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Samfundstyper og sprog

Jæger-samler-samfund og sprog
• I langt størstedelen af menneskehedens historie var vi jægersamlere
• Sprog som gruppedannende
• Sprog som adskillende
• Gruppens størrelse og indavl som problem
• Konsekvenser for hvordan vi må opfatte jæger-samlersamfundenes sprog
• Overgangsritualer
• Tabu

Agerbrugets komme og sprog
• Stedfæstelse; bofasthed
• Kolonisering og kultivering
• Nomader og fiskere følger deres eksistensgrundlag der hvor det
går/svømmer hen
• Sameksistens mellem fiskende nomader og agerbrugere
• Fra nomader til husdyrbrug
• Fra sult til overflod
• Overflodens opsamling og fordeling: handel og bydannelser
• Administration af overflod: den første skrift og de første bysamfund

Hvad betyder det her for
sproghistorien?
Vi kender kun byernes tale ved at trænge
igennem deres skriftpraksis. Men
bønderne – og dem var der flest af havde i lang tid slet ikke nogen skriftlig
praksis!

Sproghistoriens paradoks
Vi vil vide hvordan folk har talt i gamle dage, men vi har
kun skrift som dokumentation
Eller:

Vi vil gerne vide hvordan dem der har kunnet
skrive, har skrevet. MEN: vi vil først og
fremmest vide hvordan de mange der ikke
kunne, har talt

Skrift og de andre sprogfunktioner
• De fire sprogfunktioner:
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Fokus på skrift
• De fire sprogfunktioner:

SPROGFUNKTIONER TALE

SKRIFT

PRODUKTION

tale

skrive

RECEPTION

lytte

læse

Historisk set: Alle taler, nogle lytter;
få skriver, lidt flere læser
• Sprogfunktionerne er i alle sprogsamfund
asymmetrisk fordelt der har altid været nogen der ikke
skrev eller læste
• Der har således aldrig været noget samfund med fuld
funktionel literacy for alle
• Hvad der er funktionel literacy veksler i øvrigt med
samfundets krav om deltagelse og dets
kommunikationsformer (fra ‘literacy’ til ‘semiocy’)
• Denne power point som eksempel

Hvordan adskiller skrift og tale sig?
Skrift gengiver indholdet af det der siges, men hvad kommer så ikke med?
• Taletempo: hvor hurtigt taler han/hun; hvor distinkt?
• Tryk, stød og længde: korset-korset; møller-Møller; å-åh
• Intonation (spørgsmålstegn, punktum og komma erstatter det vi i talen
signalerer med intonation)
• Enklitisk syntaks: Til lykke med’et [teˈløgmɛ’ð̩]
• Variation (forskelle mellem folk og mht samme persons måde at tale på
kommer normalt ikke med i skrift; skrift udjævner)
• Når skrift kommer ind i et samfund bygger den i udgangspunktet på den
dominerende kultur: latin eller angelsaksisk for DKs vedkommende

Hvad betyder det for
sproghistorien?
Det betyder at vi kun har de udvalgte fås
skriftlige efterladenskaber at gå ud fra,
når vi vil danne os et billede af hvordan
de mange talte

Og endnu værre:
Det betyder at vi hele tiden er nødt til at
slutte fra en ufuldstændig skriftlig gengivelse,
der hvor vi altså HAR en tekst, til nogle af de
vigtigste træk ved talen - netop fordi skriften
gør det vanskeligt at sige noget om tempo,
intonation, tryk og længde, med andre ord
alle de faktorer der er helt afgørende for den
lydlige udvikling

To modeller for forholdet mellem skrift og tale
• Skrift begynder som efterlignet (højtidelig) tale, men
selvstændiggør sig gradvis i takt med at dens
særfunktioner uddybes og dens produktionsvilkår
ændres
• Skrift og tale var fra begyndelsen helt forskellige
Begge modeller giver problemer for en direkte slutning
fra skrift til tale
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Danmark som eksempel

Dialektdanmark
• Befolkningen fordeler sig stabilt med 80 % på landet, 10% i
København og resten i de andre byer og købstæder
• Denne periode er præget af stedsspecifikke måder at tale på som er
opretholdt gennem generationer: dialekterne
• Dialekterne opdeler landet i egne men underopdeler igen disse egne
(Nørrejylland, Sønderjylland, Midtjylland, Sjælland, Nordfyn, Sydfyn
og øerne osv.) i mindre dele med hver deres karakteristika
• I dialektdanmark er der altid to talesprog til stede: Et prædikensprog,
som er mere eller mindre dialektfrit, og en dialekt (jf. Inge Lise
Pedersen om Luthers betydning for dansk sproghistorie)
• Denne situation varer, med modifikationer, frem til 1860erne hvor
industrialiseringen slår igennem

Det industrialiserede Danmark
• Det er ikke en selvfølge at industrialisering og urbanisering hører
sammen, men sådan blev det i Danmark
• Industrialiseringen begynder uden for storbyerne (Silkeborg, Brede)
men samler sig efterhånden om de store byer og forstærker disses
tiltrækningskraft: København, Ålborg, Odense og Århus bliver
magneter for arbejdsløse landarbejdere og deres familier
• A propos arbejdsløse landarbejdere: Der er en vis udvandring fra
Danmark men ikke nær så stor som fra Sverige og Norge (ca. 300.000
til USA, ca. 13.000 til Argentina)
• I de store byer organiseres industriarbejderne som et proletariat og
de får deres egen sociolekt, på tværs af hidtidige dialektforskelle

Servicesamfundet DK
• Styrkeforholdet mellem land og by ændres afgørende; næsten alle bor i byer
• Landet affolkes ganske vist men de mindre byer forbliver vigtige centre
• Storbyerne omformes til centre for serviceydelser og al produktion organiseres
på internationalt eller ligefrem globalt plan
• Det betyder en ny kontaktflade mellem DK og omverdenen og i takt hermed
øges indflydelsen af fremmede sprog, især engelsk
• De fleste servicesamfund er ikke i stand til at reproducere sig selv pga lave
fødselstal; indvandring kan ændre dette
• Globalt uddybes forskellen mellem rig og fattig og viden om de rige samfunds
rigdom er til rådighed for hvem som helst: migration er konsekvensen
• Service betyder at man tjener andre; måske indretter man sig også på dem

To eksempler: samme pointe
Lydudviklinger foregår i nutiden på en måde som
ikke afspejles i skriften
• I skrift viser variation sig som valg af forskellige
bogstaver; variation er oftest interindividuel
• I lyd foregår variationen som gradvise ændringer
i kvantitative mønstre som også gælder
intraindividuelt

Sproglig variation i servicesamfundet
Noget kunne tyde på at to tendenser gælder for sprog i de moderne
servicesamfund:
1: Der er mere sproglig variation i sprogsamfundene pga indvandring;
servicesamfundet er multilingualt; samtidig med at mange gamle dialekter
forsvinder eller udtyndes i forhold til standardsproget som breder sig
2: Man kan forestille sig at der er mere intraindividuel variation fordi
individet tilpasser sig mange forskellige samtalepartnere og talesituationer
Ingen af delene kommer nødvendigvis til udtryk i servicesamfundets
skriftproduktion men kan dog poppe op i sms-sprog og på sociale medier

4: Historien forfra igen

Nogle kilder til talesprog 1

Hvornår er et bogstav et bogstav?

Navnestof – særligt i diplomerne
• Knud den helliges gavebrev til Lunds domkirke
(1085)
• Kristian Hald: navneforsker og sproghistoriker
• Hvordan skal man som uddannet i latin (og som
stammende fra England?) skrive navnene på de
danske landsbyer som Knud den Hellige forærer
til domkirken i Lund?

I den hellige og udelelige treenigheds, faderens og sønnens
og den helligånds navn.
Vi ønsker, at det skal være vitterligt for alle kristne, hvorledes
jeg Knud den fjerde[1], kong Magnus'[2] søn, efter at have
overtaget riget som arv fra min fader har doneret St.
Laurentii kirke[3], som ligger i Lund – endskønt den endnu
ikke er fuldført – for at den til evig tid kan være en brud for
det lam[4], som bærer verdens synd, hellig for den hellige,
ubesmittet for dem ubesmittede, værdig for den værdige.
Men vi har gjort åbenbart, hvad og af hvad art denne kirkes
brudegave skal være, og vi ønsker med Gud til værn, at den
skal være retskraftig og urokkelig til evig tid med disse som
vidner: Rikwal, Svend og Sigvard, bisper, Hågen Jarl[5],
præsterne Arnold, Theoderik, Henrik og Godskalk,
stallerne[6] Alle, Hågen, Peder, Svend og Asser Ågesen. Det
er altså den jord, som Øpe Thorbjørnsen i Lund bødede for
sin fred[7]. I Lilla Uppåkra fire og et halvt bol[8], i det andet
Uppåkra lige så mange bol, i Herrestad otte bol, i Skälshög to
bol, i Flädie fem og et halvt bol, som Hågen gav til kongen, i
Hilleshög et halvt bol, i Håstad et bol, i Gärd i Venestad et
bol, i Skättilljunga et halvt bol, i Sövestad et halvt bol, som
Skore betalte for sin fred, og i Karlaby et halvt bol, som
samme Skore gav kongen for sin fred, i Brönneslöv et halvt
bol, som kongen indløste fra Thorgisl, Gunstens søn, i
Göingebygd i Sandby et bol.
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By og land i middelalderen

Byer opstår…
hvor der er handel!
• Der er handel hvor to veje krydses eller hvor man kan lægge til med
et skib
• Når der kommer handel, er der mange værdier samlet på ét sted
• De værdier skal beskyttes
• Derfor opstår der i mange tilfælde en borg som både huser den der
hersker over beskyttelsesmidlerne (soldater), og huser disse
• Den typiske by har en borg, en bymur og handelsboder samt kirker
• Den typiske by har også et marked

Ingen byer er selvforsynende
• Byer har behov for tilførsel af fødevarer af enhver slags
• Byer organiserer dermed en større region uden for den som
forsyningsområde
• Byerne bliver dermed afhængige af omegnen og omegnens bønder
bliver afhængige af byen
• I tilfælde af krig skal der være forsyninger inde i byen; derfor bygger
man lagre
• Der skal også være adgang til vand; hvis dette tilføres langvejsfra i
form af akvadukter (Granada, Rom), er byen sårbar ved en belejring

Bymuren
Alle de gamle byer har haft en bymur.
Vi kan se den f.eks. i Visby og i
Carcasonne (hvor den er
rekonstrueret). Bymuren var der for
at beskytte handelen og de værdier
den frembragte.
Bymuren skiller ‘ude’ fra ‘inde’ og
man kan kun komme ud og ind
gennem portene. Det giver til
gengæld mulighed for at kontrollere
alle varer og personer der kommer
ind og ud.
Murene viste sig at være en hindring
for byernes ekspansion i industriens
tidsalder, og i alle de moderne byer
kan man (gen)finde gamle volde som
frirum: München, Wien (Ringen),
Hamburg. I København er det Søerne
og Tivoli.

Pladsen

Markedet
Markedet er byernes raison d’être. Her
kan bønderne og gartnerierne fra
omegnen komme ind og tjene deres
penge og her kan borgerne få forsyninger
af enhver art, især friske madvarer.
Meget ofte er markedet placeret rundt
om eller nær ved de store centrale kirker,
katedralerne eller Münster’en og
organiseret omkring specifikke
markedsdage.
Billedet stammer fra et besøg på pladsen
foran Münster’en i Freiburg am Breisgau
hvor man stadig opretholder
traditionerne.

Hvad betyder det her for sproget?
• Byerne (og klostrene) er skriftcentrene i middelalderen
• I byerne mødtes byens borgere med de bønder der boede i omegnen – jo
større byer, jo større omegn
• I øvrigt varierede forsyningsområdet efter hvad man forsynede byen med
• Det betyder at omegnens bønder i hvert fald møder en måde at tale på
som er opstået i og efterhånden blevet karakteristisk for byerne – om de
tilpasser deres eget sprog hertil er et åbent spørgsmål
• Det er tænkeligt at dialektlandskaberne på denne måde bliver modelleret
af de store byer som bliver tyngdepunkter for regionen
• Og byerne i sig selv tiltrækker folk fra større afstande og bliver på den
måde arnesteder for nye moder inden for tale

Byernes sprog bliver standardsprog
• Efterhånden som der bliver brug for uddannet arbejdskraft der kan læse og/eller
læse og skrive, opstår der et uddannelsessystem
• I begyndelsen er det knyttet til kirken
• Med reformationen opstår et behov for at få religiøse tekster på de lokale sprog,
men hvilken form for lokale sprog? Reformationen skaber prestigesprog både i
skrift (Bibelsproget og sproget i religiøse tekster) og tale (prædikensproget)
• I dialektdanmark var der således både dialektale talesprog og en slags nationalt
talesprog, nemlig prædikensproget
• Teologerne blev uddannet i København
• Det fører videre til næste bølge hvor også industriarbejdernes børn bliver
uddannet i nationalsprogene og dermed møder udtaler og skriftformer som
afviger fra deres eget talesprog og som har en vis prestige
• Det må have været en nærliggende slutning at man skulle lægge sin tale om for
at blive til noget og vi har da også adskillige beretninger om netop det

6: Nogle kilder til talesprog 2

Før optagelsestiden

Bondedagbøger
• Var det kun mænd der skrev dagbog? (Ikke helt men der er kun 3 kvinder)
• Bondedagbogen er IKKE en intim personlig sag men et redskab til at forbedre
bedriften og hukommelsen; regnskaber og vejrlig dominerer
• Lars Nielsens kerse bære trær
• Alene det at der skrives en dagbog antyder at skriveren ikke er repræsentativ
men i stedet tilhører bondearistokratiet
antal
heraf fra 1700Bondedagbøger
Bondedagbøger – kilder til dagliglivet
tallet
v. Karen Schousboe, 1980
Øerne
68 (2 kvinder) 8

Dagbøgerne er en dårlig
kilde til de manges daglige
talesprog

Fyn

26

5

Nordjylland

38

4

Østjylland

23

3

Vestjylland

31

5

Sønderjylland

91 (1 kvinde)

32

Tingbøger
• Flere har foreslået at man kunne oplede de steder i de danske
tingbøger hvor skænderier refereres, for at se gengivelser der
• Det er et ædelt formål men det er spørgsmålet hvor meget det ville
give mht indsigt i bøndernes talesprog
• Tingbøgerne giver en fantastisk indsigt i dagliglivet på landet men vi
må kende skrivernes baggrund og uddannelse for at kunne kildekritisk
vurdere de sjældne passager hvor noget talt gengives

Sammenhængende tekst: Ole Kollerøds levned
• Hvem var Ole Kollerød?
• Kollerød var en dømt tyv og morder
• Hvornår skrev han sit levnedsløb?
• I 1840 hvor han var 38 og ventede på at blive henrettet
• Hvad var hans baggrund?
• Han havde kun meget ringe skolegang men havde læst i fængslet
• Her har vi altså en sammenhængende tekst skrevet af en person der var
helt uskolet bortset fra hvad han havde læst i Stokhuset mens han
ventede på sin dom og til sidst at blive henrettet
• Hvad viser den?

ia: ja
ieg: jeg
hiem: hjem
Ole Kollerød har ikke noget j
barre: bare
alvorre: alvor
hands: hans
Her er der indsat et d
in mølle: Ole Kollerød har stadig tre
køn i den ubestemte artikel

had: had
arbæde: arbejde
Ole Kollerød må altså have haft et
blødt d
stoer: stor
betyder det understøttende e stød?

Og så forskerne:
Fra RASK til LYNGBY og den danske
dialektologi

Rasmus Rask om de fynske bønders sprog
• Rask (1787-1832) var selv søn af en bonde og klog mand på Fyn
• Da han nedskrev sine standsfællers sprog fik han brug for en lydskrift
• Den konstruerede han (og reviderede den gennem hele livet) og
brugte den så til at nedskrive den første sprogprøve på midtfynsk. Vi
ved ikke hvorfra han har det lille brudstykke af en konversation men vi
ved at det er det første stykke sammenhængende tekst på fynsk
overhovedet
• Og det hænger så sammen med Rasks revolutionerende syn på
almuesproget
• Før Rask var der adskillige indberetninger fra præster med lokale
ordsamlinger. De er vigtige men kun ordsamlinger (leksikalier)

Kristen Jensen Lyngby, den første dialektolog
• Rask og hans samtidige N.M. Petersen og J. H Bredsdorff havde en fynsk
baggrund. Den første danske professionelle dialektolog Kristen Jensen
Lyngby (1829-1871) var fra Nibe og blev student fra Ålborg
• Han synes først at have fået interesse for de jyske dialekter gennem
broderen, Otto, som dør ung 1857
• Med K.J. Lyngby indføres den derefter brugelige opstilling af en dialekts
lydlige struktur efter hvad der svarer til oldislandsk; han grundlægger
dialektologien som en historisk sprogforskning
• Dette svarer faktisk fuldstændig til den samtidige tyske sprogforsknings
program: junggrammatikerne ønskede at studere lydlovene i de historiske
kilder og i de levende dialekter
• Lyngby blivet stamfaderen til en (lys)levende tradition for dialektforskning i
Danmark, se artikler samlet i Inge Lise Pedersens bog Fra folkemål til
multietnolekt (2009)

Resultatet af undersøgelsen
• Vi står med et slutpunkt nemlig dialektologernes optegnelser i
lydskrift af de traditionelle dialekter da de var ved at blive udtyndet
dvs. fra 1800-tallets begyndelse (Rask) og frem
• Før da har vi kun skriftlige kilder og spredte bemærkninger om
særlige udtaler (hos Høysgaard og Jacob Madsen Aarhus)
• Det sorte hul er altså perioden før dialektforskningen kom i gang; her
har vi kun skrift - og meget sjældent skrift fra dem der udgjorde det
store flertal: bønderne på landet
• Bondedagbøgerne er for sene og giver ikke meget mht talesprog for
de er præget af stor lyst og evne til at skrive korrekt
• Tingbøgerne indeholder kun spredte indslag og aldrig større stykker
sammenhængende samtale
• Vi må slutte os til tale ud fra hvad vi har af skrift!
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Tale og skrift i dag

Skrift og tale i dag
• Skriften er langt fra lydret; faktisk afspejler vokalbogstaverne i moderne dansk
ortografi ikke den sænkning der faktisk skete i løbet af middelalderen: spille,
pille; ej heller de mange svækkelser af konsonanterne: regne, vegne
• Variation i talens lyd findes hovedsagelig som kvantitative forskelle mellem
grupper og (næsten lige så store) forskelle på hvordan samme person taler i
forskellige situationer, men det fremgår heller ikke af skriften
• Talesprogets ordforråd er langt mindre end skriftsprogets
• Låneord fra engelsk har bredt sig i de unges talesprog men vi ved ikke om det er
et generationsfænomen eller en sprogforandring
• Talesprogets syntaks er en anden end skriftsprogets: -agtig er et eksempel
• Talesprogets tempo er muligvis forøget; det kan skrift aldrig vise os
• Afstanden mellem moderne skrift og nutidig tale er til at få øje på netop fordi vi
kan dokumentere den bedre i dag

Konsekvenser for sproghistorien
•Den store afstand mellem skrift og tale i dag
kan måske fungere som en advarsel om at
undgå for hurtige slutninger fra skrift til tale i
sproghistorien
•Måske var det også sådan i lange stræk af
historien
•Vi er tilbage ved alt det vi

ikke ved!
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