor mange danskere stadigvæk i en landsby, men de har fået
1 Nordjylland kan man f.eks. høre
om »Hær we hane, der æ 'rd så skiøn, æ større social kontakt til den nære storby,
hvor arbejdspladsen, supermarkedet og
sol skjener mier en' owæ i Kjøwenuddannelsesinstitutionerne ligger. Men
havn« (Her ved havet, der er det så
i de områder i Danmark, som man
skønt, solen skinner mere end ovre i
førhen kaldte for 'udkanterne af provinKøbenhavn). Midtjyder, der, nok til stor
sen', trives dialekterne stadig. Navnlig i
forundring for mange, altså ikke kun leNordjylland, i Sønderjylland og på
ver i Århus, kan sige »Å a tøvs no et, a'
Bornholm har dialekterne kunnet holde
de' re i di va do saier dær« (Og jeg synes
sig bedre end andre steder i landet og
nu ikke, at der rigtigt, hvad du siger der)
her synes de at have større overlevelses»Fo de' æ en gevaldi' stue nøj lastbil
han har få 't. Sån' jen mæ s van 'hals. chancer.
De 'it' som mi' den gammel gro.« (For
I adskillige år eksisterede en skarp
det er en ret stor ny lastbil, han har fået.
skillelinie imellem provinsen og det
Sådan en med svanehals. Det er ikke
københavnske. I København talte man
som min den gamle grå).
det pæne sprog, og den, der kom fra provinsen, aflagde hurtigt sin dialekt eller
I Sønderjylland, fra en linie, der går
sit regionalt farvede dansk til fordel for
lidt syd for Kolding til syd for Esbjerg,
10
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rigssproget eller »københavnsk«. En
dansk talemåde udtrykker holdningen
til provinsboere i Hovedstaden før den
passende udtale er tillært. Man talte ofte
om en person med langsom fatteevne
som »den, der er kommet ind med firetoget«.
Navnlig i Steen Steensen Blichers
novelle »Æ bindstouw« fra 1842 eller
Hans Kirks »Fiskerne« fra 1928 bruges
dialektale træk ved sproget som et
særligt stiltræk til at kendetegne personerne.
Nogle af dialektforskellene lever i
moderat form videre i vores moderne
regionalsprog. Siden 1970'erne bruges
termen regionalsprog om det regionalt
farvede rigssprog, der tales i en region
eller en landsdel. Et ældre dansk udtryk
er landsdelsmål, og i den betydning
kendes det i dag stadig i Norge. Betegnelsen regionalsprog bruges på dansk
om en udtale, der er karakteristisk for et
regionalt farvet sprog, der kan variere
alt efter bruger og situation. Det er dog
ikke et sprog, der er standardiseret som
en landsdels eller regions officielle
sprog. Det betegner snarere en regional
farvning af især udtalen og ordvalget,
og det ligger derfor nærmere rigsmålet
end dialekten. Man taler i Danmark
hyppigst om østdansk og vestdansk,
men for den, der hører godt efter, eksisterer der flere regionale varianter.
Slang
Slang er en variant af hverdagens sprog,
der ikke er stilistisk neutral. Det kan
nok ikke betegnes som et bestemt sprog
i sproget, altså som et homogent fælles
sprog, der bruges af alle sprogbrugere.
Det drejer sig snarere om et sproglag,
der tager sig friheder og bryder med alment accepterede normer. Slang findes
overvejende i talesproget. På skrift bruges den hyppigt inden for skønlitteratu-

ren som et særligt stiltræk. Specielt på
ordforrådets område adskiller slang sig
fra standardsproget, selv om man også i
udtalen og syntaksen kan finde særheder. Vi benytter os alle af slang.
Slang kan være geografisk afgrænset, især til storbyerne, men udbredelsen gennem medierne (radio, fjernsyn
og internet) gør, at brugen af visse udtryk hurtigt bliver landsdækkende.
Slang bruges oftest indbyrdes af ungdommen. Adskillige ord i rigsdansk var
engang slangord, såsom knallert og dollargrin.
Men slang er dog oftest kortlivet og
lokalt præget, idet de fleste slangudtryk
kun lever i de lokale sprogmiljøer. Synonymer for adjektivet god såsom bred
ymer, (knæ)høj karse eller bare fedt
gælder i dag for forældede eller med to
aktuelle udtryk for at være out eller yt.
For blot få år siden var disse udtryk meget brugt over hele landet.
Fagsprog
Et fagsprog er en såkaldt teknolekt, der
benyttes af fagfolk, når de taler fag sammen. Her skal heller ikke fremføres eksempler fra sjældne eller uddøde erhverv, såsom cigarrullerens, tagbinderens eller bødkerens, men vises, at
moderne dansk også er ydedygtigt inden for moderne fag som IT, computer
eller autogensvejsning. Når altså en
tømrer taler om »at gerigterne er for
korte«, mener han »oversat« til normalt
dansk, at rammerne på en dør eller et
vindue ikke er lange nok. Navnlig indeholder de danske håndværkersprog
mange germanismer. Det er ord fra tysk
eller plattysk, der med middelalderens
teknologiske udvikling (farende svende) er kommet ind i det danske sprog.
Plattysk er en slags samlebetegnelse for
de nordtyske dialekter, der navnlig i
middelalderen stod stærkt som han¬
M Å L & M Æ L E 4-2001
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dels-, håndværker- og forvaltningssprog
i Norden. 1 dag fører det plattyske sprog
en mere tilbagetrukken tilværelse som
dialekt i Tyskland. På grund af dets stadige domænetab fik det i 1998 officiel
status som truet regionalsprog i Tyskland. Dermed gælder det som et beskyttet sprog ifølge Europarådets sprogpagt.
Fagsprog findes overalt, f.eks. også
når en landmand taler om galtene og
gyltene i stalden (de kastrerede orner og
de unge søer, der endnu ikke har født
grise) eller om at rugen drær. Når en
læge taler om en abnorinal appendiks
(en blindtarm), en jurist taler om fælleseje og særeje eller om arveladerens
mellemdøde børn (dvs. børn, der er
døde efter en forældredel, men før en
anden forældredel), eller når man inden
for skomagerfaget taler om at næserne
er gåetflade (at den forreste del af ydersålen på skoen er slidt). En skomager
kender flere forskellige skosåler end
den normalsprogede nemlig bl.a. mellemsål, for- og bagsål og slidsål. Det er
et særligt kendetegn for fagsprogenes
specialiserede syn på verden, som vi i
dagligsproget ikke altid har behov for.
Helt specielt inden for fagsprog taler
man om argot. Det kunne man også betegne for fagsprogsslang. Men det franske udtryk bruges om uofficiel sprogbrug inden for et bestemt fag eller en
social gruppe af især arbejdere. Når en
svejsemekaniker siger til den anden:
»Stik mig lige en ny trommestik og hold
aftrækkeren. Jeg skal lige ha' den der
12 'er svejset fast« (giv mig en ny svejseelektrode og hold aftrækkeren (specialværktøj). Jeg skal have 12'er-møtrikken svejset fast).
Når en IT-programmør snakker om
at rode i sovsen, så mener han at ændre
på kildekoden i et IT-program. Det er en
vittig oversættelse af det engelske quellsource. Eller hvis han taler om, at man
12
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stikker et kort mere i slottet, så vil han
forsyne bundkortet på en computer med
et yderligere indstikskort. Og når han
taler om at strikke en ny kommando
sammen, der passer til jlowen, så mener
han sagt på godt dansk, at tilføje en ny
kommando i computerprogrammet, der
skal passe til den data flow-plan, der
blev udarbejdet, før han begyndte at
programmere. Men fagsprog kan også
eksistere på tværs af faggrænserne. Før
PCernes tid talte man på mange kontorer om idiotblæk eller fjumrelak, når
man mente korrekturlak.
Udtrykket jargon betegner et ikkeofficielt fagsprog, der benyttes af en
faggruppe i ikke-officielle rammer. I
modsætning til argot drejer det sig om
en sprogbrug, der er mere lokal. Det kan
måske være en sprogbrug, der hersker
blandt servicechauffører i en bestemt
lufthavn: »En pickup på 4 'eren« kan betegne en afhentning ved lufthavnens
fjerde gate (udgang). Eller det kan betegne en sprogbrug, der kun kendes af
arbejderne på et bestemt dansk værft.
Erhvervssprog er en anden form for
dansk. Det betegner et selvstændigt fag
på uddannelserne på de danske handelshøjskoler. Der hersker dog uenighed om
dets betydning på moderne dansk. De
fleste danske forskere kan tilslutte sig,
at erhvervssprog er et sprog, der benyttes i erhvervslivet. Nogle mener, at det
er det professionelle sprog, der anvendes i erhvervslivet, som det kommer til
udtryk i breve, reklametekster, erhvervskorrespondan.ee, internetpræsentationer og mange andre former for professionel omgang med dansk sprog.
Med den definition har det dog adskillige fællestræk med reklamesproget.
Men sproget i reklamen har et andet formål end erhvervsproget.
Reklamesproget er et kunstigt sprog,
der med alle midler skal virke på kun-

den og få ham til at købe en bestemt
vare. Det er ikke fagsproget for et bestemt erhverv. Andre mener, at det betegner det sprog og den kommunikation, folk bruger hver især i forbindelse
med deres erhverv. Erhvervssprog hører
dermed altså ikke til et bestemt erhverv,
idet der findes mange forskellige erhverv og også tillige fordi grænserne
imellem erhvervene i vore dage bliver
brudt op.
Kancellisprog
Kancellisprog kalder man den skriftsproglige tradition, som bruges inden
for den offentlige forvaltning i stat, amter og kommuner. Forvaltningens sprog
opfattes af mange som identisk med
kancellisprog; men Dansk Sprognævn,
Statens Information og lignende institutioner gør sig i vore dage ihærdige anstrengelser for at få sproget i officielle
skrivelser til at være brugervenligt. En
anden betegnelse er officielt sprog, der
består af sproget i forvaltningen, rettenssprog eller lovsproget. Det er nok fornuftigt ikke at blande de tre udtryk, men
at dele dem op efter rettens tre områder:
lovgivning, forvaltning og domstole.
Det officielle sprog er stærkt præget
af skriftsprog. For eksempel kan man
modtage en officiel skrivelse, der begynder sådan: »Vedlagt fremsendes
skrivelser vedrørende skatteansættelserne for skatteårene 1997 og 1998.«
Eller i Forbrugeraftaleloven fra 1987
står der i paragraf 12 a: »En forbruger
kan træde tilbage fra en forsikringsaftale i overenstemme/se med reglerne i
dette kapitel (fortrydelsesret). Fortrydelsesretten gælder uanset, om forsikringstiden er begyndt eller ej.« Og også
stadig i vore dages mundtlige juridiske
sprog kan der forekomme vendinger,
der er stærkt præget af skriftsprog. For
eksempel kan det i retten under en for-

handling lyde som følger: »De påtalte
forhold, der ligger før den anklagedes
ophold på ... , er forældede. Følgelig
agter anklagemyndigheden ikke at foretage yderligere.«
Siden 1955 har Dansk Sprognævn
gjort sit til, at kancellisproget er blevet
mere borgervenligt. Der findes endda
en lov fra 1982, der påbyder, at sproget
i love og cirkulærer skal være borgervenligt og nemt at forstå. Og med jævne
mellemrum opstår der ønske om at
sende personalet i administrationen på
kurser i kommunikation, for at de skal
lære at skrive borgernært og forståeligt.
Udtrykket kancellisprog stammer i øvrigt fra middelhøjtysk Kanzelie med betydningen 'et rum i en myndighed, især
om en retssal, der er indhegnet med
skranker'. Ordet er et lån fra latin cancelli, der betyder 'skranker'.
Mange slags dansk
Det er glædeligt at kunne konstatere, at
interessen for beskæftigelsen med vores
modersmål er øget. Der findes mange
slags dansk. Derfor kan denne lille artikel ikke beskrive alle varianterne udførligt. Den tegner et billede af dagligdansk lige nu. Artiklen er tænkt som en
appetitvækker til at gå i gang med litteraturen om dansk, som det findes i vores hverdag. Lad os håbe, at tiltagene
for at fremme sprog- og grammatikundervisningen må finde god grobund
blandt de unge og blandt dem, der planlægger uddannelserne. Der eksisterer
mange varianter af dansk. Det er det
danske sprog, som vi nu kan følge med
i omkring os.
Lars Eriksen (f. 1957)
cand. phil, tysk jurist, ph.d.
adjunkt ved
Syddansk Universitet - Sønderborg
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Milepæle på barnets skrivevej
Sådan lærer et barn at skrive i hånden

»Mange studerende på universitetet
holder på blyanten fuldstændig som
børn i børnehaven. De sidder og trykker
med både pegefinger og langfingeren
oven på blyanten. De skriver langsomt,
besværligt og ikke så gerne. Der er tydligvis aldrig nogen, der har vist dem,
hvordan man holder på et skriveredskab.«
Sådan sagde dette blads redaktion til
mig, da de bad mig om at skrive om hovedpunkterne i den første udvikling af
håndskrift. Derfor skriver jeg her om tre
hovedpunkter - eller milepæle. Det er
milepæle, som både pædagoger, lærere
og forældre udmærket kan kende og
hjælpe børnene med at nå.
Skal børnene lære at håndskrive? Nu
klares jo meget skriveri via computeren.
Svaret er entydigt : ja. De skal både lære
at håndskrive og at skrive på computer.
Læseindlæringen støttes markant af, at
14
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børnene kender bogstaverne og kan
skrive dem, gerne før skolens indlæring
i 1. klasse. Og det er en overkommelig
sag for barnet og hjælpende forældre og
børnehave. Artiklen handler om disse
milepæle, og hvordan børnene kan
hjælpes med at nå dem. At nå milepælene er til nytte her og nu for barnet, og
de lægger tillige op til en velfungerende
håndskrift.
Grebet om blyanten 1. milepæl
Hånden er et vidunderligt redskab, som
kan en masse ting, fx at skrive. Den kan
lære at skrive bedre og tidligere, hvis
man er lidt opmærksom på den. Den
første milepæl er grebet om skriveredskabet:
Løft skrivearmen og støt albuen på
bordet nær kanten og lad armen falde
slapt ned på bordet foran kroppen. Med

