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Danske Stemmer-projektet går ud på ...
• at finde dansk sprog i Nord- og Sydamerika
• at bevare sproget for eftertiden
Corpus of American Danish (CoAmDa) 1,6 mio ord
 CoNAmDa (North American Danish): 669.000 ord
 CoSAmDa (South American Danish): 931.000 ord

• at undersøge sproget:
•
•

•

Hvad er forskellene til og hvad er lighederne med danmarksdansk?
hvad er mekanismerne i sprogforandringen? Demografiske faktorer,
netværksdannelse, men også de sproglige forudsætninger (danskspansk vs. dansk-engelsk)
Er der forskelle mellem Nord- og Sydamerika? Og hvorfor er de der?
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Danskhed i Argentina

Sted og dato

Indvandringshistorik
• Familie- og kædemigration 18501930; stærkest 1890-1914.
• Hans/Juan Fugl, Lolland,
foregangsmand og ledende figur.
• Ca. 13.000 udvandrere, ca. 8000
bliver boende; 25.000 ?
efterkommere
• Alle egne af Danmark; nok
overvægt af vestdanskere
• Entreprenante bosættelser;
landbrugsdrift; andelsvirksomhed
• Landmænd, landarbejdere; mejeri,
åbner cafeer/bar; håndværkere og
industriarbejdere.
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Danskere i Argentina
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Danish Voices in the Americas

Dias 8

Danskargentinerne
Eldorado, Misiones
Lille dansk bosættelse
Ca. 30 familier i 1920-30’erne
13 talere tilbage i 2015
Overordnet en svagere dansk
sprogkompetence

Buenos Aires
Enormt stor by
Dansk kirke, danske foreninger,
men ikke så tætte netværk
ca. 25 talere tilbage i 2014–2015

Danskertrekanten
Tætte netværk, danske klubber,
mange talere,
Endogami
Optaget ca. 110 i 2014–2015

Eldorado – ‘Skovdanskerne’

Buenos Aires – ‘Bydanskerne’

‘Danskertrekanten’ – ‘Pampadanskerne’
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Den danske kirkegård i Tres Arroyos
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Lyden af argentinadansk

Danske Stemmer i USA og Argentina

Sådan kan det argentinadansk lyde
Upåvirket

Dialektpræget

Standard-dansk

Stærkt spanskpræget

Dias
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Min mor hun elskede det her land
(EON, 73, K, 1½ gene; Eldorado)
1 INT

var jeres mor født i Argentina

2 EON

nej hun er dansker P hun var to år da hun kom P til P til øh P Arg-

3 EON

og øh det var sjov for-

4 INT

så hun er vokset op i Argentina

5 EON

ja ja P ja men h- til sidst følte hun sig mere argentiner end dansker

6 INT

jamen hvis hun kun var to år gammel da hun rejste herover

7 EON

ja selvfølgelig men øh

8 EON

men vi havde en gang også nogle journalister som skrev i Familie Journalen

9 EON

og på forsiden P der oe tog de et fotografi af min mor og mig P og øh P så skrev
de

10 EON

og min mor hun blev P hun blev gal P fordi de skrev at P hun kom til urskovene

11 AEA

helvede

12 EON

til urskovens helvede og det passede ikke for min mor hun elskede det her det her
land

13 EON

og det gør vi også

14 INT

ja

15 EON

selvom vi har det meget kritisk nu

16 INT

nå

17 AEA

ja meget meget slemt har vi det nu

18 EON

økonomi P nul øconomía

Argentina

Vi kan más o menos ordne os med at snakke
(GEJ, 65, K, 2½ gene.; Eldorado)
1. GEJ

ja jeg synes ikke jeg m- jeg mangler meget endnu

2. GEJ

for jeg tror altid når man læser så er det mere øh

3. GEJ

mere nemt at snakke P sådan

4. INT

ja så kan man holde det ved lige på den måde ja

5. GEJ

og nu har vi øh den øh forsamling med mine kusiner

6. GEJ

en gang om måneden eller sådan noget P til at snakke dansk

7. GEJ

og så morer vi os for nu- n- for vi skal finde den

8. GEJ

øh den øh ord som vi ikke kan huske

9. GEJ

og så skal vi alle sammen øh sætte vores hoved i blød og

10. GEJ

hvordan siger man det

11. GEJ

og så kommer vi til at grine af os selv

12. GEJ

pero vi kan mas o menos øh

13. GEJ

kan ordne os øh med at snakke

14. INT

ja

Altid siger de ”Er du tysker?”
(EPN, 75 år, K, 2½ gene.; Buenos Aires)

• Nej, nej, nej, nej, og jeg kom aldrig til kirken og heller ikke til
ungdomsforening eller noget som helst.
• Vi boede derude efter Quilmes, en station først i Quilmes, så
bagefter den næste station.
• Og jeg søgede efter arbejde, og så kom jeg ind til centrum, for jeg
så i en avis at de behøvede en .. til at arbejde papir, hvad hedder
det nu, kontorist.
• Og så tog jeg fejl (af?) adressen. Este, derfor, Rodriquez Peña, jeg
så R Peña, og så tog jeg fejl og tog til Roque Sáenz Peña.
• Og så kommer jeg.. . Der .. stod at man skulle komme efter klokken
seks, og jeg var der efter klokken seks.
• Selvfølgelig det hele var lukket. Den kontoret arbejdede til klokken
seks, så persiennerne de var nede.
• Og, øhm, så kigger jeg sådan ind, og så var der en fyr, og så siger
han, este, ”Hvad søger de efter?”
• ”Jeg søg- jeg har læst i avisen at I har brug for en kontorist.”
• ”Jo, ja ja, kom ind, kom ind,” sagde han.
• Så gik jeg ind, og så siger han ”Er du tysker?” Altid siger de ”Er
du tysker?”. ”Nej”, siger jeg, ”jeg er dansk afstamning”.
• Så siger han, este, ”Ah, fra Danmark”, sagde han. ”Vi arbejd(er?)
med danske skibe. Vi er repræsentant af Lauritzen. Og med svenske
skibe, Jørgensen Line og ba”.

Altid siger de ”Er du tysker?”
(EPN, 75 år, K, 2½ gene.; Buenos Aires)

• Nej, nej, nej, nej, og jeg kom aldrig til kirken og heller ikke til
ungdomsforening eller noget som helst.
• Vi boede derude efter Quilmes, en station først i Quilmes, så bagefter
den næste station.
• Og jeg søgede efter arbejde, og så kom jeg ind til centrum, for jeg så
i en avis at de behøvede en .. til at arbejde papir, hvad hedder det
nu, kontorist.
• Og så tog jeg fejl (af?) adressen. Este, derfor, Rodriquez Peña, jeg så
R Peña, og så tog jeg fejl og tog til Roque Sáenz Peña.
• Og så kommer jeg.. . Der .. stod at man skulle komme efter klokken
seks, og jeg var der efter klokken seks.
• Selvfølgelig det hele var lukket. Den kontoret arbejdede til klokken
seks, så persiennerne de var nede.
• Og, øhm, så kigger jeg sådan ind, og så var der en fyr, og så siger
han, este, ”Hvad søger de efter?”

• ”Jeg søg- jeg har læst i avisen at I har brug for en kontorist.”
• ”Jo, ja ja, kom ind, kom ind,” sagde han.
• Så gik jeg ind, og så siger han ”Er du tysker?” Altid siger de ”Er du
tysker?”. ”Nej”, siger jeg, ”jeg er dansk afstamning”.
• Så siger han, este, ”Ah, fra Danmark”, sagde han. ”Vi arbejd(er?) med
danske skibe. Vi er repræsentant af Lauritzen. Og med svenske skibe,
Jørgensen Line og ba”.
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Spansk indflydelse
Man skal jo praktisere for at kunne spille klaver.
Jeg konnekterede ledningerne, for ellers … .
Vi boede i mange år ude i campen.
Men, bueno, det gik jo som det skulle.
Jeg lavede ikke secundario . (= fra 7. kl.)
Han var i Bariloche, han var i Mendoza, og da [Ø] kom tilbage igen,
så kendte vi så os igen.
Provinserne rører sig. (= grænser op til hinanden)
for nu det bruges ikke mere; og det fik vi før ikke
.. tæt ved tusind 800 hektarer eller sådan noget lagde han

Sted og dato

Særligt dansk:
I starten havde vi ikke noget isskab.
arbej (for arbejde)
aldersdreng , jernstakit , familietræ , ølfabrik, normalskolen
søgede, gåede, har sælget, (han) arbej
en hus, den marked, min arbej

Dias
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Nærstudie 1: Meget mere mere eller mindre
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Sagens kerne
og så en fra Italien som man mere eller mindre gebrokkent kunne
tale med

eller du tager mere eller mindre til Norge der er det ...
man kan sove i en dag mere eller mindre
der blev der lavet et øh pænt hus øh mere eller mindre lille ikke
sandt
jeg blev færdig for et år siden hvad to år siden mere eller mindre

 ligesom brugt lidt uvant-agtigt?

Danske Stemmer i USA og Argentina

Kalke fra spansk más o menos?
• Umiddelbart samme betydning, både af enkeltdele og af den

samlede frase
• Fonetisk lighed: 2 x [m] og ensartet trykmønster
• Bruges mere eller mindre på den ‘danske måde’?

Dias
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Verdnen af approksimative adverbier
Moderne dansk

Argentinadansk

Dialektalt dansk

(CoSAmDa; n=653.340)

(Cordiale; n=1.027.000)

(LANCHART;
n=9.281.051)

cirka

32 (6 %)

62 (10,2 %)

868 (16.5 %)

godt og vel

3 (0.6 %)

4 (0.7 %)

26 (0.5 %)

mere eller mindre

103 (19.4 %)

3 (0.5 %)

236 (4.4 %)

næsten

342 (64.5 %)

405 (66,5 %)

3,691 (70.3 %)

omkring (ved)

46 (8.7 %)

70 (11,5 %)

387 (7.4 %)

omtrent

4 (0,7 %)

65 (10,7 %)

43 (0.8 %)

530 (100 %)

609 (100 %)

5,251 (100 %)

Total

Sted og dato

Syntaks
Som svar

¡ha!, ja mere eller mindre ¡ha!
Sí, mere eller mindre
I sætningskernen

med os andre snakkede han mere eller mindre almindeligt
eller du tager mere eller mindre til Norge
... da min kone mere eller mindre lærte at tale dansk
for de var mere eller mindre samme alder
Uden for sætningskerne

hun var lige motoren til familien mere eller mindre
ja hun har ikke nogen danske i familien mere eller mindre

Dias
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Resultat 1: Syntaks for mere eller mindre som svar
Argentinadansk

Moderne talt dansk

Som svar, ikke
sætning

16 (13 %)

10 (3 %)

I sætning

82 (64 %)

217 (75 %)

Efter sætning

30 (23 %)

63 (22 %)

128 (100 %)

290 (100 %)

Total
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Resultat 2: mere eller mindre som modifikator
Især forskydninger når måleligt eller tælleligt indhold:

Tidspunkt
• jeg blev færdig for et år siden hvad to år siden mere eller mindre
Periode
• har jeg boet øh otte skal vi sige øh ti tolv år mere eller mindre
Mængde
• i løbet af 20 år så havde vi de her 800 hektarer mere eller mindre

Afstand
• der skal du nogle kilometer ti kilometer eller sådan mere eller

mindre
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Resultat
• Generelt ‘overforbrug’ i forhold til moderne dansk (og
‘underforbrug’ af næsten og cirka)
• Oftere som svarstørrelse
Hvorfor? – Blevet allround-hedge? – Gammelt sprogbrugsmønster?

• Meget gerne, og meget mere som modificerende tidspunkt,
mængde osv.
‘Approksimativ talestil’? – Særligt argentinaspansk?

Nærstudie 2: Genusvaklen

Dias
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Problemet
begyndte du en fag ikke sandt så så blev du færdig ellers
han har en firma med mange andre lastbiler

jeg kendte altid Mauricio men vi vi kom sammen i den år
jeg kan godt læse i øh i en almindelig billedblad
da jeg var i ambassaden for at se hvad jeg kunne få passen
vi væltede med vognen ned i flodet

Dias
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Genus er forbløffende(?) stabilt, men...
Ikke som DKdansk

Som DK-dansk

Total

Bestemthedssuffiks

85

1.2 %

7.291

98.8 %

7.376 100 %

Possessivt pronomen

84

2.2 %

3.694

97.8 %

3.778 100 %

Ubestemt artikel

428

6.4 %

6.237

93.6 %

6.665 100 %

Demonstrativt
pronomen

175

6.7 %

2.454

93.3 %

2.629 100 %

Total

772

3.8 %

19.676

96.2 % 20.448 100 %

Dias
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Hvem gør det – og hvornår: Statistik
Sociale faktorer
a)
b)
c)
d)

Alder (45-102)
Talers køn (2 stk.)
Sted: Pampaen, Buenos Aires, Eldorado
Indvandrergeneration

Sproglige faktorer
a)
b)
c)
d)

Utrum vs. neutrum
Type af bestemmer
Simpelt vs. komplekst syntagme
Grad af kompleksitet: Ét eller flere elementer

Dias
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Hvilken rolle spiller de sproglige faktorer?
Usikkerhed
DK-danske neutrumord

Ja, klart

Komplekse syntagmer (= med adjektiver)

Ja

Eldorado-talerne

Ja

Alder

Joh, men …

Afhængig faktor: Standarddansk genus (ja – nej)
Observationer: n=13.072
Tilfældige faktorer:
• Taler (n=90)
• Kerne-substantiv (n=1.532)

Dias
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‘Alder’ kun relevant for neutrumsord

3

4

common

2
1

DKDanishGender

0
-1

CorrectGender

neuter

50

60

70

80
Age

90

100
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Argentinadansk genus: Resultat
• Genus er, trods alt, forholdsvis stabilt

• Genusmarkering på frie, foranstillet determiner mindre
stabilt end på bestemthedssuffiks
• Ustabilitet i retning af overgeneralisering af utrum
• Eldorado-talere mere usikre end andre talere

• Kompleksitet betyder noget
• Ældre talere (lidt) bedre end yngre

• Ingen effekter: Type af determiner, talers køn, ‘generation’,
grad af kompleksitet
• Ikke spansk indflydelse – hvorfor så ændring?

01-11-2018

Nærstudie 3: Ordforråd i Argentina- og
Nordamerikadansk

39

Sted og dato

Dias
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Ord fra majoritetssproget
• Argentina

4.100 ord fra argentinsk spansk (0,9 %)

• USA

7.460 ord fra amerikansk engelsk (4,2 %)

• Canada

1.750 ord fra canadisk engelsk (2,3 %)
Argentina

Canada

USA

Kulturlån

15 % (mad, kultur,
zoologi)

7,6 %

3,6 %

Metasproglig kommentar (hvad

13 %

<1%

hedder det nu, come se dice, ..)

 Kulturlån etablerede og konsistente i argentinadansk, mere tilfældige
og sporadiske i Nordamerika

 Bevidsthed om dansk vs. ikke-dansk hos dansk-argentinerne, ikke i
Nordamerika

Sted og dato

Låneord, ordklasser og konservatisme
100%
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
argda

amda
Adj

Adv

Art

Konj+Disk

Num

canda
Præp

Pron

Subst

Verb

Dias
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Opsamling
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Projektet går ud på...
• at finde dansk sprog i Nord- og Sydamerika
• at bevare sproget for eftertiden
Corpus of American Danish (CoAmDa) 1,6 mio ord
 CoNAmDa (North American Danish): 669.000 ord
 CoSAmDa (South American Danish): 931.000 ord

• at undersøge sproget:
•
•

•

Hvad er forskellene til og hvad er lighederne med danmarksdansk?
hvad er mekanismerne i sprogforandringen? Demografiske faktorer,
netværksdannelse, men også de sproglige forudsætninger (danskspansk vs. dansk-engelsk)
Er der forskelle mellem Nord- og Sydamerika? Og hvorfor er de der?

Sted og dato

To forskellige slags udenlandsdansk

Argentinadansk

Nordamerikadansk

Nye ord

familietræ, jerngitter,
aldersdreng, ølfabrik

Ingen observeret

I dag jeg kommer

Kun yngre

Oftere, 10-12 %

Jeg kommer i dag ikke

Til stede

Ikke observeret

Udtale

tj, blødt g (bjerge)
Sammenfald af /oː/ og /ɔː/

Meget lidt (krigen)

Gåede, søgede ..

Uregelmæssigheder noget
udbredt

Meget, meget lidt

En hus, en marked ..

Vaklen

Ingen vaklen

Sprogets status

Langsom død, tales stadig
Op til 5. generation

Hurtig død
Få 3.-generationstalere

Dias
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Hvad ved vi nu om dansk i USA og Argentina?
Hvad spiller en rolle for opretholdelse af sproget?
• bosættelsesmønstre: samlet bosættelse = netværk
• ægteskab inden for gruppen
• holdninger: åbenhed vs. lukkethed over for andre

Amerikadansk og argentinadansk er præget af...
• meget stor inter- og intratalervariation
• meget lille forhold til nutidens talte dansk
• Lokale, normerende instanser ?
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Sted og dato

Hvis man vil vide mere:
https://danskestemmer.ku.dk/lydkort/

Dias
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Tak!
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