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Introduktion 
 
Af BJARNE SIMMELKJÆR SANDGAARD HANSEN 
 
 
Hovedparten af artiklerne i nærværende bind af Danske Talesprog hidrører fra en 
workshop om Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter, der blev til takket være 
en generøs bevilling fra Ulla og Børge Andersens fond for sprogvidenskabelig 
forskning, og som blev afholdt i kvælende midsommerhede på Københavns Uni-
versitet den 17.–18. juni 2021. Idéen til og behovet for denne workshop udsprang 
af et igangværende forskningsprojekt under det VELUX-finansierede projekt Ly-
den af Hovedstaden om en sprog- og kulturhistorisk beskrivelse af de københavn-
ske omegnsdialekter. Konkret skal dette projekt kortlægge de københavnske om-
egnsdialekters særpræg samt deres sprog- og kulturhistorie via en diakron og syn-
kron analyse af hhv. amager- og skovshoveddialekten, herunder rekonstruktion af 
tidligere ubelagte stadier af disse dialekter via systematisk sammenligning med de 
omkringliggende dialekter. Da de nævnte to dialekter i sig selv er forholdsvis 
sparsomt belagt og beskrevet, og da de kunne synes at være blevet påvirket i vari-
erende grad af nabodialekter, syntes det formålstjenligt for projektet og for det 
dialektologiske forskningsfelt overhovedet at få igangsat nye og styrket eksiste-
rende dialoger mellem forskere, der beskæftiger sig med disse dialekter samt med 
tilgrænsende sprogvarianter både østensundsk (bornholmsk og sydsvensk/skånsk) 
og vestensundsk (københavnsk og sjællandsk ømål i øvrigt). 
 Workshoppen bestod af ti foredrag og fire rundbordsdiskussioner. Oprindelig 
skulle der have været tolv foredrag, men to foredragsholdere måtte beklageligvis 
melde afbud, nemlig Miguel Vázquez-Larruscaín og Nikolai Brink Sandbeck med 
foredragene Conflicting vowel and consonant length in Copenhagen Speech og De 
substantiviske n-stammers udvikling i østdansk og anvendelse af sprogteknologi 
til rekonstruktion. Af de ti foredrag, der blev holdt på workshoppen, er de syv 
repræsenteret i artikelform i dette bind af Danske Talesprog. Det drejer sig om 
Asgerd Gudiksens Ømålsordbogens samlinger som sproghistorisk kilde, Henrik 
Hovmarks Dialektoptegnelser fra øresundsfiskerlejerne i 1932 – og spørgsmålet 
om øresundsmålene, Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansens Skovshoveddialek-
ten: en lingvistisk beskrivelse, Pia Quists Frøuwerne på torvet. Hvordan Amager- 
og Skovshoved-dialekterne forblev in business i København, Alex Speed Kjeld-
sens Gudjimmaswenst æjlle gott gammalt borrijnholmst? Morfologisk forenkling i 
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Gudhjem i kølvandet på pesten i 1654, Sune Gregersens Proksimativt færdig ’lige 
ved’ i ømål og bornholmsk og endelig David Håkansson og Henrik Rosenkvists 
Utbrytningsliknande konstruktioner i skånska. De sidste tre foredrag er derimod 
ikke, nemlig Yonatan Goldshteins Rekonstruktion af prosodiske forhold, Alex 
Speed Kjeldsens Bornholmsk ordbog. Metaordbogen som sproglig ressource og 
Michael Lerche Nielsens Rune-bornholmsk? På sporet af de tidligst kendte born-
holmske dialekttræk. I det følgende præsenterer jeg de syv artikler i den rækkeføl-
ge, som de foredrag, de er baseret på, blev holdt på workshoppen; artiklerne er 
ordnet i samme rækkefølge i dette bind. Til slut præsenterer jeg emnerne for de 
fire rundbordsdiskussioner. 
 På den første af de to workshopdage, torsdag den 17. juni 2021, koncentrerede 
foredragene og rundbordsdiskussionerne sig om fortrinsvis vestensundske forhold, 
herunder i særlig grad de nordsjællandske kystdialekter og amagermål. Asgerd 
Gudiksens artikel Ømålsordbogens samlinger som sproghistorisk kilde tager dog 
de vestensundske dialekter op i bredere forstand og behandler dem ud fra en mere 
metodefokuseret synsvinkel, idet hun diskuterer visse problemer ved udnyttelsen 
af Ømålsordbogens samling af skriftlige dialektoptegnelser med særligt henblik 
på samlingen som lydhistorisk kilde. Efter en redegørelse for optegnelsestyper og 
metoder giver hun eksempler på tolkningsproblemer, som den heterogene udtale-
beskrivelse kan medføre, og viser, med udgangspunkt i udvikling af glda. iū i 
sjællandsk, hvad samlingen kan bidrage med, og hvad ikke. 
 Henrik Hovmark fortsætter metodefokusset i sin artikel Dialektoptegnelser fra 
øresundsfiskerlejerne i 1932 – og spørgsmålet om øresundsmålene, men koncen-
trerer sig mere specifikt om dialekterne i de nordsjællandske fiskerlejer. I artiklen 
giver han således en beskrivelse af en målrettet indsamling af data fra øresundsfi-
skerlejerne i 1932 som led i fremskaffelsen af materiale til Ømålsordbogen, her-
under en redegørelse for, hvor meget data der blev indsamlet og hvordan, og hvil-
ke typer af data der blev indsamlet og af hvilken kvalitet. Han diskuterer også, 
hvordan materialet evt. kan belyse spørgsmålet om eksistensen af et særligt øre-
sundsmål med f.eks. skånsk-svenske træk, og peger på en række forudsætninger 
og faldgruber, som der i givet fald skal tages højde for ved en sådan brug. Med 
udgangspunkt heri giver han eksempler på mulige sproglige særtræk for øresunds-
fiskerlejerne i materialet, og endelig peger han på bestemte sociokulturelle og 
historiske forhold, herunder kontakten til København, der har betydning for op-
komsten af et evt. øresundsmål og for vurderingen af sproglige træk fra øresunds-
fiskerlejerne i materialet fra 1932 og senere. 
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 Spørgsmålet om øresundsdialekten tager også Bjarne Simmelkjær Sandgaard 
Hansen op i sin artikel Skovshoveddialekten: en lingvistisk beskrivelse. Som indi-
keret i titlen indsnævrer han dog sit geografiske fokus yderligere til kun en enkelt 
dialekt ved Øresund, skovshoveddialekten, hvori han beskriver en række rigs-
målsafvigende sproglige træk, som han sammenligner med identiske træk i de 
omgivende sprogvarianter (øvrigt sjællandsk, københavnsk, skånsk og born-
holmsk) med henblik på at bestemme dialektens kontaktsproglige udviklingshisto-
rie og placering i det sydskandinaviske dialektkontinuum. De undersøgte sprogli-
ge træk omfatter udbredelsen af schwa-assimilation og -apokope, distribueringen 
af a-kvaliteter, udviklingen af visse langvokaler til diftonger og glidere (med sær-
ligt fokus på refleks af glda. ū), fremskydningen af visse bagtungevokaler, stødets 
udbredelse og type, intonationsmønstret, diverse vokalforlængelser, behandlingen 
af glda. p i postvokalisk stilling (modsvarende rm. b), udviklingen glda. -pt/-bt > 
-ft, svækkelsen af ð, likvidassimilationen i de oprindelige sekvenser -rg-, -rv-, -lg- 
og -lv-, affrikationen af initialt t, assibileringen af oprindeligt skj, substantivernes 
genus, adjektivbøjningen ved attributiv brug, pronominernes form og brug, valget 
af hypotaktisk konjunktion i visse sætningstyper og enkelte leksikalske forskelle. 
 Hvor forrige artikel udelukkende fokuserer på at beskrive sproglige træk i en 
mulig øresundsdialekt, lægger Pia Quist snittet mere sociolingvistisk i sin artikel 
Frøuwerne på torvet. Hvordan Amager- og Skovshoved-dialekterne forblev in 
business i København og fokuserer samtidig ikke kun på skovshoveddialekten, 
men inddrager også amagermålet. Baseret på analyser af båndet dialektmateriale 
samt billeder og skriftligt kildemateriale fra Københavns Museum, DR og Center 
for Dialektforskning ved Københavns Universitet præsenterer hun således mulige 
forklaringer på, hvorfor skovserne og amagerbønderne langt op i 1900-tallet holdt 
liv i henholdsvis skovshoveddialekten og amagermålet. Hun anlægger som nævnt 
et sociolingvistisk perspektiv og argumenterer for, at dialekterne ikke kun funge-
rede som lokale identitetsmarkører i en modsætningsrelation til det københavnske 
borgerskab, men også, og formentlig endnu vigtigere, at dialekterne har fungeret 
som ’branding’, når skovserne og amagerbønderne solgte deres varer på de kø-
benhavnske torve. På den måde tilføjer hun også endnu et væsentligt aspekt til de 
overvejelser om dialektmøderne i København og omegn, som Henrik Hovmark 
gør sig i sin artikel. 
 De foredrag, der var programsat dagen efter, altså fredag den 18. juni 2021, 
fokuserede som nævnt i højere grad, om end ikke udelukkende på østensundske 
forhold. Således får Alex Speed Kjeldsen med sin artikel Gudjimmaswenst æjlle 
gott gammalt borrijnholmst? Morfologisk forenkling i Gudhjem i kølvandet på 
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pesten i 1654 flyttet os fra sjællandsk til bornholmsk og nærmere bestemt til spro-
get i Gudhjem, som i ældre tid udviser en række særtræk i forhold til traditionelt 
bornholmsk, herunder navnlig en udpræget tendens til at foretrække mere regelret-
te (systematiske) bestemte former af substantiver. Han argumenterer i artiklen for, 
at disse særformer må betragtes som morfologiske forenklinger (analogidannel-
ser), idet de tolkes som et resultat af koineisering i et samfund med markant 
svensk (fastlands-østdansk) indvandring i anden halvdel af 1600-tallet, efter at 
pesten i 1654 havde lagt byen stort set helt øde. Ud over at give en samlet oversigt 
over de relevante forhold i traditionelt bornholmsk bidrager han bl.a. med et for-
søg på forklaring af formernes opståen (som resultat af koineisering) og med en 
påpegning af parallelle udviklinger i yngre bornholmsk, idet han fremhæver, at 
traditionelle dialektændringer og koineisering kan føre til parallelle resultater. 
Samtidig vidner analysen om, at den sproghistoriske udvikling kan være mindre 
lineær end ved første øjekast. 

Sune Gregersen bliver med sin artikel Proksimativt færdig ’lige ved’ i ømål og 
bornholmsk i det bornholmske, men begrænser sig ikke til det. Han undersøger 
nemlig brugen af færdig i betydningen ’lige ved’ i traditionelt ømål og born-
holmsk, som i ieg var færdi at qvæles ’jeg var lige ved at kvæles’ (Ole Kollerød). 
Han beskriver dette som en såkaldt proksimativ aspektkonstruktion og undersøger 
dens syntaktiske og semantiske egenskaber i et mindre tekstkorpus, idet han påpe-
ger, at proksimativt færdig i ømål og bornholmsk adskiller sig fra hinanden, både 
hvad angår semantik, morfologi og brug af præposition. Endelig diskuterer han 
kort konstruktionens udbredelse i ældre dansk skriftsprog (indtil det 19. århundre-
de) og i andre skandinaviske dialekter. 

Med workshoppens sidste foredrag og følgelig den sidste workshopafledte ar-
tikel i dette bind tager David Håkansson og Henrik Rosenkvist os til det sidste 
traditionelt østdanske område, skånsk, med deres artikel Utbrytningsliknande kon-
struktioner i skånska. I artiklen giver de nemlig en baggrund for en række kon-
struktioner, der findes i både skånske og danske dialekter, og som minder om 
standardsvenske sætningskløvninger, og kortlægger den variation, der findes i 
skånsk med hensyn til både grammatiske egenskaber (såsom valg af subjekt og 
hypotaktisk konjunktion) og pragmatisk funktion. Herefter tager de udgangspunkt 
i forskellene mellem konstruktionerne for en dybdegående diskussion, hvor de 
relaterer de skånske kløvningslignende konstruktioner til andre lignende typer af 
sætningssammenføjning: kløvninger, præsentationer og konstruktioner med egent-
ligt subjekt, idet de i særlig grad fokuserer på en eksplikativ konstruktion, som de 
betragter som en særlig form for relativ sætningssammenføjning. 
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 Ud over nærværende introduktion og føromtalte syv artikler indeholder dette 
bind også to artikler, hvis indhold ikke blev præsenteret på workshoppen. Tilfæl-
det vil, at den ene af artiklerne, Lars Brinks Fordelingen af [Â(·)] og [α(·)] i Kry-
gers nordsjællandsk, tematisk passer ind i en del af workshoppens og de deraf 
afledte artiklers fokusområde, nemlig traditionelle (sjællandske) ømålsdialekter. 
Nærmere bestemt diskuterer han fordelingen af [α(·)] og [Â(·)] i en nordsjællandsk 
dialekt omkring 1880 og viser, at denne fordeling kan forklares historisk ud fra en 
hypotese om tre lydlove, som han efterfølgende tidsbestemmer ved hjælp af låne-
ord fra 1500-, 1600- og 1700-tallet. Den sidste artikel, “Så kommer der kraftede-
me to altså, what the fuck”. Bandeord i Ex on the beach af Margrethe Heidemann 
Andersen og Marianne Rathje, passer med sit studie af bandeord i unges talesprog 
ikke til workshoppens tematik som sådan, men ligger til gengæld fint inden for 
Danske Talesprogs normale fokusområde. 

Som tidligere nævnt indeholdt workshoppen ikke kun foredrag, men også fire 
rundbordsdiskussioner. Den første af disse, Sjællandsk, københavnsk og rigsmål, 
fokuserede på snitfladerne mellem disse tre sprogvarianter. Spørgsmål, der blev 
diskuteret, omfatter således, hvordan vi kan vide os sikre på, om en given ældre 
sprogform hos en taler eller skriver fra københavnsområdet er udtryk for en rigs-
målsform, en sjællandsk form stammende fra omegnslandsbyerne eller en køben-
havnsk form. Og om den oprindelige københavnske sprogvariant mon i virke-
ligheden var så godt som identisk med omegnens eller med foredragssproget (før 
ca. 1840) eller rigsmålet (efter ca. 1840), som også har København som sit primæ-
re udgangspunkt. Med andre ord søgte workshoppens deltagere i fællesskab at 
afdække, hvor standardiserede sprogvarianterne i og omkring København var på 
forskellige tidspunkter, hvor mange varianter af dansk man egentlig må regne med 
i området, og hvordan der kan føres bevis herfor. 

Den anden rundbordsdiskussion, Traditionelle dialekter i et sociolingvistisk 
perspektiv, havde til formål at belyse netop dette emne. Inden for de seneste år har 
sociodialektologien tilføjet flere interessante aspekter til analysen af, hvordan de 
traditionelle dialekter (også) bruges med bl.a. bornholmsk og de københavnske 
omegnsdialekter som eksempel. Workshoppens deltagere satte sig således for at 
diskutere, om andre traditionelle dialekter med fordel kan sættes i lignende per-
spektiv, og hvilke sociale faktorer der kan have indflydelse på dialekters hhv. hur-
tige og langsomme forandring eller død. Begge de to hidtil nævnte rundbordsdi-
skussioner var programsat torsdag den 17. juni 2021 sammen med de foredrag, 
der fortrinsvis fokuserede på vestensundske emner. 
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Fredag den 18. juni 2021 flyttedes fokus som nævnt til fortrinsvis østensund-
ske emner. Dette fokus fremgik tydeligst af den tredje rundbordsdiskussion med 
titlen ”Dansk eller svensk?” Østdanske dialekter før og nu og deres placering i 
det skandinaviske dialektkontinuum. Her blev det diskuteret, hvad østdansk egent-
lig indebærer, idet de traditionelle østdanske dialekter har nogle træk til fælles 
med dansk, men andre til fælles med svensk. Eftersom sådanne forhold indikerer 
en dialektkontinuumsituation, centreredes diskussionen om, hvad der er svensk, 
hvad der er dansk, hvor grænsen går såvel nu til dags som før i tiden, hvilke (typer 
af) sproglige træk der vejer tungest i vore vurderinger, og ikke mindst om det 
overhovedet giver mening at forsøge at sætte nationalsprogsprædikater som dansk 
og svensk på de østdanske dialekter. 

Ved den fjerde og sidste rundbordsdiskussion med titlen Rekonstruktion af dia-
lekt behandledes en række udfordringer ved arbejdet med ældre dialektstadier, der 
ikke er belagt i lydoptagelser og optegnelser, men i bedste fald kun (sporadisk) i 
skriftsprog. Spørgsmål, der blev søgt besvaret, omfattede således, i hvilken grad 
det er muligt at rekonstruere de danske dialekters ældre stadier, i hvilken grad vi 
tør løbe an på, at skriftsproget er tro i sin gengivelse af (hverdags)talesproget, og 
om vi overhovedet behøver skriftlige kilder fra tidligere tider, eller om vi med den 
komparative metode slet og ret kan rekonstruere beslægtede dialekters evt. fælles 
forstadie ud fra senere tiders dialektoptegnelser og -lydoptagelser og på baggrund 
af sådanne sammenligninger og rekonstruktioner opstille sandsynlige scenarier for 
de udviklingsprocesser, dialekterne hver især må have gennemgået. 

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til Ulla og Børge Andersens fond 
for sprogvidenskabelig forskning for så generøst at have finansieret og dermed 
muliggjort afholdelsen af den workshop om Traditionelle ømåls- og østdanske 
dialekter, som hovedparten af artiklerne i nærværende bind af Danske Talesprog 
hidrører fra; til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og Det Humani-
stiske Fakultet ved Københavns Universitet for at have stillet faciliteter til rådig-
hed til workshoppens afholdelse; til projekt Lyden af Hovedstaden for at have 
finansieret, igangsat og faciliteret den forskning i de københavnske omegnsdialek-
ter, der gav anledning til idéen om at holde workshoppen; til Danske Talesprogs 
redaktion for at stille tidsskriftet til rådighed for udgivelse af nærværende work-
shoprapport samt for arbejdet med at redigere denne; og ikke mindst til alle delta-
gerne på workshoppen. Uden alle jer havde det hverken været muligt at planlægge 
workshoppen, afholde den eller udgive workshoprapporten. Tusind tak! 
 
Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen 



Ømålsordbogens samlinger som  
sproghistorisk kilde 
 
Af ASGERD GUDIKSEN 
 
 

Artiklen diskuterer problemer ved udnyttelsen af Ømålsordbogens samling af 
skriftlige dialektoptegnelser med særlig henblik på samlingen som lydhistorisk 
kilde. Samlingen er righoldig og indeholder mange unikke oplysninger der ikke 
er overleveret i andre kilder. Det er imidlertid en heterogen samling, der må 
vurderes kildekritisk i forhold til de vilkår den er blevet til under. Efter en rede-
gørelse for optegnelsestyper og metoder giver artiklen eksempler på tolknings-
problemer som den heterogene udtalebeskrivelse kan medføre, og viser, med 
udgangspunkt i udvikling af glda. iū i sjællandsk, hvad samlingen kan bidrage 
med og hvad ikke. 

 
 
 
 
1 Indledning 
Ømålsordbogen har to kartoteker over meddelerne. Det ene er en registrant over 
meddelerenes bidrag til samlingerne, det andet rummer korte karakteristikker af 
meddelerne. Nogle karakteristikker er ret farveløse bedømmelser, mens andre giver 
levende øjebliksbilleder fra optegnelsesarbejdet. Det gælder fx et notat af Ole Wid-
ding om en ærøsk meddeler, nedskrevet i 1942. Ole Widding optegnede i begyn-
delsen af sin ansættelse ved Udvalg for Folkemål især på Lolland, hvor han var ret 
fortrolig med dialekten gennem sin opvækst som præstesøn, senere kom han altså 
til Ærø, hvis dialekt han ikke kendte noget videre til, og det gav vanskeligheder ved 
mødet med en meddeler som Joseph Steen: 
 

JSt er som Meddeler utøjlelig – springende, rig på Indfald og Ideer og fremsætter dem 
med underfundig Humor. Det kan gi’ Anledn. til fundamentale Fejl, for jeg kan ikke 
bremse op og bede om Forklaring, og til mindre Misforståelser. Dog har det hjulpet, at 
jeg nu kan forstå Sproget. Og JSt. taler det gamle Ærøske for fuldt Orkester [OW’s 
fremhævelser]. 
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Først og fremmest kan vi drage den lære af citatet at ikke alt hvad der befinder sig 
i Ømålsordbogens samlinger er lingvistiske data. Samlingen indeholder også fejl-
høringer og misforståelser og for øvrigt også fejlhuskninger. Det er nemlig ikke 
altid kun meddelerens daglige sprog der er blevet optegnet, meddelerne er også un-
dertiden bliver blevet spurgt om hvad ”de gamle sagde”, med andre ord om udtaler 
de kun erindrer at have hørt, måske for mange år siden.  

Ømålsordbogens seddelsamlinger omfatter ca. 3 millioner sedler, og sedlerne er 
excerperet fra mange forskellige kilder, fx dialektlitteratur, bondedagbøger fra 
1800-tallet (både trykte og utrykte), ordbøger og ordlister som lokale har skrevet på 
eget initiativ, skriftlige spørgelistebesvarelser og endelig excerpter fra optegnelser 
og fra lydoptagelser foretaget af mere eller mindre fast tilknyttede medarbejdere 
ved Udvalg for Folkemål (senere Institut for Dansk Dialektforskning), fx Ole Wid-
ding som vi allerede har mødt.  

Den mest værdifulde del er Udvalg for Folkemåls eget indsamlede materiale, 
der ofte indeholder unikke oplysninger man ikke finder noget andet sted. Optegnel-
serne er imidlertid blevet indsamlet over et langt tidsrum af en lang række optegnere 
med forskellige forudsætninger der har brugt forskellige indsamlingsmetoder og 
hjælpemidler. Resultatet er blevet en heterogen samling der må vurderes kildekri-
tisk i forhold til de vilkår den er blevet til under, og som kræver baggrundsviden 
hvis oplysningerne skal forstås fuldt ud. Ømålsordbogens kilder indeholder både 
sproglige oplysninger om udtale, bøjning, betydning og fraseologi, og etnologiske 
oplysninger om den kultur ordene er indlejret i. I denne artikel koncentrer jeg mig 
om Ømålsordbogens samlinger som lydhistorisk kilde (mht. samlingerne som kilde 
til andre typer undersøgelser, se fx Gudiksen 2009). 

Artiklen er disponeret sådan at jeg først vil give et overblik over de optegnelses-
typer der især har relevans for lydlige undersøgelser, herunder optegnelsesmetoder 
og hjælpemidler der har været brugt ved indsamlingen. Oversigten efterfølges af en 
diskussion af hvem meddelerne var, og hvad optegnerne var ude efter. Det følgende 
afsnit giver eksempler på tolkningsproblemer den heterogene notation medfører. 
Artiklen afsluttes med en case, udviklingen af glda. iū i sjællandsk, der illustrerer 
hvad Ømålsordbogens kilder kan bidrage med som sproghistorisk kilde og hvad 
den ikke kan.  
  
2 Optegnelserne 
Af de optegnelser især har relevans for lydlige undersøgelser, er ordlisteoptegnel-
serne (1909–ca.1925), punktundersøgelserne (1929–1932) og kompletteringen 
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(1935–ca. 1945) repræsenteret med flest sedler, når vi ser bort fra en række meget 
omfangsrige samlinger etableret af lokale medarbejdere og meddelere. 
 
2.1 Ordlisteoptegnelserne 
Ved ordlisteoptegnelserne forstås optegnelser efter spørgeliste med 131 dialekt-
træk, heraf ca. en fjerdedel morfologiske træk og tre fjerdedele vokal- og konso-
nanttræk, fx ”langt a i alm”, ”a foran mp, nk, nt” osv. Til hvert spørgsmål er der 
opført en række typeord hvis udtale skal noteres. Ordlisten, som spørgelisten bliver 
kaldt i den interne jargon, er udarbejdet af Marius Kristensen, den ene af forfatterne 
til Kort over de danske Folkemål (herefter KortFm), og udspringer af den samme 
erkendelsesinteresse. Synsvinklen er altså historisk og dialektgeografisk.  

Ordlisten blev især brugt i Udvalg for Folkemåls første år fra oprettelsen i 1909 
indtil ca. 1925. Der var typisk tale om optegnelser af få dages varighed foretaget af 
en række studerende eller yngre kandidater med vekslende erfaring med optegnelse 
(jf. Gudiksen & Hovmark 2009: 17). Optegnerne blev ofte sendt ud til de områder 
de var opvokset i, og var altså ofte fortrolige med dialekten på forhånd, men der er 
også eksempler på optegnere der kom udefra, fx optegnede bornholmeren Aage 
Rohmann i Skovshoved og i Dragør.  

Ordene er noteret uden kontekst i selve ordlisten. Optegnerne medbragte dog 
foruden hæftet også nogle små blokbøger til at skrive ordsprog eller citater på. Blok-
kene havde samme størrelse som en ordbogsseddel, så de var lige til at stoppe i 
seddelkassen. Det sparede man tid ved, og det havde man god brug for – for opga-
verne var mange og pengene små. Ulempen er for os i dag at citaterne er overleveret 
uden tekstlig, situationel eller optegnelsesmæssig kontekst.  

Inden jeg forlader ordlisteoptegnelserne, skal jeg tilføje at man var bevidst om 
at det var problematisk direkte at spørge om hvordan et ord udtales. Det fremgår af 
et forord der står i begyndelse af de små ordlistehæfter: 
 

Spørg saa vidt muligt ikke direkte, men faa vedkommende til selv at sige Ordene (helst 
i Sammenhæng), stol ikke paa den første Optegnelse, prøv at faa Kontrol ved Hjælp af 
Stikspørgsmål. Skriv ned saa snart som muligt. Pas paa om Ordet virkelig bruges eller 
blot kendes i Maalet.  

 
Hvordan ordlisteoptegnelserne foregik i praksis, ved vi dog ikke noget om. På et 
senere tidspunkt synes i hvert fald nogle optegnere at have udviklet en praksis med 
at sige en sætning med ordet, som meddeleren så skulle gentage. Poul Andersen 
nævner at han brugte den metode af og til i Fonemsystemet i Østfynsk (Andersen 
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1958: 40). Og det var også den fremgangsmåde som Karen Margrethe Pedersen 
blev instrueret i at bruge af Ella Jensen da hun som studerende var ude at optegne i 
slutningen af 1960’erne (personlig kommunikation), og vi må antage at i hvert fald 
Ella Jensen selv brugte metoden. Under alle omstændigheder må man antage at op-
tegnelsessituationen har fremkaldt en forholdsvis distinkt udtale.  

Der foreligger ordlisteoptegnelser fra 146 steder i Danmark, og ordlisteopteg-
nelserne danner altså et ret tæt net af optegnelser med direkte sammenligneligt ind-
hold. Særlig tæt er nettet på Sjælland, øerne syd for Fyn og på Als, mens Vestjylland 
er klart underrepræsenteret.  
 
2.2 Punktundersøgelserne 
Ved punktundersøgelserne forstås ret dybtgående undersøgelse fordelt på 17 loka-
liteter (punkter) der blev indledt i 1929. Formålet var at få indsamlet dialekternes 
almene ordforråd i en pålidelig udtalegengivelse, og de fleste punktundersøgelser 
blev udført af den faste medarbejderstab ved Udvalg for Folkemaal der i 1929–1930 
udvides fra to til seks personer.  

Optegneren tog så vidt muligt udgangspunkt i allerede eksisterende samlinger 
og benyttede om muligt lokale medarbejdere som meddelere (Andersen 1932: 185). 
Fx indledtes Kresten Møllers punktundersøgelse i Sydsjælland med at han tilføjede 
udtaleformer i Dania til den sydsjællandske meddeler Jens Nielsens egne sedler 
med Jens Nielsen selv som meddeler (Andersen 1932: 187).  

Punktundersøgelserne var imidlertid – modsat ordlisteoptegnelserne – centreret 
om meddelernes redegørelser for etnologiske emner.  Det vigtigste hjælpemiddel 
ved punktundersøgelserne var ”Den Store Spørgeliste”. ”Den Store Spørgeliste” er 
dog ikke en egentlig spørgeliste, men en slags begrebsordbog, som optegnerne 
kunne støtte sig til under optegnelsen. Et af emnerne er fx ’arbejde’, der igen er 
underinddelt i ’arbejde inde i huset (kvindernes arbejde)’ og ’arbejde uden for huset 
(mændenes arbejde)’, andre emner er ’vejr og vind’, ’klæder’ og ’jorden’ (se videre 
Gudiksen & Hovmark 2009: 26ff). Udtaleformerne fra optegnelserne er altså ofte 
fremkommet spontant som led i en redegørelse fra meddeleren – uden egentligt 
fokus på udtalen af det pågældende ord – og må antages normalt at repræsentere 
meddelerens dagligsprog.  

Der var afsat sammenlagt to måneder til optegnelse hvert sted, men flere steder 
strakte optegnelserne sig dog over længere perioder (Andersen 1932: 174 og An-
dersen 1939: 28). Optegnerne fik derfor fortrolighed med både dialekten og med-
delerne. Medarbejderstaben arbejdede også på at opnå større ensartethed i lydop-
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fattelsen gennem træning ved ”lydskriftskurser” hvor gruppen sammen eksamine-
rede en meddeler og efterfølgende diskuterede det hørte (Andersen 1932: 185, An-
dersen 1958: 14).  
 
2.3 Kompletteringen 
Kompletteringen blev sat i gang i 1935. Alt det materiale der hidtil var blevet ind-
samlet, blev gennemgået, og der blev udarbejdet lister over oplysninger der burde 
suppleres. Med sig havde optegneren desuden en blok til at notere hvad der ellers 
faldt af under samtalen med meddelere. Det var meget målrettede spørgsmål som 
dette lille udpluk af en kompletteringsliste viser:  
 

hældende er det rigtigt opfattet? er det ikke hældningen? 
hældøret Lydeksempel! 
hælejærn hvad er det? 
hændeløs verificer! 

 
Optegnerne holdt sig dog ikke altid strengt til listen, men fik også meddelerne til at 
berette om arbejdsprocesser, lege og andre etnologiske emner. Det kan man bl.a. se 
af de medbragte blokke fra optegnelserne, der indgår i arkivet under navnet kom-
pletteringskladderne. Også fra kompletteringskladderne er der derfor også mange 
eksempler på udtaleformer der er fremkommet spontant som led i en redegørelse 
fra meddeleren eller som svar på et etnologisk spørgsmål og ikke som del af en 
lydlig undersøgelse.  

Kompletteringsoptegnelserne foregik i hele ømålsområdet efter samme metode 
med listerne og kladderne, men indholdet af optegnelser varierer fra område til om-
råde. Af resursemæssige grunde blev ord fra ældre kilder således kun efterhørt i det 
område kilden er lokaliseret til (jf. Andersen 1939: 39f). Og normalt var det kun 
enkeltord der blev verificeret, ikke hele lydkomplekser.  
 
2.4 Andre optegnelser 
I begyndelsen af 1970’erne foregik den sidste, systematiske optegnelseskampagne 
med lydligt sigte. Formålet med optegnelserne var at udarbejde fonematiske beskri-
velser af enkeltdialekter der igen skulle være udgangspunkt for arbejdet med at ud-
vikle en fonematiske notation til Ømålsordbogens udtaleafsnit. Man havde allerede 
Fonemsystemet i Østsjællandsk (Ejskjær 1970) og Fonemsystemet i Østfynsk (An-
dersen 1958). Det man særlig savnede var altså viden om dialekter syd for stød-
grænsen, og valget faldt på Vestlolland, Langeland, Tåsinge og Drejø. Desuden 
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blev der foretaget supplerende optegnelser på Vestfyn – vestfynsk adskiller sig væ-
sentligt både mht. stavelsesstruktur og vokalisme fra østfynsk. Den største gevinst 
ved disse optegnelser er nok oplysningerne om tonale accenter fra Langeland, Tå-
singe og Drejø, der oftest slet ikke er noteret i de ældre optegnelser, men optegnel-
serne opklarer selvfølgelig også spørgsmål som ældre, mindre systematiske opteg-
nelser har givet anledning til. 

Også udskrifter af lydoptagelser indgår i Ømålsordbogens samlinger. Ordbogen 
har et korpus af transskriberede lydoptagelser på 1,3 millioner ord der udgør et godt 
supplement til seddelsamlingen. Korpusset er imidlertid udskrevet i rigsmålsorto-
grafi, og til lydlige undersøgelser udnyttes derfor kun et lille delkorpus i Danias 
lydskrift der er publiceret (med oversættelse) i serien Danske Dialekttekster. I sed-
delsamlingen indgår der endvidere lydskrevne citater og ordeksempler som medar-
bejdere har noteret fx ved gennemlytninger i forbindelse med indholdsregistrering 
af optagelserne.  

Et meget vigtigt tilskud til det materiale som dialektforskerne selv har indsamlet, 
er de dialektbeskrivelser og optegnelser som dialektinteresserede har lavet mere el-
ler mindre på eget initiativ. Optegnelserne er meget forskellige i omfang og i kva-
litet, men de bedste optegnelser har en konsekvent lydbetegnelse der er på højde 
med de professionelle dialektforskeres, og kan indgå på lige fod i lydbeskrivelsen. 
I denne materialegruppe er ikke kun er brugt Dania, men også Lyngbys lydskrift og 
notationssystemer meddelerne selv har konstrueret. 
 
2.5 Afsluttende om optegnelserne 
Sammenfattende kan man sige at de mange optegnelseskampagner har resulteret i 
en righoldig samling der som sagt har dannet grundlag for en seddelsamling på tre 
millioner sedler. Der er dog forskel på hvor velbelyste de enkelte ord er afhængig 
både af hvor almindeligt ordet er, og af hvor stort fokus der har været på ordet i 
optegnelsesarbejdet, fx om ordet er et ordlisteord, betegner et fænomen der er etno-
logisk interessant eller er et særdialektalt ord der har påkaldt sig opmærksomhed. 
Der er også forskel på hvor dybgående de enkelte geografiske lokaliteter er beskre-
vet, hvilket bl.a. hænger sammen med at store dele af materialet er indsamlet ved 
frivilligt arbejde, fx er dialekten på Stevns meget indgående dokumenteret, fordi 
der dér var en både dygtig og meget flittig lokal optegner, nemlig Anna Pedersen i 
Strøby (jf. fx Ejskjær 1970: 24). 

Når man slår op i Ømålsordbogens seddelsamling er det, som det forhåbentlig 
er fremgået, ikke uvæsenligt at vide hvilken type kilde en oplysning er excerperet 
fra. De eneste oplysninger man imidlertid kan være sikker på, er opslagsord og 
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stedsangivelse. Kilden er altid angivet på sedlerne når kilden er trykt, men ikke altid 
på sedler der er udskrevet fra de utrykte kilder. Optegnelsestidspunkt eller meddeler 
fremgår heller ikke nødvendigvis af sedlerne. Alt i alt har seddelsamlingen i vid 
udstrækning karakter af en noget uformidlet, intern arbejdssamling primært til brug 
for redigeringen af en dialektordbog.  
 
3 Meddelerne 
Joseph Steen som vi mødte i indledningen, var ligesom de øvrige meddelere ikke 
tilfældigt valgt, men udvalgt ud fra sproglige kriterier. Og de sproglige kriterier 
lever JS op til. Men at meddeleren taler et gammeldags sprog, er ikke tilstrækkeligt 
til at blive karakteriseret som en god meddeler. Der skal også andre egenskaber til, 
og her kniber det mere for JS. 

Den virkelig gode meddeler er sprogligt reflekteret og har forståelse for opga-
ven. Et meget Intelligent menneske er en formulering der går igen i mange af de 
positive vurderinger i det interne katalog. sans for det sproglige udtryk er et andet 
og også forståelse eller manglende forståelse fremhæves. Ole Widding vurderer så-
ledes en meddeler som anden klasses sprogligt alene på grund af den manglende 
forståelse: ”hun forstod ikke hvad det gik ud på (og stod helt fremmed over for 
Spørgsmål af sproglig Art, snarest irriteret) – derfor sprogligt II-klasses, da det var 
svært at få gentaget og umuligt for hende at analysere”. Omvendt hedder det om en 
I-klasses meddeler: ”Kr. forstod fuldt ud, at det var det daglige Sprog, jeg var ude 
efter, og begreb tilmed, at også Alderstrinnene i Dialekten måtte interessere mig og 
diskede op med Ord og Former”. 

De meddelere der har medvirket i de lydlige undersøgelser, er overvejende født 
mellem 1840 og 1920. Når Ole Widding skriver han var ud efter ”det daglige 
sprog”, betyder det sprog som meddeleren talte i lokale sammenhænge, ikke en 
mere rigsmålstilnærmet udgave som meddeleren eventuelt brugte uden for miljøet.  

Der er dog også eksempler på at det ikke var meddelerens dagligsprog der blev 
optegnet, bl.a. gælder det en ordlisteoptegnelse som Aage Rohmann foretog i 
Skovshoved 1923, som det fremgår af et brev fra Rohmann til Marius Kristensen: 

 
Meddelersken er skønt forholdsvis yngre en av dem, der taler mest dial i sit dagligsprog, 
men ordlisten er dog ikke et udtryk for hendes nuværende mål, men for målet i hendes 
barndom og (delvis) ungdom [dvs. 1870’erne og 80’erne]. Dette forhold har selvsagt 
givet en del usikkerhed i formerne (Brev 10/9 1923 fra Rohmann til Marius Kristensen). 

 
Baggrunden for dette valg nævnes også i brevet: 
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Den virkelige dialekt i Skovsh. tales ikke mere av nogen. Men alle de gamle jeg har talt 
med, bekræfter at de talte den i deres barndom og ungdom, da Skovh. kun var et fisker-
leje, og ”hvis vi kom sammen en del gamle, tror jeg nok vi kunde tale vort modersmål 
endnu”, sagde en gl. fisker” (Brev 10/9 1923 fra Rohmann til Marius Kristensen). 

 
Skovshovedoptegnelsen er dog næppe typisk for indsamlingen før anden verdens-
krig, men afspejler den sociolingvistiske situation nord for København (jf. Hov-
mark 2021). Derimod ser det ud til at optegnerne ret ofte har spurgt sprogligt re-
flekterede meddelere om ”hvad de gamle sagde”.  

Valget af meddelerne hænger sammen med at det primære formål med indsam-
lingen var at skabe grundlag for sprogvidenskabelig beskrivelse af ømålene i en 
sprogform forholdsvis upåvirket af rigsmålet, svarende til beskrivelser af rigsmålet 
i grammatikker, ordbøger mv., ikke at undersøge et sprogsamfunds organisering, 
eller social og aldersbetinget variation i fx Skovshoved 1923.  

Geografisk variation var naturligvis en integreret del af indsamlingen (jf. at alle 
oplysninger er stedfæstet, normalt på sogneniveau), mens kronologisk variation til 
en vis grad er uplanlagt og til dels en følge af at materialet er blevet indsamlet gen-
nem mange år, og ydermere er suppleret med enkelte kilder fra før 1909, hvor Ud-
valg for Folkemål blev oprettet. De yngre, rigsmålspåvirkede former der forekom-
mer i samlingen, repræsenterer formentlig oftest meddelerens dagligsprog, men kan 
også være fremkaldt af optegnelsessituationen. Ældre former kan ligeledes repræ-
sentere dagligsproget hos meddeleren, men kan også være en erindret form der må-
ske for længst var gået af brug. Om en given form tilhører meddelerens dagligsprog 
eller ikke, er ikke altid til at afgøre sikkert. 

 
4 Notationen 
Der er som sagt brugt mange forskellige former for lydbetegnelse i kilderne.  
 Nogle få af de lokale meddelere bruger et uofficielt system de selv har konstru-
eret, eller Lyngbys lydskrift, der også er benyttet i bl.a. Thorsen 1894. Størstedelen 
er noteret med Dania, men det forenkler ikke sagen, for notationspraksissen har 
været ret varierende. Det skal jeg give tre eksempler på. 

Det første eksempel drejer sig om notationen af r. I moderne dansk er r efter 
vokal altid vokaliseret. Det er ikke nødvendigvis tilfældet i ømålene inden for den 
periode vi beskæftiger os med. Desværre kan man ikke umiddelbart vide hvad et 
optegnet r står for. Nogle optegnere bruger kun ét r-tegn [r], der altså kan betegne 
både et vokaliseret r og et konsonantisk r, nogle optegnere skelner (næsten) konse-
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kvent mellem [R] og [r], og nogle optegnere bruger både [R] og [r], men uden kon-
sekvens ([r] for [R]). Problemet er blevet afhjulpet til en vis grad. De vigtigste op-
tegneres notation af r-lydene er blevet undersøgt forholdsvis grundigt, og der er 
blevet udarbejdet en liste over optegnernes brug af r-tegn der indgår i Ømålsordbo-
gens notationsregler.  

Det andet eksempel vedrører notationen af det å-agtige fonem, der forekommer 
i fx barn, gade, hane, knase, male. Kort fortalt korresponderer rigsmålets lange a 
dels med langt a, dels med en tilbagetrukket bagtungevokal tæt på moderne dansk 
[å;] i fx tårne (å; if. Dania-konvention i Brink m.fl. 1991). Fonemet noteres åa i den 
fonemskrift som bruges i Andersen 1958, Ejskjær 1970 og i utrykte systembeskri-
velser i Ømålsordbogens arkiv, og det kommuterer med aa (dvs. langt a1). I 
Ømålsordbogens normaliserede lydskrift gengives fonemet [óë, ó;], bortset fra Vest-
fyn og Marstal hvor også [Â;] er tilladt. I KortFm og Kryger 1890 er fonemet gen-
givet [Â;] og i Widding 1936 [å;]. I optegnelserne bruger nogle optegnere tilsvarende 
[Â;] eller [å;], andre noterer lyden som diftong, fx óE, óá, åá. Vist særegent er [ë;], 
som optegneren K.B. Jensen har brugt i ordlisteoptegnelser fra Nordvestsjælland i 
1920’erne (senere går han dog over til ó;). Også [Å;] forekommer, men sjældent. Det 
er kort sagt noget vanskeligt at overskue notationerne umiddelbart, og mange af 
notationerne kan kun tolkes inden for den enkelte optegnelse. Et genkommende 
problem er [Â;], der i nogle optegnelser står for fonemet åa (ligesom i KortFm) og 
i andre for fonemet aa, og i atter andre er tvetydige. [Å;] udgør også et problem. Har 
optegneren virkelig hørt et [Å;] – altså en mindre tilbagetrukket og mere rundet lyd 
end flertallet af optegnelserne angiver – eller er der tale om en fejlopfattelse eller 
grov notation. 

Det tredje eksempel drejer sig om optegnelse af den lyd der modsvarer langt u i 
rigsmålet. I de fleste ømål modsvares langt u af en diftong der kan være mere eller 
mindre fremskudt og mere eller mindre rundet, der i Andersen 1958, Ejskjær 1970 
og de utrykte fonembeskrivelser i Ømålsordbogens arkiv sammenfattes under no-
tationen uv.  

Diftongen kan være noteret [yw, Yw, üw, ûw, ôw, uw, Uw, øw, ìw, ew, êw, èw, 
éw], de afrundede e-varianter forekommer dog kun i tåsingsk og ærøsk (jeg ser her 
bort fra at andenkomponenten også kan være noteret [u], altså fx [ûu]). Sydfalster 
skiller sig ud ved at langt u i rigsmålet modsvares af et ikke-diftongeret langt u, [u;]. 
Vestsjælland (minus Odsherred) kan også have [u;], dog varierende med [uw].  

                                                 
1 Lang vokal tolkes i denne tradition som dobbeltvokal. 
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På kort 15 i KortFm er anført diftongvarianterne [ûw, ôw] og [Eu]. Det fremgår 
af den tilhørende tekst (KortFm: 38) at [Eu] betegner den afrundede variant fra Tå-
singe og Ærø, mens de øvrige dialekters udtale er repræsenteret ved [ûw, ôw]. I 
Ømålsordbogens normaliserede lydskrift (der anvendes i artiklernes hoved) bruges 
der flere varianter end i KortFm, nemlig [yw, Yw, ûw, uw, øw, ew]. Ikke alle vari-
anter er dog tilladt overalt. På den østlige del af Sjælland er fx [ûw] og [øw] tilladt. 
Hvilke varianter der skulle være tilladte hvor henne, har været taget op til diskus-
sion på redaktionsmøder, og er blevet revideret efter redaktionsmøder i 1980 og 
2004 (jf. Gudiksen 2011: 48–49). Et eksempel på den type problemstillinger der 
blev diskuteret er brugen [yw] vs. [ûw]. 

Problemet hænger sammen med hvilken lydværdi [ûw] er tilskrevet. I Marius 
Kristensens Vejledning til Dania fra 1924 (der blev udarbejdet for Udvalg for Fol-
kemål) hedder det: 

 
Af de stærkt rundede höje midttungevokaler er üw den mest iørefaldende; det er det 
”svenske” lange u, som næppe forekommer rent i noget dansk mål. Derimod findes det 
lidt mindre fremskudte û (det ”norske” u) ofte, i reglen i tvelyden ûu […] (Kristensen 
1924: 21).  

 
Ved redaktionsmødet i 2004 fremførte Finn Køster og Karen Margrethe Pedersen 
at de i deres optegnelser brugte [û] om en lyd der var klart forskellig fra [y]. På 
baggrund af Marius Kristensens forklaring i vejledningen, vil jeg imidlertid mene 
at den lydværdi som tilskrives [û], kan have ændret sig, og at [û] i tidligere opteg-
nelser kan stå for en lyd der ligger tæt på [y], fx i ordlisteoptegnelserne. Omvendt 
formuleret kan én optegners [yw] repræsentere samme lyd som en andens [ûw]. I 
afsnit 5.2 skal jeg give et eksempel på de tolkningsproblemer som dette forhold kan 
medføre.  
 
5 Ømålsordbogens samlinger som kilde til udvikling af glda. iū i sjællandsk 
I rigsmålet korresponderer glda. iū med langt u foran l, jf. hjul, jul og skjul(e), med 
jy i ordgruppen jyde, Jylland, jysk og ellers med langt y, jf. fx byde, dyr, lys, lyve, 
syg. I dette afsnit skal vi se på hvad Ømålsordbogen og samlingerne siger om mods-
varighederne til glda. iū i Sjælland, og hvordan det billede der tegner sig her, for-
holder sig til fremstillingen i KortFm. 

Indledningsvis bør det måske præciseres at de ord som indgår i min case, alle er 
almindeligt udbredte, fællesdanske ord, hvis etymologi er kendt og som er godt 
repræsenteret i samlingen, bl.a. fordi de er ”ordlisteord”. Noget anderledes stiller 
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situationen sig når det gælder ord der af forskellige grunde, ofte tilfældige opteg-
nelsesmæssige, ikke er velbelagte i samlingen, eller når det gælder særdialektale 
ord hvis etymologi er usikker eller uvis. Da er man på mere usikker grund både 
mht. geografisk og kronologisk betinget variation. 
  
5.1 Sammenligning af KortFm og Ømålsordbogen 
KortFm behandler modsvarighederne til glda. iū på kort 23 og i teksten side 50ff. 
På kort 23 har hele Sjælland lyserød farve, der angiver udtalen iw, yw. Det er imid-
lertid lidt overraskende at KortFm anfører iw og yw sidestillet på kort 23. I forordet, 
hvor kort 23 er brugt som eksempel på at der foretages generaliseringer, hedder det 
nemlig: ”når vi på kort nr. 23 malede Sælland rødt, var det fordi vi fra en snes 
forskellige steder på øen kender former som liwZs, tiwZr, kiwsE, liwnED [= lys, tyr, 
kyse og lyned,2 AG]”, og på kort 28 i KortFm, der viser den dialektgeografiske 
fordeling af henholdsvis i, e og y, ø foran w, bl.a. ord der udgår fra glda. iū, angives 
Sjælland at have iw bortset fra Sejerø, der har yw, og Sydsjælland der angives at 
have ”rigsmålets lyde”. At Sejerø gennemgående har yw fremgår også af teksten til 
kort 23 (side 52), hvor Thorsen 1894 er den sjællandske kilde i et skema der viser 
en række iū-ords form i nydansk, ældre dansk og i fem dialekter. Selv om det er 
noget uklart hvordan det forholder sig med fordelingen af iw og yw, fremgår det 
således utvetydigt af KortFm at ord med glda. iū modsvares af diftong på sjæl-
landsk. 
 Ømålsordbogen beskrivelse angiver større variation. Diftongerne [iw] og [yw] 
angives ganske vist at være almindeligt udbredt i store dele af Sjælland. Derudover 
finder vi imidlertid over hele Sjælland yngre former der repræsenterer den normale 
sjællandske korrespondens til henholdsvis rigsmålets y, i fx dyr, lys, eller rigsmålets 
lange u i ordene hjul, jul, skjul. Langt y modsvares af [y;] eller [yj], mens langt u, i 
fx mus, modsvares af dels former med rent langt u, dels former med en mere eller 
mindre fremskudt og rundet diftong, fx [yw], [øw], [ûw], der som nævnt noteres uv 
i den fonemtradition der knytter sig til Ømålsordbogen (jf. afsnit 4). 

I artiklen jul angives formen [jiwZl] at være bl.a. ”nS(spor opt)”, dvs. sporadisk 
optegnet i dialektområdet Nordsjælland og muligvis almindeligt udbredt. ”spor opt” 
er en almindelig udbredelsesangivelse i Ømålsordbogen og afspejler at et fænomen 
jævnligt ikke er optegnet så systematisk at det er muligt at generalisere med sikker-
hed. I artiklen jul er ”spor opt” desværre brugt mindre skønsomt. Grundmaterialet 

                                                 
2 Mht. lyned ’det at det lyner, lynen’, se Ømålsordbogen under lyned og ODS under Lyn. 
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viser nemlig at belæggene på [jiwZl] ikke er jævnt fordelt, men næsten kun forekom-
mer på Heden, området mellem Roskilde, København og Køge. Og det samme ud-
bredelsesmønster viser de øvrige iū-ord. Bortset fra helt isolerede, reliktagtige be-
læg forekommer [iw] altså ikke i området nord for København. Former med [yw] er 
optegnet lidt hyppigere, men som jeg vender tilbage til nedenfor er yw-formerne i 
nogle tilfælde givetvis nyere former. 

Ved en umiddelbar betragtning fristes man til at konkludere at der er sket en 
betydelig sprogændring fra det tidsrum hvor Bennike og Kristensen indsamlede de-
res materiale og til det tidsrum hvor indsamlingen til Ømålsordbogen foregik. For-
skellen har dog nok ikke været så stor i virkeligheden. 

Af indledningen, der er dateret 1897, fremgår det nemlig at Bennike og Kristen-
sen ikke kun generaliserer (jf. citatet fra KortFm i begyndelsen af afsnit 5.1), men 
også forenkler. De har, skriver Bennike og Kristensen, overalt forsøgt at få under-
retning om de gamles sprog, noget der er blevet kendeligt vanskeligere i den tid de 
har arbejdet med indsamling af materialet:  
 

Særlig i østdansken har lydlæren, og da særlig selvlydenes former, lidt meget, og det 
kan ofte hænde, at blandt en række sammenhørende ord de aller fleste lyder som i rigs-
målet, kun et eller nogle få har en helt afvigende form. Dersom man så undersøger den 
samme ordrække på et noget borte liggende sted, så viser det sig måske, at her har andre 
ord afvigende lydform, skönt også her flertallet følger rigsmålet. Men så kan der måske 
på bægge sider af disse to steder, i egne, hvor indflydelsen fra byerne har været ringere 
og oplysningstrangen mindre, findes andre steder, hvor alle de herhen hørende ord har 
den afvigende lydform (KortFm: 3). 

 
I sådanne tilfælde, fremgår det videre, har de henregnet hele området til samme 
lydform, og altså givet hele området signaturen for den rigsmålsafvigende form. 
Som eksempel nævner Bennike og Kristensen ord af typen salt, pjalt, malt der på 
Sjælland både er optegnet med ”å-lyd” og ”udtalen a”, mens altså kun å-formen er 
markeret på det relevante kort, kort 5 i KortFm (jf. også KortFm: 20 og Ømålsord-
bogen under galt og malt). Andre, tilsvarende eksempler på kronologisk variation 
der ikke er markeret på kortene, kan man undertiden finde dokumenteret i forarbej-
der til kortene der befinder sig i Center for Dialektforsknings manuskriptsamling 
(Acc. nr. 1–3). Desværre er der ikke bevaret forarbejder til kort 23, men det er sand-
synligt at beskrivelsen også mht. trækket glda. iū er arkaiserende i et vist omfang, 
og at nyere former som [dyjZR] og [lyjZs], [juwZl] og [jûwZl] har kunnet høres hos 
nogle af Bennike og Kristensens meddelere.  
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Sandsynligheden for det øges også af den omstændighed at der i nogle tilfælde 
ikke var forskel i alder på de to grupper meddelere. Udvalg for Folkemåls medde-
lere er som sagt født omkring 1850–1910, og de fleste deltog i optegnelsesarbejdet 
som ældre mennesker. Indsamlingen til KortFm begyndte i 1870’erne, men mange 
af meddelerne var imidlertid højskoleelever og tilhørte altså samme generation som 
Udvalg for Folkemåls meddelere.  
 
5.2 Forholdet mellem [iw] og [yw] 
I Fonemsystemet i Østsjællandsk (Ejskjær 1970: 242f) er [yw] tolket som en ube-
nyttet mulighed, og dyb, syv, jul er således opstillet under iv sammen med fx kniv 
og liv. Materialeopstillingen er dog ledsaget af en kommentar. Efter at have kon-
kluderet at hun tolker y som en ubenyttet mulighed foran w, tilføjer Inger Ejskær:  
 

Dette må dog indskrænkes derhen, at det kun gælder gammel dialekt. Nu til dags vil 
man naturligvis kunne høre ”lyve” v. udtalt lyU;. Der er i materialet former med y ved 
siden af form med i foran w, U i ordene tyve num., lyve v., tyv sb., syv num., præs. af 
flyve (Ejskær 1970: 246f.)  

 
I det gamle sejerømål forholder det sig omvendt: ”Oprind. iu […] fremtræder re-
gelmæssigt som yw” skriver Thorsen (1894: 16), og Sejerødialekten har desuden y 
i ord som kniv, liv (Thorsen 1894: 17). På Sejerø er former som dyw ’dyb’og tywZ 
’tyv’, altså de traditionelle former, men hvordan forholder det sig med øvrige sjæl-
landsk dialekter? Er yw-formerne ligesom i østsjællandsk if. Ejskjær 1970 nyere 
former eller kan [yw] i nogle dialekter måske være ældre sideformer? KortFm er 
som sagt uklar på det punkt, og heller ikke Ømålsordbogens samlinger giver noget 
klart svar. Mht. hjul, jul, der som nævnt har former med uv-diftongen i hele områ-
det, er der belæg optegnet med [yw] der med ret stor sikkerhed kan bedømmes som 
nyere, rigsmålspåvirkede former, bl.a. former optegnet af Finn Køster (der ved re-
daktionsmødet 2004 (jf. afsnit 4) advokerede for at [yw] skulle tillades som variant 
for uv i Ømålsordbogens normaliserede lydskrift). Ud fra en analyse af de pågæl-
dende optegneres notationspraksis, hvor ord som mus er optegnet med [yw], er det 
sandsynligt at [jywZl] repræsenterer uv-diftongen og derfor altså er nyere. Samtidig 
betyder det at de pågældende belæg ikke bidrager til at afklare forholdet mellem iw 
og yw.  

I den vestlige del kan et [jywZl] ikke repræsentere uv-diftongen og må – lige som 
fx dywZR ’dyr’ osv. – være sideformer til former med iw. Materialet giver imidlertid 
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ikke noget klart svar på om yw-formerne er gamle sideformer eller resultatet af rigs-
målspåvirkning i nyere tid. Der er dog vidnesbyrd om at former med [yw] kan gå 
tilbage til 1800-tallet, nemlig belæg optegnet af Folmer Dyrlund (1826–1917). Des-
uden viser belæggene fra optegnelserne fra 1920’erne og 1930’erne at en overgang 
fra iw > yw i hvert fald er tidligere end ”i vore dage” hos Ejskjær 1970. 

Det fremgår indirekte af Kryger 1887: 360 at dyr og lys ikke havde [iw] i hans 
nordvestsjællandske dialekt, idet Kryger anfører en række ord som eksempler på at 
y i rigsmålet svarer til i, bl.a. dyb, lyve, syv, men herunder ikke dyr og lys og tilføjer 
at ”på Heden” siges divZr3 og i Enderslev-egnen livZs. Men om hans dialekten så 
havde dywZr eller dyjZr, lywZs eller lyjZs fremgår ikke. 

Sejerømålet adskiller sig ikke kun ved at have yw-former i ord af typen kniv, 
men også ved at have diftong i byde, lyd, lyde, skyde. Ud fra samlingen kan man 
med ret stor sikkerhed slå fast at w-diftong ikke har været til stede i 1800-tallets 
sjællandsk eller andre ømål i disse ord, bortset fra sejerømålet. Der er dog to belæg 
der måske kan være rester af anden tilstand. Det ene er byde der if. Ømålsordbogen 
er optegnet [-biwE] på Røsnæs som andet sammensætningsled – sedlen er det ikke 
lykkedes mig at finde. Det andet er en optegnelse fra Grevinge i Odsherred fra 
1920’erne hvor det hedder at lydhul (i et kirketårn) hed [liwhol] ”i ældre tid” (i 
modsætning til [lyDhol] på optegnelsestidspunktet). Det er altså en form der ikke 
tilhører meddelerens eget sprog, og som man derfor kan være lidt skeptisk overfor. 
 
5.3 Enkeltstående former 
I Ømålsordbogens samlinger forekommer former som står mere eller mindre alene 
som fx det førnævnte [liwhol]. Den måde samlingen er blevet til på, betyder imid-
lertid at sådanne former normalt ikke uden videre kan afvises som fejlopfattelser, 
fejlhuskninger, fortalelser eller lignende.  

Et andet eksempel. Ordet jul er optegnet [giwZl] én gang i Grevinge sogn, Ods-
herred. Det er ikke helt enestående at finde reliktformer der vidner om at sjællandsk 
tidligere har haft forlydspalatalisering af g- > j- (Lisse 1964: 192), og både hjerne 
og jern er optegnet med hyperrestituerede former enkelte gange, fx har Thorsen 
(1894: 37, 192) gæ+Rn ’jern’. Det er derfor ikke umuligt at jul har kunnet udtales 
[giwZl]. Oplysningen stammer imidlertid fra en optegnelse fra 1975, og det fremgår 
af sedlen at [giwZl] var noget meddelerens faster sagde. Formen er altså noget usik-
ker.  

                                                 
3 Kryger 1887 benytter Lyngbys lydskrift. Formerne er gengivet som i kilden, dog er stødtegnet 
omsat til Danias tegn af tekniske grunde. 
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Formen [jyjl] der indgår i en ordlisteoptegnelse fra Dragør 1922, illustrerer 
samme problemstilling. Formen betegnes som ”foræld.” i optegnelsen, og optegne-
ren bornholmeren Aage Rohmann har tilføjet i en note ”nu siges ju;l”. Hvornår for-
men [jyjl] antages at have været i brug, fremgår ikke, men formen tilhører altså 
ikke meddelerens dagligsprog og har måske aldrig gjort det. Formen [jyjl] er iden-
tisk med den bornholmske form af ordet jul. Man må derfor overveje om formen 
eventuelt kan være fremprovokeret af den bornholmske optegner, eller om han kan 
have indhørt sin egen dialekts form i noget meddeleren har sagt. Bedømmelsen af 
den dragørske ordlisteoptegnelse bliver ikke lettere af at den omtrent er den eneste 
fonetiske optegnelse der er fra Dragør. Og hvis formen allerede i 1922 var ”foræl-
det”, er der ikke meget håb om at finde bekræftelser på formen i de ikke helt få, 
men uudnyttede lydoptagelser der findes fra Dragør. 

Begge former er medtaget i Ømålsordbogen, hvilket alt taget i betragtning ikke 
er helt uberettiget. De burde dog have været forsynet med markøren ”opt”, der i 
ordbogen angiver at formen er overraskende og usikker. 
 
6 Afslutning 
Sammenligningen af oplysningerne i KortFm og Ømålsordbogens samlinger viser 
heldigvis at samlingerne kompletterer og nuancerer beskrivelse i KortFm – andet 
ville også være noget kedeligt i betragtning af de mange arbejdskræfter der har væ-
ret brugt på optegnelse og indsamling. Men supplementet består ikke kun i doku-
mentation af sprogforandring i løbet af perioden. Der er også supplerende oplysnin-
ger om ældre sproglag. Kort 23 i KortFm viser at glda. iū korresponderer med y i 
hele området bortset fra Sjælland. Går man til Ømålsordbogen og dens samlinger, 
viser det sig at dyb, dyr, tyv, hjul og jul har former med [iw] overalt på Fyn, Lange-
land og Ærø.  

Oplysninger i seddelsamlingen kan dog af flere grunde være vanskeligt tilgæn-
gelige, fordi vigtig baggrundsviden ikke er medtaget eller meddeles på en indfor-
stået måde. Ømålsordbogen kan imidlertid fungere som en indgang til samlingen så 
langt den rækker, og det er trods alt her i 2021 godt ind i bogstav m.  
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Dialektoptegnelser fra øresundsfiskerlejerne i 1932 
– og spørgsmålet om øresundsmålene  
 
Af HENRIK HOVMARK 
 
 

I denne artikel gives en beskrivelse af en målrettet indsamling af data fra øre-
sundsfiskerlejerne i 1932 som led i fremskaffelsen af materiale til Ømålsordbo-
gen. Hvor meget blev der indsamlet og hvordan? Hvilke typer af data? Hvilken 
kvalitet? Artiklen diskuterer også hvordan materialet evt. kan belyse spørgsmå-
let om eksistensen af et særligt øresundsmål, med fx skånsk-svenske træk. Der 
peges på en række forudsætninger og faldgruber som der i givet fald skal tages 
højde for ved en sådan brug. Der gives også eksempler på mulige sproglige sær-
træk for øresundsfiskerlejerne i materialet. Endelig peges på bestemte sociokul-
turelle og historiske forhold af betydning for opkomsten af et evt. øresundsmål, 
og for vurderingen af sproglige træk fra øresundsfiskerlejerne i materialet fra 
1932 og senere. 

 
 
 
 
1 Øresundsmål – myte eller realitet? 
I 1968 skriver Peter Skautrup følgende i sin sproghistorie:  
 

Øresundsmålene omfatter dialekten i fiskerbyerne langs Øresund samt Dragør og St. 
Magleby på Amager og minder ordmelodisk om bornholmsk (med højere tone på tryk-
svag efterstavelse); Amager og fiskerbyerne Hornbæk og Ålsgårde mangler endvidere 
stød. (Skautrup 1968.4: 108) 

 
Beskrivelsen indgår i afsnittet om sjællandsk i de danske dialekter hvor det i starten 
også hedder: 
 

Groft kan der i området endnu sondres mellem nordsjællandsk, vestsjællandsk og syd-
sjællandsk, hvortil kommer øresundsmålene, københavnsk, sejrøsk og dialekten på 
mindre øer (som Agersø og Omø). (Skautrup 1968.4: 107) 

 
Skautrups beskrivelse har uden tvivl sin rod i Kort over de danske Folkemaal (Ben-
nike & Kristensen 1898-1912). På Kort 74 (Stød og tonefald) ses den lille strækning 
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på den sjællandske nordkyst markeret som stødløs, og i den tilhørende tekst hedder 
det: 
 

På Sælland går skellet fra Dybsø fjord til Præstø fjord, således at stødet næppe er gam-
melt i Vejlø, Hammer og Bårse sogne, hvor det dog nu kan høres. Måske østranden af 
Stævns (med Store Heddinge) også er usikker. Amager og de nordsællandske fiskerlejer 
Hornbæk og Ålsgårde mangler stød. Det samme gælder alle Sydøerne med Agersø-
Omø (Mandemark på Møn, som har mange indvandrede, har stød) og Skåne-Bornholm. 

 
Eksemplerne tyder på at forestillingen om et fænomen ved navn ”øresundsmål” 
blev etableret inden for dialektologien og var en del af det billede man havde om 
sjællandsk i første halvdel af 1900-tallet. I Poul Andersens grundbog i dialektologi 
fra 1954 ses øresundsmålet også, med stort set samme definition og formulering, 
og som et særligt område på linje med Sejrø, Agersø-Omø – og kalundborgjysk: 
 

5. Øresundsmålene, dvs. Dialekten i Fiskerbyerne langs Øresund, samt spec. Dragør og 
St. Magleby på Amager (men ikke Kastrup, Tømmerup og Tårnby). De nævnte Dele af 
Amager har bornholmsk Accentuation (højere Tone på den tryksvage Efterstavelse end 
på den trykstærke Stavelse). (Andersen 1954: 9) 

 
I Ømålsordbogens samlinger dukker termen også op. Afskrifterne ved den faste 
medarbejder Ole Widding af fiskeriord i Frederik Rostgaards samling i Universi-
tetsbiblioteket (171 4to.) bærer fx stemplet ”Øresundsmaal”. At der blev fremstillet 
et stempel, viser både at man – i hvert fald nogen – på redaktionen anerkendte fæ-
nomenets eksistens, og at det var eller måtte blive så udbredt mht. data at et tidsbe-
sparende stempel var på sin plads. I protokollen over indkomne sedler til den alfa-
betisk ordnede samling til den kommende ømålsordbog ses betegnelsen også brugt 
ved Rostgaard-sedlerne som markering af ”Sogn & Egn” og som ”Stedsbetegnelse” 
(Alfabetisk protokol, hæfte 2, opslag 191), og som overskrift ved to ordlisteudskrif-
ter fra Dragør og St. Magleby (Alfabetisk protokol, hæfte 1, opslag 43); indførin-
gerne kan tidligst være fra 1932 og næppe meget senere. 

Og undervejs i arbejdet med foredraget ved seminaret dukkede fænomenet også 
uventet op. I et brev dateret 21. maj 1972 fra Eli Fischer-Jørgensen til cand.mag. 
Børge Rasmussen (som vi skal komme nærmere ind på i afsnit 3) stod der pludselig 
i en passage om intonationen i bornholmsk og københavnsk: ”… man har jo før talt 
om en Øresundsdialekt – og der er så vidt jeg husker et Dragørområde uden stød” 
(Ms.saml. Acc.nr. 287,I). Passagen er som et ekko af en diskurs der længe svævede 
i luften, men som efterhånden døde ud. Det er i øvrigt værd at bemærke at K.B. 
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Jensen i sin artikel om sjællandsk i 1927 ikke nævner øresundsmålet, og de stødløse 
områder på kortet over Sjælland omfatter ikke fiskerlejerne på nordkysten, kun de 
velkendte der også ses i Ømålsordbogen: Amager, Agersø-Omø og sydlige Syd-
sjælland. K.B. Jensen kendte naturligvis Bennike & Kristensen (1898-1912), og 
spørgsmålet er om udeladelsen af øresundsmålet var bevidst. Måske var det ikke 
alle der delte opfattelsen af at der fandtes et ”øresundsmål”? Pudsigt nok er det K.B. 
Jensens kort over Sjælland som Skautrup gengiver i sin sproghistorie. 

Øresundsmålet var med andre ord en realitet i første halvdel af 1900-tallet, vel 
at mærke som diskurs, for den helt store udfordring ved fænomenet og måske en 
væsentlig grund til at det døde ud, er at der mangler data der kan dokumentere fæ-
nomenets faktiske eksistens og specifikke karakteristika. Det er velkendt at vi ikke 
har de originale data bag Bennike & Kristensen (1898–1912) – og særlig ærgerligt 
i denne sammenhæng da meget tyder på at dette værk har spillet en nøglerolle i 
tilblivelsen af diskursen. I dag har øresundsmålet mere karakter af myte – og den 
foregående redegørelse har også vist ansatser til en slags utilsigtet og på sin vis også 
bekymrende mytedannelse i og med at fænomenets eksistens i visse tilfælde alene 
er blevet opretholdt fordi man har videreført beskrivelser uden at have set nærmere 
på tilgrundliggende kildeforhold og data. Samtidig er der så mange udsagn, især om 
stødløshed og intonation, at man heller ikke uden videre kan afvise muligheden af 
et øresundsmål der omfatter mere end blot Dragør og St. Magleby, og som fx kan 
vidne om sprogkontakt og påvirkning mellem skånsk-svensk og øresundsfiskerle-
jerne. Øvelsen må derfor primært bestå i at finde så mange relevante data frem som 
muligt der kan give mulighed for bedre at vurdere fænomenet: myte eller realitet? 

Som et led i denne øvelse skal vi i det følgende se på nogle indsamlinger der 
blev foretaget ved Ømålsordbogen i 1932. I juni måned dette år dukker der en række 
notitser op i landets dagblade (med Politiken som kilde) der annoncerer at ”to unge 
Filologer” Ole Widding (OW) og Børge Rasmussens (BR) vil foretage sprogunder-
søgelser langs Øresunds kyst. Turen blev helt nøjagtigt indledt 8. juni (jf. notitsen i 
Ærø Avis 9. juni hvor der står ”i Gaar”) og var senest afsluttet 14. juni for OW’s 
vedkommende – på denne dato får OW nemlig udbetalt sit honorar på 86 kr. for 
”Optegn. i Nordsjæll.” ifølge Udvalg for Folkemaals (UfF) regnskabsbog fra 1931–
32. BR kan muligvis være kommet hjem lidt senere, i Besøgs- og Mødeprotokollen 
noteres det at han afleverer ”12 Kvbl. fiskeriopt.” 25. juni, og at han 27. juni får 
udbetalt et honorar på 10 kr. (!). I juli måned har de to filologer tilsyneladende haft 
tid til at foretage en første vurdering af materialet – her møder man nemlig nye 
notitser der rapporterer om resultaterne. Den begejstrede tone fortjener at blive gen-
givet og citeret i sin helhed: 
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To unge Filologer, Ole Widding og Børge Rasmussen, 
har foretaget en Række Sprogundersøgelser langs Øre-
sunds Kyst. Widding udtaler til Politiken, at man i Nord-
sjælland har fundet Lighed med skaansk Maal. Flere Ting 
udtales akkurat som i Skaane og der er ikke Tvivl om, at 
der tidligt har været livlig Forbindelse mellem Befolknin-
gen paa de to Kyster. 
 

Meget utålmodigt må man spørge: Hvad var det så de 
fandt? Hvad dækker de dristige påstande over helt kon-
kret? Hvad menes der med ”Lighed” og ”akkurat som i 
Skaane”? Hvornår er ”tidligt”? Og hvilken befolkning er 
”Befolkningen” mon? I hvert fald må en nærmere og 
grundig undersøgelse af materialet være både relevant og nødvendig. 
 
2 Data om øresundsmålet fra 1932 – forudsætninger og faldgruber 
Det kan umiddelbart virke som en forholdsvis simpel opgave at finde materialet fra 
1932 frem (igen) og se hvad det rummer af data om et eventuelt øresundsmål, men 
der gemmer sig forskellige faldgruber i en sådan undersøgelse. 

For det første er det nødvendigt at have både sproglige og sociokulturelle data 
på plads. Notitsen fra 1932 gav anledning til at efterspørge nogle sproglige data, 
men også nogle sociokulturelle data, fx data der kan dokumentere en kontakt på et 
givet og relevant tidspunkt mellem Skåne og de nordsjællandske fiskerlejer. Et 
sprogligt træk alene, fx stødløshed, er ikke tilstrækkeligt bevis, der må også være 
belæg for en kontakt mellem Skåne og øresundsfiskerlejerne. Og tilsvarende er be-
læg på sociokulturel kontakt ikke i sig selv belæg på en sproglig påvirkning. Dette 
kan dog anses for at være en generel forudsætning for at kunne påvise eksistensen 
af et hvilket som helst ”mål”, ikke kun et ”øresundsmål”. Det er derfor lige så vigtigt 
at være opmærksom på nogle af de forhold, undertiden faldgruber, der gemmer sig 
i en undersøgelse af det specifikke spørgsmål om øresundsmålet. 

Vi har et projekt og en ambition om at rekonstruere et evt. øresundsmål. Men 
når vi som led i dette opklaringsarbejde ser på materialet fra 1932, er vi også nødt 
til at rekonstruere hvad der foregik i 1932, dvs. se på de relevante kontekster her. 
Hvis vi finder en særlig form der kunne pege på fx ældre københavnsk eller skånsk, 
må vi undersøge den sociokulturelle kontekst der kan være relevant for en sprogpå-
virkning, fx kontakt mellem fiskersamfund på begge sider af Øresund eller befolk-
ningsmigrationer fra København og nordpå langs fiskerlejerne. Men vi er også nødt 

Figur 1: Notits om ind-
samlingerne i 1932. 
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til at tage højde for optegnelsesforholdene, dvs. dataindsamlingskonteksten. Ind-
samlingen i 1932 indgik som en del af arbejdet med Ømålsordbogen og dermed 
efter visse retningslinjer og dagsordener som kan have (haft) indflydelse på hvor 
mange og hvilke data der blev indsamlet, og dermed på hvor dækkende eller repræ-
sentativ en funden form kan siges at være (jf. afsnit 3.2 og Gudiksen 2021). Der var 
heller ikke nogen båndoptager til rådighed, de sproglige data måtte nedfældes på 
papir i marken, hvilket sætter yderligere fokus på den enkelte indsamler, dennes 
faglige og evt. personlige baggrund, evner og erfaringer med at optegne under disse, 
ganske svære betingelser (jf. afsnit 3.3 og 3.4). 

Når man står med data indsamlet i 1932, må man desuden være opmærksom på 
at dialekterne på dette tidspunkt allerede er i bevægelse, bl.a. under indflydelse af 
København og københavnsk – en i bogstaveligste forstand meget nærtliggende fak-
tor i dette tilfælde. Også her er den sproglige bevægelse tæt forbundet med socio-
kulturelle bevægelser. Det ses og bemærkes allerede tydeligt i optegnelserne fra 
Skovshoved fra 1923. Vi har her bevaret et brev fra optegneren Aage Rohmann til 
Udvalg for Folkemaals formand Marius Kristensen, der kan ses som en nøgle til og 
et oplæg til diskussion eller tolkning af de optegnede former, som i flere tilfælde er 
anderledes end man måske kunne forvente. Rohmann er her udmærket klar over at 
uventede former ikke uden videre kan tolkes som udtryk for ”autentiske, oprinde-
lige, upåvirkede” former. Han bemærker for det første at de sproglige former der 
nedfældes, ikke er meddelernes egne (længere), men er erindrede former: Det dag-
lige talesprog er ”erstattet m. et mere el. mindre dialektfarvet rigsmål, selv hos de 
allerældste” – ”Den virkelig dialekt i Skovh. tales ikke mere av nogen”. Rohmann 
noterer desuden ”stor usikkerhed” i brugen af stødet, noget han tilskriver dels en 
stærk påvirkning fra rigsmålet, dels en mulig påvirkning fra skånsk-svensk som 
følge af mange ægteskaber med kvinder fra Hven. Der kan altså være forskellige 
lag til stede i et sprogligt materiale, forskellige generationer eller sprogvarianter. 
De sproglige varianter som det er relevant at forholde sig til, dengang som nu, er 
(nord)sjællandsk, skånsk-svensk og københavnsk. 

Endelig har arbejdet med denne artikel antydet at man i visse tilfælde skal være 
varsom med uden videre at godtage en ældre markering af en sproglig form som 
”øresundsmål”, for markeringen kan være resultatet af en forhastet tolkning i forti-
den og en for ukritisk videreførelse af en utilstrækkeligt dokumenteret konstruktion 
i selve det dialektologiske og sprogvidenskabelige miljø. 
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3 Indsamlingerne i 1932 
3.1 Hvor blev der indsamlet – og hvor meget? 
I Poul Andersens rapport om Udvalg for Folkemaals arbejde i perioden 1909–32 
anføres følgende:  
 

Stud. mag. Børge Rasmussen har efter Instruktion af Udvalgets faste Optegner Ole Wid-
ding foretaget en Række Optegnelser af Sproget i de nordsjællandske Øresundsfisker-
lejer (Fortsættelse af Arbejdet, der paabegyndtes i Dragør og Skovhoved ved Magister 
Rohmann) og har hjembragt Materiale fra Sletten, Humlebæk og Hornbæk. (Andersen 
1932: 190) 

 
De tre lokaliteter ses på Figur 2, der også angiver grænserne for Øresund mod nord 
og syd. Det ses også hvor tæt den danske henholdsvis svenske kyst ligger på hinan-

den, ikke kun syd, men også nord for Hel-
singør (men ikke i Køge bugt). Sletten lig-
ger meget tæt på Humlebæk og i samme 
sogn. BR besøgte også Gilleleje forholds-
vis tæt på Hornbæk på sin rejse, og der er 
også materiale fra Tårbæk fra 1932 opteg-
net af OW. Der er seddelmateriale fra både 
BR og OW fra Sletten-Humlebæk, hvoref-
ter de muligvis har delt sig – i hvert fald er 
materialet fra Gilleleje optegnet af BR 
alene, og tilsvarende er materialet fra Tår-
bæk OW’s alene. Endelig er Vedbæk, 
Skovshoved og Dragør medtaget. Der blev 
i 1941 indleveret et mindre materiale af Kaj 
Bom fra Vedbæk, som vist blev indsamlet 
over en årrække forinden. Og Dragør og 
Skovshoved tæt på København mod hen-
holdsvis nord og syd, genstand for Roh-
manns indsamlinger i 1922 og 1923, afslut-

ter rækken af fiskerlejer. Fiskerlejerne fordeler sig forholdsvis jævnt langs Øresund, 
og omfatter ikke overraskende Hornbæk (og Gilleleje), det stødløse område inkl. 
Ålsgårde ifølge Bennike & Kristensen (1898-1912). 
  

Gilleleje – Horn-
bæk – Ålsgårde 

Humlebæk 
– Sletten 

Vedbæk – Tårbæk 
– Skovshoved 

Dragør 

Figur 2: Fiskerlejerne i Øresund. 
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Sted Tid 
 

Optegner Metode Antal udskrevne sedler 

Gilleleje 1932 Børge Rasmussen Billedsamlingen 
(”fagordsemne”) 

1900 sedler 
3 meddelere (60 og 86 år 
samt ”gml”) 

Hornbæk 1932 Børge Rasmussen Billedsamlingen 
(”fagordsemne”) 

? (ingen oplysninger fun-
det) 

Sletten 
(Humle-
bæk) 

1932 Børge Rasmussen 
og Ole Widding 

Billedsamlingen 
(”fagordsemne”) 

600 sedler 
4 meddelere (ca. 70, 80, 
80 og 90 år) 

Vedbæk 1941 Kaj Bom ”Fagordsemne” (arti-
kel om både, Kristen 
Møller 1937) 

200 (+150) sedler 
Hr. og Fr. Olsen 

Tårbæk 1932 Ole Widding Billedsamlingen 
(”fagordsemne”) 

315 sedler 

Skovsho-
ved 

1923 Åge Rohmann Ordliste og Billed-
samlingen 

400+100+?+725 sedler 

Dragør 1922 Åge Rohmann Ordliste 400+725 
 

Tabel 1: Oversigt over indsamlingerne i 1932 – samt henholdsvis 1922-23 og 1941. Antallet af sed-
ler gælder kun for de empiriske indsamlinger i 1932 m.v., ikke evt. sedler fra andre (samtidige) 
kilder eller samlinger, fx materiale fra lærer Terslin i Gilleleje eller dyrlæge Lorentzen i Tårbæk (jf. 
afsnit 6). Tallene fra Skovshoved og Dragør er generelt usikre. 
 
Når der indkom nyt seddelmateriale til den alfabetiske samling ved Ømålsordbo-
gen, dvs. oplysninger der var anført eller udskrevet på kartotekssedler med et op-
slagsord og faste oplysninger om især lokalisering og kilde, blev det noteret i det 
alfabetiske katalog. Det har imidlertid ikke været muligt at finde oplysninger om 
materialet fra Hornbæk i kataloget, men sedler fundet i forbindelse med de sprog-
lige undersøgelser til denne artikel viser at BR var der og indsamlede et materiale. 
Generelt må det siges at omfanget af materiale fra Gilleleje og Sletten er ganske 
solidt, i omfang og i kraft af at der ikke kun er tale om en enkelt meddeler; materialet 
fra Tårbæk og Vedbæk er til gengæld noget mere spinkelt. Man skal igen huske at 
de praktiske betingelser var meget anderledes end i dag. Man havde ikke mulighed 
for at lave lydoptagelser, og for at udnytte den sparsomme tid var optegnelserne 
meget målrettede, ligesom man opsøgte de meddelere hvor der var størst sandsyn-
lighed for at få et brugbart materiale med hjem (i dette tilfælde ældre fiskere). Det 
vil derfor typisk være mere relevant at se på hvilket materiale der blev indsamlet 
end på det blotte antal når man skal vurdere materialets omfang, karakter og værdi. 
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3.2 Hvilken type materiale blev der indsamlet? 
Datamaterialet fra øresundsfiskerlejerne blev indsamlet som led i arbejdet frem 
mod Ømålsordbogen, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på hvor dette 
indsamlingsarbejde præcist befandt sig i netop 1932. Allerede da Udvalg for Fol-
kemaal (UfF) blev grundlagt i 1909, var Ømålsordbogen blevet defineret som ud-
valgets væsentligste opgave, men selve indsamlingen blev først lagt i faste og mål-
rettede rammer med reetableringen af UfF i 1922 (jf. Gudiksen & Hovmark 2009: 
21ff.). Herefter starter til gengæld et intensivt forløb i de følgende to årtier hvor 
indsamlingen af data justeres efterhånden som man bliver bevidst om hvilket mate-
riale man må have til rådighed for at kunne udarbejde en så omfattende, sprogvi-
denskabelig ordbog. Dette forløb fremgår af ordbogens leder Poul Andersens to 
rapporter om arbejdet fra 1932 og 1939. Andersen 1932 vidner især om i hvor høj 
grad de første års arbejde er præget af at skaffe et materiale der er tilstrækkeligt 
dækkende, mens Andersen 1939 viser hvordan tankerne om det konkrete slutpro-
dukt begynder at sætte dagsordenen for uddybende indsamlinger, og for hvordan de 
og materialet skal organiseres. Den følgende opstilling giver en oversigt over for-
løbet. Oversigten har til formål at synliggøre progressionen og viser kun absolutte 
hovedtræk – for detaljer se Gudiksen & Hovmark (2009). 
 

År Hjælpemidler Primært materiale Centralt fokus 
1909–22 Ordliste og blokbø-

ger 
Udtale og bøjning (og ordforråd) Lydsystemer 

1922–26 Ordliste, blokbøger 
og billedhæfte 

Udtale, bøjning og ordforråd Lydsystemer, betyd-
ning og brug 

1926–29 Den Store Spørgeli-
ste (DSS) 

Ordforråd i kontekst (emner – 
sproglig-saglig) 

Betydning og brug 

1929–32 De fraseologiske 
spørgelister 
Punktundersøgelser 

Fraseologi 
 
Udtale, bøjning og ordforråd efter 
område 

Sproglig kontekst 
 
Væsentlige dialekt-
grænser og dialekttræk 

1932–35 Fagordsoptegnelser 
 
Punktundersøgelser 

Detaljerede betydnings- og brugs-
oplysninger 
Udtale, bøjning og ordforråd efter 
område 

Præcis betydning og 
brug i specifik kontekst 
Væsentlige dialekt-
grænser og dialekttræk 

1935– Saglige spørgelister 
 
Komplettering 
Ordbogsplan 

Detaljerede betydnings- og brugs-
oplysninger 
Udtale, bøjning, betydning, brug 

Præcis betydning og 
brug i specifik kontekst 
> Ordbogsartikel 
> Ømålsordbogen 

 

Tabel 2: Oversigt over hovedpunkter i det centrale dataindsamlingsforløb til Ømålsordbogen.   
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Den minimale oversigt peger på at man løbende bliver opmærksom på hvilke krav 
materialet skal leve op til for at det endelige mål, ordbogen, skal kunne realiseres 
på en tilfredsstillende måde. Materialet udviser løbende utilstrækkeligheder som 
må udbedres. Først er det den åbenlyse mangel på ordforråd eller leksikon, altså 
ordenes betydning og brug i kontekst. Dernæst bliver det klart at der er behov for 
fraseologisk materiale, både løsere og mere fast. Derefter viser det sig at hvis man 
skal kunne beskrive indholdet ordentligt, og leve op til idéen om at ordbogen skal 
sætte ord og betydninger i systematisk relation til landbefolkningens livsverden og 
kulturhistoriske kontekst, er man nødt til at gribe arbejdet med emnerne mere dybt-
gående an. Den løst organiserede emneordliste (Den Store Spørgeliste) og de frase-
ologiske spørgelister havde ”for længst udspillet sin Rolle” (Andersen 1939: 42). 
Herefter (1932-35) begynder arbejdet med de mere specialiserede spørgelister, først 
inden for de håndværksfaglige områder: ”Farveri, Fiskeri, Karetmageri, Rebslageri, 
Smederi og Væveri” (Andersen 1932: 204), dernæst landbrugstekniske eller mere 
almene arbejdsområder både ude og inde hos landbefolkningen, fx tærskning, pløj-
ning, hø- og kornhøst, mælk og malkning, og uldens behandling, samt kalenderdage 
(Andersen 1939: 43). Man måtte også kunne fange geografiske forskelle i både ord-
forrådet, genstandes udformning og den faglige praksis (jf. Andersen 1939: 26). 

Som det fremgår, falder indsamlingerne i 1932 på et tidspunkt hvor man stadig 
er beskæftiget med at indsamle grundmaterialet og kortlægge de væsentlige dialekt-
træk og -grænser (punktundersøgelserne). Når det er OW der er ansvarlig for un-
dersøgelsen, afspejler det utvivlsomt at han netop havde Nordsjælland som et af 
sine punktområder, jf. også udskriften af Rostgaard (afsnit 1). Indsamlingen i 1932 
falder godt i tråd med at man også gerne vil have afgrænset denne potentielle eller 
reelle underdialekt på Sjælland, ”øresundsmålet”, og de træk der kendetegner den. 
Indsamlingen benytter imidlertid ikke ordlisten med fokus på lyd og bøjning, men 
tager udgangspunkt i den saglige tilgang der havde været den foretrukne metode 
siden midten af 1920’erne, og som netop i 1932 får endnu større fokus. Men netop 
fiskeriet var kun meget sporadisk behandlet i Den Store Spørgeliste, formodentlig 
fordi emnet ikke spillede nogen større rolle i denne spørgelistes forlæg, Skautrups 
Et Hardsysselmål, der kortlagde sproget i Hodsager og Tvis sogne syd for Holste-
bro, langt væk fra fiskersamfund (Skautrup 1927–79.1: 273f.). Man medbragte der-
for i stedet et særligt fiskeribilledhæfte, der bestod af ca. 10–12 billeder og illustra-
tioner om fiskeri i UfFs Billedsamling med udvalgte redskaber, garn- og bådtyper. 
Det fremgår tydeligst af BR’s optegnelser fra Gilleleje. Her er vi så heldige at BR 
indleverede en samlet, renskrevet fremstilling af de indkomne svar, med indsatte 
tegninger og med reference til numrene i billedsamlingen (Top.saml. Gilleleje).  
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Figur 3: Besvarelse ved brug af billede 276 i UfFs Billedsamling i Gilleleje, renskrevet af BR. 
 
På Figur 3 ses fx billede 276 og den tilhørende besvarelse som netop viser hvordan 
billedhæftet ikke kun genererede ord, men også fraseologisk materiale og ikke 
mindst brugskontekst. Faktisk fremgår det af den alfabetiske katalog at Rohmann 
også havde ”Bh.” (Billedhæftet) med i Skovshoved, og der kan næsten kun være 
tale om samme materiale. Denne indsamlingsmetode betyder dermed at man i ma-
terialet fra 1932 ikke kan forvente at finde systematiske oplysninger om lydsyste-
met – dokumentationen af specifikke lydforhold vil være afhængig af om disse lyd-
forhold optræder i de ord som indgår i svarene på de sagligt tilrettelagte spørgsmål. 

Man kunne så forvente at materialet i højere grad kunne svare på sociokulturelle 
forhold, men dette er kun delvis tilfældet. Fiskeriet blev som anført opfattet som et 
fagområde og indgik i de emner der blev undersøgt 1932–35. Men området viste 
sig at være alt for omfattende, og man nåede aldrig i mål med hverken spørgeliste 
eller en systematisk sagredaktion, vel fordi der nærmere er tale om en hel livsverden 
på linje med landbefolkningens. Og den faglige tilgang betyder at fx fiskerkonerne 
og deres rolle i fiskerhusholdningen heller aldrig blev en del af indsamlingerne. Det 
er ærgerligt i denne sammenhæng fordi netop fiskerkonerne havde salg og handel 
som et fast, traditionelt bidrag til fiskerhusholdningen, dvs. et domæne med kontakt 
til både kendte og fremmede sprogbrugere i både lokalmiljø og i fx København eller 
Helsingør (jf. afsnit 5). Fiskernes aktiviteter ud over det mere fiskeritekniske blev 
der heller ikke spurgt systematisk til, men materialet kan dog godt rumme oplys-
ninger om fx kontaktflader med fiskere på den anden side af Øresund (jf. afsnit 4).  
 
3.3 Hvem indsamlede materialet? 
Ole Widding (OW, 1907–1992) blev mag.art. i nordisk filologi i netop 1932 – men 
havde haft ansættelse på UfF siden 1929, hvor UfF havde fået øgede bevillinger. 
OW – der i 1939 blev redaktør ved og kort efter leder af Ordbog over det Norrøne 
Prosasprog, det som skulle blive hans livsopgave – var dermed den erfarne på hol-
det, den ”faste Optegner” som Børge Rasmussen (BR) modtog ”instruktion” af. 
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BR (1908–ca. 1979) var født i København, hvor hans far var sporvognsfunktio-
nær.* Han blev student fra Østre Borgerdyd 1927 og cand.mag. i dansk og engelsk 
1935. Herefter fik han ansættelse som gymnasielærer i Tarm, hvor han forblev indtil 
sin død ca. 1979 (UfF modtog BR’s efterladte papirer 4. juli 1979). BR udførte en 
række aktiviteter ved eller med tilknytning til UfF 1929–32, og for at få et indtryk 
af og vurdere de optegnelser BR foretog i 1932, er det relevant at se nærmere på de 
tre numre han optræder med i Center for Dialektforsknings manuskriptsamling. 
 Det første nummer er en lille samling af bogstavelig talt små sedler med opteg-
nelser fra ”Egnen v. Killerup-Taars-Kalø v. Saxkøbing” (Hunseby og Tårs sogne) 
på det nordøstlige Lolland (Acc.nr. 98,12). Optegnelserne er systematiske og om-
hyggelige, og rummer fx et simpelt kodesystem til markering af om et ord er foræl-
det eller sjældent, men de er også tydeligt studentikose. De få indhøstede ord, 50 i 
alt, overføres til ordsedler og indføres i det alfabetiske katalog af netop OW (alfa-
betisk katalog, hæfte 1, opslag 67). Kontakten til Lolland kan muligvis have været 
formidlet af OW. OW voksede op på Lolland – faderen var præst i Toreby 1913–
23. OW’s far fortsatte i øvrigt sin præstegerning i Tårbæk, hvilket forklarer OW’s 
optegnelser herfra i 1932. Og måske også en særlig interesse for ”øresundsmålet”? 

Acc.nr. 232 er endnu en seddelsamling, denne gang med data om ældre køben-
havnsk, indsamlet primært hos én meddeler, rebslager Edvard Kruse f. 1853. Ind-
samlingen, der resulterer i 2500 sedler, finder også sted i 1932, jf. UfFs Besøgs- og 
Mødeprotokol 9. maj: ”Besøg af Børge Rasmussen, fik Ordliste. Vil optegne kø-
benhavnsk”. Den gamle ordliste fra 1909 til systematiske lyd- og bøjningsoplysnin-
ger når dog ikke at komme i brug inden Kruse dør, men BR samler op på materialet 
i en lille artikel i Danske Folkemaal (Rasmussen 1937). Som nævnt var Børge Ras-
mussen selv født og opvokset i København. 

Acc.nr. 287,I+II rummer BR’s efterladte papirer, modtaget 4. juli 1979. Acc.nr. 
287,I rummer materiale vedr. københavnsk og skånsk, og 287,II er endnu en sed-
delsamling vedr. københavnsk, dels nye udskrifter af Kruse, dels udskrifter af for-
skellige ældre og yngre kilder, fx Fritz Jürgensen og romanen Spild af Carl Hansen 
Fahlberg. Sammen med Folke Roikjer udarbejder BR i 1932 en beskrivelse af 
skånsk, der dels trykkes i Danske Folkemaal, dels indsættes som et tillæg til Brøn-
dum-Nielsens Dialekter og Dialektforskning (1927), og 287,I rummer forarbej-
derne hertil. 

Acc.nr. 287 viser at det der var BR’s væsentligste interesse, helt fra 1932 og til 
hans død, var beskrivelsen af københavnsk og herunder mere specifikt en idé om at 
(ældre) københavnsk havde tydeligt skånsk-svenske intonationstræk. Det er denne 
tanke der får BR til at skrive til Eli Fischer-Jørgensen i 1972 (jf. afsnit 1). Det er 
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tydeligt at BR prøver at få sine tanker publiceret inden det er for sent. I 1975 forsø-
ger han at få en længere artikel publiceret i Danske Folkemaal, men den afvises, 
bl.a. med henvisning til at væsentlige dele allerede er publiceret i BR’s bidrag om 
samme emne til Gyldendals Egnsbeskrivelser bind 12, men også fordi artiklen vur-
deres at være præget af for mange løse idéer og udokumenterede påstande. 

BR’s tanker om at københavnsk havde sit udspring i og var stærkt påvirket af 
skånsk eller bornholmsk kan også virke fjerne og fremmede i dag, men de stod 
tilsyneladende ikke alene i samtiden. Interessen kan ses som en parallel til diskursen 
om øresundsmålene, men ligesom denne dør den efterhånden ud. Den ses fx hos 
P.K. Thorsen i en artikel udarbejdet i 1910 (Thorsen 1929), hvor han argumenterer 
for at københavnsk kan eller må være blevet stærkt præget af skånsk i ældre tid, 
bl.a. med henvisning til at Skåne-siden var langt mere velstående og tætbefolket. 
Thorsen henviser her til sproget i Dragør, men trækker også øresundsfiskerlejerne, 
tydeligvis oplysningerne hos Bennike & Kristensen (1898–1912), ind som et led i 
argumentationen: ”Den nordsjællandske Fiskerbefolkning taler den Dag idag med 
skaansk Artikulationsbasis. De bruger intet Stød, de synger” (Thorsen 1929: 151). 

Set i bakspejlet er det ikke så mærkeligt at man får den tanke at give BR til 
opgave at optegne i fiskerlejerne. Han havde netop i 1932 beskæftiget sig med både 
skånsk-svensk og københavnsk, begge vigtige faktorer i en nærmere beskrivelse af 
et evt. øresundsmål. Han havde lavet systematiske lydbeskrivelser inden for en 
sproghistorisk ramme (skånsk), og også lavet samtidige optegnelser der involverede 
indflydelse fra rigsmål (ældre københavnsk). Og begge emner cirkulerede tilsyne-
ladende i dele af det dialektologiske miljø. BR viste sig imidlertid at have sine be-
grænsninger rent fagligt, måske især når han var alene, uden ”instruktion”. I et bord-
eksemplar af Brøndum-Nielsens Dialekter og Dialektforskning (1927) har Christian 
Lisse, ansat ved Ømålsordbogen 1948–80, noteret ganske mange korrektioner til 
BR’s bidrag til beskrivelsen af skånsk. Og BR’s indsamlinger i 1932 fra fiskerle-
jerne er også præget af en vis usikkerhed som er vigtig at være opmærksom på når 
man skal udnytte materialet til at undersøge spørgsmålet om et muligt øresundsmål. 
 
3.4 Det indsamlede materiales kvalitet 
De ordbogssedler der blev afleveret og indgår i samlingerne, er renskrifter af origi-
nale notater. Man kunne altså vente at der var taget stilling til eventuelle uklarheder 
eller tvivlstilfælde. Det er imidlertid ikke tilfældet for BR’s materiale. Det ses både 
på ordsedlerne og i det lille, samlede materiale fra Gilleleje. På Figur 4 ses de typi-
ske forbehold som BR indføjer i lydskriften i den samlede renskrift fra Gilleleje i 
Topografisk Samling. 
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Figur 4: Eksempler på de typiske forbehold i BR’s renskrevne lydoptegnelse fra Gilleleje – i ordene 
åretolde, anker, skot, maste- og læggen. 
 
Et rent spørgsmålstegn ses jævnligt, og det må betyde at BR er i tvivl, fx om vokalen 
er lang i åretolde. En parentes ses også, men det behøver ikke nødvendigvis betyde 
at BR er i tvivl – det kan også markere at BR hører en ansats til en lyd, fx en halv-
vokal efter vokalen i anker. Det er lidt mere uklart hvordan pilen ved vokalerne i 
skot og maste- helt præcist skal tolkes. Pilen forekommer systematisk ved en række 
af de åbne vokaler a og å, og kan enten betyde at BR er i tvivl om kvaliteten, eller 
at BR markerer at vokalen er ’mest x men i retning af y’. En kombination af spørgs-
målstegn og parentes ses også, interessant nok ved stødet i læggen (en del af et 
anker). Markeres der her at stødet er ”svagt” (som Rohmann beskrev det), eller at 
BR er i tvivl? BR kommenterer i det hele taget ikke stødets manifestation, hverken 
i materialet fra 1932 eller i Acc.nr. 287. 
 De jævnlige markeringer tyder på at BR er usikker på visse punkter som opteg-
ner, måske af mangel på erfaring. Markeringerne bruges ikke tilfældigt, men ved 
lydlige træk som sagtens kan være svære at kategorisere præcist i farten ved et op-
tegnelsesarbejde med papir og blyant, især hvis man ikke er meget trænet, fx en 
eventuel længde på en vokal der efterfølges af et vokalisk r, eller de forskellige 
åbne a- og å-lyde. Stødet kan også være svært at høre, ikke kun for en person der 
måske ikke er opvokset med stød, stødets manifestation er også meget forskellig i 
de forskellige dialekter. Men selvom de forskellige markeringer er udtryk for en vis 
usikkerhed hos BR, er det trods alt at foretrække at usikkerheden lægges åbent frem. 
Set i det perspektiv er BR’s optegnelser ikke førsteklasses, og bestemte oplysnin-
gerne om bestemte træk skal bruges med varsomhed, men de er alligevel systema-
tiske og omhyggelige – og i visse tilfælde kan den lidt usikre, forsøgsvise opteg-
nelse måske fange en vaklen hos meddeleren, som er interessant i en vurdering af 
et mål der måske ikke har et nagelfast lydsystem, men er i bevægelse. 
 
4 Sproglige data – nogle punktnedslag og eksempler 
Jeg vil i det følgende nøjes med at give nogle få, udvalgte eksempler på sproglige 
data i det indsamlede materiale fra 1932. Det skyldes at det i øjeblikket er forbundet 
med en del praktiske vanskeligheder at finde det samlede materiale frem. Materialet 
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– de udskrevne ordbogssedler med de renskrevne data fra indsamlingerne i 1932 – 
er indsat på alfabetisk plads dels i det redigerede materiale til de udgivne bind 1–
12 (+13), dels i det uredigerede materiale til de kommende bind. De fleste uredige-
rede sedler befinder sig formodentlig i emnesamlingen Fiskeri, men næppe alle; 
nogle kan være placeret i andre emnesamlinger eller i samlingen med ord og udtryk 
uden særlig emnemæssig tilknytning, Restsamlingen. Men alle ord kan have rele-
vant information om lydforholdene, så i princippet må alle sedler med i en tilbunds-
gående undersøgelse. Da sedlerne p.t. ikke er opmærket med metadata om lokali-
sering, er det en omfattende opgave at fremskaffe materialet i sin helhed. 

Jeg har i forbindelse med foredrag og artikel udnyttet at der i basen med de 
redigerede bind (1–11, a-lindorm) kan foretages lidt mere målrettede søgninger. Fx 
vil fiskerlejer beliggende i et sogn være eksplicit markeret i betydningsafsnittet hvis 
der er tale om ord eller udtryk relateret til fiskeriet. I lydafsnittet er dette imidlertid 
ikke tilfældet, her markeres kun sognet. Og i begge tilfælde kan materiale fra fi-
skerlejerne gemme sig under de generaliserede udbredelsesangivelser nS, S eller 
sågar Ø = dialektområderne Nordsjælland, Sjælland og Øerne (som helhed). Det 
hurtigste og til dels også mest præcise udbytte fås ved søgning på fiskerlejerne i 
betydningsafsnittet. Søgninger på fiskerlejerne og de relevante sogne i bind 1–12 er 
blevet kombineret med søgninger på forskellige sproglige træk der er eller nævnes 
som relevante, dels de generelle som fx stødløshed, men også specialtræk fundet i 
Rohmanns optegnelser fra Skovshoved. I det følgende vil jeg først bringe to eksem-
pler der begge er interessante hvis man søger efter sproglige fællestræk mellem 
øresundsfiskerlejerne og en mulig kontaktflade med skånsk-svensk, og derefter vil 
jeg se kort på det mere samlede udsnit af former der fremgår af BR’s renskrevne 
optegnelse fra Gilleleje. 

En søgning på fiskerlejet Snekkersten førte fx frem til ordet blikke – navnet på 
fisken lubbe, eller på moderne dansk lyssej. Det interessante er at udbredelsen er 
begrænset til netop de nordsjællandske fiskerlejer, helt nøjagtigt lejerne nord og syd 
for Helsingør: Gilleleje, Hornbæk, Ålsgårde, Snekkersten og Humlebæk – samt 
Helsingør. Et opslag i kildematerialet gav yderligere oplysninger, fx henvisning til 
en svensk bog om Sydsvenske fiskenavne – og her hedder fisken det samme, blekka 
(Kornhall 1968: 62, 64). Der er ikke belæg fra 1932, men til gengæld udmærker 
materialet sig ved at have stor spredning i både tid (ældste kilde 1835, yngste 1961) 
og type (både mundtlige optegnelser og trykte, skriftlige kilder). Ordet har altså 
været etableret over en længere periode, og en kontakt blandt fiskerbefolkningerne 
på begge sider af Øresund er mere end nærliggende.  
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Det er ikke umuligt at finde denne type eksempler der kan styrke en hypotese 
om ikke bare en sprogkontakt, men også idéen om at øresundsfiskerlejerne måske 
udgjorde en enhed af en vis stabilitet: ordet fingerkniv brugt om det mere alminde-
lige bødekniv er kun optegnet i Gilleleje, Sletten og Skovshoved. Men igen skal 
den slags eksempler der rammer plet i forhold til hypotesen, ses i sammenhæng 
med det øvrige og mere samlede materiale. Fx er ordet bødekniv også optegnet som 
variant i Gilleleje i 1932. Og alt hedder ikke det samme i alle fiskerlejerne eller på 
begge sider af sundet – fx fortæller en af BR’s kilder i Sletten at et hold, dvs. en 
slags vager eller bøje på vandet, hedder hold i Tårbæk, men skove i Sletten og støder 
i Snekkersten. Variation af denne type er velkendt i Ømålsordbogen. 

Men nok så vigtigt siger eksempler af denne type ikke noget om det lydlige 
system, intonation/stød eller bøjningsforhold i øresundsfiskerlejerne og eventuelle 
stabile fællestræk (eller interne særtræk) her. En målrettet søgning gav dog et inte-
ressant eksempel, og andre kan muligvis findes. I Rohmanns ledsagende brev fra 
1923 noterer han at palataliseret n ”kan få et j-agtigt forslag (fx denne – däᶇə)”, jf. 
fx bornholmsk däjn (Espersen). Et opslag under denne i Ømålsordbogen viser at 
lydformer med j faktisk også er optegnet i to andre øresundsfiskerlejer, nemlig i 
Tårbæk og Gilleleje. Formen fra Gilleleje er oven i købet optegnet af to forskellige 
optegnere (bl.a. BR i 1932) hos to forskellige meddelere, og formen findes også i 
en lokalhistorisk fremstilling (Terslin). Den dialektortografiske form deingång ses 
også i en lokal anekdote nedfældet i 1944 (Møller 1994: 235). 

Eksemplet med ordet denne kan bruges til at tegne et billede af et særligt øre-
sundsmål med en række skånsk-svenske træk opstået som følge af lokal sprogkon-
takt mellem især fiskerbefolkningerne på begge sider af sundet – sådan som OW 
og BR tilsyneladende gjorde det efter optegnelsesrejsen i 1932. Det betyder at man 
også skulle vente fx stødløshed i materialet fra 1932, det sproglige træk som især 
fremhæves som karakteristisk for de nordlige fiskerlejer af Bennike & Kristensen 
(1898-1912) og ikke kun for Dragør. Men her peger optegnelserne nærmere på at 
fiskerlejerne følger det (nord)sjællandske system. I det lille, samlede materiale fra 
Gilleleje i Topografisk Samling møder man således almindelige (sjællandske) stød, 
men nok så vigtigt også det særligt sjællandske andetledsstød, fx i bundline, og 
kortvokalstød, fx i masten. Af og til møder man dog også manglende stød, fx er ro- 
i robåd optegnet uden stød. Hertil kommer de tilfælde hvor BR’s notation markerer 
en tvivl (jf. afsnit 3.4). Som nævnt kan det ikke afgøres med sikkerhed om denne 
tvivl viser en vaklende udtale hos meddeleren eller en usikkerhed hos optegneren. 
Spørgsmålet om stødet forbliver uklart. Rohmann nævner at stødet i Skovshoved er 
”svagt”, og BR hæfter sig ikke overraskende ved en tilsvarende beskrivelse af Kaj 
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Bom om en fisker fra Vedbæk: ”Jeg har optegnet 1942 i Vedbæk hos en gammel 
traditionsbærer, og i hans sprog var stødet svagt artikuleret og sjældent og spillede 
ingen rolle” (Ms.saml. Acc.nr. 287,I). Udsagnet styrker nemlig hypotesen om en 
skånsk-svensk påvirkning af øresundskysten, herunder København. Kaj Bom bru-
ger i øvrigt næsten samme ordvalg om sproget i Nyboder. Samtidig noterer BR 
kortvokalstød i osse (også) sideordnet med en form uden stød, hvilket trækker i en 
anden retning: (nord)sjællandsk med bevægelse i retning af (københavnsk) rigsmål 
(uden stød). I det hele taget ses en velkendt tendens til at former fra (d)et større, 
omgivende dialektområde ((nord)sjællandsk) bliver tolket som særegent for det 
mindre delområde (øresundsmål) (jf. fx Møller 1994: 234f.) 

Tonegangen, det andet markante træk der nævnes, er svær at fange på skrift, 
men BR noterer faktisk en bestemt to-
negang på en seddel fra Hornbæk. Det 
er imidlertid uvist hvad notationen dæk-
ker over – måske afspejler den primært 
den særlige interesse BR havde for kø-
benhavnsk, herunder tankerne om at kø-
benhavnsk intonation historisk havde sit udspring i bornholmsk eller svensk. 
 
5 Nogle væsentlige sociokulturelle forhold 
Som det tydeligt er fremgået, er den sproglige situation i øresundsfiskerlejerne 
kompleks i 1932. Og det er den som følge af en række socioøkonomiske og -kultu-
relle forandringer der sætter ind i sidste halvdel af 1800-tallet. Forandringerne er 
genkendelige i en dialektologisk sammenhæng, men der gør sig nogle særlige for-
hold gældende for netop fiskerlejerne ved Øresund, dels historiske forhold, dels 
nogle forhold relateret til fiskerlejernes placering meget tæt på København og den 
måde hovedstaden specifikt ekspanderede på mod nord langs øresundskysten. Der 
er også her kun mulighed for at fremdrage nogle få, vigtige træk.  

Der er skrevet flere bøger om Øresundskystens historie i denne periode (fx 
Bramsen 1995; Møller 1994). I det følgende vil vi især udnytte Topsøe-Jensen 
(1979) og Mikkelsen (1986) der begge er lokalhistorisk forankrede. Mikkelsen ud-
mærker sig desuden ved at inddrage beretninger og oplysninger fra i alt 23 lokale 
fiskere fra fiskerlejerne på strækningen (jf. Mikkelsen 1986: 211). 
 
Det er velkendt at sidste halvdel af 1800-tallet er præget af store samfundsmæssige 
forandringer som skaber bevægelse i de traditionelle dialektsamfund og sætter gang 
i en begyndende dialektudtynding: industrialisering, tilvandring til de større byer 

Figur 5: Optegnelse af ordtone i Hornbæk. 



DIALEKTOPTEGNELSER FRA ØRESUNDSFISKERLEJERNE I 1932  45 
 
og opkomsten af et mere klassedelt samfund, også på landet. Med hensyn til land-
bodialekternes udvikling kan der mere specifikt peges på højskolebevægelsen, an-
delsbevægelsen, opkomsten af stationsbyer samt en løbende og stigende mekanise-
ring (jf. fx Pedersen 2009). Men hvordan formede udviklingen sig mere specifikt i 
fiskerlejerne i samme periode? Det følgende vil udelukkende pege på nogle mar-
kante træk der gør sig gældende for netop fiskerlejerne langs Øresund. 
 Jernbanens udbygning i 1800-tallet og stationsbyernes hurtige vækst indebar 
store forandringer i en række landbosamfund. I øresundsfiskerlejerne spiller jern-
banen og transportveje også en vigtig rolle, men forløbet er noget anderledes. Den 
første jernbane til Helsingør åbner allerede i 1864, men linjeføringen går over Hil-
lerød. Øresundskysten er nemlig et udkantsområde på dette tidspunkt, uden videre 
bymæssig bebyggelse. Sognebyerne ligger et godt stykke inde i landet, fx Asmin-
derød og Tikøb, og landet ud til kysten er ufrugtbart, med sandet jord, skove, moser 
og søer, og landbruget meget begrænset. Helsingør har i modsætning til den mere 
typiske danske købstad ikke noget nævneværdigt opland med landbrug og er derfor 
meget afhængig af fiskerlejerne som kilde til fødevarer (jf. Mikkelsen 1986: 156f.). 
Samfærdslen øges nok i sidste halvdel af 1800-tallet, men det er især på vandet, i 
form af rutesejlads med dampskib der begynder i 1843. Strandvejen havde altid 
været i en dårlig forfatning, især på den nordlige strækning (jf. Topsøe-Jensen 
1979). På et tidspunkt sejler tre skibe fast på ruten, og i 1873 øges til tre dobbeltture 
om dagen. Dampskibssejladsen, der også omfatter dagsture, ”lystsejladser”, alle-
rede fra 1820’erne, åbner borgerskabets øjne for landlivets glæder, og fra ca. 1850 
begynder man at bygge landboliger nordpå fra København og i mindre grad også 
sydpå fra Helsingør (Mikkelsen 1986: 167ff.). 

 

 
 

Figur 6 og 7: Strandvejen Humlebæk sommeren 1910 (Mikkelsen 1986: 170). Fiskerfamilie 1908 
(Mikkelsen 1986: 84). 
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Landliggerkulturen udvikler sig op mod år 1900 og kommer indirekte også til at 
spille en rolle for fiskeriet. Både lystsejladser og rutefart har brug for at kunne lægge 
til. Der findes imidlertid ingen havne op langs kysten (bortset fra Humlebæk stats-
havn der stod færdig i 1816), kun såkaldte vaser, små sten- eller træmoler, og pas-
sagerer må sættes i land ved hjælp af små både. Fra ca. 1870 begynder rederiet 
DFDS således at yde tilskud til forbedringer af havneforholdene, fx i Sletten og 
Espergærde, og en ny havn åbnes i Snekkersten i 1873, i samarbejde med Skotterup, 
og denne gang finansieret af lokale støttefester, et statstilskud på 1000 rigsdaler og 
sågar et personligt tilskud fra Christian d. 9. på 300 rigsdaler (Mikkelsen 1986: 
172f. og 113ff.; Topsøe-Jensen 1979: 197f.). Tårbæk og Skovshoved tættere på Kø-
benhavn får de første havne allerede i 1865-66 og 1869 (Topsøe-Jensen 1979: 196). 
Fiskeriet udvikler sig også, i form af nye fangstmetoder, fx større og bedre bund-
garn. Den traditionelle fangst var først og fremmest ål på privilegerede fiskestader, 
en fangst som var ganske lukrativ til midten af 1900-tallet hvor ålene begyndte at 
forsvinde, men der blev også fanget andre fisk, fx sild, fladfisk, torsk, hornfisk m.m. 

Udviklingen i sidste halvdel af 1800-tallet har givetvis givet fiskerne øget vel-
stand og en større kontaktflade, fx er Snekkersten-Skotterup et af landets største 
fiskerlejer i 1880 (Mikkelsen 1986: 161; se også 46ff.). Hertil kommer de løbende 
biindtægter som følge af landliggere og lystsejladser, der for alvor tager til i de 
sidste par årtier af århundredet (jf. Topsøe-Jensen 1979: 191ff.; Møller 1994: 144). 
Fx bliver det almindeligt at fiskerfamilier tjener gode penge ved at flytte ud af deres 
huse om sommeren og overlade dem til en landliggerfamilie i kortere eller længere 
perioder (jf. fx Bøgh 1985b). Denne praksis sættes i system og får i stigende grad 
kommerciel karakter, jf. også det store antal badehoteller og sommerpensionater 
der opføres på hele strækningen (jf. Bøgh 1985c), og der opbygges en omfattende 
lokaløkonomi centreret omkring landliggerne. Men på trods af den øgede kontakt 
er det tvivlsomt om de to, meget forskellige befolkningsgrupper nærmer sig hinan-
den. Fiskerbefolkningen antog tydeligvis en række borgerlige livsformer og for-
brugsmønstre, ligesom på landet i samme periode, i takt med den øgede velstand 
og den massive tilstedeværelse af de velhavende københavnske borgere (jf. fx bil-
ledmateriale i Mikkelsen 1986, fx 54, 180 og 187). Lejlighedsvis opstår der også 
mere daglige kontakter (jf. fx Bøgh 1985b: 68–73), men møderne forbliver korte 
og distancere(n)de – man forbliver ”os og dem”, og samlivet kan i lige så høj grad 
siges at udmunde i en social og kulturel positionering mellem de forskellige sociale 
lag (Selmer 1985; jf. også Mikkelsen 1986: 176ff.). Da tilflytternes antal stiger kraf-
tigt omkring år 1900, begynder de også at interesse sig mere for hinanden end for 
den meget anderledes lokalbefolkning (Bøgh 1985b: 75). 
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Landliggernes tilstedeværelse var især i begyndelsen båret ikke kun af et ønske 
om frisk luft og natur, men også af en iver efter at finde noget ”uspoleret”, og de 
fattige fiskerlejer og deres befolkning kan beskrives som ”uberørte og maleriske” 
(jf. Bøgh 1985b: 62), ligesom der fremstilles postkort hvor fiskerne bliver stillet op 
i typiske arbejdssituationer foran fotografen, fx i færd med at røgte garn på bøde-
pladsen (jf. fx Mikkelsen 1986: 65; Selmer 1985: 261). Men når kontakten bliver 
længere og tættere, begynder de mindre bemidlede befolkningsgrupper pludselig at 
udmærke sig ved deres lugt, det simple og tarvelige, og en decideret ”nedladende 
vurdering” er ikke ualmindelig (Selmer 1985: 247ff.). Fiskerbefolkningen kan på 
deres side undrende iagttage hvordan landliggerne tager længere ophold på stranden 
alene for fornøjelsens skyld og sågar kan finde på at bade (jf. Mikkelsen (1986: 
169). Samtidig er deres forhold til tilflytterne gennemsyret af en benovelse over den 
materielle overflod og en autoritetstro standsbevidsthed der gør at man holder sig 
tilbage og i en række tilfælde indordner sig og bøjer nakken, ofte ud fra et pragma-
tisk hensyn til at tilflytterne også er en indtægtskilde (Selmer 1985: 253ff.). 

Selvom landliggernes tilstedeværelse intensiveres frem mod år 1900, ændrer si-
tuationen sig alligevel markant da kystbanen indvies i 1897 (jf. Topsøe-Jensen 
1979: 202ff.). Transporttiden mellem Helsingør og København skæres ned fra tre 
timer til fem kvarter, hvilket muliggør at man på hele strækningen kan tage frem og 
tilbage på arbejde samme dag. Næsten symbolsk sælger DFDS rutefarten blot tre år 
senere i år 1900. Nærmest fra den ene dag til den anden bliver landliggere til fast-
liggere, og tilflytningen øges, ikke mindst på den nordlige del af strækningen. Byg-
geriet er ofte ukontrolleret, fiskerlejerne ligger i princippet i de pågældende kom-
muners landzone, fx fik Tikøb-Hornbæk-Hellebæk kommune først en bygnings-
vedtægt for kystdistrikterne i 1908 (Mikkelsen 1986: 177f.; Topsøe-Jensen 1979: 
215ff.). Tilflytterne sætter med det samme et markant præg på fiskerlejernes ud-
seende og funktion, og de kommer med penge til veje og havn og stationer.  

Stationsbyerne på landet udvikler nogle karakteristiske sociale strukturer i tæt 
samspil med den omgivende landbokultur, og selvom sproget bliver udtyndet dia-
lekt og senere rigsmålspræget regionalsprog, har det sit udgangspunkt i og henter 
træk fra de omgivende, lokale dialekter. Øresundsfiskerlejerne synes derimod at 
blive opslugt af en pludselig, demografisk og kulturel bølge, og det er svært at fo-
restille sig at de sociale strukturer og de sproglige interaktionsmønstre har givet 
grundlag for udviklingen af en fælles, regionalsproglig norm med udgangspunkt i 
den lokale dialekt. Fiskerbefolkningen adopterer som nævnt ydre, borgerlige livs-
former, men det betyder ikke nødvendigvis at man også overtager borgerlig kultur 
og tankesæt – tilsyneladende udvikles der kun i meget begrænset omfang en fælles 
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kultur overhovedet (jf. Selmer 1985). Allerede i 1901 noterer en forfatter at fiskerne 
måske arbejder mindre end før og ikke fanger så mange fisk, men det skal ikke 
lægges dem til last: ”Det er da til deres ære, at de pynter op på hytten, en hæderlig 
sag, om de udbyder den til leje.” Og han fortsætter: ”Naturbørn kunne de ikke blive 
ved at være, da de så at sige opslugtes af den store by” (Topsøe-Jensen 1979: 196). 

Kystbanens ankomst omkring århundredskiftet er i øvrigt næsten sammenfal-
dende med at den tekniske udvikling også pludselig begynder at få interne konse-
kvenser for øresundsfiskerlejerne. Der var i forvejen opstået en konkurrence mel-
lem stadefiskere og frie fiskere om rettighederne til fiskeriet ud for ålestaderne. Med 
motorbådenes fremkomst og havgående både med trawl, der var hjemmehørende 
på nordkysten, fx i Gilleleje, blev fiskerlejerne syd for Helsingør udsat for en vold-
som konkurrence som deres mindre både ikke kunne hamle op med (Mikkelsen 
1986: 67). Det kan være grunden til at mange fiskere fra Skovshoved, Tårbæk og 
Sletten nedsatte sig som erhvervsfiskere i Dragør omkring år 1900 (Hjorth & Pe-
tersen 1999). De forbedrede fangstmetoder i anden halvdel af 1800-tallet øger i øv-
rigt ikke blot fangsten af fisk, men også behovet for kontanter til brug for de nye 
redskaber, og begge dele gør at man oftere må søge mod København i skib for at 
afsætte fangsten (Mikkelsen 1986: 164). 
 

 
 

Figur 8 og 9: Fiskerkone fra Sletten klar til salgstur 1920 med rygkube (Mikkelsen 1986: 158). 
Flydende fiskehandel i Helsingør 1930’erne (Mikkelsen 1986: 165). 
 
Som nævnt (afsnit 3.2) giver fiskerioptegnelserne, hverken i 1932 eller senere, op-
lysninger om fiskerlejernes kontaktflader og -mønstre udadtil. Det var traditionelt 
fiskerkonerne der handlede – fiskerne røgtede garn m.v. fra meget tidlig morgen, 
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og når de kom hjem med fangsten ved 5–6-tiden, overtog fiskerkonerne stafetten 
og gik ud på salgstur, ofte til faste kunder, både fastboende og evt. landliggere. 
Disse ture kunne være ind i landet, fx med en rygkube hvor fiskene blev holdt fug-
tige (jf. Figur 8), men bedst med en trillebør hvor fiskene kunne transporteres le-
vende i en balje med vand (jf. Figur 10 og 11). Denne bevægelse foregik langs 
Strandvejen, og ofte helt til København eller Helsingør, hvor fiskerkonerne havde 
faste salgssteder, enten på et samlet sted, eller på individuelle gadehjørner e.l. (jf. 
Figur 11) (Mikkelsen 1986: 155–166; Topsøe-Jensen 1979: 144–146). Men der 
blev også solgt fisk til forbipasserende skibe eller evt. på stranden, fx til lokale bøn-
der, og der blev sejlet fisk direkte til København og Helsingør (jf. Figur 9), ligesom 
nogle fiskere undertiden skaffede sig et udkomme eller flere indtægter ved at op-
købe fisk, også af svenske fiskere, og videresælge dem (jf. fx Møller 1994: 187). I 
disse tilfælde er det altså fiskerne der står for salget og indgår i de sproglige møder, 
og der er også enkelte eksempler på mænd der gik på salgstur med rygkube og 
trillebør. 
 

 
 
Figur 10 og 11: To koner fra Snekkersten efter endt salgstur 1908 (Mikkelsen 1986: 161). Fiskerko-
nerne på deres plads på Axeltorv i Helsingør (Mikkelsen 1986: 157). 
 
6 Konklusioner, spørgsmål og videre arbejde 
Undersøgelsen af optegnelserne fra øresundsfiskerlejerne ved UfF i 1932 peger på 
to overordnede forhold som man må være bevidst om når eller hvis man gerne vil 
svare mere fyldestgørende på spørgsmålet om der har eksisteret et øresundsmål: 1) 
manglen på data og 2) vigtigheden af at tage højde for de forskellige kontekster. 
Denne artikel lider selv under det første – det er langt fra alle relevante data der er 
blevet endevendt. Til gengæld har undersøgelsen givet tydelige eksempler på hvor 
vigtigt det vil være at tage de forskellige kontekster i ed. Det er et godt spørgsmål 
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om det vil være muligt at nå frem til en mere endegyldig konklusion vedrørende de 
ældre lag og karakteristika i et evt. øresundsmål – kildeforholdene er og bliver en 
udfordring, det levende sprog er for længst forsvundet, herunder fx et helt afgørende 
træk ved netop dette mål, nemlig tonegangen. Et citat af OW i BR’s efterladte pa-
pirer viser mere end tydeligt hvilken type data man vil være henvist til. OW giver 
her en karakteristik af sproget hos en ældre københavner (”Fru Petersen”): ”Især 
sætningstonen var påfaldende. Den ”springer” omtrent som Tårbæksk, men ikke så 
meget, d.v.s. jævn eller lidt stigende til hen imod slutningen, hvor den brat falder, 
ofte med stød på dét ord.” (Ms.saml. Acc.nr. 287,I). Måske er der bedre muligheder 
for at belyse den senere udvikling, samspillet mellem (ældre) (nord)sjællandsk, (æl-
dre?) skånsk-svensk og nyere københavnsk eller rigsmål, fx under inddragelse af 
eksisterende lydoptagelser og yderligere historiske kilder, men det vil stadig forud-
sætte at man er opmærksom på de forskellige sproglige lag, og de er svære at ad-
skille præcist som følge af manglen på kilder (fx til ældre københavnsk). 
 Men specifikt hvad angår materialet fra 1932, viser undersøgelsen klart at der er 
noget at hente, også selvom det har sine begrænsninger (jf. afsnit 3). Faktisk vil det 
være umuligt at komme uden om i en samlet undersøgelse af et øresundsmål, både 
i kraft af sin alder, sin kvalitet og sit ikke ubetydelige omfang. Som vist kan der fx 
godt hentes antydninger af en mulig skånsk-svensk sprogpåvirkning i materialet fra 
1932 i kombination med det øvrige materiale i Ømålsordbogens samlinger (jf. afsnit 
4). Man taler om et ”jerntæppe” mellem Sverige og Danmark efter Svenskekrigene, 
hvor Sverige forbyder al kommunikation med Danmark, et forhold der også henvi-
ses til i dialektologiske undersøgelser (jf. Strandberg 2019 med henvisninger; jf. 
endvidere Katlev (2006) om skånsk historisk og aktuelt). Jerntæppet blev håndhæ-
vet ca. 1680–1820. Men spørgsmålet er hvor tæt et sådant jerntæppe har været? 

Olsen (1932) undersøger hvem der opnår borgerskab i de danske byer fra ca. 
midten af 1600-tallet (afhængig af kildemateriale) og til 1797. Heri ses en voldsom 
nedgang i perioden 1699–1797 i antallet af københavnske borgere født i Skåne, fra 
18,9 % i 1699–1705 til blot 1,4 % i 1786–1797 (Olsen 1932: 95, 98–100). En til-
svarende nedgang ses imidlertid ikke i Helsingør. Andelen af skånskfødte borgere 
i denne by falder ganske vist, men ikke mere end at procentdelen i sidste halvdel af 
det 18. århundrede er betydelig: fra gennemsnitligt 25,75 % i perioden 1691–1745 
til 9,97 % i 1746–1797. Helsingør skiller sig igennem hele 1700-tallet ud i forhold 
til de øvrige sjællandske købstæder i kraft af at have en betydelig andel skånskfødte 
borgere (bortset fra Køge, men tallene herfra er meget ufuldstændige), og byen har 
i øvrigt også den største andel af udenlandske borgere (jf. Olsen 1932: 37f.). 
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Med hensyn til kontakten mellem Sjælland og Skåne i det 19. århundrede (efter 
1820) nævner Mikkelsen at danske fiskere opkøber fisk til videresalg af svenske 
fiskere i både 1835 og 1860 (1986: 162), og at fiskere fra Sletten fanger sild i Lands-
krona i 1835 (1986: 67). Møller (1994: 140) giver eksempler på indvandring fra 
Hven til Vedbæk i starten af 1800-tallet, jf. Rohmanns noter fra Skovshoved (afsnit 
2). En jævnlig kontakt mellem befolkningerne ses også indirekte i en kommentar 
fra begyndelsen af 1800-tallet til Frederik 6.s nyoprettede kystpoliti (1817) (mulig-
vis politisk foranlediget af fx Malthe Conrad Bruuns flugt til Hven i 1796 og hem-
melige besøg i Danmark). Ifølge kommentaren fik kystpolitiet ikke andet ud af de-
res anstrengelser end at de ”fra første hånd fik synet af de mange smukke skånske 
bønderpiger, som kom herover” (Topsøe-Jensen 1979: 76). I sproglig henseende er 
en skånsk-svensk påvirkning velkendt i dragørsk, og iagttagelserne af enten stød-
løshed eller svagt stød ses også fra Skovshoved. Men kan man forestille sig dette 
træk udviklet og indlejret i øresundsfiskerlejerne i løbet af nogle få årtier efter ca. 
1820? Det skånsk-svenske spor synes imidlertid relevant nok at følge.  
 Påvisningen af eventuelle særtræk bringer nødvendigvis et andet spørgsmål på 
bane, nemlig om øresundsfiskerlejerne er eller har været en samlet enhed, sprogligt 
og sociokulturelt. I den stærkeste version ville man med tilstrækkelige data på hån-
den kunne argumentere for at øresundsfiskerlejerne udgjorde et afgrænset sted, et 
sjællandsk underdialektområde med om ikke en norm, så i hvert fald en stabil sprog-
lig mønsterdannelse og -opretholdelse. Men enkelte, lokale særtræk kan også bare 
være lokale variationer, fx ordet blikke brugt som et låneord i de nordlige fiskerlejer 
(jf. afsnit 4). Og er vi overhovedet sikre på at eventuelle konstaterede sproglige 
særtræk har gjort sig gældende i alle øresundsfiskerlejerne? Den tidlige diskurs om 
fænomenet har undertiden den uheldige konsekvens at man tænker på sproget i de 
forskellige øresundsfiskerlejer som ét mål og ét sted, jf. fx brugen hos Thorsen 
(1929) og Skautrup (1968) (jf. afsnit 1). Men faktisk er der undervejs i arbejdet med 
indsamlingerne i 1932 dukket oplysninger op der beskriver interne forskelle blandt 
fiskerlejerne, tydeligst på det sociokulturelle og historiske område, men der er også 
bemærkninger om sproglige forskelle. 
 Dragør springer umiddelbart i øjnene som et meget åbenlyst eksempel på socio-
kulturelle forskelle. Efter at sildefiskeriet gik ned i 1500-tallet, udviklede byen sig 
i 1600-tallet til en betydelig handels- og søfartsby. Handelsflåden var omkring år 
1800 Danmarks næststørste, med ca. 80 fartøjer – først i slutningen af 1800-tallet 
blev Dragør primært en fiskerby. Byen havde også en særlig administration, først 
direkte under den nærliggende, relativt velstillede landsby Store Magleby med den 
karakteristiske nederlandske kultur, festtraditioner og gamle, kongelige privilegier, 
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dernæst i form af et særligt byforstanderskab der først ophæves i 1910. Mange hol-
lænderfamilier flyttede især fra omkring 1700 til Dragør og blev skippere og sø-
mænd. Kontrasten til fattige, små fiskerlejer som fx Tårbæk eller Sletten med en 
helt anderledes historie, socioøkonomiske betingelser og kontaktflader er markant. 
 Men nok så interessant i forhold til optegnelserne i 1932 er der også forskelle 
mellem fiskerlejerne nord for København. Snekkersten nævnes fx allerede som et 
mere velstillet fiskermiljø i 1700- og 1800-tallet med gode fangstmuligheder og 
”gudfrygtige mennesker”, i modsætning til det nærliggende Sletten hvor ”de aller 
fleste ere i yderste armod” ifølge Krøyer i 1835 (Mikkelsen 1986: 65f.). Sletten får 
heller ikke en fuldblods havn i slutningen af 1800-tallet, hvilket måske er medvir-
kende årsag til at mange herfra flytter til Dragør ca. 1900. Gilleleje og nordkysten 
har sin egen historie, fra egen kirke og velstand i 1700-tallet, over svigtende fangst 
og sandflugt i 1800-tallet til fornyet fremgang i 1900-tallet med motorbådene m.v. 

Farvandene og dermed indtægtsmuligheder såvel som kontaktflader varierer 
også. Fx giver det roligere, lave vand på strækningen fra København til Rungsted 
mulighed for opsætning af landgangsbroer hvor dampskibe tidligt kan lægge til, i 
modsætning til de mere voldsomme naturforhold på strækningen nordpå til Helsin-
gør hvor udflugtsgæster og landliggere er henvist til at blive roet i land af lokale 
fiskere (Topsøe-Jensen 1979: 150). Det ansporer til gengæld til anlæggelsen af 
havne der bliver en styrke for fiskeriet, og hvor fiskebestand og fangstmuligheder 
generelt er rige (jf. Mikkelsen 1986). Flere ting taler i det hele taget for at skelne 
mellem strækningen Rungsted mod København og Nivå mod Helsingør (jf. Figur 
2), i hvert fald i det 19. århundrede, både hvad angår trafik, bebyggelse, landliggere 
og sommergæster. Topsøe-Jensen (1979) beskriver hvordan det københavnske bor-
gerskab allerede tidligt i 1800-tallet er i gang med at erobre flere steder på stræk-
ningen umiddelbart nordpå i form af ikke kun udflugter, men også opførelse af 
landsteder, fx Enrum i Vedbæk og Aggershvile i Skodsborg (der oprindelig slet 
ikke var et fiskerleje, men en bebyggelse opstået i tilknytning til lyststederne, jf. 
også Frederik 7.s brug af Skodsborg). Tårbæk om sommeren beskrives allerede i 
1873 som et ”udflyttet stykke København”, og udstykninger af grunde var begyndt 
allerede nogle årtier forinden (Topsøe-Jensen 1979: 179, 182). På den nordlige 
strækning melder de københavnske landliggere først for alvor deres ankomst i større 
stil i slutningen af 1800-tallet, hvor tilstedeværelsen til gengæld øges mærkbart, og 
kystbanens indflydelse bliver også mest udtalt her (Topsøe-Jensen 1979: 63–74, 
125ff.; jf. også 157f., 176ff., 193 og Bøgh 1985a: 48 om Tårbæk vs. Sletten). 

Der nævnes også godmodige nabodrillerier, som er velkendte i dialektsammen-
hænge, uden at det behøver at indebære nævneværdige forskelle i hverken sprog 
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eller livsform. Endelig er det relevant at have Helsingør og dennes karakteristika 
for øje, idet byen udgør det traditionelle afsætningssted for fiskerlejerne fra Gille-
leje til Sletten indtil København begynder at sætte sit overgribende præg på hande-
len i 1900-tallet. Og som nævnt skiller Helsingør sig ud i kraft af en bemærkelses-
værdig stor andel af både udenlandsk og skånsk-fødte borgere (jf. Olsen 1932: 98). 

Men der nævnes også enkelte sproglige forskelle. Citatet af Kaj Bom om den 
gamle ”traditionsbærer” fra Vedbæk fortsætter fx med følgende karakteristik: 
”Hans kone var fra Sletten, og i hendes sprog var stødet et inventar, i hans derimod 
et krydderi, et drys” (Ms.saml. acc.nr. 287,I). Optegnelsen er dog fra 1942, hvor 
rigsmål og københavnsk kan spille en stor rolle. Den lokalhistorisk interesserede 
dyrlæge N.S. Lorentzen fra Tårbæk (1861–1928) nævner også at man – og han selv 
– tydeligt kan høre forskel på fiskere fra Skovshoved, Tårbæk, Vedbæk, Rungsted 
og Sletten, men de træk der adskiller, er primært ”tonegang” samt ”enkelte ord”. 
Og dermed er vi tilbage ved start: trækkene stød(løshed) og tonegang, og udfordrin-
gerne med at skaffe data der kan bidrage med afgørende svar på spørgsmålet om 
øresundsmålet – eller øresundsmålene. 
 
*Tak til den anonyme fagfælle for oplysninger om Børge Rasmussen og for en række nyttige litte-
raturhenvisninger. 
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Skovshoveddialekten: en lingvistisk beskrivelse 
 
Af BJARNE SIMMELKJÆR SANDGAARD HANSEN 
 
 

Nærværende artikel beskriver en række rigsmålsafvigende fonetiske, fonologi-
ske, prosodiske, fleksionsmorfologiske, syntaktiske og leksikalske træk i 
skovshoveddialekten og sammenligner disse med identiske træk i de omgiven-
de sprogvarianter (øvrigt sjællandsk, københavnsk, skånsk og bornholmsk) 
med henblik på at bestemme dialektens kontaktsproglige udviklingshistorie og 
placering i det sydskandinaviske dialektkontinuum. Eksempler på de under-
søgte sproglige træk er udbredelsen af schwa-assimilation og -apokope, distri-
bueringen af a-kvaliteter, udviklingen af visse langvokaler til diftonger og gli-
dere (med særligt fokus på refleks af glda. ū), fremskydningen af visse bagtun-
gevokaler, stødets udbredelse og type, intonationsmønstret, diverse vokalfor-
længelser, behandlingen af glda. p i postvokalisk stilling (modsvarende rm. b), 
udviklingen glda. -pt/-bt > -ft, svækkelsen af ð, likvidassimilationen i de op-
rindelige sekvenser -rg-, -rv-, -lg- og -lv-, affrikationen af initialt t, assibilerin-
gen af oprindeligt skj, substantivernes genus, adjektivbøjningen ved attributiv 
brug, pronominernes form og brug, valget af hypotaktisk konjunktion i visse 
sætningstyper og enkelte leksikalske forskelle. 

 
 
 
 
1 Introduktion 
Hovedformålet med forskningssamarbejdet Lyden af Hovedstaden er at undersøge 
det københavnske lydunivers i perioden 1600-1950. Da sproget udgør en naturlig 
del af enhver bys lydunivers, udforsker et af projekterne i samarbejdet, hvordan 
der har lydt og nærmere bestemt er blevet talt på de københavnske handelspladser, 
hvor eksempelvis fiskerkoner fra Skovshoved og bønder fra Amager har solgt 
deres varer til københavnerne, som de lader til at have interageret med på deres 
hjemlige dialekt (Hansen & Quist 2021: 181–185, Quist 2021). For mere nøjagtigt 
at kunne kortlægge hvordan dialekterne i Skovshoved og på Amager har bidraget 
til det københavnske lydunivers, må vi imidlertid først vide, hvordan de lød. Vi 
må med andre ord kende deres fonetiske, fonologiske, prosodiske, morfologiske, 
syntaktiske og leksikalske særtræk. 

Med nærværende artikel koncentrerer jeg mig om skovshoveddialekten, en 
nordsjællandsk ømålsdialekt (ØMO Tillægsbind.: kort 2.1), idet jeg agter at gøre 
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et forsøg på en lingvistisk beskrivelse af den traditionelle skovshoveddialekts fo-
netik, fonologi, prosodi, fleksionsmorfologi, syntaks og leksikon med hovedfokus 
på de træk, der afviger fra det samtidige rigsmål. Undervejs i beskrivelsen vil jeg 
desuden forsøge at belyse, hvor hvert af de beskrevne træk ”kommer fra”, dvs. om 
de peger i retning af københavnsk (lav-/høj-), øvrigt sjællandsk eller de geografisk 
tilgrænsende dialekter på den anden side af Øresund (skånsk og evt. bornholmsk). 
Som en del af denne udredning vil jeg diskutere rimeligheden i antagelsen af et 
decideret øresundsmål, hvis eksistens allerede P.K. Thorsen (1929: 151) antydede 
i et foredrag fra 19101 i regi af Philologisk-Historisk Samfund. 

Enhver beskrivelse af en ikke længere eksisterende sprogvariant som skovsho-
veddialekten fordrer selvsagt adgang til historiske kilder på og om denne sprogva-
riant. Overordnet set fremstår de sjællandske ømålsdialekter ganske velbeskrevne 
i den dialektologiske litteratur. Værker som Thorsen (1894) og Ejskjær (1970) har 
givet os detaljeret indsigt i de fonetiske, fonologiske og morfologiske systemer i 
udvalgte dialekter, og den løbende udgivelse af ØMO bidrager til en stadigt sti-
gende forståelse af de sjællandske og øvrige ømålsdialekters ordforråd samt orde-
nes udtale og morfologi. Ikke alle dialekter er dog lige velbeskrevne, hvilket 
skovshoveddialekten er et udmærket eksempel på. 

Vort kendskab til skovshoveddialekten har vi overordnet set to typer kilder at 
takke for. Dels er vi i besiddelse af en ordliste fra 1923, hvor optegneren Aage 
Rohmann har talt med fiskerkone Marie Rasmussen (født 1864) og noteret hendes 
sprog, sådan som hun selv mente, at hun og andre talte det i hendes barn- og ung-
dom (jf. brev fra Aage Rohmann til Marius Kristensen dateret den 10. september 
1923), og dels har vi bevaret tolv lydoptagelser fra 1960’erne og 1970’erne. Nogle 
af disse optagelser er foretaget med dialektforskning og -dokumentation for øje og 
bevaret i Center for Dialektforsknings lydarkiv. Det gælder de fire optagelser fra 
1976, der indeholder Finn Køster og Inger Bévorts to interviews med hhv. fisker 
Anders Sørensen (født 1899) og fiskerkone Ella Møller (født 1890) samt de fire 
optagelser fra 1982 med Finn Køster og Jan Katlevs interview af skovserkonerne 
Dorthea Jensen (født 1903) og Inger Marx (født 1913). To andre optagelser inde-
holdende interviews fra 1964 med hhv. Petrine Hansen (født ca. 1877/1878) og 
Johan ”Baronen” Petersen (født 1884) blev derimod indspillet af journalist og 
lokalhistoriker Halvor Pedersen for Gentofte Folkemindesamling (i dag Gentofte 
Lokalarkiv) som materiale til radioprogramserien Godtfolk i fortællehjørnet. En-
delig råder Center for Dialektforskning over yderligere to optagelser, hvor Arne 

                                                 
1 Thorsen (1929) angives herefter som Thorsen (1910/1929). 
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Honoré i 1967 interviewer fiskerkonerne Ingeborg Svendsen (født ca. 1891) og 
Ella Møller (født 1890), men dette interview er ifølge Center for Dialektforsk-
nings katalog oprindeligt en overspilning fra netop Godtfolk i fortællehjørnet, 
hvilket dog ikke fremgår af Gentofte Folkemindesamlings oversigt over udsendel-
ser i serien. Denne artikels beskrivelse af skovshoveddialekten bygger således på 
Aage Rohmanns ordliste (Rohmann 1923) og de tolv nævnte lydoptagelser.2 

I afsnit 2 vil jeg give en lingvistisk beskrivelse med særligt fokus på de træk, 
der afviger fra det samtidige rigsmål. Til dette formål benytter jeg i videst muligt 
omfang Danias lydskrift, sådan som denne anvendes af ØMO (Tillægsbind: 28–
31, som i al væsentlighed er baseret på Kristensen 1924).3 Dette princip skaber 
selvsagt ingen større vanskeligheder ved den lydskriftlige gengivelse af optagel-
serne ud over den sædvanlige, nødvendige stillingtagen til detaljeringsgrad i nota-
tionen (K.M. Pedersen apud Gudiksen 2011: 46–47), men med Rohmanns (1923) 
ordliste forholder det sig anderledes, idet han til en vis grad har benyttet sig af 
Otto Jespersens (1890–1892: 40–77) Dania-notation, som han har modificeret på 
en række ikke altid lige gennemskuelige og konsekvente måder. Eksempelvis for-
bliver det flere steder uklart, hvad Rohmann har hørt, når han noterer [å], jf. ne-
denstående i ordlisten indlagte løsbladsnotat ved Marius Kristensens hånd. 

 
å vil næsten overalt svare til normal-sjæll. [Â];4 forskellen mellem å og  
ɔ er knapt sikker (heller ikke altid mellem å og ɔ̇) 
 

Jeg vil tilstræbe at gengive Rohmanns notation så nøjagtigt, som det er mig tek-
nisk muligt, selvom en sådan kildetro gengivelse uvægerligt vil føre til diskrepans 
mellem notationen af ordliste- og lydoptagelseseksemplerne, og hvor der måtte 
opstå tvivl om, hvorledes Rohmanns notation bør fortolkes, vil jeg eksplicitere og 
om nødvendigt diskutere dette. Tillige vil jeg markere Rohmanns eksempler tyde-

                                                 
2 Yderligere to Skovshoved-optagelser i Center for Dialektforsknings samling er ikke medtaget i 
denne kildeoversigt, da de ikke er anvendelige til nærværende artikels formål. Selvom den inter-
viewede Bertha Schmidt (født 1893) boede i Gentofte sogn på tidspunktet for interviewet, nævner 
hun nemlig i interviewet, at hun som barn voksede op i området omkring Kronborggade og Jæ-
gersborggade (Nørrebro) og i øvrigt havde været på Sparresholm i Toksværd sogn (ved Rønnede). 
Hun kan derfor næppe gøre det ud for en repræsentativ taler af skovshoveddialekten, hvilket bl.a. 
også hendes udtale af -rg- i dværge som [ɹj] vidner om. 
3 To væsentlige undtagelser hertil er brugen af [ȧ] til at betegne det ”flade” a (se endvidere fodnote 
5) og af [ ̩̩̩̩̩] til at markere syllabicitet, f.eks. kɔbm̩ ’koppen’. 
4 Hos Marius Kristensen (og andre; se f.eks. Brink 2021: afsnit 2) betegner [Â] en å-agtig diftong, 
som er særdeles udbredt i sjællandsk, jf. afsnit 2.1. 
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ligt med et sænket ÅR, således at læseren intetsteds kan komme i tvivl om, hvorvidt 
et eksempel følger Rohmanns eller den moderne Dania-konvention. 

Efter den lingvistiske beskrivelse vil jeg i afsnit 3 samle op på de rigsmålsaf-
vigende træk og søge at sammenligne dem med identiske træk i de omgivende 
sprogvarianter (øvrigt sjællandsk og københavnsk samt skånsk og bornholmsk, 
hvis talere skovserne kan have haft kontakt med ad vandvejen) med henblik på at 
bestemme dialektens kontaktsproglige udviklingshistorie og placering i det syd-
skandinaviske dialektkontinuum, herunder om der som nævnt ovenfor har eksiste-
ret et særligt skånsk- eller bornholmskpåvirket øresundsmål omfattende de nord-
sjællandske og amagerkanske kystdialekter. 

 
2 Lingvistisk beskrivelse med særligt fokus på rigsmålsafvigelser 
Skovshovedmålet skiller sig ud fra det samtidige rigsmål på en række punkter, 
som vi nu skal gennemgå. Vi lægger ud med vokalkvaliteterne i afsnit 2.1 og fort-
sætter med konsonantsystemet i afsnit 2.2 og prosodien i afsnit 2.3, inden vi run-
der af med fleksionsmorfologien og syntaksen i afsnit 2.4 og enkelte leksikalske 
forskelle i afsnit 2.5. Som det vil fremgå af det følgende, fremstår sproget hos 
Rohmanns (1923) meddeler flere steder mere arkaiserende end sproget hos lydop-
tagelsernes meddelere, der ellers kun er en halv eller en hel generation yngre end 
Rohmanns meddeler. Denne forskel skyldes formentlig, at Rohmanns informant 
som nævnt i afsnit 1 har talt om sproget i sin barn- og ungdom, og at det således 
formentlig fortrinsvis er de ”rene” former, Rohmann har noteret, hvorimod det i 
overvejende grad er informanternes eget talesprog, der høres på lydoptagelserne. 
 
2.1 Vokalisme 
Af særlig interesse for nærværende artikels formål er udbredelsen af schwa-
assimilation og -apokope, distribueringen af a-kvaliteter, udviklingen af visse 
langvokaler til diftonger og glidere, herunder navnlig de særlige forhold, der ved-
rører refleksen af glda. ū, og fremskydningen af visse bagtungevokaler. 

Termerne schwa-assimilation og schwa-apokope benævner det fænomen, at en 
ubetonet stavelses vokal, [ə], falder bort og i schwa-assimilationens tilfælde over-
lader sin syllabicitet til en tilgrænsende sonor lyd. I rigsmålet er fænomenet ud-
bredt, jf. f.eks. kɔbm̩ ’koppen’ (i stedet for kɔbən) og gȧ·ð̩ ’gade’ (i stedet for 
gȧ·ðə). Skovshoveddialekten kender også til schwa-assimilation og -apokope, 
men i væsentligt ringere omfang end rigsmålet. Rohmann (1923: §17) giver kun ét 
eksempel, nemlig ÅRvåbnhu̇u’s ’våbenhus’, men Marius Kristensen har sat 
spørgsmålstegn i marginen ud for dette ord i ordlisten, hvilket vidner om, at der 
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kan være tale om inkonsekvent notation fra Rohmanns side. Apropos notationen 
bør det tilføjes, at vi ikke kan vide, om og i så fald i hvilket omfang Rohmann i 
øvrigt har forsøgt at være konsekvent med at anvende ə som default markør for 
ubetonet stavelse, uanset om der har været en egentlig vokal i udtalen eller ej. 
Med lydoptagelserne kommer vi fri af den slags notationstolkningsproblemer, og 
blandt meddelerne forekommer der da også flere eksempler på schwa-assimilation 
og -apokope, f.eks. da· ’dage’ (sameksisterende med dα·wə), bæɳg ’bænke’, al̩ 
’alle’, lɔg ’lokke’ og dαmm̩ ’damme’. Selvsamme meddelere har dog adskillige 
tilfælde af bevaret ə, der af en rigsmålstaler kan misforstås som ”overtydelig op-
læsningsudtale”, f.eks. den næsten konsekvente udtale af begge ubetonede vokaler 
i svage præteritumsendelser såsom i hanləðə ’handlede’, väɹgəðə ’virkede’ og 
fesgəðə ’fiskede’ eller ord og fraser som hæsdənə ’hestene’, ˈegə ˈvesdə ’ikke vid-
ste’, beˈtsæɳ’gəli ’betænkelig’ og kunə jo ˈegə fenə ˈeɳ’ i ˈhαw’nən ’kunne jo ikke 
finde ind i havnen’. 

Distribueringen af a-kvaliteter i skovshovedmålet synes først og fremmest at 
afvige fra rigsmålets distribuering ved ikke kun at omfatte to kvaliteter, ÅR[ȧ a] 
(formodentlig svarende til [a α] i moderne Dania-notation),5 men tillige have en 
tredje kvalitet ÅR[å].6 Særligt i sin lange udgave synes dette ÅR[å·] dog at kommu-
tere med ÅR[ȧ·] og dermed ikke at være en egentlig a-variant, men snarere have 
eller udvise rester af at have haft fonemstatus, sådan som det også kendes fra øv-
rigt sjællandsk (Ejskjær 1970: 354–414, især 413–414, Brink 2021: afsnit 3, 6–8), 
jf. ÅRhå·nə ’hane’ over for ÅRkȧ·nə ’kane’ (Rohmann 1923: §1), hvor det fortsætter 
et i særlige stillinger tidligt forlænget glda. a (Bennike & Kristensen 1898–1912: 
15–22, Christensen 1936: 17, Brink 2021: afsnit 5–7). Ifølge Rohmann (1923: §1–
2 m.fl.) forekommer ÅR[å·] eksempelvis i ord som ÅRkå·sdə ’kaste’ (men ikke i det 
oprindeligt parallelle ÅRfȧ·sdə ’faste’), ÅRhånsgə ’handske’, ÅRhånʼs/hå+ns ’Hans’ 
og ÅRå+sən ’asen’ samt systematisk foran r og l, jf. ÅRhå·ɹə ’hare, ÅRfå·ɹə ’fare’, 
ÅRklå+ɹ ’klar’, ÅRkå+ l ’karl’, ÅRfå·ɹli ’farlig’, ÅRhå·lə ’hale’, ÅRmå·lə ’male’ (på møl-

                                                 
5 Tegnet [α] fandtes ikke i Jespersens (1890–1892: 40–77) oprindelige Dania-version, men blev 
først tilføjet af Kristensen (1924: 17–18). I moderne Dania-notation anvender jeg i øvrigt modsat 
ØMO (Tillægsbind: 28), men i overensstemmelse med bl.a. Brink & Lund (1975) tegnet [ȧ] til at 
betegne den endnu mere fremskudte a-kvalitet i nutidigt rigsmåls lange a som i gȧ·ðə ’gade’ (det 
”flade” a) og således skelne denne fra a, der repræsenterer det korte, fremskudte a i rm. hat ’hat’ 
(det ”lyse” a). I praksis har denne skelnen kun relevans for den lydskriftlige gengivelse af eksem-
plerne fra lydoptagelserne, hvor der kan høres forskel på ȧ og a. Hvad Rohmanns (1923) eksem-
pler angår, er det ikke muligt at fastslå med sikkerhed, om ÅRȧ modsvarer denne artikels ȧ, a eller 
begge. 
6 ÅR[å] svarer formodentlig til [å] eller evt. [ɔ], jf. den i afsnit 1 gengivne note af Marius Kristen-
sen om, at Rohmanns notation er afvigende på dette punkt.  
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le) og ÅRprå·lə ’prale’. I absolut udlyd registreres der diftongering, f.eks. ÅRfrå+(ə) 
’fra’, ÅRå+ə ’af’ og ÅRsbå·ȯ ’spade’ (Rohmann 1923: §1, 124). Også ved den korte 
variant finder vi i skovshoveddialekten i enkelte tilfælde ÅR[å], hvor det samtidige 
rigsmål har [a] eller [α], f.eks. ÅRbånsad ’bandsat’ (men ÅRbanə ’bande’) og ÅRsånʼ 
’sand’ (men ÅRlanʼ ’land’), ligesom vi systematisk finder [å] foran den velære na-
sal i ng og overvejende også i nk, f.eks. ÅRlåɳʼ ’lang’, ÅRgåɳʼ ’gang’, ÅRvråɳʼ 
’vrang’, ÅRsdåɳʼ ’stang’, ÅRsgåɳʼg ’skank’, ÅRhåɳʼk ’hank’ og ÅRblåɳʼg (sameksi-
sterende med ÅRblaɳʼg) ’blank’ (Rohmann 1923: §6–7). 

Af de egentlige a-varianter forekommer den fremskudte, ÅR[ȧ], både langt og 
kort (Rohmann 1923: §1–14 m.fl.). Som lang ækvivalerer den med øvrige tilfælde 
af rm. langt a, inkl. i naboskab af r, f.eks. ÅRgȧ·ðə ’gade’, ÅRkȧ·nə ’kane’, ÅRflȧ+ ð 
’flad’, ÅRsmȧ·wə ’smage’ (men ikke i ÅRtebå·wə ’tilbage’), ÅRsgrȧ·wə ’skrabe’, 
ÅRsgȧ+ w ’skab’, ÅRhȧ·wə ’have’, ÅRtrȧ·wə ’trave’, ÅRvȧ·ɹmə ’varme’ og ÅRkȧ+ɹm 
’karm’. Som kort anvendes den foran lle lde [lə], f.eks. ÅRfȧlə ’falde’ og ÅRsgȧləð 
’skallet’, foran vn, vr og vl, f.eks. ÅRfȧwʼn ’favn’,7 ÅRrȧwʼn ’ravn’, ÅRhȧwrə ’havre’ 
og ÅRnȧwlə ’navle’, og foran r i bl.a. ÅRmȧrg ’mark’. Derudover findes kort [ȧ] 
foran alveolær konsonant som i rigsmålet, f.eks. ÅRmȧn’ ’mand’, ÅRkȧl’ ’kalv’ og 
ÅRmȧð ’mad’, men denne udtale er tilsyneladende fakultativ, hvilket bl.a. ÅRkal’, 
ÅRman’ ’mand’ (jf. førnævnte ÅRkȧl’ og ÅRmȧn’) og ÅRsban’ ’spand’ vidner om. På 
nær et par yderligere undtagelser finder vi i alle øvrige omgivelser udtalen ÅR[a]. 
Lydoptagelserne vidner om en helt tredje distribution af a-kvaliteter, der hverken 
er helt identisk med rigsmålets eller Rohmanns meddelers. Her finder vi nemlig 
[a] anvendt ikke kun foran alveolarer som i rigsmålet, men også foran labialer og 
velærer, f.eks. ga.məl ’gammel’, kafə ’kaffe’ og na.gən ’nakken’, og endog efter r, 
f.eks. sdran’ ’strand’. Derudover registreres hos et par af meddelerne fakultativt 
den overgang af [a·] til [ȧ·], som senere bliver enerådende i rigsmålet (Brink & 
Lund 1975: 96–104), f.eks. a+ ðəlgȧ·ð̩ ’Adelgade’, og den hos Rohmann (1923) 
registrerede fremskudte udtale af kort a foran r synes her begrænset til va(ɹ) ’var’, 
ligesom den af meddelerne også er delvis opgivet til fordel for rigsmålsudtalen [α] 
foran vn, vr og vl, f.eks. hαw’n ’havn’. 

Ækvivalenten til rm. langt å er hos Rohmann (1923: §15) gennemgående mar-
keret som ÅR[o·], f.eks. ÅRlo·nə ’låne’, ÅRro·ə ’råde’, ÅRbo+ s ’bås’ og ÅRho+ɹ ’hård’; i 
absolut udlyd dog som ÅR[o+ (ə)], f.eks. ÅRgo+(ə) ’gå’ og ÅRto+(ə) ’tå’. 

Den type diftongering, som synes at være fakultativt til stede ved skovshoved-
dialektens ækvivalent til rm. langt å og tidligt forlænget a i absolut udlyd, genfin-

                                                 
7 ”Lyst” a (ÅR[a ̇]) i faw’n ’favn’ er kun sporadisk optegnet i nordsjællandsk (ØMO 4: 72).  
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der vi ved ækvivalenten til rm. langt e. Her noterer Rohmann (1923: §57) en dif-
tong [ė·(ə)], f.eks. lė+(ə) ’le’ og sgė+(ə) ’ske’ i absolut udlyd. Samme forhold gør 
sig mærkværdigt nok ikke gældende for den tilsvarende rundede vokal, langt ø, 
der aldrig markeres som diftong. Her haves også monoftong i ordfinal stilling, 
f.eks. gø̇+ ’gø’ (Rohmann 1923: §58). Ækvivalenterne til rm. langt e og ø markeres 
derudover som monoftongisk, hhv. ÅR[ė·] og ÅR[ø̇·], f.eks. ÅRė+ð ’ed’, ÅRhė·ðə ’he-
de’, lø̇·sə ’løse’ og rø̇+ɹ ’rør’ (Rohmann 1923: §57–58), men Rohmann (1923: 
§57fn.) tilføjer, at ”e· er i alm. stærkt i agtigt.”8 På den baggrund formodes det 
rimeligt at antage, at prikken over e· og ø· betegner hævning (i retning af hhv. i· 
og y·). De i dette afsnit omtalte diftongeringer genfindes fakultativt i lydoptagel-
serne – og her ikke kun i absolut udlyd, hvilket eksempelvis hielə ’hele’ bevidner. 
Set i lyset af såvel diftongeringens mindre restriktive udbredelse i lydoptagelserne 
som den generelle forekomst af diftongering af langvokalerne i sjællandsk (Ejs-
kjær 1970: 150–175, 313–414) er det næppe utænkeligt, at Rohmann kan have 
overhørt og dermed undladt at notere flere tilfælde af diftongering. 

Blandt de med diftongerne nært beslægtede glidere synes der forskel i Roh-
manns (1923) notering af for- og bagtungevarianterne. Ækvivalenterne til rm. 
langt i og y markeres som hhv. ÅR[i·] og ÅR[y·], f.eks. ÅRsvi+n ’svin’, ÅRti·li ’tidlig’, 
ÅRsti·ə ’stige’, ÅRfry·sə ’fryse’, ÅRny·li ’nylig’ og sy+l ’syl’, men igen tilføjer Roh-
mann (1923: §64, 66) et alternativ i form af gliderne hhv. ÅR[5i] og ÅR[Yy] og note-
rer vedr. i, at ”denne glidende lyd er vist den almindeligste,” samt vedr. y, at det er 
et ”hyppigt lidt glidende Yy.” Disse glidninger synes senere aldeles at være for-
svundet ud af sproget efter lydoptagelserne at dømme, f.eks. tsi·mɹ̩ ’timer’, si·ɹ̩ 
’siger’ og gry·ðn̩ ’gryden’. Omvendt markerer Rohmann ækvivalenten til rm. 
langt o gennemgående glidende som ÅR[ou], f.eks. ÅRsdoulə ’stole’, ÅRkounə ’kone’ 
og ÅRjouʼɹ ’jord’ (Rohmann 1923: §20). 

Ækvivalenten til rm. langt u markeres også gennemgående glidende, men ind-
tager alligevel en særstatus blandt gliderne. Her optræder nemlig to varianter, et 
lukket ÅR[u̇u] og et mere åbent ÅR[ȯu] i Rohmanns (1923: §25–27, 34) notation, i 
konkurrence med hinanden. Ud fra ordlisten synes det åbenbart, at den åbne vari-
ant anvendes efter r, f.eks. ÅRgrȯuʼs ’grus’, ÅRfrȯuə ’frue’ og ÅRbrȯuə ’bruge’, og 
den lukkede variant i øvrigt, f.eks. ÅRmu̇uʼs ’mus’, ÅRdu̇uʼ ’dug’, ÅRmu̇ulə ’mule’, 
ÅRslu̇uə ’sluge’ og ÅRknu̇uðə ’knude’. Samme type sænkning foran r gør sig gæl-
dende ved kort u, jf. ÅRrȯuʼ ’rug’ og ÅRtrȯuʼ ’trug’ (sameksisterende med ÅRtru̇uʼ), 
hvilket også Ejskjær (1970: 307) har registreret for østsjællandsk. Vi ser til gen-

                                                 
8 Tilsvarende skriver Rohmann i Dragør-ordlisten, at [ø̇] er y-agtigt (Rohmann 1922: §52fn.3). 
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gæld intet spor af den konditioneringsregel, som Gudiksen (2011: 50–51) opstiller 
for nord-, øst- og sydsjællandsk (glda. -ūk > nsj./øsj./ssj. -öw), og som burde have 
ramt ÅRbrȯuə ’bruge’, ÅRdu̇uʼ ’dug’ og ÅRslu̇uə ’sluge’; dette er dog ingenlunde 
overraskende, da /öw/ kun optræder som variant ved siden af /uw/ (Ejskjær 1970: 
312, Gudiksen 2011: 51). Varianterne [u̇w] og [ȯw] er ikke længere komplemen-
tært fordelte i de lydoptagelser, vi har adgang til, for her haves kun den lukkede 
variant [u̇w] i spontan tale, f.eks. ˈrαjəˌruw’sɹ̩ ’rejeruser’, fiˈgu̇w’ɹ ’figur’ og 
hu̇w’s ’hus’. Til gengæld anvender de interviewede en anden åben og endnu mere 
fremskudt variant [öw], når de beretter om, hvordan ”de gamle” talte, og ikke 
mindst hvordan man skulle tale, når man som solgte fisk på torvet i København. 
Således udspiller følgende samtale sig mellem skovserkonerne Ella Møller (EM) 
og Ingeborg Svendsen (IS) og intervieweren Arne Honoré (AH) i 1967. 
 
EM: Ja vi havde jo vores egen måde at tale på herude i 
Skovshoved. Det var … der talte vores. 
AH: Er det sådan De taler nu? 
EM: Ja vi talte altså sådan men der var jo noget andet 
så når nu vi skulle sige med vores mænd og sådan noget 
ikke og i gammel tid med … når vi skulle sige noget ik-
ke det er jo på en helt anden måde ikke. 
AH: Men i øjeblikket taler De da sådan pænt rigsdansk 
ikke? 
EM: Ja men så var der jo det her gammeldags som vi si-
ger ikke med både […] og i den dur ikke. 
AH: Det er ligesom Ingeborg går mere frisk til den. 
IS: Ja hvad sagde vi? Eller vi sagde “döuw”. “Glo på 
han […] Dööööuw nej” sagde de gamle koner. Ikke? 
EM: Ja det sagde de. 
IS: Men nu stiger kunsten. ”De er vist blevet til lidt” 
når der var nogen der havde fået lidt flere penge mel-
lem hænderne. ”Glo på nogen de er så seje” så de ligner 
[…] i nakken. Sådan talte de gamle koner. Ikke Ella? 
EM: Ja det gjorde de. 
IS: Ja og de var sjove. 
 
Lidt senere i samme samtale fortsætter de. 
 



SKOVSHOVEDDIALEKTEN: EN LINGVISTISK BESKRIVELSE  65 
 
IS: Hun ville ikke sidde inde ved stranden9 for der 
skulle de jo have sådan en særlig dialekt ikke til at 
kalde på dem eller hvad det var ikke. Gjorde de ikke 
det Ella? 
EM: Jo de sad og kaldte når folk gik forbi ikke. 
AH: Kan De huske hvad de sagde? 
EM: Og så råbte de ja de spurgte jo de sagde jo her er 
levende torsk og rødspætter skal det være nogle rød-
spætter i dag frue? 
IS: Fröwe fröwe fröw- ja er fröwe kommet. De sagde jo 
ikke fruer men fröwer. De havde jo et sjovt sprog ikke? 
EM: Ja. 
IS: Döw så sagde de du. Og alt og som de sagde. De tal-
te jo helt anderledes end nu ikke men det var jo en vis 
charme måske at tale sådan ikke. 
 
Udtalen ÅRfrȯuə ’frue’ er tydeligvis ikke længere gangbar i de interviewede skov-
serkoners sprog, for i spontan tale siger de konsekvent fru̇wə, men de kan upro-
blematisk genkalde sig en ældre udtale fröwə, som ifølge dem tilmed synes i sær-
lig grad at have hørt torvehandelssituationen til. Muligvis er [öw] en overdrivelse 
af eller fejlhuskning for det ÅR[ȯu], vi finder hos Rohmann (1923). I så fald afslø-
rer en sammenligning med Rohmanns (1923: §25) ordliste, at fröwə-/frȯwe-
udtalen oprindelig ikke nødvendigvis har været eksklusiv for torvehandlen i sam-
me grad, som de to skovserkoner mindes, for i ordlisten ser vi som tidligere nævnt 
ÅR[ȯu] som den ukonditionerede udtale af langt u efter r. Ifølge de to skovserkoner 
anvendtes [öw]-varianten imidlertid også i du, hvilket på ingen måde stemmer 
overens med de data, vi har fra Rohmanns (1923: §116) ordliste, hvor dette pro-
nomen står optegnet som ÅRdu̇uʼ ’du’. Om der her vitterlig kan være tale om en 
ren torveudtalevariant, ad hoc-spredning af [öw] til dette højfrekvente pronomen 
eller blot fejlhuskning, får stå hen i det uvisse.10 

                                                 
9 ”Inde ved stranden” refererer til fisketorvet på Gammel Strand i København. 
10 Fagfællebedømmeren har foreslået, at döw kunne være en affektiv manifestering af ’dog’ snare-
re end ’du’. Dette finder jeg dog mindre sandsynligt, da Ingeborg Svendsen i samtalen netop angi-
ver, at döw betyder ’du’. Hertil kommer, at der i den lydoptagelse med Dorthea Jensen og Inger 
Marx, hvor Dorthea Jensen læser replikker op fra en bog om Tårbæk med en erindret ældre skovs-
hoveddialektudtale, endog forekommer en variant [öw] i f.eks. öw’ð ’ud’ og nöw’ ’nu’. I denne 
sammenhæng er [öw]-udtalen således ikke italesat som noget, der hører torvehandlen eller kun 
særlige ord (eller særlige fonetiske omgivelser) til. 
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 På vokalkvalitetsfronten udgør en fremskudt udtale af de korte bagtungevoka-
ler [ɔ], [Ó] og [å] til hhv. [ɔ̇], [Ó̇ ] og [å̇] i visse ord vort sidste større rigsmålsafvi-
gende træk. Denne fremskydning er dels registreret af mig i lydoptagelserne, 
f.eks. lɔ̇.fdəð ’loftet’ (men blot ufremskudt ÅRlåfd ’loft’ hos Rohmann 1923: §85), 
hɔ̇.bəðə ’hoppede’, då̇m ’dem’, tå̇ɳ ’tung’ og lå̇.gdəðə ’lugtede’, og dels hos 
Rohmann (1923: §22–24, 77, 83, 89, 109, 114, 116 m.fl.). Hos sidstnævnte bliver 
det klart, at disse udtalevarianter i virkeligheden dækker over mindst tre af hinan-
den uafhængige udviklinger og forhold. For det første sker der systematisk vokal-
fremskydning (og -sænkning?) ved refleksen af glda. u foran ng, f.eks. ÅRɔ̇ɳ’ ’ung’ 
og ÅRtɔ̇ɳə ’tunge’, som herved kommuterer med refleksen af glda. a foran ng (jf. 
ovenfor), hvorfor skovshoveddialekten ikke følger det sammenfaldsmønster, der 
ses i østsjællandsk (Ejskjær 1970: 382–391). For det andet er der i nordsjællandsk 
i ord som ’dem’ og ’tommel’ (jf. f.eks. ØMO 3: 28) gennemgående registreret 
varianter med [ø] og [ö] som i skovshoveddialekten synes at manifesteres som [ȯ], 
f.eks. ÅRdȯm ’dem’ (sameksisterende med ÅRdÓ̇m), ÅRtȯməlfeɳ’ɹ ’tommelfinger’ 
(sameksisterende med ÅRtåməlfeɳ’ɹ, jf. Rohmann 1923: §54). For det tredje frem-
skydes den korte bagtungevokal å fakultativt til varianterne [ɔ̇] og [Ó̇ ] foran w og 
obstruenter,11 f.eks. ÅRklɔ̇·wə ’klove’, ÅRplɔ̇w’ıꬼ̣ ’ploven’, ÅRsgɔ̇w’lıꬼ̣ ’skovlen’ 
(sameksisterende med skåw’l ’skovl’), ÅRvÓ̇wnə ’vågne’, ÅRgɔ̇d ’godt’, ÅRvÓ̇gdə 
’vogte’ og ÅRvÓ̇s ’os’. Om fremskydningsfænomenets sporadiske karakter skriver 
Rohmann endvidere følgende i sit brev til Marius Kristensen dateret den 10. sep-
tember 1923: 
 

Også de rundede midttungevokaler, der kan nærme sig stærkt til tilbagetrukne fortun-
gevokaler, er som regel erstattet m. bagtungevokaler. 

 
Denne sprogtilstand er identisk med den, vi finder i lydoptagelserne, hvor den 
fremskudte udtale netop også synes fakultativ snarere end obligatorisk. Samme 
taler siger lige så gerne lɔ̇.fdəð ’loftet’ som lɔ.fdəð. 
 Hovedparten af de i dette afsnit gennemgåede rigsmålsafvigelser vedrører de 
lange vokalers kvalitet, herunder navnlig deres tendens til diftongering og glid-
ning. Som det flere steder er angivet i afsnittet, svarer disse kvaliteter til, hvad 
man ville forvente i en sjællandsk dialekt (Ejskjær 1970: 150–175, 313–414; jf. 
også afsnit 3.3), idet Rohmanns notationer dog visse steder er lidt overraskende. 
 
                                                 
11 Rohmanns (1923) ordliste frembyder ikke eksempler på fremskydning foran alle obstruenter, 
men når Rohmanns eksempler sammenholdes med lydoptagelsernes, træder dette mønster frem. 
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2.2 Konsonantisme 
Også inden for konsonantismen finder vi enkelte rigsmålsafvigende træk, hvoraf 
behandlingen af glda. p i postvokalisk stilling (modsvarende rm. b), udviklingen 
glda. -pt-/-bt- > -ft-, svækkelsen af ð, likvidassimilationen i de oprindelige se-
kvenser -rg-, -rv-, -lg- og -lv-, affrikationen af initialt t og assibileringen af oprin-
deligt initialt skj er blandt de vigtigste. 
 At glda. p (modsvarende rm. b) repræsenteres ved w postvokalisk, er fakulta-
tivt i rigsmålet (Brink & Lund 1975: 433–438), men konsekvent gennemført i 
skovshoveddialekten. Hos Rohmann (1923: §3, 35, 50, 52 m.fl.) finder vi talrige 
eksempler herpå såsom ÅRsgrȧ·wə ’skrabe’, ÅRtȧ·wə ’tabe’, ÅRdy+ w ’dyb’, ÅRsdø·wə 
’støbe’, ÅRkry·wə ’krybe’, ÅRdrøwəl ’drøbel’ og ÅRlø+ w ’løb’. Ved inddragelse af 
lydoptagelserne kan vi tilføje endnu flere, heriblandt køwənˈhαʼwn ’København’, 
sdri·w̩ ’stribe’, sgi·wə ’skibe’, kø·w̩/kø·wə ’købe’ og häɹskαw’ɹ̩ ’herskaber’. Fi-
sker Anders Sørensens udtale af ’skibe’ ligger dog i realiteten tættere på et sgi·və 
(med labiodentalt [v]) end det her noterede sgi·wə (med bilabialt [w]).12 
 En anden lydregel, der har ramt glda. p, er glda. -pt-/-bt-> -ft- (Brink & Lund 
1975: 615–616). Denne lydregel synes at være ansvarlig for præteritums- og par-
ticipiumsformer som ÅRtȧ·fdə ’tabte’ og ÅRtȧ+ fd ’tabt’ til verbet ta·wə ’tabe’ (Roh-
mann 1923: §118), men former som ÅRsmȧ·fdə ’smagte’ og ÅRsmȧ+ fd ’smagt’ kan 
ikke være opstået ved denne lydregel, idet de fortsætter lydsekvensen glda. -kt-. 
Disse former må følgelig snarere være opstået ad analogisk vej ud fra infinitiv- 
eller præsensformen ÅRsma·wə ’smage’. Ræsonnementet lyder således, at når det 
hedder ÅRtȧ·wə – tȧ·fdə – tȧ+ fd ’tabe – tabte – tabt’, må det også hedde ÅRsmȧ·wə – 
smȧ·fdə – smȧ+ fd ’smage – smagte – smаgt’ og ikke ÅRsmȧ·wə – *smȧ·wdə – 

                                                 
12 Selvom det ville være let at afskrive dette [v] enten som en simpel lytterfejl fra min side eller en 
hyperkorrekt udtale af forventet [w] i stil med den moderne udtalevariant [kaˈkȧ·və] for [kaˈkȧ·w̩] 
kakao, bør vi næppe ignorere, at Rohmann (1923) flere steder i sin ordliste har haft samme vanske-
lighed ved at afgøre, om der er blevet udtalt et [v] eller et [w], f.eks. netop ved dy+ w ’dyb’, som er 
optegnet med sideformen dy+ v (Rohmann 1923: §35; se også perspektiveringen til nabosprogvari-
anter i afsnit 3.1). Strengt taget kan det dog ikke vides, om Rohmann har været i tvivl, for det 
eneste, vi kan sige med sikkerhed, er, dels at flere relevante ord er registreret med [v]-udtale på 
Amager og i såvel nord- som øvrigt sjællandsk, bl.a. kø·və ’købe’ og lø(·)və ’løbe’ (ØMO 11: 115, 
12: 289, jf. også Brink 2021: afsnit 6.1), dels at Marius Kristensen har noteret et spørgsmålstegn i 
ordlisten ved disse [v]-forekomster og i samme løsbladsnote som tidligere omtalt har bemærket: 
”Nogle få – et enkelt vist helt umotiveret – spørgsmålstegn har jeg sat med rød stift. Spørgsmålet 
om v-w efter s og k og efter selvlyd burde vist undersøges en gang endnu, og måske helst med en 
anden i selskab – 4 ører hører nok så godt som 2, sommetider.” 
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*smȧ+ wd, sådan som man lydligt skulle forvente ud fra en sammenligning med det 
oprindeligt lydligt parallelle ÅRkå·wə – kåwdə – kåw+ d ’koge – kogte – kogt’.13 
 I skovshoveddialekten er der sket fakultativ svækkelse (til [j]) eller bortfald af 
ð. Således finder vi hos Rohmann (1923: §15, 20, 26, 57, 82, 117 m.fl.) på den 
ene side former med ð som ÅRknu̇uðə ’knude’, ÅRgė·ðɹ ’geder’, ÅRmo·ðə ’måde’, 
ÅRbȧ·ðə ’bade’ og ÅRblou’ð ’blod’ og på den anden side ð-løse former som ÅRbrø+ 
’brød’, ÅRri·ə ’ride, ÅRli·ə ’lide’, ÅRtræ·ə ’træde’, ÅRro·ə ’råde’, ÅRvå·ə ’vade’ og 
ÅRsgå·ə ’skade’ (om tab). Samme indtryk af fakultativt ð-bortfald giver lydopta-
gelserne, hvis meddelere stundom siger eksempelvis ˈa+ðəlˌgȧ·ð̩ ’Adelgade’ og 
ne·ðə ’nede’, stundom däɹne· ’dernede’, bå·j ’både’ (subst.), tsi+n ’tiden’, 
ˈba·ˌansdal’d ’badeanstalt’, si·ən ’siden’ og ˈrøjˌsbædɹ̩ ’rødspætter’. Lydoptagel-
serne byder også på flere eksempler på, at ō-verbernes præteritumsendelse -əðə og 
participiumsendelse -əð er reduceret til -ə, f.eks. bøgə ’bygget’, ma·lə ’malet’ og 
la·wə ’lavede’. Denne reduktion er fraværende hos Rohmann (1923: §118), der 
konsekvent anfører de distinkte former hhv. -əðə og -əð. I virkeligheden dækker 
det her beskrevne forhold over to udviklinger, nemlig dels et tidligt bortfald af ð, 
særligt i tilfælde, hvor dette fortsætter glda. ð (th) efter lang vokal, og hvor det i 
kompositionelle førsteleds udlyd er blevet efterfulgt af en konsonant på den anden 
side af morfemgrænsen, dels en senere svækkelse af ð til j med mulighed for efter-
følgende bortfald, herunder også i tilfælde, hvor dette ð fortsætter glda. t (Brink & 
Lund 1975: 304–311, 444–455, 473–474). 

Ikke kun svækkelse, men decideret bortfald rammer den sidste konsonant i 
konsonantgrupperne -rg-, -rv-, -lg- og -lv-. Således har Rohmann (1923: §96) op-
listet 13 eksempler på bortfald, heriblandt ÅRkal’ ’kalv’, ÅRtæl’ə ’talg’, ÅRfølə ’føl-
ge’, ÅRgalə ’galge’, ÅRkor’ə ’kurv’, ÅRbjæ+ɹ ’bjerg’ og ÅRmȧ+ɹ ’marv’, men dog også 
et enkelt, muligvis rigsmålspåvirket modeksempel i form af ÅRȧ+rv ’arv’. Lydopta-
gelsernes meddelere synes at følge Rohmanns meddelers generelle tendens til 
bortfald her, idet deres sprog byder på eksempler såsom ˈbÓ·ˌga·ðə ’Borgergade’ 
og kÓ̇+ɹ ’kurv’. 

Ved vore to sidste rigsmålsafvigende konsonanttræk er der til gengæld ikke 
enighed mellem Rohmanns (1923) ordliste og lydoptagelserne. En tydelig affrika-
tion af t til [ts] høres i flere af lydoptagelsernes meddeleres udtale af ord som tsi+ 
’ti’, tsow’ ’to’ og tsɔw ’tov’. I ordlisten er der derimod intet entydigt spor af denne 
affrikation. Alle tilfælde af initialt t er konsekvent noteret med ÅR[t], selv foran 
                                                 
13 I lydoptagelsen med Dorthea Jensen og Inger Marx forekommer former som køfdə ’købte’ i den 
også i fodnote 10 omtalte passage, hvor Dorthea Jensen læser replikker op fra en bog om Tårbæk 
med erindret ældre skovshoveddialektudtale. 
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fortungevokaler som i og e, f.eks. ÅRti·li ’tidlig’, ÅRti+ð ’tid’ og ÅRteneŋ ’tinding’ 
(Rohmann 1923: §54, §67). Om vi kan stole på, at denne notation repræsenterer 
en nøjagtig gengivelse af de præcise udtaleforhold, er til gengæld en anden sag. 
To forhold peger efter min vurdering i retning af, at Rohmann ikke har fundet det 
relevant eller ikke har tænkt over at notere et perciperet [ts]. For det første fokuse-
rer ordlisteskabelonen ikke på registrering af dialektale forskelle ved udtalen af 
ordinitialt t. Med undtagelse af et mere generelt afsnit om alveolære konsonanter 
(Rohmann 1923: §74) eksisterer der ganske enkelt intet afsnit i ordlisten, der er 
viet hertil på samme måde, som der er afsnit om eksempelvis postvokalisk d 
(Rohmann 1923: §82) eller ordinitialt tj (Rohmann 1923: §72), så Rohmann har 
næppe fundet det relevant at lytte særligt efter og notere denne affrikation. For det 
andet kunne Rohmanns (1923: §48) notation af meddelerens udtale af ’tælle’ som 
gengivet i Figur 1 muligvis indikere, at han har hørt en meget [s]-agtig udtale af 
t’et og derfor først har noteret ÅRsÆlə, men derefter er blevet i tvivl og har rettet til 
ÅRtÆlə ved at skrive et t oven i s’et. 
 

 
 

Figur 1: Fotografisk gengivelse af ’tælle’ i Rohmann (1923: §48). Pil indsat af mig. 
 
Med mindre der er tale om en helt almindelig, umotiveret skrivefejl, ville denne 
rettelse i notationen give god mening, hvis Rohmann har været i tvivl om, hvor-
vidt han hørte [t] eller [s], fordi det, han hørte, i virkeligheden var affrikaten [ts]. I 
og med at de første sprogbrugere, hos hvem t-affrikation i dansk er registreret, 
maksimalt er en generation ældre end Rohmanns skovshovedmeddeler (se afsnit 
3.2), kan den evt. manglende registrering af affrikationen hos Rohmann (1923) 
dog også slet og ret skyldes meddelerens fokus på det erindrede sprog i hendes 
barn- og ungdom, hvor affrikationen muligvis ikke var nået fra lavkøbenhavnsk til 
skovshoveddialekten endnu. Jeg må dog understrege, at begge mine overvejelser 
her er noget spekulative. Det eneste, vi kan fastslå med sikkerhed, er, at affrikati-
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onen af t til [ts] høres tydeligt i flere af lydoptagelserne, men derimod ikke har 
efterladt sig entydige spor i ordlisten. 

Med assibileringen af oprindeligt initialt skj forholder det sig modsat. Af den 
er der intet spor i lydoptagelserne, medens den hos Rohmann (1923: §32, 70) er 
bevidnet af eksempler som ÅRᶊouɹdə ’skjorte’ og ÅRᶊål’ ’skjold’, herunder i ÅRᶊål-
go+ɹıꬼ̣ ’Skjoldgården’. Heroverfor står et eksempel som ÅRsgu̇ulə ’skjule’,14 hvor 
det snarere synes, at det oprindelige j er forsvundet. Det er nærliggende at antage, 
at dette kunne skyldes, at lydudviklingen glda. jū > ȳ i skovshoveddialekten ikke 
som i forstadiet til rigsmålet er blevet blokeret foran l (Skautrup 1944: 249), men 
de homofone eksempler ÅRju̇u’l ’jul’ og ÅRju̇u’l ’hjul’ (Rohmann 1923: §34), hvis 
[u̇u] modsvarer rm. langt u (se afsnit 2.1), modbeviser dette endegyldigt. Kun i ét 
ord synes Rohmanns meddeler at kende udtalen [sgj-], og det er i eksemplet 
 ÅRsgju̇ulə ’skjule’, som Rohmann oplister som en alternativ variant af førnævnte 
ÅRsgu̇ulə. Han tilføjer dog samtidig (Rohmann 1923: §34), at den j-holdige form 
skyldes litterær påvirkning, og at meddeleren almindeligvis siger ÅRsgu̇ulə. En 
anden hypotese kunne være, at det forventelige bortfald af en konsonant i en tre-
konsonantgruppe skj- bestemmes af en lydregel, ifølge hvilken j bortfalder foran 
u, medens det foran o er k, der bortfalder, sådan at der foran o kun er sj [ᶊ] tilbage. 
Denne hypotese støttes dog af en så begrænset datamængde, at dens rigtighed er 
nærved umulig at påvise.15 Endelig kan ÅRsgu̇ulə være en fejllytning for sgywlə,16 
som bl.a. er belagt i det lidt nordligere beliggende fiskerleje Sletten ved Humle-
bæk (Brøndum-Nielsen 1950: 348–349, ØMO Restsamling17). 
 
2.3 Prosodi 
Gennemgangen af rigsmålsafvigende prosodiske træk fokuserer på stød, intonati-
on og vokallængde. 

Ganske som rigsmålet er skovshoveddialekten stødholdig, og stødfordelingen 
følger stort set rigsmålets med den undtagelse, at vi registrerer både andetledsstød 
og det såkaldte 0ˈ+- stød (Ejskjær 1965, 1970: 98–100). Rohmann (1923: §108) 
har optegnet bl.a. ÅRby·vȧj’ənə ’byvejene’, ÅRu̇uðkan’dɹ ’udkanter’ (men tilsynela-
dende stødløshed i det formodentlig litterært påvirkede ÅRsgåwmäɹgɹ ’skovmær-

                                                 
14 Udtalevarianter som sgu̇wlə, sgywlə og lign. er udbredte i sjællandsk (ØMO Restsamling: skin-
neben - skrabe, s. 40–59 (https://digitalesamlinger.hum.ku.dk/Home/Samlingerne/48926/). 
15 For overvejelser om minimumskriterier for, på hvor begrænset et datagrundlag man kan postule-
re en lydregel, se Hansen (2020: 245–247). 
16 Gudiksen (2021: afsnit 4) påpeger således, at én optegners [yw] kan betegne samme lydværdi 
som en anden optegners [u̇w]. 
17 https://digitalesamlinger.hum.ku.dk/Home/Details/4368453. 

https://digitalesamlinger.hum.ku.dk/Home/Samlingerne/48926/
https://digitalesamlinger.hum.ku.dk/Home/Details/4368453
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ker’) og ÅRfår lel’ə ’for lille’. Også i lydoptagelserne forekommer der adskillige 
eksempler på dette fænomen, f.eks. peˈtroleåmsˌlam’bɹ̩ ’petroleumslamper’, 
ˈsgenˌlɔm’ɹ̩ ’skindlommer’, ˈbæsdəˌmow’ɹ ’bedstemor’ og ti ˈsde+lə ’ti stille’. En-
kelte passager i de interviewedes talestrøm mangler dog stød ved en sammenlig-
ning med rigsmålet. Eksempelvis realiseres hverken ly·w ’lyv’ eller trow ’tro’ 
med stød i passagen man ˈtrowɹ de e ˈly·w egə man kan egə ˈtrow de e ˈrägdid 
egə ˈnu̇w ’man tror det er lyv, ikke; man kan ikke tro det er rigtigt, ikke nu’.18 At 
der overhovedet er stød i skovshoveddialekten, kommer til dels som en overra-
skelse. Blot ca. 13 år før Rohmann udfærdigede sin ordliste i 1923, bemærkede 
P.K. Thorsen nemlig ved et foredrag i Philologisk-Historisk Samfund, at: 
 

Den nordsjællandske Fiskerbefolkning taler den Dag i dag med skaansk Artikulati-
onsbasis. De bruger intet Stød, de synger. (Thorsen 1910/1929: 151) 

 
Man må som udgangspunkt antage, at skovserne burde høre til denne nordsjæl-
landske fiskerbefolkning, der efter sigende intet stød har i deres sprog. Spørgsmå-
let er blot, hvor længe der har været stød i skovshoveddialekten, og hvor kraftigt 
dette stød egentlig var hos Rohmanns meddeler i 1923. I det i indledningen omtal-
te brev til Marius Kristensen dateret den 10. september 1923 skriver Rohmann 
nemlig følgende om sine egne optegnelser: 
 

Navnlig m. h. t. stød vil der sikkert være en del fejl. Som bornholmer har jeg ret svært 
ved at opfatte stødet. Tilmed er stødet i Skovsh. i alm. svagt, ihvertfald ikke så kraf-
tigt som i det indre Sjælland. 

 
Når man sammenholder Rohmanns udsagn om et ”i alm. svagt” stød med neden-
stående lidt mere geografisk udpenslede redegørelse hos Bennike & Kristensen 
(1898–1912: 149, kort 74), foranlediges man let til at antage, at skovshoveddia-
lektens påståede svage stød og lejlighedsvise stødtab i passager som man ˈtrowɹ 
de e ˈly·w egə man kan egə ˈtrow de e ˈrägdid egə ˈnu̇w ’man tror det er lyv, ikke; 
man kan ikke tro det er rigtigt, ikke nu’ indirekte kan indikere tidligere tiders til-
stedeværelse af den stødløshed, der kendes fra Amager og fra de nordsjællandske 
fiskerlejer Hornbæk og Ålsgårde. 
 

                                                 
18 I Børge Rasmussens optegnelser fra 1932 over sproget i flere af de nordsjællandske fiskerlejer 
registreres samme lejlighedsvise glimt af stødløshed, selvom der overvejende er støddistribuering 
efter sjællandsk mønster, herunder både kortvokals- og andetledsstød (Hovmark 2021: afsnit 4). 
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Amager og de nordsællandske fiskerlejer Hornbæk og Ålsgårde mangler stød. (Ben-
nike & Kristensen 1898–1912: 149) 

 
Imidlertid synes en udviklingshistorisk fortolkning, ifølge hvilken skovshoveddia-
lekten skulle have udviklet stød på et forholdsvis sent tidspunkt, uøkonomisk. 
Rimeligvis måtte man med en sådan fortolkning antage, at udviklingen af stød 
skulle tilskrives rigsmålspåvirkning, men som vi allerede har set, har rigsmålet og 
skovshoveddialekten ikke samme støddistribuering. Modsat rigsmålet har skovs-
hoveddialekten stød på kompositionelle andetled, hvilket snarere giver os anled-
ning til at antage, at skovshoveddialektens stød har samme alder som de omkring-
liggende dialekters, og at Rohmanns kommentar om, at ”stødet i Skovsh. i alm. 
[er] svagt”, snarere bør holdes op mod hans efterfølgende kommentarer om, at det 
”ihvertfald ikke [er] så kraftigt som i det indre Sjælland,” og at ”Stød i 2 
s[ammensætnin]gsled m. kort vokal som i alm sjæll. findes ikke.” Med andre ord 
har Rohmanns meddeler sikkert blot haft en glottal modifikation lig den, der ken-
des i moderne rigsmål, og således savnet dels det fulde glottale lukke, som findes i 
mange dialekter på ”det indre Sjælland” (med Rohmanns formulering), dels kort-
vokalstødet, hvis udbredelse på Sydvest- og Østsjælland samt i det nordligste 
Nord- og Nordvestsjælland (ØMO Tillægsbind: kort 4) vidner om, at det tidligere 
har dækket hele det stødholdige område af Sjælland. At skovshoveddialekten har 
stød, synes under alle omstændigheder hævet over enhver tvivl. 
 Ud over spørgsmålet om stødholdighed i skovshoveddialekten kommer Thor-
sen (1910/1929: 151) kortvarigt ind på en skånsk artikulationsbasis, og Skautrup 
(1968: 108) nævner en bornholmsklignende ordmelodi med højere tryk på postto-
nisk stavelse, hvilket dog også turde være karakteristisk for rigsmålet (Grønnum 
1992: 18–21). Sådanne forhold finder vi ingen vidnesbyrd om i selve Rohmanns 
(1923) ordliste, hvor der ikke er gjort intonationsrelevante optegnelser, men i 
ovennævnte brev til Marius Kristensen af 10. september 1923 skriver han: 
 

Samtidig m. sprogskiftet [fra meddelerens barndomssprog til hendes samtidige sprog 
på tidspunktet for optegnelsens tilblivelse, BSSH] synes forøvrigt hele artikulationen 
at ha skiftet præg, og den stærke ”syngen” at være aftaget. (Måske er den levning av 
musik. acc.; i hv. f. er tonen på ordene ikke så ensartet stigende som i Dragør, der jo 
har udpræget musikalsk acc., men kun én (stigende). 

 
Ved gennemlytning af de tilgængelige lydoptagelser aner man hurtigt, at oven-
nævnte forfattere kan have ret. Kombineret med forlængelse af den betonede vo-
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kal (se nedenfor), lejlighedsvis stødløshed i få passager (se ovenfor) og det i afsnit 
2.1 omtalte hyppige fravær af schwa-assimilation og -apokope bidrager intonati-
onsmønstret vitterlig til, at flere ord og fraser får en anderledes, ”syngende” klang 
over sig. Eksempler herpå omfatter meddelernes udtale af hun sgulə ˈnɔg hidə pɔ 
ˈnɔ̇·əð ’hun skulle nok hitte på noget’, ja de ˈgjo·ɹ di da ’ja, det gjorde de da’, ɔ 
ˈsɔ a man egə ˈlå̇.gdəðə ’og så at man ikke lugtede’ og man ˈtrowɹ de e ˈly·w egə 
man kan egə ˈtrow de e ˈrägdid egə ˈnu̇w ’man tror det er lyv, ikke; man kan ikke 
tro det er rigtigt, ikke nu’. Spørgsmålet er blot, hvorledes denne ”syngen” er an-
derledes. Både skånsk og bornholmsk er nævnt som mulige modeller, hvilket an-
tageligvis har været en bidragende faktor til dannelsen af termen øresundsmål 
(f.eks. Skautrup 1968: 108) eller sundmål, men det er vigtigt at bemærke, at den 
(malmø‑)skånske og den bornholmske intonation langt fra er identiske og i øvrigt 
heller ikke er identiske med den københavnske. Grønnum Thorsen (1988: 133) og 
Grønnum (1992: 70–72) nævner eksempelvis, at sætningsintonationen signaleres 
globalt i københavnsk og skånsk, men lokalt i bornholmsk; at der ikke er en de-
fault sætningsaccent i københavnsk og skånsk, men at der er i bornholmsk; at der 
ikke er en særlig fokal sætningsaccent i københavnsk, hvorimod der fakultativt er 
i skånsk og bornholmsk (idet en sådan dog er væsentligt hyppigere forekommende 
i bornholmsk end i skånsk); og endelig at der ved valget mellem trunkering og 
komprimering af trykgruppemønstre ses trunkering i københavnsk, en anelse 
komprimering i skånsk og kraftig komprimering i bornholmsk.19 Disse iagttagel-
ser giver anledning til at overveje, hvori den særlige ”syngen” består, som både 
ovennævnte forfattere og jeg selv har registreret, og ikke mindst om den er så sær-
ligt skånsk, bornholmsk eller øresundsagtig endda eller blot opfattes som ”syn-
gende”, fordi den afviger fra rigsmålets intonation. 
 Et sidste prosodisk træk vedrører vokallængde. I højere grad i lydoptagelserne 
end hos Rohmann (1923) forekommer der hel eller delvis forlængelse af en række 
oprindeligt korte vokaler (halvlængde). Således er udtaler såsom lɔ.mə (evt. lɔ̇.mə) 
’lomme’ og na.gən ’nakken’ hyppige hos meddelerne i lydoptagelserne. Interes-
sant nok er et ord som ’lomme’ imidlertid noteret helt uden længde hos Rohmann 
(1923: §24), dvs. som lɔmə. Først og fremmest ved de fleste tilfælde foran r, altså 
[ɹ], samt i enkelte andre tilfælde foran ð noterer Rohmann (1923: §10, 54, 69, 86, 
91, 94 m.fl.) spor af vokalforlængelse, f.eks. ÅRvȧ·ɹmə ’varme’, ÅRtæ·ɹneꬼ ’ter-

                                                 
19 Skønt disse prosodiske træk og forskelle er fundet med udgangspunkt i nyere regionale varianter 
snarere end i traditionelle dialekter, vurderer Grønnum Thorsen (1988: 26) stadig, at de kan være 
repræsentative for dialekterne, da netop prosodiske træk er de mest sejlivede og prominente i dia-
lektudtyndingsprocessen. 
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ning’, ÅRjø·ɹnə ’hjørne’, ÅRsdjæ·ɹnə ’stjerne’, ÅRvæ·ðərə ’vædder(e)’ og ÅRgȧ·sə 
’gasse’, jf. også Ejskjær (1970: 264, 317–320 m.fl.) om samme type forlængelse i 
østsjællandsk. Enkelte tilfælde af øvrig forlængelse ses dog hos Rohmann (1923: 
§46, 85), f.eks. ȧ·fdən ’aften’ og på slæ·dən ’på Sletten’. Som følge af denne dis-
krepans i halvlængdehyppighed mellem Rohmanns ordliste og lydoptagelserne må 
vi sandsynligvis tolke halvlængderne i skovshoveddialekten som et nyere træk, 
som gradvis har vundet større indpas over de år, der udgør aldersforskellen mel-
lem det erindrede sprog i Rohmanns meddelers barn- og ungdom og sproget hos 
meddelerne i lydklippene. En anden mulighed er naturligvis, at Rohmann har und-
ladt at notere eller ikke har opfanget alle tilfælde af udtalt halvlængde. 
 
2.4 Fleksionsmorfologi og syntaks 
Hvis vi bevæger os et segmenteringsniveau op til morfologien og syntaksen, by-
der skovshoveddialekten på større rigsmålsafvigelser inden for substantivernes 
genus, adjektivbøjningen ved attributiv brug, pronominernes form og brug samt 
valget af hypotaktisk konjunktion i visse sætningstyper. 
 Hvor substantiverne på rigsmålet kun kan have ét af to genera, commune og 
neutrum, fortsætter skovshoveddialekten den gammeldanske situation med tre 
genera, maskulinum, femininum og neutrum, jf. også Pedersen (2014 [1999]: 
172–173). Således er eksempelvis ÅRıꬼ̣ go+ɹ – go+ɹıꬼ̣ ’en gård – gården’ og ÅRıꬼ̣ kå+l 
– kå+lıꬼ̣ ’en karl – karlen’ maskulinum med ubestemt og bestemt artikel på hhv. 
foran- og efterstillet ÅRıꬼ̣, medens ÅRən tø+s – tø+sən ’en tøs – tøsen’ og ÅRən go+s – 
go+sən ’en gås – gåsen’ er femininum med ubestemt og bestemt artikel på hhv. 
foran- og efterstillet ÅRən. Samme typer skelnen ses ved de possessive pronominer, 
f.eks. ÅRmJꬼ’ (m.) ’min’, ÅRmėn / me+n (f.) ’min’ (Rohmann 1923: §116). Rohmann 
(1923: §109fn.) vurderer dog, at skovshoveddialekten er undervejs i processen 
med at opgive sondringen mellem maskulinum og femininum: 
 

Forsk. ml. ha[n]k[øn] og hu[n]k[øn] er ved at opgives. De fleste bruger fælleskøn (= 
hunkøn). Den m. ꬼ angivne lyd er ikke så palataliseret som i bornh.; ligger nærmere ɳ, 
ofte siges -ıỤ̀, -in som en overg. til udviskningen. 

 
Lydoptagelsernes meddeleres sprog synes endnu mere fremskredent i denne ret-
ning. Intetsteds i lydoptagelserne høres der nemlig grammatisk betinget veksel 
mellem oprindelige maskulinums- og femininumsformer, og vi kan således kon-
kludere, at denne grammatiske skelnen er opgivet her. 
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  Hvor skovshoveddialekten i substantiverne oprindeligt havde flere genusop-
positioner end rigsmålet, har den muligvis færre i attributivt brugte adjektiver. Her 
synes dialekten nemlig ifølge Rohmanns (1923: §114) optegnelse at have opgivet 
genusbøjning at dømme ud fra ÅRɛı ̣ gaməl hu̇us ’et gammelt hus’ og ÅRɛı ̣ sdou’r 
sdøgə ’et stort stykke’ uden markering med -t for neutrum, medens neutrumsen-
delsen stadig er til stede ved prædikativ brug, hvor den står i paradigmatisk kon-
trast til commune-endelsen -Ø, f.eks. ÅRhu̇usəð (n.) ɛ gaməld (n.) ’huset er gam-
melt’ over for ÅRgo+ɹıꬼ̣ (m.) ɛ gaməl (c.) ’gården er gammel’ eller ÅRkounən (f.) ɛ 
gaməl (c.) ’konen er gammel’. 
 Hvis vi bevæger os videre til pronominerne, ser vi, at det personlige pronomen 
han ’han’, som i rigsmål i denne form udelukkende kan anvendes som nominativ 
(Hansen & Heltoft 2011: 437), i skovshoveddialekten også kan anvendes i situati-
oner, hvor rigsmålet anvender den oblikke form ham. Således byder lydoptagel-
serne på et enkelt tilfælde af ˈglo· pɔ̇ han ’glo på ham’. Et andet rigsmålsafvigen-
de pronominalbrugstræk i lydoptagelserne udgøres af muligheden for at anvende 
dem refleksivt i betydningen ’sig’, f.eks. di hȧ·ð̩ jo egə ˈa.nð̩ ɔ ta dæm ˈtse ’de 
havde jo ikke andet at tage sig til’. Dertil kommer, at lydoptagernes meddelere til 
tider gør brug af enklitiske former af de demonstrative pronominer, hvor f.eks. de 
’det’ reduceres til ð med forudgående stød som i de ˈȧɹ’ð jo ’det er det jo’, jf. også 
ØMO (3: 75). Herudover er der ikke som sådan registreret bøjningsmæssige for-
skelle eller tilstedeværelse af andre bøjningskategorier, men snarere blot former, 
hvis faste form og udtale afviger fra rigsmålets. Både hos Rohmanns (1923: §116) 
meddeler og hyppigt, men dog ikke konsekvent hos lydoptagelsernes meddelere 
finder vi eksempelvis initialt v i ÅRvÓ̇s ’os’ (analogisk efter vi eller vor) og runding 
og tilbagetrækning af vokalen i ÅRdÓ̇m ’dem’ og ÅRdɔ̇rəs ’deres’, jf. afsnit 2.1. 
 Verberne udgør den sidste af de store ordklasser, og her synes skovshovedsdia-
lektens bøjning ifølge Rohmann (1923: §117–121) påfaldende rigsmålsnær, hvis 
vi ser bort fra rent udtalebetingede forskelle såsom bortfaldet af intervokalisk ð i 
ō-verbernes præteritums- og participiumsendelse og konsekvenserne af lydudvik-
lingen glda. -pt-/-bt-> -ft-, jf. afsnit 2.2. 

Afslutningsvis ser vi på det konstruktionssyntaktiske plan, at den hypotaktiske 
konjunktion at der anvendes i rigsmålsbetydningen ’der, som’ i sætningskløv-
ningslignende konstruktioner, f.eks. de væ fa·dɹ ˈme·gl ad däɹ gig ˈɔ̇b ’det var 
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fatter Mikkel, der gik op’ og sɔ ˈtro·ð̩ di ad de va ˈrαj’n ad dä(ɹ) ˈdrö·bəð ˈne+ð 
’så troede de, at det var regnen, der dryppede ned’ hos lydoptagernes meddelere.20  
 
2.5 Leksikon 
Vort sidste relevante niveau er det leksikalske. Her skal vi begrænse os til at foku-
sere på negationen ’ikke’ og retningsadverbiet ’ned’, der i skovshoveddialekten 
findes i formerne hhv. ÅRėndə/ində (sameksisterende med ÅRegə) og ÅRnø+ɹ såvel 
hos Rohmann (1923: §54, 116, 122) som i lydoptagelserne. 
 
3 Sammenligning med omkringliggende sprogvarianter 
Ingen af de i afsnit 2.1–2.5 nævnte rigsmålsafvigende træk er unikke for skovsho-
veddialekten i den forstand, at de ikke også findes i mindst én af de omkringlig-
gende sprogvarianter.21 I det følgende skal vi se nærmere på, hvilke træk skovs-
hoveddialekten har til fælles med øvrigt sjællandsk og/eller københavnsk (afsnit 
3.2–3.4), med de østdanske dialekter øst for Øresund (afsnit 3.5) og med begge 
grupper (afsnit 3.1). 
 
3.1 Sjællandsk, københavnsk og østdansk 
Adskillige af de rigsmålsafvigende træk findes både i de omkringliggende sjæl-
landske dialekter, i en af eller begge de københavnske sociolekter (lav- og højkø-
benhavnsk) og i hele eller dele af det østdanske område (skånsk og bornholmsk), 
men blot ikke i rigsmålet – i hvert fald ikke konsekvent. Ofte skyldes dette, at 
rigsmålet har gennemgået en udvikling, som dialekterne, der således repræsenterer 
den oprindelige form, ikke har, herunder at dobbeltformer, der har været normale i 
store dele af det danske sprogområde, er forsvundet i rigsmålet, hvor kun den ene, 
oftest den skriftsprogsnærmeste form, fortsætter. Eksempler herpå omfatter 
 
• rundingen og tilbagetrækningen af vokalen i pronominerne ÅRdÓ̇m ’dem’ og 

ÅRdɔ̇rəs ’deres’, som deles med både sjællandsk og bornholmsk (Kryger 1881–
1887: 385, Bennike & Kristensen 1898–1912: kort 30, Wimmer 1908: <114>, 
ØMO 3: 28, se under de); 

                                                 
20 Pedersen (2014 [1999]: 312) har behandlet konjunktionen at der, men kun i relativsætninger af 
typen der var en fisker at der hed N.N., dvs. såkaldte præsenteringskonstruktioner med Håkansson 
& Rosenkvists (2021: afsnit 2) terminologi, og ikke i kløvninger. 
21 Fraværet af -t som neutrumsendelse ved attributivt brugte adjektiver synes at udgøre en undta-
gelse hertil. Dette træk lægger sig snarere op ad mange jyske dialekter (Bennike & Kristensen 
1898–1912: 161). Dog er det registreret en enkelt gang i en lydoptagelse af Amager-dialekt: sdowɹ 
brölåb ‘stort bryllup’ (https://dialekt.ku.dk/dialektkort/#Dragoer). 

https://dialekt.ku.dk/dialektkort/#Dragoer
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• den traditionelt med lavkøbenhavnsk associerede udvikling af glda. -pt/-bt > 

-ft, der dog er forholdsvis gammel (allerede omtalt af Høysgaard, født 1698), 
og som tidligere har været udbredt i begge københavnske sociolekter, hvorfra 
den har spredt sig langt ud over det københavnske område til det øvrige Sjæl-
land, herunder navnlig Nordsjælland (Brink & Lund 1975: 615, Pedersen 
2005: 96–98), og som minimum hele det udvidede øresundsområde, idet også 
Skåne, Møn og Lolland-Falster er omfattet (Pedersen 2004: 142–143); 

• det tidlige bortfald af ð, som primært fortsætter glda. ð (th) (Bennike & Kri-
stensen 1898–1912: 110–111, Thomsen 1908: <42>–<43>, Brøndum-Nielsen 
1927: 108–109, 113, Brink & Lund 1975: 304–311, 444–455, 473–474); 

• den efter mange sprogbrugeres opfattelse markant lavkøbenhavnske forlæn-
gelse af mange kortvokaler til halvlængde (dog hellængde foran j), der dog 
også er registreret i adskillige sjællandske dialekter, herunder nordligt nord-
sjællandsk (Køster s.a.), og endog i sydvestskånsk, men blot ikke i højkøben-
havnsk efter 1840 eller i rigsmålet (Brink & Lund 1975: 605–608); 

• bevarelsen af tre genera (Bennike & Kristensen 1898–1912: 157–158, Brøn-
dum-Nielsen 1927: 112, 116), der deles med de østdanske og de fleste sjæl-
landske dialekter, men ikke med københavnsk og rigsmålet, hvor maskulinum 
og femininum tidligt er faldet sammen (Pedersen 2014 [1999]) eller med ama-
germålet (Rohmann 1922: §109fn., Brøndum-Nielsen 1927: 116), der på dette 
punkt må være blevet påvirket af førnævnte; 

• gengivelsen af den oblikke form ’ham’ med han, som er en fortsættelse af den 
fællesnordiske akkusativform (Brøndum-Nielsen 1965: 39–45), og som også 
kendes i øvrigt nordsjællandsk, skånsk og københavnsk (Kryger 1881–1887: 
385, Bennike & Kristensen 1898–1912: 163) samt reflekteres i bornholmsk i 
den enklitiske form -(i)ꬼ (Wimmer 1908: <113>); 

• den refleksive brug af dem i betydningen ’sig’, som kan spores tilbage til mid-
delalderen, og som også er ganske udbredt i øvrigt sjællandsk og i navnlig 
lavkøbenhavnsk samt endog enerådende i bornholmsk (Wimmer 1908: <113>, 
Brøndum-Nielsen 1965: 35–36, Brink & Lund 1975: 657, Pedersen 2017); 

• pronominale sideformer som ÅRvÓ̇s ’os’ med initialt v, som er registreret i 
størstedelen af det danske sprogområde og kan spores helt tilbage til begyn-
delsen af 1500-tallet (Wimmer 1908: <113>, Brink & Lund 1975: 656–657); 

• den enklitiske brug af pronominerne, som kendes i de fleste danske dialekter 
og kan føres tilbage til gammeldansk (Espersen 1908: 55, Wimmer 1908: 
<114>, Heltoft 2011: 65) og med stor sandsynlighed endnu længere tilbage til 
urgermansk (f.eks. Wessén 1941: 128–129 om svensk eller Bremmer 2009: 56 
om frisisk), men som er under afvikling i rigsmålet, hvor den gradvis fortræn-
ges af de fulde former (Brink & Lund 1975: 511–513, 537–538); 

• anvendelsen af den hypotaktiske konjunktion at der i rigsmålsbetydningen 
’der, som’ i sætningskløvningslignende konstruktioner, som også er udbredt i 
skånsk, bornholmsk og sjællandsk (Håkansson & Rosenkvist 2021); 
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• den n-holdige variant ÅR[ėndə/ində] af negationen ’ikke’, som også findes i 

nordsjællandsk, skånsk og ældre københavnsk (Bennike & Kristensen 1898–
1912: kort 79, Espersen 1908: 149, ØMO 9: 7); 

• og brugen af den r-holdige variant nø+ɹ i betydningen ’ned’, som genfindes i 
lignende former i bornholmsk, skånsk og sjællandsk (Espersen 1908: 235, 
ØMO Restsamling22). 

 
3.2 Sjællandsk og københavnsk 
Den mere begrænsede udbredelse af rigsmålsafvigende træk, hvor skovshoveddia-
lekten stiller sig sammen med de omkringliggende sjællandske dialekter og en af 
eller begge de københavnske sociolekter (lav- og højkøbenhavnsk), men ikke øst-
dansk, findes der også talrige eksempler på,23 herunder 
 
• den hos Rohmann (1923) noterede fremskydning af kort a foran w i eksempler 

som ÅRfȧwʼn ’favn’, ÅRrȧwʼn ’ravn’ m.fl. samt den i lydoptagelserne registre-
rede fremskydning af samme foran labiale (minus w) og velære konsonanter i 
eksempler som ga.məl ’gammel’, kafə ’kaffe’ og na.gən ’nakken’, der ud-
springer fra københavnsk, hvor den er attesteret hos talere født i perioden 
1867–1947, og endog er attesteret som et mellemtrin i rigsmålets udvikling fra 
kun én a-kvalitet, [α], til to komplementært fordelte kvaliteter, [a] foran alveo-
larer og ordfinalt over for [α] i øvrigt (Brink & Lund 1975: 71); 

• behandlingen af glda. p i postvokalisk stilling (modsvarende rm. b), hvor 
skovshoveddialekten med [w] følger sjællandsk (Bennike & Kristensen 1898–
1912: 95–96), men hvor en [w]-udtale bestemt heller ikke er de københavnske 
sociolekter eller endog rigsmålet fremmed, idet [w]-formerne her dog var hyp-
pigere i ældre tid end i yngre (Brink & Lund 1975: 433–438); 

• likvidassimilationen i de oprindelige sekvenser -rg-, -rv-, -lg- og -lv-, hvor 
skovshoveddialekten dog klart lægger sig op ad sjællandsk, idet assimilationen 
også her er obligatorisk, medens den oprindelige sekvens ofte er bevaret eller 
restitueret i københavnsk, som således står den østdanske distribution nærmere 
(Bennike & Kristensen 1898–1912: 132, Brink & Lund 1975: 467–472); 

• den fakultative svækkelse til j og evt. videre bortfald af ikke tidligere bortfal-
det ð (< glda. t eller ð), der har været særligt udbredt i lavkøbenhavnsk (og i 
netop Skovshoved) i den for os relevante periode, men også er registreret i no-
get mindre grad i højkøbenhavnsk og øvrigt sjællandsk (Bennike & Kristensen 
1898–1912: 110–111, Thomsen 1908: <41>–<42>, Brøndum-Nielsen 1927: 
109, 113, Brink & Lund 1975: 304–311, 444–455, 473–474); 

• og affrikationen af t, der ifølge Brink & Lund (1975: 354–355) i løbet af 
1800-tallet gradvis bredte sig fra københavnsk (registreret første gang hos en 

                                                 
22 F.eks. fra Stevns: https://digitalesamlinger.hum.ku.dk/Home/Details/4244623. 
23 I lighed med den i afsnit 3.1 beskrevne situation repræsenterer dialektformerne også her ofte den 
oprindelige form, medens rigsmålet har gennemgået en udvikling, som dialekterne ikke har. 

https://digitalesamlinger.hum.ku.dk/Home/Details/4244623
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taler født i 1853) til de sjællandske ømålsdialekter og senere endnu længere ud 
i det danske sprogområde, idet den stærkt affrikerede variant, som høres fakul-
tativt hos skovserne, og som i nærværende artikel noteres [ts] i modsætning til 
almindeligt affrikeret t, der noteres [t], dog er særligt udbredt i den lavkøben-
havnske sociolekt. 

 
3.3 Sjællandsk 
Andre træk deler skovshoveddialekten kun med øvrigt sjællandsk og ikke også 
med københavnsk. Det gælder eksempelvis 
 
• udviklingen af lange vokaler til diftonger og glidere (Bennike & Kristensen 

1898–1912: 35, 40, 56, 68–69 m.fl., Brøndum-Nielsen 1927: 115, Ejskjær 
1970, Brink & Lund 1975: 702–714); 

• og stød på andetled i komposita af typen flødekande og skindlommer (Brøn-
dum-Nielsen 1927: 116, Ejskjær 1965, Brink & Lund 1975: 504–505). 

 
3.4 Københavnsk 
Den omvendte situation, hvor skovshoveddialekten kun deler et træk med køben-
havnsk, men ikke med eksempelvis øvrigt sjællandsk, synes ikke at forekomme. 
Dette forhold overrasker ikke, al den stund københavnske træk generelt har bredt 
sig til hele landet, dog mest til det øvrige sjællandske og herunder i særligt om-
fang det nordsjællandske område (Brink & Lund 1975: 755–759). Dette gælder 
eksempelvis ovennævnte affrikation af t og udvikling af glda. -pt/-bt > -ft. 
 
3.5 Østdansk og ”øresundsmål” 
Selvom mange af de rigsmålsafvigende træk tydeligvis peger i den forventelige 
retning af fællesskab med sjællandsk og københavnsk, har en række forhold om-
handlende navnlig skovshoveddialektens intonation og til dels stød foranlediget, 
at flere dialektologer på visse områder har antaget samhørighed med østensundske 
dialekter som skånsk. Dette gælder eksempelvis Thorsen (1910/1929: 151): 
 

”<Dersom det københavnske Talesprog har været en saadan Dialekt, maa den nær-
mest have sluttet sig til de skaanske Maal, thi i gamle Dage> var Sjællands Kyst ved 
Øresund tyndt og spredt bebygget, medens Skaanes Kyst ligeoverfor havde en talrig 
Befolkning, beoende i Landsbyer, Stæder og Købinger. Paavirkningen er her kommen 
fra skaansk side til Sjælland. Den nordsjællandske Fiskerbefolkning taler den Dag i 
dag med skaansk Artikulationsbasis. De bruger intet Stød, de synger. Særlig fremtræ-
dende er dette ogsaa i Dragør. [...] Dragørkaptajnerne omkring i Havnebyerne blev 
antaget for at være Bornholmere. (Thorsen 1910/1929: 151) 
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Som omtalt i afsnit 2.3 nævner Skautrup (1968: 108) tilsvarende en bornholmsk-
lignende ordmelodi med højere tryk på posttonisk stavelse, og Rohmann skriver i 
sit brev til Marius Kristensen af 10. september 1923, at: 
 

Samtidig m. sprogskiftet [fra meddelerens barndomssprog til hendes samtidige sprog 
på tidspunktet for optegnelsens tilblivelse, BSSH] synes forøvrigt hele artikulationen 
at ha skiftet præg, og den stærke ”syngen” at være aftaget. (Måske er den levning av 
musik. acc.; i hv. f. er tonen på ordene ikke så ensartet stigende som i Dragør, der jo 
har udpræget musikalsk acc., men kun én (stigende). 

 
At der skulle herske et særligt fællesskab mellem eksempelvis skånsk og skovs-
hoveddialekten, var skovserne sig tydeligt bevidst. Eksempelvis fremfører Johan 
”Baronen” Petersen (JP) følgende i interviewet med Halvor Pedersen (HP). 
 
JP: Skovserne stammer vel egentlig fra den tid da Skåne 
og Sjælland var den fælles arbejdsplads for fiskerne. 
Og der har jo stadig været forbindelse lige op til vore 
dage. Og sproget var så at sige enslydende på begge si-
der af Sundet. Og endnu bare for en halv snes år siden 
kom der enkelte skånske fiskere på besøg og besøgte 
gamle skovsere som de havde truffet ude på Sundet og 
fået en sludder med når de lå og fiskede i nærheden af 
hinanden. 
HP: Vil det sige at De mener at skovsere faktisk er en 
blanding mellem skåninge og-? 
JP: Ja absolut. Og lige indtil for et halvt århundrede 
siden eller deromkring da kom der unge karle og piger 
fra Hven og Kullen og tjente hos fiskerne og blev gift 
ind i familierne der og sproget det var så at sige ens-
lydende. Og er det for så vidt. Det er mere udpræget 
hos den mandlige skånske befolkning det fællesskab der 
er mellem beboerne på begge sider af Sundet end det er 
hos kvinderne. Forstår De det er ligesom om at konernes 
sprog er mere forsvensket … 
HP: Javel. 
JP: … men det har … når man hører sådan en skånsk fi-
sker så har det en helt hjemlig klang i forhold til ko-
nernes sprog. 
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I et andet af vore interviews nævner skovserkonen Petrine Hansen desuden, at 
hendes bedstemor kom fra Hven, og at indvandring af unge kvinder fra Hven og 
Kullen var meget almindeligt i hvert fald i dele af 1800-tallet. Vi må rimeligvis 
antage, at denne indvandring hovedsagelig er fundet sted i perioden efter det på-
ståede dansk-svenske ”jerntæppes” ophævelse, dvs. efter perioden ca. 1680–1820 
(Ingers 1939: 106, Ohlsson 1978: 6, 31, Hovmark 2021: afsnit 6). 

Som vi også så i afsnit 2.3, er der dog næppe noget belæg for at fremsætte en 
påstand om en fælles øresundsintonation, idet intonationsmønstrene i området er 
vidt forskellige. Før vi kan foretage en endelig vurdering af skovshoveddialektens 
stilling i et evt. øresundsområde, må vi derfor også vurdere en række øvrige træk, 
der kunne pege i retning af fællesskab med skånsk og bornholmsk, herunder 

 
• den fakultative schwa-assimilation og -apokope, som godt nok er et klassisk 

sjællandsk træk og dermed fælles med såvel øvrigt sjællandsk som køben-
havnsk og rigsmål (Bennike & Kristensen 1898–1912: 128, Brøndum-Nielsen 
1927: 115–116, Ejskjær 1970: 38–76, Brink & Lund 1975: 191–220), men 
som dog er væsentligt mindre udbredt i skovshoveddialekten end i disse øvri-
ge sprogvarianter,24 og som grundet den høje grad af bevaret endelsesvokal 
snarere minder om situationen i østdansk, hvor schwa-assimilation og 
-apokope ikke forekommer. Da skovshoveddialekten ikke har mulighed for 
ubetonet endelses-a, følger skovshoveddialekten dog ikke helt de øvrige øst-
danske dialekter, men indtager en mellemposition mellem østdansk med kon-
sekvent bevaret endelsesvokal med kvaliteterne a og ə på den ene side (Brøn-
dum-Nielsen 1927: 112) og ømål med kun vokalkvaliteten ə og med hyppig 
schwa-assimilation og -apokope på den anden. En lignende mellemposition 
indtager det sydvestligste skånsk i Skytts härad samt dele af Vemmenhögs og 
Oxie härad, hvor der som i sjællandsk og københavnsk kun er én mulig endel-
sesvokal (ə), men hvor der som i øvrig østdansk (og ulig i skovshoveddialek-
ten) ikke er mulighed for schwa-assimilation og -apokope (Wessén 1958: 20); 

• fremskydningen af kort a til [a] foran vn, vr og vl og den ditto fremskydning 
af langt a til [a·] foran r, dvs. [a·ɹ] i stedet for rigsmålets [α·ɹ] eller [α·], som 
også findes i bornholmsk, idet det korte a foran vn, vr og vl dog her også er 
forlænget (Bennike & Kristensen 1898–1912: 25, Thomsen 1908: <13–15>), 
og i amagermålet,25 som sædvanligvis også regnes blandt øresundsmålene 
(Thorsen 1910/1929: 151), men ikke i øvrigt sjællandsk og heller ikke i kø-

                                                 
24 Eksempelvis har Ejskjær (1970: 38–76) påvist, at schwa-assimilation og -apokope er reglen i 
østsjællandsk i alle oprindelige tostavelsesord af strukturen -VC(C)ə, på nær når der mellem voka-
len og det fonematiske /ə/ er først en ustemt og dernæst en stemt konsonant. 
25 Fremskydningen foran vn, vr og vl er kun registreret i lydoptagelser af amagermålet og ikke i 
Rohmanns ordliste (Rohmann 1922: §12). 
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benhavnsk til trods for adskillige a-fremskydninger i andre stillinger i løbet af 
den relevante periode (Brink & Lund 1975: 83–88, Brink p.c.);26 

• fremskydningen af visse bagtungevokaler, som man let foranlediges til at 
stemple som ”bornholmskklingende”, fordi også bornholmsk har fremskyd-
ning af flere bagtungevokaler, jf. f.eks. Thomsens (1908: <3>) beskrivelse af 
en vis fremskydning af såvel kort som langt å, men det bliver hurtigt klart, 
dels at skovshoveddialekten og bornholmsk ikke altid har fremskydning i 
samme fonetiske omgivelser, dels at andre sjællandske dialekter også kan have 
fremskydning i samme omgivelser som skovshoveddialekten, dvs. i visse til-
fælde af kort å (Bennike & Kristensen 1898–1912: 27–38);27 

• behandlingen af glda. p i postvokalisk stilling (modsvarende rm. b), hvor 
skovshoveddialekten med den alternative udtalevariant [v] følger bornholmsk, 
syd- og vestskånsk og til dels amagermålet (efter fortungevokal) (Bennike & 
Kristensen 1898–1912: 95–96, Rohmann 1922: §84, Brøndum-Nielsen 1927: 
108, 113), men [v]-varianten er lige så vel registreret som paralleludtale i kø-
benhavnsk (Brink & Lund 1975: 316–318) og flere steder på Sjælland (Brink 
2021: afsnit 6.1), hvorfor dens tilstedeværelse i skovshoveddialekten ikke 
nødvendigvis skyldes østensundsk påvirkning; 

• assibileringen af skj til [ᶊ], som er kendetegnende for bornholmsk og skånsk (i 
skånsk dog snarere [ʃ]) og derudover for de sydlige ømål, men som dog også 
findes sporadisk i københavnsk og i visse af de sjællandske og øvrige ømål 
(Bennike & Kristensen 1898–1912: 86–87, Brøndum-Nielsen 1927: 111, 114); 

• og den påståede stødløshed i nordsjællandsk, som dog tilbagevistes for skovs-
hoveddialektens vedkommende i afsnit 2.3. 

 
4 Opsummering 
I nærværende artikel har jeg beskrevet en række rigsmålsafvigende sproglige træk 
i skovshoveddialekten og sammenlignet disse med identiske træk i de omgivende 
sprogvarianter med henblik på at bestemme dialektens kontaktsproglige udvik-
lingshistorie og placering i det sydskandinaviske dialektkontinuum. I den forbin-
delse har jeg påvist, at langt de fleste sproglige træk er fælles med øvrigt sjæl-

                                                 
26 Selv om netop de her nævnte a-fremskydninger peger i østdansk retning og ikke findes i rigsmå-
let, kommer vi imidlertid ikke uden om, at selve tendensen til a-fremskydning er udgået fra kø-
benhavnsk – måske endda med den krølle, at den københavnske udvikling er påvirket af eller iden-
tisk med en tilsvarende skånsk (Brink & Lund 1975: 769–770). Derudover er der for begyndelsen 
af den i Brink & Lund (1975) beskrevne rigsmålsperiode hos nogle meddelere registreret et lidt 
fremskudt langt a foran r, der dog intetsteds er blevet så fremskudt, at det er nået helt til [a·]. Se-
nere i perioden er denne variant åbnet yderligere og smeltet sammen med [ɹ] til [α·] (Brink & 
Lund 1975: 106 –112). 
27 Ejskjær (1970: 281–312) giver ingen eksempler på den omtalte fremskydning af kort å, men 
dette kan skyldes hendes fonematiske fokus og delvis normaliserede udtalenotation. Også ØMO 
synes at have normaliseret de sjællandske former her, jf. f.eks. udtaleafsnittene under godt (ØMO 
6: 41, se under god) og loft (ØMO 12: 43). 
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landsk og/eller en eller begge københavnske sociolekter, hvorved dialektens klas-
sificering som en nordsjællandsk ømålsdialekt (ØMO Tillægsbind: kort 2.1) be-
stemt må siges at have sin berettigelse. 

Enkelte træk, som skovshoveddialekten deler med de østdanske dialekter øst 
for Øresund, har givet grobund for en antagelse om eksistensen af et egentligt 
øresundsmålsområde omfattende amagermålet, de nordsjællandske kystdialekter 
(inkl. skovshoveddialekten) og de østdanske dialekter. Ved en nærmere gennem-
gang af disse træk har jeg dog fundet, at alle på nær to også i varierende grad gen-
findes i sjællandsk, herunder navnlig andre nordsjællandske dialekter, og/eller 
københavnsk, hvorfor deres tilstedeværelse i skovshoveddialekten ikke nødven-
digvis må tilskrives østensundsk indflydelse. Med tilbagevisningen af den påståe-
de stødløshed bortfalder det ene af de to tilbageværende træk, og herved står kun 
intonationen tilbage, hvor der med rimelighed kan stilles spørgsmålstegn ved, om 
der overhovedet findes en fælles og ensartet øresundsintonation. Fra skovshoved-
dialektens synspunkt peger ingen af de nævnte træk – heller ikke intonation og 
stød – derfor i retning af, at et egentligt øresundsmål har eksisteret. 

Til trods for denne umiddelbare afvisning af øresundsmål må jeg påpege, at 
adskillige af de træk, som skovshoveddialekten deler med østdansk, men også 
med sjællandsk (og/eller københavnsk), først og fremmest deles med andre nord-
sjællandske dialekter og ikke i lige så stort omfang med de øvrige sjællandske 
ømål. Overordnet set synes Brink & Lund (1975: 769–772) måske derfor at kunne 
have ret i, at skovshoveddialekten sammen med københavnsk, amagermålet og de 
øvrige nordsjællandske kystdialekter indtager en mellemposition mellem øvrige 
sjællandske ømål og østdansk i det sydskandinaviske dialektkontinuum, idet disse 
dialekter i deres fonetiske, fonologiske, prosodiske, fleksionsmorfologiske, syn-
taktiske og leksikalske udviklinger snart følger den ene, snart den anden, snart 
begge dialektgrupper – men der hersker ingen tvivl om, at dialekten er sjællandsk. 
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Frøuwerne på torvet. Hvordan Amager- og 
Skovshoved-dialekterne forblev in business i 
København 
 
Af PIA QUIST 
 
 

Baseret på analyser af båndet dialektmateriale samt billeder og skriftligt kilde-
materiale fra Københavns Museum, DR og Center for Dialektforskning ved 
Københavns Universitet præsenteres i denne artikel mulige forklaringer på 
hvorfor skovserne og amagerbønderne langt op i 1900-tallet holdt liv i 
henholdsvis skovshoveddialekten og amagermålet. Der anlægges et 
sociolingvistisk perspektiv og argumenteres for at dialekterne ikke kun 
fungerede som lokale identitetsmarkører i en modsætningsrelation til det 
københavnske borgerskab, men også, og formentlig endnu vigtigere, at dia-
lekterne har fungeret som ’branding’, når skovserne og amagerbønderne solgte 
deres varer på de københavnske torve. Undersøgelsen er foretaget i regi af 
projektet ’Omegnsdialekterne i de københavnske lyduniverser 1600–1950’ der 
er en del af det større tværfaglige forskningsprojekt Lyden af Hovedstaden 
finansieret af VELUX-fonden. 

 
 
 
 

Indledning 
I Danmark accelererede standardiseringen og dialektudjævningen i det 19. og 20. 
århundrede og efterlod kun få områder – perifert fra København – med talere af 
traditionelle dialekter (Pedersen 2003; Maegaard 2020). Med udgangspunkt i 
hovedstaden som landets stærke normcenter ændrede danskerne deres talesprog i 
retning af københavnernes måder at tale på (Kristiansen 2009; Pedersen 2009). I 
den sammenhæng fremstår det som uventet at der så sent som i 1970’erne og 
1980’erne, kun få kilometer fra Københavns indre by, levede folk som i deres sprog 
havde bemærkelsesværdigt anderledes dialekttræk end københavnerne. Det var 
nemlig tilfældet i Skovshoved nord for København og i Store Magleby og Dragør i 
den vestlige del af Amager. I århundreder ernærede folk på Amager og i 
Skovshoved sig som henholdsvis bønder og fiskere, og deres livsbetingelser var i 
høj grad afhængig af at de kunne afsætte deres varer til københavnerne. Derfor kan 
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skovshovedfiskeres og amagerbønders brug af dialekttræk indtil sent i 1900-tallet 
ikke forklares ved at de har levet isoleret og uden kontakt til den store og voksende 
by København. Så langt tilbage som vi kan se i kilderne, har amagerbønder og 
skovserfiskere dannet en integreret del af Københavns historie da de hver dag tog 
til byens markedspladser for at sælge deres afgrøder og fisk.  
 I denne artikel foreslår jeg nogle mulige forklaringer på hvorfor skovserne og 
amagerbønderne så langt op i 1900-tallet holdt ved at anvende dialekttræk. Jeg 
anlægger et sociolingvistisk perspektiv og argumenterer for at dialekterne ikke kun 
fungerede som lokale identitetsmarkører i en modsætningsrelation til det 
københavnske borgerskab, men også, og formentlig endnu vigtigere, at dialekterne 
har fungeret som ’branding’ når skovserne og amagerbønderne solgte deres varer 
på de københavnske torve. Dialekterne har slet og ret været brugt til at understrege 
varernes kvalitet og autenticitet.  
 Analysen tager udgangspunkt i båndet dialektmateriale, særligt interview med 
torvekoner, samt billeder og skriftligt kildemateriale fra Københavns Museum, 
Danmarks Radios arkiv og Center for Dialektforskning ved Københavns Universi-
tet. Arbejdet er udført i regi af delprojektet ”Omegnsdialekterne i de københavnske 
lyduniverser 1600–1950” i samarbejde med lektor Bjarne Simmelkjær Sandgaard 
Hansen.1 Delprojektet indgår i det større tværfaglige forskningsprojekt Lyden af 
Hovedstaden, finansieret af en bevilling fra VELUX-fonden, 2019–2023. Projektet 
er et samarbejde mellem historikere og arkæologer ved Københavns Museum, 
Moesgaard Museum og Center for Byhistorie ved Århus Universitet, samt altså  
sprogforskere ved Center for Dialektforskning ved Københavns Universitet.2 Med 
projektdeltagernes forskellige fagligheder sammentænkes lyd-, by- og sprogforsk-
ning med henblik på at afdække og beskrive ’lyden af hovedstaden’ i historisk 
belysning. Det hele munder ud i en særudstilling om lyden af København på Køben-
havns Museum i 2023 hvor også (lyden af) københavnernes sprog bliver en del. 

 
Et sociolingvistisk perspektiv på omegnsdialekterne 
Inge Lise Pedersen argumenterer i artiklen ’Dialektbegrebets opkomst og national-
romantikken’ (2009) for at en dialektforskning der tager dialekternes historiske 
indlejring alvorlig, nødvendigvis må indtænke et sociolingvistisk perspektiv: 

                                                           
1 Vi arbejder i skrivende stund på at færdiggøre en formidlende bog om projektet hvori nogle af de 
samme, men også flere, resultater som fremstilles i nærværende artikel, vil blive præsenteret. 
2 lydenafhovedstaden.ku.dk/ (besøgt 31. okt. 2021). 

https://lydenafhovedstaden.ku.dk/
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Hvis det sociolingvistiske perspektiv ikke kun er anvendeligt i industrisamfundet, men 
i videre forstand almengyldigt, må det [..] også have konsekvenser for hvordan vi skal 
opfatte fortidens dialekter (2009: 75). 

 
I den traditionelle dialektforskning, såvel som i den traditionelle landbrugshistorie, 
har der, viser Pedersen, været en tendens til at opfatte landbokulturen som 
selvberoende, ”et afrundet hele, der hvilede i sig selv” (2009: 75), og dermed også 
en tendens til at forstå bønder som statiske og bærende en egen og for stedet naturlig 
livsstil med tilhørende sprog. Men bondestanden har naturligvis aldrig været ”et 
afrundet hele”, men netop en stand som har stået i relation (modsætnings- og 
afhængighedsforhold) til samfundets grupper i øvrigt (Henningsen 2006). For 
Pedersen må disse indsigter have konsekvenser for dialektforskningen: 
 

Hvis vi skal indregne et samspil med samfundet uden for bondesamfundet, bliver det 
relevant at se på hvilke grupper bønderne især har haft kontakt med; vigtigst er for mig 
at se hvilke relationer der har været mellem købstadsproget og de omgivende dialekter 
(Pedersen 2009: 76).  

 
Undersøgelsen af de københavnske omegnsdialekter i Skovshoved og på Amager 
hviler på netop dette argument. For at forstå hvorfor dialekterne i Skovshoved og 
på Amager forblev en del af fiskernes og bøndernes liv før, under og efter 
industrialiseringen, er det afgørende at se på deres forhold til København; både 
kommunikativt – hvordan var de konkrete sprogkontaktsituationer? og socialt – 
hvad var deres status og relation i forhold til københavnerne?3 
 Hvor Pedersen anlægger det sociolingvistiske perspektiv i en analyse af et kon-
kret sprogligt fænomen, nemlig de vestfynske diftonger (med henblik på at forklare 
det overraskende i at de skiller sig så markant ud fra de omgivende dialekter), tager 
vores undersøgelse udgangspunkt i en undren over at træk fra omegnsdialekterne 
forblev i brug så relativt sent på trods af frekvent sprogkontakt med københavnerne. 
Dette er i sig selv en næsten omvendt måde at gå til dialekter på i dansk kontekst. 
Når sociolingvistikken har beskæftiget sig med dialekterne i Danmark, har det tradi-
tionelt og primært været med det formål at forklare hvorfor de er forsvundet, og 
ikke hvorfor de er bevarede. Med god grund har man haft fokus på den stærke og 

                                                           
3 Pedersens fokus på bønder og landbohistorien kan umiddelbart overføres til fiskerne og deres 
livssituationer i relation til dialektforskningen. For skovserfiskerne angår samme sociolingvistiske 
perspektiv på deres dialekt som for amagerbønderne. 
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effektive standardisering og afdialektalisering som har præget det danske sprog-
samfund i det 20. århundrede.4 En konsekvens heraf er da blandt andet at vi endnu 
ikke har mange undersøgelser af – og dermed heller ingen forklaringer på – at 
standardiseringen ikke er forløbet i samme tempi og med helt samme udtryk alle 
steder i Danmark. Forskningsprojektet ’Dialekter i periferien’ adresserer denne 
slagside i dansk sociolingvistik direkte i en komparativ undersøgelse af dialekternes 
brug og status tre forskellige steder i Danmark (Maegaard & Monka 2019). 
Maegaard skriver således i introduktionen til antologien der præsenterer projektets 
samlede resultater: 

 
Standardization is often studied as a linear process in time from past to present and in 
space from center to periphery. However, as the comparative analyses presented in this 
book will show, processes of standardization are complex and take different routes 
involving locally situated meanings and consequences (Maegaard 2020: 2). 

 
Når nærværende undersøgelse stiller spørgsmålet om hvorfor skovserne og 
amagerbønderne holdt fast i deres dialekter længere end vi måske ville have 
forventet, er det ikke fordi vi betvivler at den stærke ensretning af danskernes 
talesprog i retning mod københavnsk har fundet sted. Tværtimod. Vores undren 
skal netop ses i lyset af at standardiseringen har været og stadig er effektiv i alle 
dele af det danske sprogsamfund. Det er vigtigt at forstå udviklingen (og den 
langsomme afvikling) af skovshovedmålet og amagermålet i kontekst af den stærke 
talesprogsnormering med udgangspunkt i københavnsk. Alt andet lige må de 
dialektale forskelle mellem skovserne, amagerbefolkningen og københavnerne i lys 
af standardiseringen have været oplevet som relativt store. Men processerne er, 
præcis som Maegaard skriver, komplekse og skal undersøges i deres lokale og 
historiske sammenhænge. 
 
Gammel Strand, Højbro Plads og Amagertorv 
I det overordnede projekt Lyden af Hovedstaden er et gennemgåede fokus på 
hvordan lyd er med til at skabe byens rum. Byens lyd er medskaber af kvarterers, 
gaders og torves forskellige identiteter i relation til hinanden, ligesom lyden er med 
til at forme menneskers erfaringer og oplevelser i byen (fx Garrioch 2003; Einarsen 
& Meyer 2018). I projektet arbejder vi som nævnt med sprog som en del af byens 
                                                           
4 Her kunne indsættes utallige referencer, men jeg begrænser det til disse antologier som alle har 
gode oversigter og videre referencer til litteratur om sproglig standardisering i Danmark og 
internationalt: Kristiansen & Coupland 2011, Kristiansen & Grondelaers 2013, Gregersen & 
Kristiansen 2015. 
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skabende lyd. Både det helt konkret som for eksempel gaderåb og -sang (Holmboe 
1988; Nielsen 2007), men også forestillinger, forventninger og værdier knyttet til 
sprog i byens forskellige kvarterer (Quist 2021; Cramer & Montgomery 2016). I 
den sammenhæng har jeg med udgangspunkt i skovserkonernes og 
amagerbøndernes tilstedeværelse fokus på byens handelspladser, og særligt 
Amagertorv, Højbro Plads og Gammel Strand. Det var nemlig primært på disse 
pladser at salget af skovsernes friske fisk og amagerbøndernes blomster og 
grøntsager fandt sted. Inden den store brand i København i 1795 var Gammel Strand 
og Amagertorv adskilt af en række huse som lå der hvor Højbro Plads ligger i dag. 
 

  
 

Kig fra Amagertorv over Højbro Plads og amagerbøndernes salgsstader. Gammel Strand og 
Christiansborg i baggrunden. Ca. 1870. Ukendt fotograf/Københavns Museum. 
 
Amagerbønderne solgte deres grøntsager på Amagertorv (ja, deraf navnet), og 
skovserkonerne kæmpede om stadepladser ved bolværket på Gammel Strand hvor 
de kunne sælge deres fisk. Der var passage mellem de to pladser via det befærdede 
Højbrostræde, men ingen direkte synlig og formentlig heller ikke udpræget hørbar 
forbindelse mellem sælgerne på de to pladser. Da husene mellem pladserne 
brændte, valgte man at etablere et åbent område, sådan at Højbrostræde forsvandt 
og i stedet opstod Højbro Plads. Det vil sige at der blev åbent mellem de tre nabo-
torve Amagertorv, Højbro Plads og Gammel Strand som tilsammen kom til at danne 
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et sammenhængende torveområde. I løbet af 1800-tallet samledes amager-
bøndernes handel med blomster og grøntsager sig på Højbro Plads, og de lå således 
side om side med fiskerkonerne på Gammel Strand. Kontrasten mellem dem og 
deres varer var derfor både umiddelbar synlig og også hørbar hvilket formentlig har 
været med til at understrege deres forskelligartede udtryk og fremtræden.  
 

 
Blomstersalg på Højbro Plads. Uden tidsangivelse. Foto: A. Blomberg/VISDA. Københavns 
Museum.  

Salg af fisk på Gammel Strand. 1920-1950. © Alex Vincent/VISDA. Københavns Museum. 



FRØUWERNE PÅ TORVET   93 
 

Skovshoved 
Dette og følgende afsnit introducerer skovser- og amagermålenes sproglige, sociale 
og kulturelle kontekster. 
 
Skovshovedmålet: kilder og træk 
I sit arbejde med skovshovedmålet har Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen 
fremskaffet og gennemgået en række kilder, skriftlige såvel som lydoptagelser. 
Disse indbefatter blandt andet Åge Rohmanns ordliste fra Center for Dialekt-
forsknings arkiv, seks dialektoptagelser med gamle skovsere, også fra Center for 
Dialektforsknings samlinger. Vi har også haft adgang til to optagelser med skovsere 
fra 1980’erne fra Gentofte Lokalarkiv fra en udsendelsesrække med titlen 
”Godtfolk i fortællehjørnet” som blev produceret af Radio Øresund og Gentofte 
Folkemindesamling. Derudover findes der i DR’s arkiv en længere udsendelse fra 
1942 med journalisten Aksel Dahlerup der interviewer tre skovserkoner. Hansen 
har også studeret endnu ældre kilder, for eksempel ”Sokkelund Herreds Tingbøger” 
fra første halvdel af 1600-tallet.  
 Foruden Hansens grundige gennemgang (Hansen 2021) findes der en smule om 
skovserdialekten i Poul Andersens bidrag til Gyldendals Egnsbeskrivelse (1971). 
Derudover har Finn Køster beskrevet syv træk som er karakteristiske i en optagelse 
med en skovserkone født i 1890. Optagelsen er fra 1974 og findes på dialekt.dk.5 
Her skriver Køster at konens sprog ”rummer enkelte dialektale træk og herudover 
nogle træk, som kendes fra (ældre og yngre) københavnsk [..], men som også må 
have eksisteret i dialekten”. Nogle af de træk som stadig var at finde i 
skovserkonens sprog i 1970’erne var blandt andet:  
 

• Sjællandsk andetledsstød, for eksempel i ordet feskehan'lerne 
• Kortvokalforlængelse, for eksempel i ordet na:kken (kendes også fra det 

nordlige nordsjællandsk) 
• Lyst a, for eksempel i ordet strand  
• Fakultativ apokope men med hyppig udtale af -e, i for eksempel lomme, tåle 
• Kraftigt affrikeret t (næsten som s), for eksempel i ordet torvet 

 
Desuden skriver Køster ”Bemærk prosodien, dvs. "tonegangen", "tonefaldet" som 
ikke umiddelbart minder hverken om moderne københavnsk eller om sjællandsk”.  

                                                           
5 Optagelsen og Køsters kommentarer findes i forbindelse med dialektkortet på dialekt.dk; 
dialekt.ku.dk/dialektkort/#Skovshoved (besøgt december 2021). 
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 Hansen (2021) viser (og diskuterer) hvordan skovshovedmålet har været 
kendetegnet ved at rumme træk der dels kan henregnes som sjællandske, dels 
københavnske og dels som fælles for øresundsmålene. Jeg skal ikke gå nærmere 
ind i en beskrivelse eller diskussion af skovsermålets forskellige sproglige 
karakteristika her i denne artikel hvor fokus er på de sociolingvistiske mekanismer 
der har præget skovsernes sprog. Som vi skal se i nedenstående afsnit har de selv 
såvel som deres omgivelser haft en klar opfattelse af at tale (og lyde) anderledes 
end københavnerne. I de optagelser vi har lyttet til fra 1942, 1970’erne og 1980’erne 
er der tydeligvis variation mellem dem. Nogle har flere lokale træk og lyder mindre 
standardkøbenhavnsk end andre (det er kvinderne der bruger flest ikke-standard-
træk, og mændene der bruger færrest – hvilket jeg kommer tilbage til). Prosodien, 
som Køster nævner, har lydt anderledes, og kombineret med nogle eller flere af de 
ovenfor nævnte sprogtræk har konerne fra Skovshoved på torve og gader i indre 
København lydt anderledes. Særpræget forsvandt dog i løbet af især 1900-tallet 
således at forskellen til københavnsk blev mindre. Dette skyldtes med stor 
sandsynlighed de ændringer i skovsernes livsformer som fandt sted og accelererede 
fra slutningen af 1800-tallet indtil de sidste erhvervsfiskere gradvist forsvandt i 
midten af 1900-tallet. 
 
Livsform og klædedragt 
Skovshoved ligger kun godt ti kilometer nord for København. I dag er byen en 
velhavende forstad til København og en del af Gentofte Kommune. Men for bare 
100 år siden var Skovshoved også hjemsted for fiskere som ernærede sig ved fiskeri 
i Øresund og salg af fangsten i hovedstaden. Kilder tyder på at der har været fisket 
ved Skovshoved siden jægerstenalderen (Poulsen 1998). Det foregik direkte fra 
stranden indtil 1867 hvor første del af Skovshoved Havn blev anlagt. Omkring år 
1600 boede der ti fiskerfamilier i Skovshoved. Herefter er befolkningstallet steget 
stødt og toppede omkring 1870 hvor der blev registreret 103 erhvervsfiskere i 
Skovshoved. Ti år senere i 1880 var dette tal faldet til 95 aktive fiskere og er dermed 
et udtryk for at gentrificering og industrialiseringens indvirkning på de primære 
erhverv begyndte at få konsekvenser for de traditionelle livsformer i Skovshoved 
(Hansen 2017).  
 I løbet af 1900-tallet forsvinder fiskeriet gradvist fra Skovshoved, og det samme 
gør handlen med fisk på Gammel Strand og i de københavnske gader. I samme 
periode transformeres det gamle fiskerleje til det området kendes som i dag, en 
velhavende forstad til København med pragtvillaer, badehotel og mondæne anlæg 
tegnet af blandt andre Arne Jacobsen. Bemærkelsesværdigt er det dog at der stadig 
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i begyndelsen af 1900-tallet og frem til cirka 1940 levede en håndfuld familier hvis 
liv centrerede sig om fiskeriet i Øresund og handlen i København. Fra denne periode 
findes der (til vores held i dag) en række lydoptagelser med vidnesbyrd fra skovsere 
som fortæller om deres liv og hverdag i fiskerlejet.  
 Fiskersamfundet i Skovshoved udviklede over flere generationer en livsstil der 
var tæt knyttet til fiskeri i Øresund og til det daglige salg af fisk inde i København. 
Både mænd og kvinder, unge og gamle, udfyldte en funktion i arbejdet med at 
forsyne københavnerne med fisk. Mændene stod for fiskeriet, konerne for 
torvehandlen, og drenge og piger hjalp til fra de var 1–11 år gamle. 
 I de forskellige optagelser med skovserkonernes fortællinger kalder de det at 
tage ind til København og sælge fisk for ’at gå’ (”jeg gik i mange år” = jeg solgte 
fisk inde i København i mange år). Det ’at gå’ var en central del af skovsernes 
livsstil. Konerne fra Skovshoved var dog ikke de eneste der solgte fisk i 
Københavns gader. Københavnske koner, som boede inden for voldene, kunne også 
købe fisk fra pramme ved Gammel Strand og sælge dem fra stader i byen. Men hvor 
de københavnske koner solgte fisk i afgrænsede perioder, blev fiskehandlen en 
integreret del af skovsernes livsstil over flere generationer.  
 I løbet af 1800-tallet begynder velhavende familier fra København at tage til 
Skovshoved om sommeren for at holde ferie ved stranden. Nogle lejede sig ind i 
fiskernes huse, andre byggede sommerhuse og villaer. Landliggerne, som man 
kaldte de sommer-residerende, hyrede unge fiskerkoner til at tjene for sig, og på 
den måde blev de københavnske velhavere i løbet af det 19. århundrede også en 
central del af fiskersamfundets indtægter og livsstil. I fiskerkonernes fortællinger 
om landliggerne, som de kalder for ”herskawerne”, er det tydeligt at der har været 
en udtalt kontrast mellem ’herskaberne’ fra byen og fiskerbefolkningen i 
Skovshoved. Det bliver blandt andet nævnt at skovserne talte anderledes.6 I 1936–
1939 udvides havnen i Skovshoved med plads til flere lystbåde, og skønt der også 
var plads til fiskerbåde, forsvinder de gradvist de kommende årtier. Den sidste 
fisker på fuldtid, i Skovshoved, forlod erhvervet omkring 1960 (Hansen 2017).  
 Livet som fiskere i fiskerlejet har været både fattigt og slidsomt med svingende 
indtægter og muligheder for fangst. Der er beretninger om svindende fiskebestande 
med perioder med meget få fisk i Øresund, og om isvintre hvor der i lange perioder 
ikke kunne fanges fisk (Poulsen 1998; Hansen 2017). Livet som fiskerkone har også 
været krævende. Fiskerkone Petrine Hansen fortæller i en optagelse fra 1970 med 

                                                           
6 www.dr.dk/bonanza/serie/294/1940erne/57715/koebenhavns-beroemte-fiskekoner, 21/03/1942, 
medvirkende Aksel Dahlerup, Oline Hansen, Karen Hansen, Thora Svendsen. 
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journalist Halvor Pedersen7 at hun var 11 år da hun begyndte at handle med fisk 
inde i København, og hun stoppede igen da hun var omkring 50 år da hun fik dårlige 
ben og ikke kunne mere. Det er dog gennemgående i konernes fortællinger at de 
har en forståelse af sig selv som nogle der ikke klager. Petrine Hansen fortæller at 
de unge piger ikke vil være med til det mere, ”for det er for koldt om vinteren og 
der er jo mange knubs at tage der”. I modsætning til de unge i dag kunne konerne 
klare det grove arbejde og at stå ude hele vinteren. Karen Hansen fortæller desuden 
i 1942 til journalisten Aksel Dahlerup at de unge ikke længere er interesserede i 
fiskehandlen. De vil hellere i lære eller stå butik.  
 Skovserkonernes karakteristiske klædedragt var slidstærk og lavet til at holde til 
det grove arbejde og til at holde konerne varme om vinteren. Dragten var en del af 
konernes identitet som fiskesælgere både på torvet i byen og blandt dem selv i 
Skovshoved. Petrine Hansen fortæller for eksempel om at hun havde fået ny kurv 
og nyt grønt skørt med røde bånd på da hun som 11-årig skulle ’gå’ første gang. De 
unge piger havde røde bånd på deres skørter, mens de ældre havde blå bånd. Til 
dragten hørte også det karakteristiske hvide hovedtørklæde og et kraftigt forklæde 
som kunne tåle at blive beskidt af de mange fisk som dagen igennem skulle renses 
og håndteres. I mange år var en kurv på ryggen til at bære fisk i også en fast del af 
udstyret. 
 Klædedragten og de faste pladser ved blandt andet Gammel Strand var med til 
at gøre skovserkonerne til en fast del af det københavnske bybillede og blev 
efterhånden en slags turistattraktion. Journalisten Aksel Dahlerup siger i optagelsen 
fra 1942 at når han tænker på Fisketorvet, tænker han på ”det maleriske med alle 
konerne på rad og række, og dernæst tænker man på sproget – de råber”. Til det 
svarer Oline Hansen:  
 

Ja, det hører med. Hvis man ikke kalder og råber mens man sidder der, så får man ikke 
solgt noget. Munden skal gå ustandseligt… Jeg råber FRUE, kom her og køb, det er 
fine ting i dag, det allerbedste.  

 
Og lidt senere i optagelsen fortæller hun også at de bliver fotograferet af turister 
næsten hver dag. Klædedragten såvel som sproget har altså været med til at forme 
skovserkonernes genkendelige udtryk på Gammel Strand.  

 

                                                           
7 Optagelsen stammer fra en udsendelsesrække med titlen ”Godtfolk i fortællehjørnet” som blev 
produceret af Radio Øresund og Gentofte Folkemindesamling i samarbejde for H.O.F. Venligst 
gjort tilgængelig for os af Gentofte Lokalarkiv. 
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Fiskerkonerne fra Skovshoved var nemme at få øje på i det københavnske bybillede med deres 
karakteristiske hovedtørklæde. De var en integreret del af bybilledet og blev i løbet af 1900-tallet 
et vartegn og en turistattraktion på Gammel Strand. Ingen tidoplysning. Ukendt 
fotograf/Københavns Museum. 

 
Fiskerkonernes stemmer 
Fra 1731 til 1761 var Erik Jensen Torm politimester i København. Det var en tid 
hvor gadens ro og orden krævede ordensmagtens opmærksomhed. I 1751 var 
opførslen på Gammel Strand blandt torvets handlende tilsyneladende af en art som 
gjorde det nødvendigt for Torm at offentliggøre en række regler for adfærd på 
torvet. Det skete på en plakat som blev placeret på torvets mure. Der stod blandt 
andet: 

  
”For at forekomme den U-orden, som endeel Fisker-Koner foretager sig...” ”overfalde 
didsendte med Skields-Ord” ”understaae sig, at tvinge eller trekke nogens Tieneste-bud 
for at kiøbe; mindre tage i deres Spand eller andet; ey heller tage Penge af nogen, førend 
de have accorderet og bekommet det forlangte” (fra Ømann 2012: 14) 
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Her får vi et af de første vidnesbyrd om hvordan fiskerkonernes opførsel og sprog 
er blevet oplevet på torvet. Der tegner sig et billede af nogle koner som ikke altid 
har opført sig helt høvisk. Når det har været nødvendigt at eksplicitere regler for 
god opførsel, må man formode at der har været eksempler på det modsatte – altså 
eksempler på at fiskerkonerne bruger skældsord og trækker i tjenestefolk der er 
sendt i byen for at købe fisk, tager deres spand til fisk eller penge ud af hænderne 
på dem inden der er aftalt en pris. 
  I 1800-tallet udkom ”Politivennen” som var et blad der en gang om ugen bragte 
omtaler af situationer fra byen hvor politiet havde været tilkaldt. Der findes et 
digitaliseret arkiv over ”Politivennen”, og når man søger på blandt andet fiskerkone, 
finder man flere eksempler på omtaler af ikke mindst deres sprog.8 For eksempel: 
  

”Politivennen”. Nr. 823. den 8. oktober 1831. Side 701–702. Om Fiskemæglernes 
Uvæsen paa Fisketorvet. 
[…] ingen ordentligt klædt Kone eller Mand kan, uden med Væmmelse og Frygt, om 
Morgenen nærme sig til en Vogn paa Fisketorvet, for at tilforhandle sig nogle Fisk; thi 
Vognene ere omringede af lurvetklædte Karle, som med Hujen og Skrigen byde Fiskene 
tilfals, slaaes og bande omkap med deres gode Veninder, Fiskematronerne, der, naar 
Vognene ankomme, flokke sig om disse, for at faae godt Kjøb [….] 

 
Man ser scenariet for sig – ”fiskematronerne” der ”slås og bander om kap” med 
karlene på torvet. 
 Beskrivelser af groft sprog, skrigen og råben går igen i kilderne. I følgende 
eksempel er der formentlig ikke tale om en fiskerkone, men en person der tilskrives 
en ”Gammelstrands-stemme” som er skraldende og med ”de groveste og meest 
pøbelagtigste Skjældsord”: 
 

”Politivennen”. Nr. 769. den 25. september 1830. Side 617–618. Kjærlinge-Skraal i 
Lavendelstrædet.  
Søndagen den 5 September, om Morgenen omtrent Kl. mellem 5 og 6, bleve endeel af 
Beboerne i Lavendelstrædet paa en særdeles ubehagelig Maade forstyrrede i deres 
Morgensøvn derved, at en tydsk, i Gaden boende, Sælgekjærling, navnlig Schmidt, med 
en skraldende Gammelstrands-Stemme, udøste de groveste og meest pøbelagtigste 
Skjældsord, som det sagdes, mod en af hendes, i bemeldte Gade boende, Creditorer, 
hvem hun rimeligen vilde skille sig ved paa denne splinterny Maade, hvilken støiende 
Uorden, endog nogle Gange forinden skal have fundet Sted […] 

                                                           
8 Stor tak til Jakob Ingemann Parby fra Københavns Museum for hjælp til disse kilder. 
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Ud over episoder med groft sprog råber og kalder fiskerkonerne på torvet og i 
gaderne for at sælge deres fisk. I rapporterne fra ”Politivennen” er der nævnt flere 
episoder hvor disse gaderåb har været oplevet som generende larm. For eksempel: 
 

”Politivennen”. Nr. 345. den 10. august 1822. Side 5592–5593. Reier og godt! fem 
Skilling en Pot!  
Dette kjedelige, nonsensicalske Vrøvl hører man i denne Tid dagligen paa vore Gader, 
udskraalet af en styg Fiskerkjellinge- eller Amagerstemme. Værst er det at høre paa 
naar man er i Huus, thi de gaae 3 à 4 Gange op og ned af een og samme Gade, og høre 
ikke op før En eller Anden har kjøbt nogle af deres matte eller døde Reier” 

 
Her sidestilles ”fiskerkællingens” stemme med en ”Amagerstemme”. Armagerbøn-
derne har også anvendt gaderåb, men som vi kommer ind på i næste afsnit, er deres 
stemmer ikke på samme måde som fiskerkonernes udskældte eller forbundet med 
eder og skældsord. Ovenstående er dog en undtagelse. 
 I kilderne om konerne er det altså gennemgående at fiskerkonerne beskrives som 
råbende og skrigende, og som nogle der bruger groft sprog med eder og skældsord. 
Det siges i øvrigt at begrebet rejekælling oprindeligt har været brugt om 
fiskerkonerne (som også solgte rejer) og med tiden er blevet en betegnelse for netop 
en ”højtråbende kvinde med bramfrit sprog” (Den Danske Ordbog). Vi har dog ikke 
i kilderne kunnet finde omtaler af skovserkonernes dialekt. Det er kun i kilderne 
med konerne at der tales om skovserdialekten. I en optagelse fra 1942 med 
skovserkoner tales der blandt andet om at konerne bevidst skiftede udtale når de 
solgte fisk på torvet: ”vi sagde frøuwe til kunderne på torvet når vi kom derind”. 
”Frøuwe” er den ældre dialektale udtale af ’frue’ og i modsætning til en mere 
standardkøbenhavnsk udtale (se også Hansen 2021). I optagelserne tales desuden 
om at konerne er nødt til at råbe om salg af fisk for at få kunder (jf. Petrine Hansen 
citeret i afsnittet ovenfor). Alt i alt har der både i omgivelserne og hos konerne selv 
været en bevidsthed om at fiskerkonernes stemmer har været en del af deres udtryk, 
man kunne kalde det ’image’, og som vi skal se i næste afsnit, har der været en 
kontrast til, ikke bare det københavnske borgerskab, men også amagerkonerne. 
 
Amager  
Amagerbøndernes historie er anderledes end skovsersamfundets og i det hele taget 
anderledes end andre bønders historie i Danmark. De bønder der solgte deres varer 
på torvet i København, var nemlig efterkommere af den gruppe hollændere som på 
foranledning af Kong Christian II indvandrede til Danmark i 1500-tallet. Kongen 
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havde været i Holland og erfaret at bønderne der var dygtige til at producere 
grøntsager og æg og smør (Kofoed-Svendsen 2018). Han besluttede derfor at 
invitere en gruppe hollændere til Danmark hvor de skulle kolonisere Amager og 
dyrke grøntsager til hoffet. Samtidig blev ca. 700 bønder som i forvejen boede på 
Amager omkring Store Magleby og Tårnby, beordret til at forlade deres gårde 
(Mentz 2020). Danske bønder var på dette tidspunkt primært selvforsynende. Ifølge 
Mentz (2020) fandtes der ikke i 1500-tallets Danmark en markedsorienteret 
fødevareproduktion, men Christian II ønskede at stimulere den danske økonomi og 
vækst, og de hollandske bønder var derfor også en del af en plan der skulle realisere 
et mere markedsorienteret landbrug.  
 Kilder peger på at 24 hollandske familier (128 mænd, kvinder, børn og 
tjenestefolk) af kongen blev tildelt gårde og jord samt kirken i Store Magleby som 
de kunne forvalte som deres egen. Christian II gav hollænderne ejendoms- og 
arveret over gårdene og markerne i Store Magleby samt en række andre privilegier 
såsom næsten skattefrihed (Kofoed-Svendsen 2018). I et privilegiebrev fra kongen 
(gengivet i Mentz 2020: 60) stod der blandt andet: 

 
For det første, at de [indvandrede hollændere] skal have, benytte og beholde hele landet 
[Amager], samt leve og dømme selv efter hollandsk ret, som de nu har den, og ikke 
efter danske love; og at de må grave og på bedste vis og måde fordele det efter deres 
egen hollandske vis, så at den ene kan få lige så mange morgenland [østvendte marker] 
som den anden. 

 
Christian II havde altså en plan om at hollændere skulle have retten til hele Amager, 
men konflikter med blandt andet adelen og den politiske situation efter hans kroning 
i Stockholm førte til kongens deportation i 1523 hvorefter han levede i 
landflygtighed i Holland, mens Frederik I blev ny konge. Under Frederik I 
indskrænkedes nogle af hollændernes jordbesiddelser, men de forblev i Store 
Magleby, og under Christian III blev deres privilegier stadfæstede i 1547 og 
hollænderne bevarede derefter deres privilegier i flere hundrede år. Som Mentz 
skriver: ”Den hollandske koloni kunne leve i fred for dansk indblanding, så længe 
gårdene gik i arv fra far til søn, eller som det også var tilfældet i Holland fra far til 
datter” (2020: 62). Og det gjorde de – gårdene gik i arv, og de hollandske familier 
udgjorde i flere hundrede år det man i dag ville kalde et ’parallelsamfund’ med egne 
skikke, ritualer, klædedragter, præster og kirke. Selvom gårdene ikke længere er i 
hollændernes besiddelser, bor der den dag i dag endnu direkte efterkommere af de 
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hollandske bønder i Store Magleby som stadig holder fast i visse traditioner, for 
eksempel den årlige tøndeslagning til hests ved fastelavn.  
 
Amagermålet: kilder og træk 
Betegnelsen amagermål (og det på Amager udbredte amagerdialekten) er 
misvisende i den forstand at de særlige træk der karakteriserede målet, ikke har 
været udbredt på hele Amager, men været karakteristisk for den sydøstlige del af 
øen i og omkring Store Magleby og Dragør. Det skal derfor bemærkes at når jeg 
anvender betegnelsen amagermål her i artiklen, er det talesproget i Store Magleby 
og Dragør jeg mener.  

I Center for Dialektforsknings samlinger findes, foruden en ordliste 
udarbejdet af Åge Rohmann, 21 optagelser fra Store Magleby og Dragør, 
fortrinsvist optaget i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne. På dialekt.dk ligger 
der en optagelse med en taler fra Dragør, født i 1894 og optaget i 1981.9 Når man i 
dag lytter til den optagelse, er det umiddelbart slående hvor dialektpræget talerens 
sprog lyder. Også i forhold til optagelsen fra Skovshoved fra samme periode.10 
Taleren repræsenterer med en række udprægede træk amagermålet som var udbredt 
blandt folk i Store Magleby og Dragør, og som altså stadig blev anvendt af nogle i 
1980’erne. Vi har kun anekdotisk viden om at der endnu skulle findes enkelte 
(gamle) talere tilbage i dag. Lige som det var tilfældet i Skovshoved, udtyndedes 
og forsvandt amagermålet i takt med at de traditionelle livsformer knyttet til de 
primære erhverv forsvandt. 
 På dialekt.dk kommenterer Finn Køster optagelsen med taleren fra Dragør og 
gennemgår en række karakteristiske træk. Han bemærker at dialekten rummer træk 
”der peger østpå mod bornholmsk og skånsk [..] og vestpå mod sjællandsk”. 
Amagermålet har stødløshed til fælles med bornholmsk og skånsk, og sammen med 
en genkendelig intonation – som også minder om bornholmsk – lyder denne dialekt 
umiddelbart fremmed i en københavnsk kontekst. Af andre træk som er 
karakteristiske i optagelsen fra 1981 kan nævnes lyst, næsten æ-agtigt, a foran r, ng 
og w, for eksempel i ord som barn, marken og Magleby. Som Køster skriver, 
”Dialektens fordeling af "lyst" og "mørkt" a er den modsatte af den som er 
almindelig i sjællandsk og i moderne rigsmål.”11 Taleren har også diftong hvor 
rigsmål har lang vokal, for eksempel i ordene hiele (hele), yer (øre), kyerte (kørte), 
og også udtalt apokope, for eksempel i huse, kunne og suppe.  

                                                           
9 dialekt.ku.dk/dialektkort/#Dragoer (besøgt december 2021). 
10 dialekt.ku.dk/dialektkort/#Skovshoved (besøgt december 2021). 
11 dialekt.ku.dk/dialektkort/#Dragoer (besøgt december 2021). 
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 Der er ikke i vores tilgængelige kilder tegn på at amagermålet har haft træk der 
kan føres tilbage til hollandsk efter de hollandske indvandrere – på trods af at 
hollandsk og en vis grad af tosprogethed må antages at have været gældende over 
flere generationer. Dette er dog med undtagelse af enkelte sted- og personnavne. 
De hollandske familier og deres efterkommerne har holdt fast i flere personnavne 
med hollandsk oprindelse, og der er således stadig i dag indbyggere i Store Magleby 
og Dragør der hedder for eksempel Leise, Boel, Neel og Dirk (Mentz 2020). Når de 
handlende amagerkoner har lydt anderledes end københavnerne på de 
københavnske handelspladser, har det altså været i kraft af dialektens slægtskab 
med øresundsdialekterne, snarere end den historiske forbindelse til de hollandske 
indvandrere.  
 
Amagerbøndernes livsform 
Bønderne fra Holland bragte deres dyrkningsmetoder til Danmark og skabte en 
produktion og et ry omkring både sig selv og deres varer som fine og gode. I 
begyndelsen forsynede de alene hoffet, men i løbet af 1600-tallet begyndte de 
også at sælge fra deres vogne til borgere i København, og efterhånden etablerede 
handlen med grøntsager, blomster, ost og smør sig til en fast integreret del af 
amagerbøndernes dagligliv. De kørte med deres vogne fyldt med varer til 
København, og primært til Amagertorv og Højbro Plads. Torvehandlen har tilført 
en ikke ubetydelig indtægt til bønderne som i kombination med den lave 
skattepligt og andre privilegier har levet et behageligt liv på gårdene ved Store 
Magleby – ikke mindst sammenlignet med de fattige fiskerfamilier i Skovshoved. 
Amagerkonernes selvforståelse er derfor også – i kontrast til skovserkonerne – at 
de er fine (måske finere end andre bønder og handlende) og dygtige med de 
allerbedste produkter. På torvet har de også set ’finere’ ud i deres kjoler. 
Amagerbønderne medbragte fra Holland traditionelle klædedragter som helt op til 
1900-tallet har været brugt ved festlige lejligheder. Mændenes dragt bestod blandt 
andet af de karakteristiske posede bukser og den store ’floshat’. Kvindernes kjoler 
var forskellige alt efter anledning. Der var kjoler til fest, bryllup, begravelse og 
også til arbejdet på torvet. Torvedragten var karakteristisk med de lange skørter, 
plisserede forklæder og kyser med hovedtørklæde bundet omkring.  
 
Amagerkonernes stemmer 
Der er ikke tvivl om at amagerbønderne selv har været bevidste om at de talte 
anderledes end københavnerne. Alligevel er det desværre sparsomt med kilder der 
omtaler amagerkonernes sprog i deres virke på torvet. Der findes ikke vidnesbyrd 
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om at de har været larmende og råbende ligesom fiskekonerne. Tværtimod; et 
eksempel fra Politivennen indikerer næsten det modsatte:  
 

Politivennen. Nr. 126. den 30. maj 1818. Side 2059–2060. Om Sælgeres og 
Sælgerinders Skrige, med Varer.  
En god gammel Skik bør holdes i Ære men enhver Uskik hæves. Man har ofte fundet 
det højst ubilligt, at Kjøbenhavnernes Øren daglig, ja ikke engang med Undtagelsen af 
Søndagen under Gudstjenesten, skulle plages af den ovennævnte Musik. De eneste 
blandt disse Vocalmusici, som have en taalelig Stemme, ere Amagerpigerne, de 
øvrige er i Almindelighed saa ubehagelige, at man ikke kan tænke sig noget mere 
disharmonisk. 

 
Her fremhæves ”amagerpigerne” som nogle der har ”tålelige” stemmer i 
modsætning til andre sælgere i de københavnske gader. 
  

 
 

Amagerkoner sælger blomster på Højbro Plads. Bemærk det plisserede forklæde og sølvbrochen 
på konen til højre. Amagerkonerne har set lidt ’finere’ ud i tøjet sammenlignet med fiskerkonerne. 
Ingen tidsangivelse. Ukendt fotograf/Københavns Museum. 
 
Amagerkonerne har formentlig brugt deres amagerdialekt når de har interageret 
med kunder på torvet, men det har vi af gode grunde desværre ikke optagelser af i 
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dag. Ud fra de forskellige beskrivelser og optagelser fra især dialektsamlingen er 
der dog ikke noget der tyder på at man skulle have haft en praksis for kodeskift til 
standardkøbenhavnsk i samtaler med københavnere. 
 

Bønderne på Amager holdt ved traditionen med at bruge folkedragter ved festlige lejligheder. 
Kvindernes dragter på billedet her er beregnet til fest, men man havde også torvedragter som var 
beregnet til brug når man solgte varer på torvene i København. Ca. 1904. Foto Peter 
Elfelt/Københavns Museum. 
 
Ikoner  
I 1900-tallet slår konsekvenserne af industrialiseringen igennem i Skovshoved og 
blandt bønderne på Amager. I Skovshoved forsvinder de sidste erhvervsfiskere, og 
på Amager udstykkes bøndernes jorde, flere gårde sælges i stedet for at gå i arv, og 
flere unge tager uddannelser, får andre erhverv og flytter til andre byer. Alligevel 
fortsætter torvehandlen frem til anden verdenskrig, mens den fra 1960’erne er 
kraftigt reduceret og mest til stede for bystemningens og turisternes skyld. Den 
sidste fiskerkone, Doris Marx, sælger sin sidste fisk i 2008 hvorefter metrobyggeriet 
overtager pladsen på Gammel Strand. I den anledning bragte Information et 
interview med hende: 
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"Godt man står pakket ind og er kamufleret!" Doris vil hellere stå som en ’garder’ end 
en privatperson, som hun siger. Hun er mest tryg ved at være i uniformen og spille sin 
rolle. Doris er lige som skovserkonerne i sin tid var det, iklædt fodlange skørter, hæklet 
sjal til at varme rygstykkerne med og tørklæde til at tage vinden fra ørerne, som konerne 
i sin tid vandrede ind fra Skovshoved nord for København med de friskfangede fisk 
(Information, 18. februar 2008). 

 
Fiskerkonen kaldes her en ’rolle’, og klædedragten en uniform, og det var præcis 
det dragten med tiden blev for skovserkonerne. Den var en del af den genkendelige 
figur som københavnerne var blevet vant til. I DR’s optagelser fra 1942 med 
skovsere tales der om at der ikke var fisk at fange i Øresund, og de koner som gik 
på torvet for at sælge fisk, købte dem om morgenen hos engrossælgere. Det vil sige 
de ikke længere solgte fisk som de selv havde fanget ved Skovshoved. Men selvom 
fiskerkonernes liv som en del af en familie der i fællesskab ernærede sig gennem 
fiskeriet på dette tidspunkt, er i forandring, iklæder konerne sig stadig de 
karakteristiske dragter og tager kurve på ryggen. På Gammel Strand er de blevet en 
fast del af gadebilledet og også et vartegn for stedet som portrætteres på postkort 
og plakater. Der blev også produceret porcelænsfigurer af dem, og i 1940 opstillede 
Københavns Kommune Charles Svejstrup Madsens skulptur Fiskerkone. 
Skovserkonen var blevet et ikon og et billede på stedet Gammel Strand.  
 Amagerbøndernes produktion og salg af grøntsager til københavnerne svandt 
også ind i samme periode. Alligevel forblev de frem til cirka 1960’erne, ligesom 
skovserne, en genkendelig figur på især Højbro Plads. De blev også afbilledet som 
porcelænsfigurer og på postkort. Og fra 1906 var en tegning af amagerbonden i 
traditionelt tøj og med en kurv med grøntsager på armen Amagerbankens faste logo. 
Når man så sent som i 1980’erne har kunnet interviewe kvinder fra Amager der 
talte amagermål, vidner det om at nogle har holdt fast i dialekten – sammen med 
dragterne. I disse optagelser er det tydeligt at dialekten havde flere træk fra 
amagermål og færre standardkøbenhavnske træk sammenlignet med 
skovserkonernes sprog i optagelser fra samme tid. Det har muligvis været sådan at 
amagerkonerne i kraft af de tætte familiestrukturer i ’hollændersamfundet’ har holdt 
fast i deres dialekt livet igennem uden nogen udpræget kodeskiftepraksis, mens vi 
for skovserne har indikationer på at skovserdialekten i 1900-tallet får en gradvist 
mere symbolsk funktion i forbindelse med torvehandlen. I en optagelse fra 
dialektsamlingerne med skovserkonerne Ingeborg Svendsen og Ella Møller (begge 
født ca. 1891) finder følgende dialog sted: 
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Ingeborg: Hun ville ikke sidde inde ved stranden, for der skulle de jo have sådan en 
særlig dialekt, ikke, til at kalde på dem, eller hvad det var, ikke. Gjorde de ikke 
det, Ella? 

Ella: Jo, de sad og kaldte når folk gik forbi, ikke… Og så råbte de, ja, de spurgte jo, de 
sagde jo ”her er levende torsk og rødspætter, skal det være nogle rødspætter i dag, 
frue? 

Ingeborg: Frøuwe, frøuwe, frøuw... ja, er frøuwe kommet. De sagde jo ikke fruer, men 
frøuwer. De havde jo et sjovt sprog, ikke? Døuw... så sagde de du.” 

 
Der tales altså her om at de havde erindringer om at man skiftede til dialekt når man 
sad på Gammel Strand. Det hørte med at sige for eksempel ’frøuwe’ for frue og 
’døuw’ for du som er den karakteristiske udtale af u i skovserdialekten (jf. Hansen 
2021). Der er altså tegn på at det på det tidspunkt som Ella og Ingeborg refererer 
til, formentlig 1920’erne, ikke længere var almindeligt at bruge disse former i 
sproget hjemme, men at de i stedet blev anvendt som en del af rollen som fiskerkone 
på Gammel Strand.  

 
Konklusion 
Det faktum at der kunne indsamles lydoptagelser med skovsere og folk fra Amager 
så sent som i 1980’erne med sprog tydelig præget af dialekt som var anderledes end 
københavnernes, går på flere måder imod hvad vi almindeligvis ved og antager om 
standardisering og dialektnivellering i Danmark. For det første har begge samfund, 
både i Skovshoved og i Store Magleby, fra begyndelsen været i kontinuerlig kontakt 
med København. De har aldrig levet i isolation. Tværtimod har deres eksistens 
været afhængig af netop interaktionen med københavnerne. For det andet lå 
samfundene geografisk tæt på storbyen København der som bekendt har været 
landets sproglige normcenter i flere hundrede år. Standardiseringen synes i en 
periode i nogen grad at have slået en bue uden om disse to grupper. Og for det tredje 
er det interessant at det ser ud til at være kvinderne der har holdt fast i flere træk fra 
dialekterne i længere tid end mændene. For både skovserne og amagerfolkene er 
der tendens til at mændene taler mere standardnært end kvinderne i optagelserne fra 
1970’erne og 1980’erne.  
 Alt dette kalder på forklaring. I tråd med Inge Lise Pedersens opfordring til en 
dialektforskning som sætter fokus på sociale forhold og relationer i og med byen, 
har jeg i denne artikel præsenteret et historisk og sociolingvistisk perspektiv på 
vores undersøgelsesspørgsmål vedrørende omegnsdialekternes langsomme 
udtynding. Min analyse er at dialekterne bevaredes så relativt langt op i tiden – ikke 
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på trods, men netop på grund af forholdet til København, og at selve torvehandlen 
med dens placering hvor skovsere og amagerbønder kappedes om kunder i synlig 
og hørbar nærhed af hinanden også har været afgørende. 
 Dialekterne har været knyttet til skovsernes og amagerbøndernes livsformer, 
som har stået i kontrast til byens borgerskab og på den måde fungeret som 
identitetsmarkør. Da deres livsformer i bagkant af industrialiseringen forsvandt, 
forsvandt dialekterne som dagligsprog også og fik gradvist nye funktioner som en 
slags ’branding’. Sproget var med til at signalere autenticitet og understrege 
produkternes kvalitet. Mekanismen er ikke ukendt. Vi kender til andre eksempler 
på at dialekter netop kan bruges med denne hensigt, for eksempel i dag på Bornholm 
(Karrebæk & Maegaard 2017; Scheuer, Monka og Maegaard 2015.) 
 Skovser- og amagerkonernes stemmer har været en del af det københavnske 
lydlandskab i flere hundrede år frem til midten af 1900-tallet. De har været med til 
at skabe de forskellige torve og handelspladser og markeret stedernes 
forskelligheder. Da det var konerne (og i mindre grad mændene) der stod for 
torvehandlen, var det også dem der udtrykte kontrasten til de københavnske 
handlende og dermed dem der holdt fast i at bruge dialekt. Konernes varer, tøj og 
sprog har tilsammen tegnet den ‘figur’ som gennem tiden blev vartegn og en måde 
at skabe kontrast mellem hinanden, fiskerne og bønderne, mellem Gammel Strand 
og Højbro Plads. 
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Gudjimmaswenst æjlle gott gammalt 
borrijnholmst? Morfologisk forenkling i Gudhjem i 
kølvandet på pesten i 1654 
 
Af ALEX SPEED KJELDSEN 
 
 

Sproget i Gudhjem udviser i ældre tid en række særtræk i forhold til traditio-
nelt bornholmsk. Som et af de vigtigste kan nævnes en udpræget tendens til at 
foretrække mere regelrette (systematiske) bestemte former af substantiver. 
Mens man i traditionelt bornholmsk ellers savner bestemthedsendelse ved 
hankønsord med udlyd på palatalt -n, hunkønsord med udlyd på (dentalt) -n og 
neutrumsord med udlyd på -d (-ð), gennemførtes en sådan i Gudhjem. Lignen-
de tendenser kan registreres i flere andre tilfælde. I dag synes de særlige Gud-
hjem-former imidlertid helt udryddede. Principielt kan særformerne enten be-
tragtes som reminiscenser af et ældre sprogtrin (reliktformer) eller som morfo-
logiske forenklinger (analogidannelser). I artiklen argumenteres der for det 
sidstnævnte, idet formerne tolkes som et resultat af koineisering i et samfund 
med markant svensk (fastlands-østdansk) indvandring i anden halvdel af 1600-
tallet, efter at pesten i 1654 havde lagt byen stort set helt øde. Ud over at give 
en samlet oversigt over de relevante forhold i traditionelt bornholmsk bidrager 
artiklen bl.a. med et forsøg på forklaring af formernes opståen (som resultat af 
koineisering) og med en påpegning af parallelle udviklinger i yngre born-
holmsk, idet det fremhæves, at traditionelle dialektændringer og koineisering 
kan føre til parallelle resultater. Samtidig vidner analysen om, at den sproghi-
storiske udvikling kan være mindre lineær end ved første øjekast. 

 
 
 
 
Indledning 
I denne artikel1 behandles en række sproglige særtræk, der er registrerede i born-
holmsk som talt i Gudhjem i ældre tid. Som det vigtigste af disse kan nævnes en 
udpræget tendens til at foretrække mere regelrette eller systematiske bestemtheds-
former af substantiver i en række tilfælde, hvor man i traditionelt bornholmsk fin-
der specifikke særregler, der kommer til udtryk som manglende manifestation af 

                                                 
1 Jeg takker redaktørerne, fagfællebedømmeren, Inge Lise Pedersen og Randi Neteland for 

værdifulde kommentarer og litteraturhenvisninger ved arbejdet med denne artikel. 
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hele eller dele af bestemthedsendelsen (den efterhængte artikel) i specifikke lydli-
ge kontekster. 
 I det følgende opsummeres først de nævnte forskelle i manifestationen af de 
omtalte bestemthedsformer i hhv. traditionelt bornholmsk og i den gudhjemske 
variant. Derefter redegøres for påpegningen af formerne. Hvem har omtalt dem, 
og hvordan er de blevet betragtet eller tolket? I samme forbindelse berøres nogle 
af de metodiske udfordringer, der er forbundet med at bruge det i Espersen (1908) 
til Gudhjem henførte materiale. 
 Som udgangspunkt kan de gudhjemske særformer enten betragtes som morfo-
logiske forenklinger (analogidannelser) eller som reminiscenser af et ældre sprog-
trin, hvor særreglerne endnu ikke er udviklede (reliktformer). Der skal imidlertid 
argumenteres for, at formerne er sekundære og formentlig skal ses i lyset af pe-
stens hærgen i midten af 1600-tallet, hvorfor artiklen også rummer en kort oprids-
ning af nogle af de historiske forhold omkring 1600-tallets pestepidemier på 
Bornholm. Inden der konkluderes på fænomenet og udviklingen, nævnes nogle 
yderligere træk, som har været afvigende i det gudhjemske i ældre tid, ligesom der 
perspektiveres til parallelle udviklinger i 1900-tallets yngre bornholmsk.  
 Artiklens deskriptive redegørelse for de morfologiske særtræk bibringer gene-
relt ikke noget nyt i forhold til den rent deskriptive beskrivelse af traditionelt 
bornholmsk. Ud over at give en samlet fremstilling af forholdene leverer artiklen 
imidlertid et forsøg på at forklare formernes opståen ved at tolke dem som udslag 
af koineisering.2 Til sammenligning har tidligere forskning 1) været rent deskrip-
tiv uden angivelse af forklaringer eller stillingtagen til årsager og udviklingens 
natur (Skougaard 1804, Espersen 1908, Wimmer & Thomsen 1908b), 2) blot helt 
generelt henvist til svensk (fastlandsk-østdansk) påvirkning som årsagen til for-
merne uden forsøg på at forklare eller sandsynliggøre den specifikke påvirkning 
(diverse historikere) eller 3) helt afvist svensk (fastlandsk-østdansk) påvirkning på 
basis af manglende sproglig-teoretisk indsigt (Møller 1918). Endvidere bidrager 
artiklen med perspektiveringer til forholdene i yngre (efterklassisk) bornholmsk 
ved en påpegning af yngre analogiske udviklinger, der fører til tilsvarende morfo-
logiske ændringer, hvilket mere overordnet kan tjene som vidnesbyrd om, at tradi-
tionelle dialektændringer og koineisering kan føre til parallelle resultater.  

                                                 
2 Den klassiske fremstilling af begrebet koineisering brugt om dannelse af nye dialekter i relati-

on til migration er Trudgill (1986). For en forskningsoversigt, se Neteland (2014: 105–119). 
For en kortfattet oversigt over eksempler på specifikke sprog(ændringer) forårsagede af migra-
tioner, se Kershwill & Williams (2000: 71–75). 
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Bornholmske eksempler gengives i dialektortografisk form i overensstemmelse 
med principperne bag ordlisten for Bornholmsk Ordbog (bornholmskord-
bog.ku.dk). Det kan særlig noteres, at â betegner det mørke a som i svensk sal (I), 
at jl(l) betegner det palatale l (Ì), og at jn(n) betegner det palatale n (M).  
 
Særlige bøjningsformer i Gudhjem 
Det empiriske grundlag for redegørelserne i dette og øvrige afsnit udgøres af 
Wimmer & Thomsen (1908b), Møller (1918), Bornholmsk Ordbog (inkl. det digi-
taliserede tekstkorpus), en række optagelser af gudhjemboere født omkring 1920 
og frem3 samt egne observationer som dialekttalende bornholmer og sprogforsker. 
 Den i Gudhjem noterede afvigende bøjning af bestemthedsformer er opsum-
meret i tabel 1 med udgangspunkt i de tre køn. 
 

                                                 
3 Optagelserne, der er sket på lokalt initiativ omkring årtusindskiftet, vil inden for de kommende 

år blive tilgængeliggjort på bornholmskordbog.ku.dk. 

 
Figur 1: De bornholmske sogne med fremhævning af Gudhjem-Melsted 
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Køn Udlyd på Eks. (trad. bornh.) Eks. (Gudhjem) 
 

Mask. -jn majn ‘manden’ majnijn 

  hujnn ‘hunden’ hujnnijn4 
 -jl bujlljn ‘bolden’ bujllijn 
  tåjljn ‘tolden’ tåjlijn 

 -j væjn ‘vejen’ (ubest. vai) vaiijn 

  gjöjn ‘gøgen’ gjöjijn5 
 

Fem. -n ân ‘anden’ ânen 

  hånn ‘hånden’ hånnen 

 -V:l el. -V:r soln ‘solen’ solen 

  jorn ‘jorden’ joren 
 

Neutr. -d (-ð) fâd ‘fadet’ fâded 

  hâud ‘hovedet’ hâuded 

 -n (i pl.) ben ‘benene’ benen 

  nawn ‘navnene’ nawnen6 

  iven ‘øjnene’ (af iva) ivenen7 

Tabel 1: Oversigt over bestemthedsformer i hhv. traditionelt bornholmsk og i den gudhjemske 
variant fordelt på de tre køn 
 
Betragter man fænomenet på tværs af de tre køn, kan reglen i traditionelt born-
holmsk uden for Gudhjem formuleres som en morfofonematisk regel om synkope 
med efterfølgende konsonantforkortelse. Reglen udløses af bestemte lydlige kon-
tekster, idet den rammer den bestemte artikels vokal i de tilfælde, hvor ordets 

                                                 
4 Også et stednavn anført i Espersens ordbog (Espersen 1908: 344) vidner om den gudhjemske 

brug. I artiklen for ordet swirrijn, swærrijn, der betyder “den øverste Deel eller Banke på en 
brödda” (altså en lille, stejl bakke), nævnes således Dikkaswirrijnijn (propr., m. best.) – ikke 
Dikkaswirrijn – som “Navn paa det Øverste af een af Gudhjemmabröddarna”. 

5 I de fleste tilfælde med maskuliner med udlyd på -j, nærmere bestemt i tilfælde som gjöjn vs. 
gjöjijn og löjn vs. löjijn ‘løget’, hvor rodvokalens kvalitet bevares i bestemt form, er brugen af 
former med og uden vokal i den bestemte artikel fakultativ i traditionelt bornholmsk. 

6 Wimmer & Thomsen (1908b: <90>) anfører også lann vs. lannen som eksempel, men i dag 
forekommer formen lannen mig at være mere udbredt end de øvrige former med manifesteret 
bestemthedsendelse. Det kan i denne forbindelse noteres, at man også finder ét sikkert eksem-
pel på formen i det bornholmske tekstkorpus ved Bornholmsk Ordbog 
(https://bornholmskordbog.ku.dk/q.php?p=bo/tekster) i Otto J. Lunds Enj Hâzlehorra (Lund 
1947: 97). 

7 Bemærk altså, at reglen også gælder for de særlige neutrumsord med n-pluralis som iva (pl. 
iven) og öra (pl. örn). 

 

https://bornholmskordbog.ku.dk/q.php?p=bo/tekster
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stamme udlyder på samme (eller fonetisk beslægtet) konsonant som den bestemte 
artikel. Der kan for traditionelt bornholmsk altså opstilles de i tabel 2 anførte reg-
ler for den bestemte artikels manifestation (på tværs af køn og numerus): 
 
 

(1a) -en > -n  efter l, r (fem. sg., neutr. pl.) 

(1b)   > Ø efter n (fem. sg., neutr. pl.) 

(2a) -ijn > -jn  efter jl, j (mask. sg.) 

(2b)   > Ø efter jn (mask. sg.) 

(3) -ed > -d > Ø efter d, ð (neutr. sg.) 

Tabel 2: Morfofonematiske regler for manifestationen af den bestemte artikel i traditionelt born-
holmsk (uden for Gudhjem) 
 
Wimmer & Thomsen (1908b) nævner ikke eksempler på neutrale pluralisformer i 
forbindelse med regel 1a, men man må formode, at situationen har været som i 
fem. sg., således at man i Gudhjem fx har sagt såren ‘sårene’ i stedet for sårn.  
 Det kan diskuteres, om reglen er en helt specifik morfofonematisk regel, idet 
den rammer bredere end som så. I hvert fald i forbindelse med palatalerne samt 
ved r og l. Noget tilsvarende kan således iagttages ved pron. ajn ‘anden’ med 
sideformen ajnijn (og sammensætninger med dette som værajn, værajnijn ‘hver-
anden’). Den maskuline tostavelsesform ajnijn bruges ifølge Holms tillæg til 
Espersens ordbog dog ikke blot i Gudhjem, men skulle være almindelig på hele 
Nordlandet (Espersen 1908: 411; Holms materiale er fra anden halvdel af 1800-
tallet). 
 I relation til r og l kan det på tilsvarende vis fremhæves, at man i traditionelt 
bornholmsk generelt finder svind af ə mellem r-n og l-n, fx i mârn ‘morgen’, 
kjörnes ‘kørende’, galn (eller galen; fem. af adj. galijn ‘gal’; jf. Wimmer & 
Thomsen 1908b: § 57.2). Det er uvist, om Gudhjem har skilt sig ud på dette 
punkt, når man ser bort fra de allerede omtalte bestemte substantivformer som 
soln og jorn. Det kan meget vel tænkes, men synes ikke dokumenteret eller regi-
streret. 
 Ved palatalt l + afledning på -ing (traditionelt bornholmsk -ijn) er der til gen-
gæld blevet noteret en forskel mellem Gudhjem og forholdene ellers i traditionelt 
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bornholmsk. Eksempelvis kan ordet for ‘(katte)killing’ ifølge Espersen i Gudhjem 
have tostavelsesformen kjæjllijn, mens man i traditionelt bornholmsk ellers har 
enstavelsesformen kjæjlljn. Om der har været tale om en lige så gennemført for-
skel i ældre tid som ved de bestemte substantivformer, er imidlertid svært at fast-
slå.8 
 
Tidligere beskrivelser af de gudhjemske former 
Den første til at påpege de særlige Gudhjem-former var P. N. Skougaard i hans 
Beskrivelse over Bornholm fra 1804, hvor det bl.a. hedder: 
 

hos Indbyggerne i Gudhjem haves en ganske egen Mundart eller Dialekt som især 
udmærker sig derved at alle Bortkastelser af Bogstave eller Stavelser som skee for 
Vellydens Skyld i det egentlige Bornholmske, finde ikke Sted her, men Ordene udta-
les ganske som de efter de første Regle skulle være, uden Apocope, Syncope, Apo-
strofer, o. d. Saaledes siges her hojnijn for hojn, konnan for konn, ánen for án, fáded 
for fád o. s. v. (Skougaard 1804: 120–121)9  

 
Senere påpeger Espersen også formerne, ligesom han i sin ordbog i det hele taget 
anfører en lang række ord og udtryk fra Gudhjem. Det er dog værd at advare om, 
at former, der umiddelbart fremstår som særlig gudhjemske i Espersens ordbog, 
ikke behøver at være det. Når Espersen skriver Gudhjem i parentes efter et ord 
eller en frase, skal det ofte blot ses i lyset af, at han ved arbejdet med at optegne 
materiale til ordbogen netop har opholdt sig længe i Gudhjem, hvilket han da også 
havde fået mere eller mindre eksplicit støtte til. Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskab udtalte således i forbindelse med bevillingen, at de fandt det 
 

höjst ønskeligt, at han sættes i stand til … i noget længere tid at opholde sig i det æld-
gamle Gudhjem og andre afsondrede steder, hvor den ældre sprogform især er bevaret 
(citeret efter Wimmer & Thomsen 1908a: iii) 

 

                                                 
8 Bemærk, at -jllijn i maskuline adjektivformer ikke udvikles til -jlljn, hverken i Gudhjem eller 

på resten af Bornholm. Det hedder således fx bröswujllijn ‘ophovnet’, hårhojllijn ‘hårdmun-
det’ (om heste) og påfajlijn ‘påtrængende’. 

9 Skougaard og hans værk er interessant i en række henseender. I relation til det sproglige har 
han en række vigtige og overraskende skarpsindige observationer omkring diverse sprogfor-
hold med perspektiveringer til andre sprog. Endvidere er han sprogligt ganske radikal, idet han 
bevidst forsøger at gennemføre (tilpassede) bornholmske pluralisformer af substantiver i sit 
danske skriftsprog. Dette forklarer former som Bogstave og Regle i det anførte citat. 
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Som Wimmer og Thomsen skriver i forordet til Espersens posthumt udgivne ord-
bog, har støtten fra Videnskabernes Selskab sat ham i stand til at rejse til Born-
holm i 1854 med henblik på at fuldstændiggøre sine samlinger – og de tilføjer, at 
“han synes navnlig at have dvælet i Gudhjem, hvorfra der i ordsamlingen anføres 
mange ejendommelige former og talemåder” (Wimmer & Thomsen 1908a: iv). 
 Det længerevarende ophold i Gudhjem udgør således en metodisk svaghed, 
dels fordi det rimeligvis har ført til en overrepræsentation af Gudhjem i materialet, 
og dels fordi mange ord og udtryk, der anføres som stammende fra Gudhjem, også 
er blevet brugt uden for Gudhjem. En anmærkning om, at et givet ord eller udtryk 
bruges i Gudhjem, betyder som udgangspunkt ikke andet, end at Espersen ikke 
har kendt det fra Rønne, hvor han selv voksede op som søn af en håndværker 
(snedker). Denne baggrund har rimeligvis bevirket, at han eksempelvis ikke har 
været bekendt med en række af de mange fiskeriudtryk, som han har optegnet i 
Gudhjem, men hvoraf mange utvivlsomt også er blevet brugt andetsteds på Born-
holm.  
 Skougaard og Espersen (med Wimmer & Thomsen i kølvandet) er ikke de 
eneste, der har forholdt sig til de gudhjemske særformer. Det gælder fx også for 
den autodidakte sprogmand og sprogagitator par excellence, Peter Møller. Han 
boede faktisk i Gudhjem, og i bogen Det bornholmske Sprog, der udkom i 1918, 
skriver han bl.a.: 
 

Hvem, der vil undersøge de fra de almindelige Regler dannede Undtagelser, vil let faa 
Blik for, at disse i de allerfleste Tilfælde skyldes Hensyn til Vellyden. Disse Hensyn 
synes man nu ikke at lægge saa megen Vægt paa som Hensynet til Nemheden, og 
nemmere er det i Reglen at følge de almindelige Regler. Baade Skougaard og Esper-
sen skylde Gudhjemboerne for, at de før altid bøjede Navneordene af alle tre Køn ef-
ter de almindelige Regler. Dette mærker man imidlertid nu ikke mere til dér end andre 
Steder paa Øen; en vis Tilbøjelighed hertil er der overalt, især blandt unge Menne-
sker. Ligedan synes der kun ringe Rimelighed for, at en senere Historiker har Ret, 
naar han antager, at denne Særegenhed i Gudhjemboernes Tale skyldtes en stor Ind-
vandring fra Sverig efter den sorte Død i Midten af det syttende Aarhundrede; thi naar 
Svenskerne f. Eks. ikke en Gang kunne sige Majn, Hojn, Pijn, Bråjn osv., ville de vel 
neppe finde paa at sige Majnijn, Hojnijn, Pijnijn, Bråjnijn, Rijnijn, Sjillijnijn, Ællijn-
ijn, Gjæzlijnijn, Kjæltrijnijn, saaledes som Gudhjemboerne blive beskyldt for baade af 
Skougaard og Espersen (Møller 1918: 47–48).  

 
Peter Møller var, som nævnt, ikke sprogligt uddannet, men gik op i sagen om at 
genrejse det bornholmske sprog med liv og sjæl, og han formåede faktisk også at 
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mobilisere et betragteligt antal bornholmere inden for rammerne af Borrijn-
holmaralawed og tidsskriftet Borrijnholmarijn – også selvom hans radikale og 
temmelig uforsonlige natur formentlig har drevet endnu flere væk. 
 Hans syn på sproglig udvikling var imidlertid noget forsimplet. I bund og 
grund anskuede han udviklingen som et resultat af 1) at man bevidst abede efter 
rigssproget, og 2) at objektet for udviklingen (forvanskningerne) var særlig van-
skeligt udtalte størrelser. Andre forhold tager han sjældent i betragtning, og det 
anførte citat illustrerer således meget godt hans fokus på udtalebesværligheder 
som drivkraften i udviklingen. Men han nævner altså også den hypotese, der skal 
argumenteres for i nærværende artikel, nemlig at de gudhjemske former skal ses i 
lyset af pestens hærgen på Bornholm i midten af 1600-tallet. 
 
Pestepidemier på Bornholm i 1600-tallet  
Som det fremgår af tabel 3, regner man med, at Bornholm blev ramt af seks “pest-
epidemier” i løbet af 1600-tallet:10 
 

1602 Sorte Død  1638 Børnedøden 

1618 Anden Død  1654 Store Død 

1630 En mild pest  1676 Lille Død 

Tabel 3: 1600-tallets seks pestepidemier på Bornholm 

 
De to uden sammenligning hårdeste af 1600-tallets epidemier var Anden Død i 
1618 og Store Død i 1654. I hver af disse døde omkring 5.000 bornholmere. De 
ramte dog med forskellig styrke i forskellige egne af øen. Mens epidemien i 1618 
for eksempelvis Nexøs vedkommende var langt værre end epidemien i 1654, var 
forholdet det omvendte i Gudhjem. Betegnelsen pest blev i øvrigt tidligere brugt 
om flere typer af epidemier, og mens epidemien i 1618 meget vel kan have været 
en plet-tyfusepidemi, var pesten i 1654 en egentlig pestepidemi (Rasmussen 1998: 
51–52). 

                                                 
10 Betegnelserne er overtaget fra Rasmussen (1998: 51–62) og stemmer ikke overens med brugen 

i national kontekst (eksempelvis kaldes “Sorte Død” ofte for “Den hvide død” i anden littera-
tur om pesten i Danmark). Med undtagelse af “Lille Død”, der som betegnelse er indført af 
Rasmussen, baserer betegnelserne sig på omtaler i ældre kilder. 
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 En vigtig kilde til antal døde i 1600-tallets to store pestepidemier på Bornholm 
er de såkaldte pesttavler. De findes eller fandtes i en række bornholmske kirker og 
giver et indblik i dødeligheden i de forskellige sogne og byer (for en samlet be-
handling af tavlerne, se Rasmussen 1998). Af pesttavlerne, som den i figur 2 an-
førte, ses det eksempelvis, at der i Gudhjem og Melsted sogn døde 105 indbygge-
re i 1654, mens der døde godt halvt så mange i 1618. 

 

 
Figur 2: Pesttavle fra Skt. Peders Kirke (Sydbornholm) 

 
Efter 1654 stod fiskerlejerne tomme, og af Bornholms 678 selvejergårde og 220 
såkaldte kongelige vornedgårde lå 163 ubeboede hen (Jørgensen 1900: 58). Sam-
let døde der, som allerede nævnt, knap 5.000 bornholmere under Store Død i 
1654, hvilket udgjorde mere end en tredjedel af øens i alt ca. 13.000 indbyggere 
(Rasmussen 1998: 53 m. henv.). For Gudhjem og Melsted resulterede dette i, at de 
stort set lå helt øde efter 1654 (Rasmussen 1998: 53 m. henv.). 
 
Indvandring fra Skåne og Blekinge  
Fire år senere, i 1658, overgik Skåne og Blekinge til svensk styre, og selvom vi 
ikke kender den nøjagtige til- og fraflytning i perioden, ved vi, at der skete en be-
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tydelig udvandring fra de gamle danske områder, og at en del af de fordrevne skå-
ninge og blekingsboer kom til Bornholm, hvor de især bosatte sig på nordkysten. 
 Eksempelvis kom et kompagni af 80 skånske gønger eller friskytter til Born-
holm fra København d. 6. maj 1678. Herfra skulle de rette anslag mod Blekinge-
kysten, og når de vendte tilbage, blev de optagne som fæstningskompagni på 
Hammershus og senere på Christiansø frem til 20. oktober 1685 (Zahrtmann 
1935: 55–56). 
 Et betydeligt antal af de såkaldte friskytter og andre fordrevne skåninge bosat-
te sig på Bornholm efter krigen, navnlig i Gudhjem, Melsted og Tejn, der, som 
allerede nævnt, lå halvt øde hen som følge af pesten i 1654 og de efterfølgende 
dårlige år. Kongen fritog i 1684 sådanne skåninge for borgerlig tynge i enhver 
dansk købstad, og i relation til nærværende artikel er det særlig interessant, at her-
redstinget i 1692 fritog Gudhjem og Melsted for deres syv dagværkers penge med 
den begrundelse, at alle indbyggerne var skåninge og blekingsfarer. Dette beskri-
ves bl.a. i Zahrtmann (1935: 56), hvor det også hedder: 

 
Denne Indvandring fra Danskelandet Skaane gav sig til Kende i Fiskerslægter-
nes Navne … og i Folkemaalet, som i visse Særegenheder kom til at afvige fra 
Landets [dvs. Bornholms] gængse Tungemaal. 

 
Andre gudhjemske særtræk  
Inden vi ser nærmere på særtrækkene i lyset af Store Død i 1654, skal der for at 
give et lidt mere fyldestgørende billede af den sproglige situation i Gudhjem gan-
ske kort anføres de vigtigste eksempler på andre sproglige særtræk registrerede 
for Gudhjems vedkommende i ældre tid. 
 I relation til udtalen kan det nævnes, at man finder kort ö som alternativ til o 
(å) foran -rr (jf. Wimmer & Thomsen 1908b: § 28 og § 50), fx i förr vs. forr 
‘fyr(retræ)’, förre vs. forre-(kjive) ‘fyrretyve’ og börkj vs. borkj ‘birk’. Endvidere 
finder man en mere udpræget tendens til manifestation af d (oprindeligt eller ind-
skudt) i forbindelserne ndr og ldr (jf. Wimmer & Thomsen 1908b: § 73), fx i 
andra vs. annra ‘andre’, mindre vs. minnre ‘mindre’, aldri vs. allri ‘aldrig’ og 
ældre vs. ællre ‘ældre’. Endelig kan nævnes udtale med dentalt l i det frekvente 
ord sill ‘sild’ i stedet for traditionelt bornholmsk sijll med palatalt l. Denne udtale 
findes imidlertid ikke blot i Gudhjem, men er udbredt på hele Nordlandet, og des-
uden er dens alder usikker. Den er således ikke belagt hos Espersen eller i Tein-
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næs’ optegnelser fra 1920’erne og 30’erne på trods af, at den utvivlsomt er blevet 
brugt på det sidstnævnte tidspunkt.11 
 I relation til bøjningen kan der af andre morfologiske særtræk end den bestem-
te artikels manifestation nævnes manglende synkope i plurale former af adjektiver 
på -ijn med stammeudlyd på -l, fx mollena vs. mollna (af mollijn ‘mulden’) og 
vâlena vs. vâlna (af vâlijn ‘kraftløs’).12 
 Endelig finder man naturligvis også en række særlige ord eller betydninger, 
som er registrerede fra Gudhjem, ikke mindst i Espersens ordbog. Som allerede 
nævnt må der imidlertid tages en række forbehold, men som lidt mere iøjnefal-
dende eksempler kan nævnes: sb. føllsijn m. (diminutiv af føll ‘føl’), der bl.a. også 
kendes fra skånsk og smålandsk, vb. kânkla i betydningen ‘gå, drive’, nedsætten-
de i fx Vår ska du kânkla hænn?, formentlig beslægtet med kanka, der bl.a. ken-
des fra Skåne og Blekinge, vb. kawla i udtrykket kawla boisarna opp ‘kravle buk-
serne op’, jf. sv. kavla upp, ner, sb. skreddara m. ‘skrædder’, der i Gudhjem også 
var navn på fuglen ternen (brugen kendes også fra Blekinge),13 sb. pirr m. ‘top’, 
fx å spilla pirr ‘spille top’ (jf. svenske dialekter pirr, pirra) og sb. sjijnnprattiker 
f. pl., der i Gudhjem skal have været en nedsættende betegnelse for bøndernes 
skindbukser (omdannelse af svensk skinnbrackor?). 
 
Særtrækkene i lyset af Store Død (1654)  
Efter denne lille ekskurs vender vi tilbage til de særlige gudhjemske bestemtheds-
former. Som nævnt ovenfor var allerede Møller (1918) inde på, at den særlige 
tendens til at generere bestemthedsformer efter de generelle regler i første del af 
1900-tallet ikke var mere udbredt i Gudhjem end andre steder, idet han noterede, 
at man fandt en vis tilbøjelighed til det overalt, især blandt unge mennesker.  

                                                 
11 Det fremgår bl.a. af ældre optagelser; jf. også Koefoed (1944: 148). 
12 De to nævnte morfologiske træk synes at være de vigtigste, men Wimmer & Thomsen (1908b: 

§ 151 b) nævner desuden assimilationen nt > t i neutrum af adj. löjn (löner) ‘lodden’, altså lönt 
vs. löt. Endvidere anføres i Wimmer & Thomsen (1908b: § 119.1) 1) vb. skre ‘skride’ (i stedet 
for skri ellers i bornholmsk) med den svage præt. skredde (i stedet for den stærke præt. skre el-
ler den svage skride) og 2) tilføjelse af -a til visse stærkt bøjede hankønsord på lang vokal (der 
nævnes specifikt ho vs. hoa ‘hov’). Det er dog tvivlsomt, om det sidstnævnte træk er særlig 
kendetegnende for Gudhjem. Jf. således, at Skougaard (1804: 121) betragter fænomenet som 
et sydlandsk træk: “En anden Dialekt af det bornholmske Sprog [end det gudhjemske] er 
gængse blandt Sydlændingene. Her trækkes Ordene lidt længere ud, end ellers paa Bornholm, 
saa gives dem ogsaa ofte en Stavelse mere end de ellers have, f. E. naar et enstavet Substantiv 
endes paa en Vokal, da lægges her a til saasom ejn slæ, trå, trá, en å, et træ hedder her ejn 
slæa, tråa, tráa, en åa, et træa; med den bestemte Artikel slæaijn, tråaijn o. s. v.” 

13 Jf. opslag i Syd- och västsvensk dialektdatabas: https://bit.ly/3zcjKq2. 

https://bit.ly/3zcjKq2
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 Sådan er situationen også i dag. Dog er det ikke lige udpræget for alle nævnte 
typer af substantiver. Fx mindes jeg ikke at have hørt folk sige hujnnijn eller  
majnijn, mens jeg utvivlsomt har hørt folk sige både bujllijn, hâuded, fâded, hån-
nen og benen. Med andre ord synes de særlige maskuline (traditionelle) former 
med stammeudlyd på palatalt n at have holdt sig bedst (uden manifesteret be-
stemthedsendelse). En undtagelse udgøres dog af de særtilfælde, hvor rodvokalens 
kvalitet ændres fra ubestemt til bestemt form. Det gælder ord som vai-væjn 
‘vej(en)’ og stai-stæjn ‘sti(en)’, hvor mange bornholmsktalende i dag siger vaiijn 
og staiijn (måske navnlig det sidste, der hos de fleste også er et mindre frekvent 
ord), formentlig uden nogen særlig regional fordeling.14 
 Det er også værd at notere, at særreglerne, der fører til manglende manifestati-
on af bestemthedsendelsen, vistnok generelt er mindre gennemført ved stammeud-
lyd på palatalt l end palatalt n. Måske skyldes det blot den større fonetiske forskel 
i forhold til endelsens palatale n, men det er også muligt, at det skal ses i lyset af, 
at det palatale l har haft en mindre palatal afgang end det palatale n. Det under-
støttes vel også af, at palatalt l i dagens bornholmsk generelt er faldet sammen 
med forbindelsen af j + l (en udvikling, der allerede var godt i gang for 100 år 
siden, og som i begyndelsen var særlig udbredt på Vestlandet, hvor palatalens 
afgang i højere grad nærmede sig et rent l end på Sydøstlandet, jf. Koefoed 1944: 
149–50). Det er interessant i vores sammenhæng, fordi der netop ikke kan regi-
streres en tilsvarende udvikling for det palatale n. 
 I relation til parallelle udviklinger i yngre bornholmsk kan endvidere nævnes 
formen konnan ‘konen’ i stedet for den traditionelle (systemafvigende) form konn. 
I ældre tid skulle også konnan have været en særlig Gudhjem-form, men også den 
er i dag udbredt over hele øen som en alternativ form. Som i de øvrige tilfælde er 
årsagen rimeligvis ikke, at formen har spredt sig fra Gudhjem, men simpelthen, at 
bøjningen følger de generelle regler og altså er opstået ved analogivirkning.  
 For en god ordens skyld må det også fremhæves, at mange bornholmsktalende 
fortsat generelt følger de for traditionelt bornholmsk gældende regler. Særregler, 
som oven i købet er i modstrid med reglerne i rigsdansk, vil imidlertid altid være i 
fare for ikke at blive fulgt i takt med den almindelige dialektudtynding. 

                                                 
14 I relation til en form som hujnnijn er det imidlertid interessant, at jeg efter at have afsluttet 

arbejdet på nærværende artikel talte med en kvinde på 85, der voksede op i Gudhjem. Hun 
kendte ikke formen hujnnijn fra Gudhjem, men sagde spontant, at hun opfattede den som så-
kaldt âlijnaswenst ‘allingesvensk’ og muligvis havde hørt den hos familie i Allinge. Det har 
ikke været muligt at undersøge dette nærmere, men er det korrekt, er det interessant, at man 
altså kan konstatere en lignende udvikling i Allinge som resultat af den massive indvandring 
af svenske stenhuggere, der skete omkring år 1900. 
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 I yngre bornholmsk kan man med andre ord iagttage en del af de samme ud-
viklinger, som synes indtruffet i Gudhjem for omkring 350 år siden. 
 Det er bemærkelsesværdigt, at de særlige Gudhjem-former allerede af Wim-
mer & Thomsen (1908b) beskrives som former, der tidligere anvendtes i Gudhjem 
og dermed altså er uddøde i begyndelsen af 1900-tallet, hvilket også harmonerer 
med Møllers (1918) observationer fra omtrent samme tidspunkt. I en række opta-
gelser af ældre gudhjemboere, som blev lavede på lokalt initiativ omkring årtu-
sindskiftet, og som jeg har modtaget i digital form fra Gudhjem Museum, har jeg 
blandt fiskere og andre fødte og opvoksede i Gudhjem fra omkring 1920 og frem 
da heller ikke registreret nogen af de gamle særformer (ud over sådanne som også 
kan findes hos andre bornholmsktalende fra samme periode). Alt i alt tyder det 
altså på, at formerne er blevet udryddet senest i løbet af 1800-tallets anden halv-
del.  
 En plausibel udlægning af udviklingen er derfor, at de særlige gudhjemske 
former som majnijn, hånnen og hâuded er opstået i Gudhjem i årtierne omkring år 
1700 som et resultat af den massive og koncentrerede indvandring fra de gamle 
østdanske områder Skåne og Blekinge efter 1658, og at de skal betragtes som ud-
tryk for morfologisk forenkling opstået i sammenstødet mellem beslægtede dia-
lekter. Fænomenet kan med andre ord tolkes som et udslag af koineisering, speci-
fikt i form af forenkling, der typisk kan opstå, når sprogbrugere med forskellige 
dialekter af den ene eller anden grund kommer til at bo i samme område. De nye 
sprogbrugere, eller snarere deres efterkommere, altså anden- og tredjegenerations-
indvandrere,15 har tilegnet sig de generelle regler, men ikke visse morfofonemati-
ske særregler, hvilket har ført til de specifikke morfologiske forenklinger. Denne 
type forenkling er en af de former for grammatisk forenkling, som Kerswill & 
Trudgill (2005) beskriver som mulige i en koineiseringsproces, der kan kendeteg-
nes af: 
 

a decrease in irregularity in morphology and an increase in invariable word 
forms, as well as the loss of categories such as gender, the loss of case marking, 

                                                 
15 Forskellige studier af koineisering viser, at fokuseringsfasen, hvor den nye dialekt/varietet 

stabiliseres, typisk sker i tredje generation. Det gælder fx for de norske industristeder Høyan-
ger (jf. Solheim 2009) og Sauda (jf. Neteland 2017), omend processen under de rette omstæn-
digheder kan gå hurtigere som i Milton Keynes, hvor fokuseringen synes indtruffet i anden 
generation (jf. Kershwill & Williams 2000). Umiddelbart må man forvente, at processen i 
Gudhjem i hvert fald har taget tre generationer, bl.a. fordi der ikke har været skolegang, og 
fordi indvandrernes dialekter trods alt må have afveget en del fra den traditionelle bornholm-
ske. 
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simplified morphophonemics (paradigmatic levelling), and a decrease in the 
number of phonemes (Kerswill & Trudgill 2005: 198). 

 
Udviklingen af regelrette (analogiske) bestemthedsformer kan være blevet for-
stærket af, at de morfofonematiske særregler, der har ført til manglende manife-
station af (dele af) bestemthedsendelsen i traditionelt bornholmsk, ikke har gjort 
sig gældende i sprogbrugernes egen dialekt – eller i visse af sprogbrugernes dia-
lekter, hvorved der er sket en form for udjævning (levelling). Når det har kunnet 
slå igennem i flere generationer, skal det rimeligvis ses i lyset af den usædvanlige 
befolkningssammensætning med et uhyre stort indslag af fastlands-østdanskere, 
som pestens hærgen havde banet vejen for.  
 Når forenklingerne på den anden side senere rulles tilbage eller forsvinder, 
skyldes det formentlig det meget beskedne antal sprogbrugere i Gudhjem og de 
formentlig relativt få lingvistiske særtræk, som har udmærket varieteten. Når den 
nye varietet både har været begrænset til en temmelig lille gruppe sprogbrugere, 
og når den i sig selv på langt de fleste punkter formentlig har udvist stor lighed 
med traditionelt bornholmsk, er det ikke så overraskende, at de for traditionelt 
bornholmsk gældende regler har fundet vej (tilbage) til det gudhjemske i takt med 
øget interaktion, herunder giftermål, med andre bornholmsktalende gennem de 
næste halvandet hundrede år.16 Det er rimeligvis forklaringen på, at situationen 
omkring år 1900 i al væsentlighed svarer til forholdene på resten af øen. 
 At man alternativt skulle betragte de gudhjemske særformer som reliktformer, 
der har overlevet isoleret i Gudhjem fra gammel tid forud for midten af 1600-
tallet, synes langt mindre sandsynligt alene af den grund, at byen ligger helt øde 
hen efter 1654 og efterfølgende får en helt ny og (i hvert fald overvejende) frem-
med befolkning.  
 
Afslutning og videre perspektivering 
Viggo Sørensen (1982) og Kristian Ringgaard (1993) har tidligere argumenteret 
for, at en række sydjyske dialektgrænsers forløb formentlig skal ses i lyset af de 
betydelige befolkningsvandringer, der fandt sted omkring 1660 i kølvandet på 
krig og pestens hærgen. Det ville nemlig kunne forklare, at flere centrale vestjyske 
træk som foranstillet artikel samt vestjysk køn og stød har spredt sig som en kile 

                                                 
16 Det må imidlertid bemærkes, at flere af de ovenfor nævnte eksempler på andre træk, der synes 

at have kendetegnet sproget i Gudhjem, jo netop også kan skyldes indvandringen fra det øvri-
ge Østdanmark, ligesom det heller ikke kan udelukkes, at der tidligere har eksisteret yderligere 
en række træk, som blot ikke er registrerede, inden også de er forsvundet fra sproget. 
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ind i det sydøstjyske sprogområde. Senere har Inge Lise Pedersen (2009, 2021a, 
2021b, 2021c) argumenteret for, at pesten og krigens hærgen omkring 1660 med 
de omfattende folkevandringer til følge ligeledes kan forklare udviklingen af se-
kundære (stigende) sønderjyske og vestfynske diftonger. I samme forbindelse 
fastslår hun: 
 

De demografiske forhold i årene efter besættelsen og pesten 1659-60 skabte en 
bedre grobund for betydelige ændringer af sprogbrugen end noget andet tids-
punkt i perioden 1500-1800 (Pedersen 2021b) 

 
Også Pedersen betragter udviklingerne som udtryk for koineisering, der følger af 
de særlige demografiske forhold med mange tilflyttere til et mere eller mindre 
affolket område. Der er altså i vid udstrækning tale om en parallel til forholdene i 
Gudhjem, idet der i begge tilfælde opstår et sprogsamfund, hvor mange skal til-
passe sig det lokale talesprog som voksne, eller (snarere) hvor der sker en tilpas-
ning i løbet af de efterfølgende to til tre generationer. Derved minder forholdene 
dels om den situation, vi kender fra senere bydialekter, som bl.a. præges af morfo-
logiske forenklinger opståede ved sprog- og dialektkontakt, og dels – og i endnu 
højere grad – om andre tilfælde med stor indvandring på kort tid til et mere eller 
mindre ubefolket område. Gode eksempler på det sidste er de norske såkaldte in-
dustristeder som Høyanger (jf. fx Solheim 2009) og Sauda (jf. fx Neteland 2014, 
2017), hvor man som et resultat af befolkningseksplosionen i kølvandet på indu-
strialiseringen i første del af 1900-tallet med massiv indvandring fra forskellige 
dialektområder – som i Gudhjem – kan registrere udjævning og sproglig forenk-
ling. 
 Svaret på det i titlen stillede spørgsmål, om hvorvidt der er tale om “gudhjem-
svensk” eller godt gammelt bornholmsk må derfor blive, at der for så vidt hverken 
er tale om det ene eller det andet. Særformerne er formentlig udtryk for koineise-
ring med morfologisk forenkling, der udspringer af selve sammenstødet mellem 
sprogbrugere, der har talt forskellige mere eller mindre afvigende ældre østdanske 
dialekter, men har tilpasset sig den lokale variant. Men det er “gudjimmaswenst” i 
den forstand, at der ikke er tale om reliktformer.  
 Denne tolkning er også interessant i et mere overordnet perspektiv, idet den 
tjener som påmindelse om, at den sproghistoriske udvikling undertiden kan være 
mindre lineær eller direkte, end den ved første øjekast kan synes, ikke mindst når 
der af den ene eller anden grund ændres i grundlæggende demografiske forhold. 
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Det er jo nemlig utvivlsomt sket adskillige gange i løbet af det danske sprogs hi-
storie. 
 Samtidig er det interessant, at man i 1900-tallets bornholmsk kan iagttage en 
række af de samme forenklinger, som efter alt at dømme har fundet sted i Gud-
hjem i anden halvdel af 1600-tallet. Det vidner om, at traditionelle dialektændrin-
ger og koineisering kan føre til lignende resultater. Dette harmonerer med eksem-
pelvis Netelands (2013, 2014: 119) påpegning af, at forskellen mellem dialektæn-
dring, koineisering og kreolisering ikke er en kategorisk, klart afgrænset forskel, 
men at de tre størrelser snarere er prototypiske kategorier i et kontinuum fra lav til 
høj grad af lingvistisk restrukturering.17 At resultatet af dialektændringer og koin-
eisering kan ligne hinanden, er vel i og for sig heller ikke så underligt, da der i 
begge tilfælde er tale om massive påvirkninger fra en eller flere beslægtede varie-
teter, enten i form af en eller flere andre dialekter eller af et allestedsnærværende 
rigsmål.18 Forskellen mellem udviklingen i Gudhjem i anden del af 1600-tallet og 
udviklingen i 1900-tallets bornholmsk er imidlertid rimeligvis kommet til udtryk i 
hastigheden, hvormed udviklingen er indtruffet. Det synes således bl.a. at være 
karakteristisk for ændringer, der udspringer af koineisering, at de indtræffer rela-
tivt hurtigt på grund af de markante og pludselige demografiske ændringer, her-
under en meget anderledes alderssammensætning, idet tilflytterne i overvejende 
grad har været unge mennesker.19 
 Afslutningsvis kan det i forhold til udlægningen af de gudhjemske særformer 
som resultat af sammenstødet mellem flere ældre østdanske dialekter nævnes, at 
Skougaard (1804: 114–15) under omtalen af det palatale l og n knytter en særlig 
bemærkning til ord, hvori begge palataler forekommer, idet han noterer, at kom-
binationen jljn er særlig vanskelig for folk, som ikke er vokset op med dialekten: 
 

De Ord, hvori disse Bogstave forekomme sammen jljn, kunne ikke andre i Al-
mindelighed udtale retteligen end de der ere opfødde paa Bornholm og have 

                                                 
17 At resultatet af koineisering og dialektændringer (herunder udjævninger) kan ende med at 

ligne hinanden, er også påvist af andre, fx af Solheim (2009: 201–202) for Høyangerdialekten 
og af Kershwill & Williams (2000: 111) for talesproget i Milton Keynes. Jf. også Kerswill & 
Trudgill (2005: 215). 

18 Som ikke mindst påvist af Neteland (2017) bør man ved studiet af koineisering i nyere tid tage 
hensyn til såvel dialektlandskabet som nationale sprognormer, herunder et egentligt rigsmål 
(det sidste har dog rimeligvis ikke spillet nogen rolle i tilfældet Gudhjem). 

19 Fra steder med kirkebøger kan vi således se, at fødselstallet i egne med markant tilflytning i 
årene efter pestdøden har været usædvanligt højt (jf. Pedersen 2021c: 18 m. henv.), og dette 
synes i det hele taget oftest at gøre sig gældende ved migration, jf. Kershwill & Williams 
(2000: 110). 
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lært Sproget fra Barnsben af. Derfor kan med dette Vers prøves om En er 
Bornholmer eller ikke; thi Fremlinge udtale aldrig Ordene ret:  

 
Kattijn å Kæjljn 
Sloes om væjljn, 
Kattijn tou Kæjljn, 
Sméd ijn i væjljn; 
“Au, au!” sá Kæjljn, 
“Já brænde mei på væjljn.” 
“De’ va ret,” sá Kattijn, 
“Du kujne lád mei hat ijn.” 
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Proksimativt færdig ’lige ved’ i ømål og bornholmsk 
 
Af SUNE GREGERSEN 
 
 

Artiklen undersøger brugen af færdig i betydningen ’lige ved’ i traditionelt 
ømål og bornholmsk, som i ieg var færdi at qvæles ’jeg var lige ved at kvæles’ 
(Ole Kollerød). Jeg beskriver dette som en såkaldt proksimativ aspektkon-
struktion og undersøger dens syntaktiske og semantiske egenskaber i et mindre 
tekstkorpus. Det påpeges at proksimativt færdig i ømål og bornholmsk adskil-
ler sig fra hinanden både hvad angår semantik, morfologi og brug af præposi-
tion. Endelig diskuterer jeg kort konstruktionens udbredelse i ældre dansk 
skriftsprog (indtil det 19. årh.) og i andre skandinaviske dialekter. 

 
 
 
 
1 Indledning 
I denne artikel vil jeg undersøge brugen af færdig (færed, færi, farru etc.) i betyd-
ningen ’lige ved, nær ved’ i ømål og bornholmsk som vist i eksemplerne i (1–2): 
 
(1) Sejerømål 

de æ færǝð å ræjnǝ 
»det er nærved at regne« (Thorsen 1894: 137) 

(2) Bornholmsk 
Hon gâ voss ju Brö, då vi va så swøltena, a vi va farrua å krapera. 
»Hun gav os jo Brød, da vi var nær ved at dø af Sult.« (Kuhre 1938: 61) 

 
Denne konstruktion omtales i ordbøgerne (se fx Espers., færdig; ØMO, færdig, 
bet. 1.2), men synes ellers ikke at have påkaldt sig nogen videre opmærksomhed. 
Den nævnes fx ikke i Pedersens (2019a, 2019b) bidrag om dialektgrammatik i 
Dansk Sproghistorie eller i samme forfatters oversigt over bornholmsk syntaks 
(Pedersen 2009). Heltoft & Nielsen (2019) behandler den heller ikke selvom den 
også er belagt i ældre skriftsprog. Jeg vil i det følgende foreslå en analyse af fær-
dig som en såkaldt PROKSIMATIV aspektmarkør i eksempler som (1) og (2). Prok-
simative aspektkonstruktioner kendes fra en lang række sprog rundt om i verden, 
men en udvikling fra ’færdig’ til proksimativ betydning er hidtil kun beskrevet i 
ganske få. Det gør konstruktionen interessant fra et typologisk perspektiv. Derud-



132 SUNE GREGERSEN 
 

 

over er den af sproghistorisk interesse. Jeg vil nedenfor pege på at proksimativt 
færdig tidligere var udbredt også i skriftsproget og ikke blev opfattet som et ud-
præget dialektalt træk, men at konstruktionen i slutningen af det 19. årh. forsvandt 
fra standardsproget. 

Artiklen er opbygget som følger. I afsnit 2 vil jeg introducere begrebet ’prok-
simativ’ og give et kortfattet overblik over den mest relevante litteratur om denne 
aspektkategori i verdens sprog. Afsnit 3 redegør for det dialektmateriale jeg har 
brugt til undersøgelsen, og for hvordan eksemplerne er excerperet og analyseret. I 
afsnit 4 fremlægges analysen af den dialektale brug af proksimativt færdig. Afsnit 
5 viser at en lignende konstruktion er belagt også i andre skandinaviske dialekter, 
og at den indtil slutningen af det 19. årh. også var udbredt i dansk skriftsprog. 
Endelig diskuteres det i afsnit 6 kort hvad jeg mener vi kan lære af konstruktionen 
og dens historie. 

 
2 Proksimativ 
I eksempler som (1–2) ovenfor udtrykker færdig at den situation som det efterføl-
gende infinitivsyntagme beskriver, er lige ved – på nippet til – at finde sted. Som 
eksemplerne antyder, kan denne situation både være placeret i nutiden, jf. (1), og i 
fortiden, jf. (2). Lignende konstruktioner er blevet beskrevet i en lang række sprog 
i verden i de seneste årtier. Jeg vil her give et kort overblik over noget af den rele-
vante litteratur. 

Et af standardværkerne om verbalt aspekt, Comrie (1976: 64–65, 106), be-
handler kun fænomenet meget sporadisk. Comrie omtaler en betydningskategori 
han kalder prospective, som beskriver »a state of being about to do something« 
(1976: 64). Han giver enkelte eksempler fra engelsk, bl.a. med be going to og be 
about to, men det fremgår tydeligt af diskussionen at han ikke regner ’prospektiv’ 
som en central aspektuel kategori. Det gør derimod Heine (1994), som beskriver 
konstruktioner med betydningen ’lige ved’ i forskellige afrikanske sprog. Heine 
henviser ikke direkte til Comries ’prospektiv’, men det fremgår tydeligt af eksem-
plerne at der er tale om den samme eller en lignende semantisk kategori. Heine 
foretrækker termen proximative for dette fænomen. I en lidt ældre artikel har Hei-
ne (1992: 339) foreslået at kalde betydningskategorien ’ALMOST-aspect’, men ef-
tersom det er proximative der er slået an i litteraturen, vil jeg i denne artikel bruge 
den tilsvarende danske term proksimativ. 1  Heine beskriver proksimative kon-

                                                 
1 Heine (1994: 36) skriver at det er König (1993) der har foreslået termen proksimativ, men den 
bruges nu allerede af Reh (1985). Erelt & Metslang (2009: 179) påpeger desuden at den har været 
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struktioner som udtryk for »a temporal phase located close to the initial boundary 
of the situation described by the main verb« (1994: 36). En af hans pointer er at en 
række ubeslægtede afrikanske sprog har udviklet proksimative konstruktioner ad 
samme vej, fra et prædikat med betydningen ’ville, ønske’, som i (3a), til betyd-
ningen ’være tæt på, lige ved’, som i (3b).2 

 
(3) Swahili (niger-congo, Østafrika) 

a. Wa-na-taka ku-lima. 
3PL-PRS-want INF-farm 
»They want to farm.« 

b. Ni-li-taka ku-fa. 
1SG-PST-want INF-die 
»I nearly died; I narrowly escaped death.« 

 
Lignende konstruktioner er beskrevet i de ubeslægtede sprog krongo (kadu-sprog, 
Sudan; Reh 1985: 190–192), maa (nilotisk, Tanzania; Heine 1992; König 1993: 
294–316) og ts’ixa (khoe-kwadi, Botswana; Fehn 2014: 174, 207). 

Uden for Afrika kendes proksimative aspektkonstruktioner bl.a. fra Oceanien, 
Nordamerika og Europa. Romaine (1999) beskriver udviklingen af to proksimati-
ve aspektmarkører i kreolsproget tok pisin (Papua Ny Guinea), laik (← eng. like) 
og klostu (← eng. close to). Pustet (2008) undersøger proksimative udtryk i lakota 
(sioux-sprog, USA), og Erelt & Metslang (2009) behandler lignende konstruktio-
ner i estisk. Det er med andre ord tydeligt nok at proksimative markører findes i 
en lang række sprog rundt om i verden. Det er også tydeligt at der på tværs af dis-
se forskellige sprog findes klare tendenser ift. hvordan proksimative betydninger 
udvikler sig. Disse er for nylig blevet kortlagt af Kuteva mfl. (2019) i deres kata-
log over forskellige grammatikaliserings-»stier« i verdens sprog. Kort fortalt ser 
der især ud til at være to semantiske udviklingsstier der går igen: INTENTION 
(’ville, ønske’) → PROKSIMATIV og NÆRHED (’tæt på, lige ved’) → PROKSIMATIV. 
Den første er belagt i bl.a. swahili (jf. [3] ovenfor), maa, ts’ixa og sandsynligvis 

                                                                                                                                      
anvendt blandt finske lingvister i hvert fald siden 1970’erne. Jeg har også fundet den hos Mathur 
(1962) i en beskrivelse af awadhi, et indoarisk sprog. Det er dog vist rimeligt nok at sige at dens 
popularitet i dag især skyldes Heine (1994). 
2 Eksempler og oversættelser fra Heine (1994: 37–38). Jeg har tillempet glosserne så de følger 
Leipzig Glossing Rules. 
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lakota (Pustet 2008: 337). Den anden ses fx i tok pisin klostu og selvfølgelig mo-
derne danske udtryk som lige ved og tæt på + at-infinitiv.3 

Dialekter med proksimativt færdig ser altså ud til at opføre sig anderledes end 
de fleste af de sprog hvor proksimative markører hidtil er beskrevet. Kuteva mfl. 
(2019) giver i hvert fald ingen eksempler på at en proksimativ markør har udviklet 
sig fra et leksem med betydningen ’færdig’. Jeg har kun fundet et enkelt studie der 
beskriver en sådan udvikling, nemlig Holvoet (2014) om litauisk. Her har verbet 
baigti ’stoppe, blive færdig’ udviklet en proksimativ betydning når det kombine-
res med visse typer af infinitiver. Sammenlign den »kanoniske« betydning ’blive 
færdig’ i (4a) med (4b), hvor baigti kan oversættes ’være lige ved’:4 

 
(4) Litauisk (indoeuropæisk, Litauen) 

a. gal baigiam pyktis ir einam koki-o al-aus? 
maybe finish.1PL be.offended and go.1PL some-GEN beer-GEN 
»[…] maybe we could stop quarreling and go for a beer.« 

b. jau baigiu prarasti vis-as vilt-is 
already finish.1SG lose all-ACC.PL  hope-ACC.PL 
»[…] I have almost given up every hope.« 

 
Holvoet diskuterer både hvilke konsekvenser den proksimative konstruktion har 
for analysen af det litauiske aspektsystem, og hvordan konstruktionen har udviklet 
sig. Dette er ifølge Holvoet sket ved såkaldte accomplishment-prædikater som 
’miste håbet’ i (4b); se Holvoet (2014: 102–103) for et forsøg på at rekonstruere 
udviklingen (der dog ikke inddrager historisk materiale). 

Som denne korte litteraturgennemgang gerne skulle have vist, findes proksi-
mative markører altså i mange af verdens sprog, men den lingvistiske litteratur 
giver kun få eksempler på en udvikling fra betydningen ’færdig’ til proksimativ. 
Derfor er den danske konstruktion med færdig interessant i typologisk og kompa-
rativt perspektiv. Som jeg vil argumentere for nedenfor, er den også af sproghisto-
risk interesse. Først skal det undersøgte materiale og konstruktionen selv dog præ-
senteres nærmere. 
 

                                                 
3 Se Kuteva mfl. (2019: 287–288, 455–457) for flere eksempler. Ud over disse to kilder til proksi-
mative morfemer nævner forfatterne prædikater med betydningerne ’komme’ (s. 105–106), ’elske, 
kunne lide’ (s. 277–278; sml. tok pisin laik), ’true’ (s. 348–349) og ’love’ (s. 435–436). De sidste 
tre kan muligvis alle ses som eksempler på tendensen INTENTION → PROKSIMATIV. 
4 Eksempler og oversættelser fra Holvoet (2014: 83, 106). Glosserne er forenklet en smule. 
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3 Materiale og metode 
Jeg har i forbindelse med denne undersøgelse excerperet eksempler på proksima-
tivt færdig fra en række tekster på traditionelt ømål og bornholmsk, de dialekter 
hvor konstruktionen ser ud til at være hyppigst optegnet (se afsnit 5 nedenfor ang. 
eksempler i de jyske ordbøger). Eftersom den dog ikke hører til de allermest fre-
kvente i sproget, måtte der samles en del materiale. En prøvesøgning i dialektkor-
pusset CorDiale gav kun ét belæg (som i øvrigt også indgår i mit fynske materia-
le), så jeg besluttede i stedet at lede i en række længere tekster. Meget bornholmsk 
materiale er nu tilgængeligt online (se nedenfor). For ømåls vedkommende har jeg 
selv lavet et udvalg af længere tekster. Jeg har i den forbindelse begrænset mig til 
tekster fra de overordnede områder Nordsjælland og Fyn; disse vil nedenfor dog 
blive suppleret med eksempler fra de andre ømål, bl.a. fra Ømålsordbogens sam-
ling. En oversigt over de undersøgte primærkilder gives i Tabel 1. I resten af artik-
len henviser jeg til fundstederne med forkortelserne i første spalte efterfulgt af 
sidetal, lemma (for Teinnæs) eller tekstnummer og sidetal (for Lund Larkan og 
BS). 
 
Forkortelse Kilde Belæg Område 
Kulsv. Uhrskov (1933), Kulsvierbogen 4 Nordsjælland Kollerød Kollerød (1978/1840), Min Historie 42 
Dial.ant. Nielsen (1978), Dansk dialektantologi I, 

s. 209–246 
2 

Fyn 
FS Andersen (1949), Fynsk Sind, s. 75–129 3 
BS Kuhre (1938), Borrinjholmska Sansâger 6 

Bornholm 
Lund Hawed Lund (1945), Hawed e mit 6 
Lund Larkan Lund (1935), Vår Larkan ryggar 15 
Lund Tider Lund (1944), Forr i Tider 5 
Teinnæs Teinnæs mfl. (2021/1923–1931) 11 
 

Tabel 1. Sproglige kilder 
 
Som man kan se af Tabel 1, er der tale om kilder af noget forskellig beskaffenhed, 
og der er også en vis spredning i tid. Den ældste kilde er fra 1840, mens andre 
stammer fra begyndelsen af det 20. århundrede. Noget af materialet er optegnet 
efter mundtlige meddelere (bl.a. Teinnæs og en af teksterne i Dial.ant.), andre er 
transkriberede lydoptagelser, mens atter andre er skrevne tekster, enten med dia-
lektortografi (Lund) eller på et dialektalt farvet skriftsprog (Kollerød). Mange – 
men ikke alle – kilder har selvbiografisk karakter. Man skal altså holde sig for øje 
at forskelle mellem teksterne evt. kan skyldes sprogforandring eller have med 
teksttypen at gøre. At der er flere eksempler hos Ole Kollerød end i de andre kil-
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der, skyldes nok denne selvbiografiske teksts omfang (over 200 håndskrevne si-
der) og stil. Kollerød fortæller i et levende sprog med hang til overdrivelse og 
bruger ofte proksimativt færdig som i (5) for at understrege situationens alvor; 
udover styrde forekommer prædikater som sulde ihiel, krapeerre og breste også i 
konstruktionen. Sådanne kontekster er måske mindre sandsynlige i de mere nøg-
ternt berettende tekster om gamle dage som er repræsenteret i fx Kulsv. (Uhrskov 
1933). 
 
(5) Da manden nu kom ing, og hand seer, at ieg sitter der, da var hand ferdig at styrde 

af skræk (Kollerød 165) 
 
I materialet i Tabel 1 fandt jeg samlet 94 eksempler på den proksimative brug af 
færdig. Jeg har suppleret disse med opslag i diverse ordbøger og dialektgramma-
tikker og i Ømålsordbogens seddelsamling, som er tilgængelig online. Da mange 
af belæggene i disse kilder dog er ganske korte og uden syntaktisk eller pragma-
tisk kontekst, har jeg ikke medtaget dem i optællingerne i afsnit 4, men der vil 
blive henvist til dem hvor det er relevant. Det skal også nævnes at der – selvom 
denne undersøgelse begrænser sig til ømål og bornholmsk – let kan findes belæg i 
andre skandinaviske dialektområder (jf. afsnit 5). En mere systematisk sammen-
ligning af konstruktionens brug i forskellige skandinaviske dialekter ville være et 
oplagt emne for en videre undersøgelse.  

Det bornholmske materiale i Tabel 1 blev tilgået via bornholmskordbog.ku.dk, 
hvor det er frit tilgængeligt og søgbart. For Teinnæs’ vedkommende er der tale om 
den del af materialet der var tilgængeligt primo juni 2021. Jeg søgte på forskellige 
mulige stavemåder af den bornholmske form af færdig; de attesterede former i 
teksterne er farru, PL farrua og to eksempler på SG.MASK farruer, jf. nedenfor. 
Belæggene fra de andre tekster blev enten excerperet manuelt eller ved at søge 
efter mulige stavemåder i skannede udgaver af teksterne. Efter at have samlet alle 
de eksempler jeg kunne finde, noterede jeg en række semantiske og grammatiske 
karakteristika for hvert eksempel, såsom subjektets animathed, forekomsten af 
præposition efter færdig og infinitivsyntagmets aktionsart. Disse vil blive præsen-
teret i det følgende afsnit. 
 
4 Betydning og brug i dialekterne 
Jeg vil nu begrunde analysen af færdig som proksimativ markør og redegøre for 
den formelle og funktionelle variation i materialet. Allerførst er det måske værd at 
gentage at det at færdig kan betyde ’lige ved’, er blevet påpeget af flere andre i 

https://bornholmskordbog.ku.dk/
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litteraturen og nævnes eksplicit i dialektordbøgerne; i den forstand er der altså 
ingen nyheder i det følgende. Det jeg håber at bidrage med, er dels en nøjere be-
skrivelse af den proksimative konstruktions grammatiske egenskaber, dels en 
kortlægning af hvilke af de traditionelle dialekter på øerne der brugte konstruktio-
nen, og i hvilken form. Derfor gives optællingerne i Tabel 2–4 nedenfor per tekst, 
så man kan sammenligne hvordan de forskellige kilder bruger konstruktionen. 
Som det vil vise sig, er der i hvert fald visse formelle forskelle mellem dialekter-
ne, nemlig i forhold til valget af præposition og om færdig kan bøjes. Jeg diskute-
rer også en mulig forskel mellem bornholmsk og de andre dialekter hvad angår 
færdigs betydning og hvilke prædikater det kan kombineres med. 
 
4.1 Den proksimative betydning 
I moderne dansk kan færdig kombineres med et verbalt komplement på i hvert 
fald to måder, som har beslægtede – men ikke identiske – betydninger. Det ene 
mønster, færdig med + at-infinitiv(syntagme), har TERMINATIV betydning og angi-
ver at en situation bliver bragt til ende: 
 
(6) Det var endnu lys aften, da han var færdig med at analysere sygejournalerne. 

(KorpusDK, Familie Journalen 1985) 
 
I det andet mønster, færdig til + at-infinitiv, angives det at nogen er parat til en 
bestemt situation. Det er ofte impliceret at en eller flere andre situationer går for-
ud, men dette behøver ikke nødvendigvis være tilfældet. I eksempler som (7) er 
færdig vel helt synonymt med parat eller klar:5 
 
(7) Jeg ved godt, jeg slet ikke er færdig til at blive gift og få børn endnu (KorpusDK, 

Femina 1985) 
 
Disse to mønstre forekommer også begge i traditionelt ømål, som (8–9) viser: 
 
(8) Nordsjællandsk 

di vå bevǝd færig mæ å mejǝ 
’de var blevet færdige med at meje’ (ØMO, færdig bet. 2.1) 

                                                 
5 En ganske uformel rundspørge på workshoppen om Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter 
(18.06.21) antyder at det især er jyske sprogbrugere som anvender færdig med betydningen ’parat’ 
som i (7). Den har tilsyneladende været mere udbredt tidligere, jf. ODS (færdig, bet. 1.1). 
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(9) Lollandsk 
nu æ Ane hær færi tæ aa jiftes 
’nu er Ane her færdig/klar til at blive gift’ (ØMO, færdig bet. 1.1) 

 
Den betydning jeg her med Heine (1994) har valgt at kalde PROKSIMATIV, adskil-
ler sig fra disse to andre betydninger. For det første angiver den – i modsætning til 
den terminative brug i (6) og (8) – at en situation skal til at indtræffe, ikke at den 
er bragt til ende. For det andet angiver den altid – i modsætning til ’parat’-
betydningen i (7) og (9) – at situationen er nær ved at finde sted. Det bliver særlig 
tydeligt når infinitivsyntagmet udtrykker noget uvelkomment, som i (10):6 
 
(10) da begynde hun at bande og torden, saa at ieg var ferdig at blive bange for hende. 

(Kollerød 182) 
?? ’… så jeg var klar til at blive bange for hende.’ 
OK ’… så jeg var lige ved at blive [el. nær var blevet] bange for hende’ 

 
Hvor færdig i tilfælde som (7) og (9) altså kan udskiftes med klar eller parat, må 
det i den proksimative brug parafraseres med lige ved, nær el.lign. En anden for-
skel er at færdig med proksimativ betydning kan bruges uden præposition, altså 
færdig + at-infinitiv som i (10), tilsyneladende i hele det undersøgte område (se 
afsnit 4.2 nedenfor). Dette synes ikke at være tilfældet ved de to andre mønstre. 
Endelig udmærker den proksimative brug sig ved tilsyneladende uden videre at 
kunne kombineres med tilstandsprædikater, som med verbet tro i det bornholmske 
eksempel i (11): 
 
(11) Å Rövarna ble så bonge, a di va farru å tro, a Varden skujlle forgå. 

»Røverne blev saa bange, saa de var ved at tro, at Verden skulde forgaa« (BS 9.90) 
 
Denne mulighed for at kombinere proksimativt færdig med tilstandsprædikater 
vender jeg tilbage til i afsnit 4.4. Bemærk endelig at farru i mit bornholmske ma-
teriale ikke forekommer med betydningen ’færdig’, kun i den proksimative brug 

                                                 
6 Den anonyme fagfællebedømmer spørger om ikke proksimativt færdig altid udtrykker noget 
uvelkomment. Dette er ofte tilfældet, men der er også undtagelser. Dels er der eksempler af typen 
være færdig at tro i materialet, hvor prædikatet i sig selv næppe kan siges at være specielt uvel-
komment. Dels forekommer konstruktionen forholdsvis hyppigt med inanimat subjekt (se afsnit 
4.3); i sådanne tilfælde kan der i hvert fald ikke være tale om at subjektet finder situationen uvel-
kommen. Der er altså næppe tale om en konventionaliseret del af konstruktionens betydning, men 
snarere en pragmatisk tendens. 



PROKSIMATIVT FÆRDIG ’LIGE VED’ I ØMÅL OG BORNHOLMSK   139 

 

(inkl. den bibetydning jeg diskuterer i afsnit 4.4). Ifølge Teinnæs (farruer) »høres 
det nu sjældent« i den oprindelige betydning. For betydningen ’færdig’ giver 
Teinnæs i stedet formerne færruer og færdier. Det ser altså ud til at farru i born-
holmsk i begyndelsen af det 20. årh. stort set havde opgivet den oprindelige be-
tydning ’færdig’ og var blevet en specialiseret proksimativ markør. 
 
4.2 Brug af præpositionerne ved og til 
Som nævnt kombineres færdig med med når det har terminativ betydning, og med 
til når det har betydningen ’parat’. Hvad angår den proksimative brug, findes der 
tre muligheder i kilderne: ingen præposition, ved og til. Som Tabel 2 viser, fore-
kommer ved i to af mine ømålskilder, mens til kan findes i de bornholmske kilder. 
Varianten uden præposition er belagt både i ømål og bornholmsk. 
 
Tekst – ved til I alt 
Kulsv. 4   4 
Kollerød 41 1  42 
Dial.ant. 2   2 
FS  3  3 
BS 6   6 
Lund Hawed   6 6 
Lund Larkan   15 15 
Lund Tider   5 5 
Teinnæs 4  7 11 
 

Tabel 2. Præposition efter proksimativt færdig 
 
For bornholmsk gælder det at varianten uden til/te bruges i BS (af to forskellige 
meddelere), mens Lund konsekvent skriver farru te. I Teinnæs’ bornholmske op-
tegnelser er der fire eksempler uden præposition og syv med te, heraf et enkelt 
med præpositionen i parentes, jf. (12): 
 
(12) hon e farru (te) å varra lid skarnajtu såmma ti(d)er (Teinnæs farruer) 

’hun er tilbøjelig til lige ved at være lidt uvorn sommetider’ 
 
I ømålsteksterne finder vi ved i FS i to tekster af samme forfatter (Morten Korch). 
De to fynske meddelere i Dial.ant. bruger varianten uden præposition. Denne fin-
der vi også hos fire forskellige nordsjællandske meddelere i Kulsv. Kollerød er et 
interessant tilfælde. Han bruger ved ét enkelt sted, nemlig første gang han anven-
der proksimativt færdig i selvbiografien, jf. (13). Derefter skifter han til varianten 
uden præposition, jf. (14), som han anvender konsekvent. Det kunne se ud som 
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om han først har afprøvet varianten med ved og derefter har ombestemt sig (se 
Larsen [1978: xii] for et par andre eksempler på hvordan Kollerød eksperimente-
rer med udtrykket). 
 
(13) Da hand konde raabe en quartmiil med den [en råber], da var det it ubehagelig 

noget, naar hand satt den dievel for mine ørne og raabt mig an i mit hoved, saa at 
det var færdi ved at gaa i tusende støgere. (Kollerød 9) 

(14) […] og tellige trykket hand mig ned i snavset, saa at ieg var færdi at qvæles. (Kol-
lerød 10) 

 
ØMO indeholder eksempler på alle tre mønstre. Der er dog kun to belæg med 
færdig til, fra hhv. Sydfyn og Lolland; ØMO’s seddelsamling indeholder yderlige-
re to belæg, et fra Tåsinge og et fra samme sydfynske kilde som eksemplet i ord-
bogen. Færdig ved er derimod optegnet i hele ordbogens område, fra sydømålene 
muligvis noget sjældnere end på Sjælland og Fyn (med øer). Varianten uden præ-
position findes ligeledes overalt i ordbogens område (fra Ærø kun med et enkelt 
belæg, men det er nok et tilfælde).7 

Sammenfattende kan man altså sige at færdig + at-infinitiv findes i hele det 
undersøgte område, men at varianten med til i hvert fald har været gængs i born-
holmsk, varianten med ved i ømålene. Man kunne overveje om der er en sammen-
hæng mellem brug af præposition og de forskellige subjekts- og prædikatstyper 
jeg diskuterer i afsnit 4.3 og 4.4. nedenfor. Dette ser dog ikke ud til at være tilfæl-
det. Proksimativt færdig uden præposition forekommer med alle fire prædikatsty-
per og med animate såvel som inanimate subjekter. Det samme gælder proksima-
tivt færdig med præposition. Der er altså ingen kategorisk forskel mellem disse 
mønstre; om der kunne være en statistisk forskel, er materialet her for begrænset 
til at kunne afsløre. Det samme gælder den historiske udvikling. I de få ældre kil-
der jeg har søgt i (se afsnit 5), er brugen med til dominerende, men om dette er 
den oprindelige variant, må undersøges i et større historisk materiale. 
 
4.3 Type af subjekt 
Jeg har også opgjort antallet af animate (besjælede) og inanimate (ubesjælede) 
subjekter i konstruktionen, jf. Tabel 3. Dette fortæller ikke noget direkte om fær-
digs betydning, men kan være interessant at se nærmere på fordi det giver en indi-
kation af færdigs konstruktionsmuligheder. Manglende ’subjektstyring’ (subject 

                                                 
7 Tak til Asgerd Gudiksen for relevante kommentarer om ØMO’s belægsamling. 
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selection) ses i grammatikaliseringslitteraturen ofte som tegn på at en konstruktion 
er blevet omfortolket til tempus- eller aspektmarkør (jf. Heine 1994). 

Som Tabel 3 viser, kan proksimativt færdig optræde både med animate og 
inanimate subjekter. For fuldstændighedens skyld har jeg for de animate subjek-
ters vedkommende skelnet mellem mennesker og dyr. Af de 94 belæg i materialet 
har 14 inanimat subjekt, 80 animat. At der er en overvægt af animate subjekter, er 
ikke overraskende. Det er heller ikke så underligt at Kollerød især har menneske-
lige subjekter – der er tale om en selvbiografi, og 27 af forekomsterne i Tabel 3 er 
førstepersonsubjekter (ieg, vi eller et syntagme hvor ieg indgår). Disse er selvføl-
gelig opgjort som menneskelige. 
 
Tekst ANIM INANIM I alt 
 Msk. Dyr   
Kulsv 4   4 
Kollerød 39  3 42 
Dial.ant. 1 1  2 
FS 2  1 3 
BS 3  3 6 
Lund Hawed 5  1 6 
Lund Larkan 10 1 4 15 
Lund Tider 4 1  5 
Teinnæs 7 2 2 11 
 

Tabel 3. Animate og inanimate subjekter 
 
Proksimativt færdig er altså belagt med inanimate subjekter i alle de undersøgte 
områder. Om dette kan fortælle os noget videre om denne brug af færdig, afhæn-
ger dog af om de andre konstruktioner med verbalt komplement optræder med 
inanimate subjekter. Dette har jeg ikke undersøgt systematisk, men der er i hvert 
fald ikke nogen eksempler på inanimate subjekter i ØMO hverken ved ’parat’-
betydningen (færdig, bet. 1.1) eller den terminative betydning (færdig, bet. 2.2). 
Dette bør dog undersøges nærmere. 

 
4.4 Type af prædikat 
Endelig har jeg analyseret typen af prædikat i konstruktionen. Jeg har her anvendt 
den klassiske inddeling i aktionsarterne (situationstyperne) tilstand, aktivitet, ac-
complishment og achievement som går tilbage til Vendler (1957). De tre første er 
durative – har udstrækning i tid – mens achievements er punktuelle og ikke har 
tidslig udstrækning. De to sidste typer, accomplishments og achievements, har det 
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tilfælles at de er teliske, dvs. har et indbygget slutpunkt. Jeg giver et eksempel på 
hver af disse typer i (15–18).8 
 
(15) De elsker dialektforskning. TILSTAND 

(16) De klatrede i bjerge i en uge. AKTIVITET 

(17) De besteg Mount Everest på en uge. ACCOMPLISHMENT 

(18) De erkendte deres fejltagelse i samme nu.  ACHIEVEMENT 
 
Resultaterne af analysen af aktionsarter vises i Tabel 4. To eksempler (under ’An-
det’) kunne jeg ikke analysere, det ene fordi der ikke er noget infinitivsyntagme, 
det andet fordi der er tale om en løsrevet eksempelsætning uden kontekst (se 
Teinnæs, vijljsammer). Det første, hvor farru te tager en komplementsætning, 
vender jeg tilbage til nedenfor (se eks. 26). 
 
Tekst Tilstand Aktivitet Accomp. Achiev. Andet I alt 
Kulsv.    4  4 
Kollerød 3  14 25  42 
Dial.ant.    2  2 
FS   1 2  3 
BS 1 1 2 2  6 
Lund Hawed 5 1    6 
Lund Larkan 13 1   1 15 
Lund Tider 4  1   5 
Teinnæs 4 1 5  1 11 
 

Tabel 4. Infinitivsyntagmets aktionsart 
 
Som tabellen viser, bruges proksimativt færdig i ømålsteksterne primært ved ac-
complishment- og (især) achievement-prædikater; et eksempel på hver af disse 
gives i (19–20). Hos Kollerød bruges konstruktionen desuden enkelte gange ved 
tilstandsprædikater, som vist i (21). 
 
(19) ACCOMPLISHMENT 

Det var en Sommer, vi hae saadan en grusom Tørre, baade Korn og Græs var ved 
at svies væk, og Roerne var fære ved at gaa i Jorden igen. (FS 126) 

                                                 
8 Eksemplerne i (16–18) er fra Engberg-Pedersen mfl. (2019: 152). Jeg har her udeladt en femte 
type, såkaldte SEMELFAKTIVER som nyse og blinke, som ikke optræder i materialet fra bornholmsk 
og ømål. For mere information om sådanne verber og om aktionsart generelt, se Engberg-Pedersen 
mfl. (2019: 150–154) og Comrie (1976: kap. 2). Der er desværre ikke nogen etableret dansk termi-
nologi for de noget uigennemskuelige termer accomplishment og achievement. 
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(20) ACHIEVEMENT 
Jørrn aa Drengene di grined, saa de vaa færr aa flæks (Kulsv. 134) 

(21) TILSTAND 
ia, di er ferdig at bilde dem ing, at di er meer en som kongen, naar di faar politis-
kælt paa bryst og saa in stok i haanden at prylle folk af med. (Kollerød 193) 

 
Dette svarer nogenlunde, men ikke helt, til de litauiske forhold som Holvoet be-
skriver. Ifølge Holvoet (2014: 102–108) forekommer proksimativt baigti i litauisk 
med accomplishment- og achievement-prædikater, men aldrig med aktiviteter. For 
tilstande gælder det tilsyneladende at proksimativt baigti kun kan bruges ved præ-
dikater der betegner overgange fra én tilstand til en anden (Holvoet 2014: 108–
111). Et dansk eksempel kunne være huske i betydningen ’komme i tanke om’. 
Det er ikke helt klart for mig hvorfor Holvoet analyserer disse som en form for 
tilstandsprædikater i stedet for achievements, men uanset hvad ser forholdene i 
litauisk og ømålsmaterialet ud til at være mere eller mindre sammenlignelige. 

I det bornholmske materiale er forholdene anderledes. Her optræder konstruk-
tionen tilsyneladende i højere grad med tilstandsprædikater, i hvert fald hos Tein-
næs og Lund, jf. (22). Der er desuden eksempler på proksimativt færdig med akti-
vitetsprædikater, som (23), men det ser ud til at betydningen her er en lidt anden. I 
stedet for at angive at situationen er lige ved at finde sted, angiver farru her snare-
re at der er en tendens eller tilbøjelighed til at situationen indtræffer: 
 
(22) TILSTAND 

Veddan kanj ded varra, a Brød va farru te å varra mollut i Dâ? (Lund Larkan 
2.105) 
’Hvordan kan det være at brødet var lige ved at være muggent i dag?’ 

(23) AKTIVITET 
[…] å Fâr va âu farru te å sjæjla på’nj; hanj spellada ju som enj ræjti Kluderhâz. 
(Lund Hawed 52) 
’… og far var også tilbøjelig/slem til at skælde på ham; han spillede jo [whist] som 
en rigtig klodrian’ 

 
Det er muligt at man bør analysere betydningen af farru i (23) som en anden end 
den proksimative, fx som en form for tilbøjeligheds- eller habitualisbetydning. 
Det er dog værd at påpege at der er flere bornholmske eksempler hvor farru lige 
så vel kan oversættes ’lige ved’ som ’tilbøjelig til’, jf. (24–25): 
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(24) jâ e farru å tro a ded e sânt (Teinnæs farruer) 
’jeg er tilbøjelig til [el. lige ved] at tro det er sandt’ 

(25) Ja, jâ e farru te å hojle me daj Pâul; men vår ska Penjana komma frå te ded, sâ 
Jørn. (Lund Larkan 2.106) 
’Ja, jeg er tilbøjelig til [el. lige ved] at holde med dig, Poul, men hvor skal pengene 
til det komme fra, sagde Jørn.’ 

 
Uanset hvilken analyse man vælger, ser det dog ud til at bornholmsk farru opfører 
sig anderledes end færdig i ømålsdialekterne. Jeg har ikke fundet nogen klare ek-
sempler med aktivitetsprædikater hverken i mit ømålsmateriale eller i ØMO’s 
seddelsamling, og der ser heller ikke ud til at være nogen belæg med betydningen 
’tilbøjelig til’ – det tætteste vi kommer på denne, er eksempler med verbet tro, 
parallelt med det bornholmske eksempel i (24): »i forb[indelsen] være færdig at 
tro ngt være lige ved at tro ngt« (ØMO, færdig bet. 1.2). Men disse kan altså også 
analyseres som eksempler på den »almindelige« proksimative brug. 

Endelig skal et enkelt bornholmsk eksempel nævnes hvor farru følges af en 
komplementsætning i stedet for et infinitivsyntagme: 
 
(26) De va farru te, a hanj âu hadde fåd våda Iven, då hanj høre vår kjesammer Pâul va 

(Lund Larkan 2.125) 
’Det var lige før han også havde fået våde øjne da han hørte hvor bedrøvet Poul 
var’ 

 
Dette synes at være et meget marginalt fænomen. Der må undersøges mere born-
holmsk materiale for at afgøre om eksemplet i (26) er helt isoleret. ØMO (færdig 
bet. 1.2) giver to sjællandske eksempler, og jeg har ikke kunnet finde andre end 
disse to i seddelsamlingen: 
 
(27) Nordsjællandsk (Gundsømagle) 

å så va han lie færi a tårene sto ham i øjnene 

(28) Nordvestsjællandsk (Tømmerup v. Kalundborg) 
[de æ färǝð vJ glæmɹ ǝð] dvs det er lige ved at .. 

 
4.5 Færdigs bøjning i bornholmsk 
Før jeg ser nærmere på konstruktionens udbredelse i ældre tid, vil jeg kort nævne 
færdigs bøjningsforhold i bornholmsk. Som allerede omtalt er de eneste eksem-
pler hvor færdig har et bøjningssuffiks, fra det bornholmske materiale. Det drejer 
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sig om SG.MASK-suffikset -er og PL-suffikset -a. Det første forekommer i to ek-
sempler i Teinnæs’ optegnelser, jf. (29), og findes desuden i et enkelt af Espersens 
eksempler, jf. (30): 
 
(29) ja, jâ e nu farruer te å villa gje Nels ræt dær (Teinnæs farruer) 

’ja, jeg er nu tilbøjelig til [el. lige ved] at ville give Niels ret der’ 

(30) hajn e farruer å varra hall nålier (Espers., farruer adj.) 
’han er lige ved at være rent elendig’ 

 
Pluralisformen farrua er næsten lige så sjælden. Der er to eksempler i BS (se [2] 
ovenfor) og to hos Teinnæs, hvor det ene dog har a’et i parentes: 
 
(31) di (ɔ: urterne) e farru(a) te å vâusa dærimæl âu (Teinnæs farruer) 

’de er også tilbøjelige til at vokse derimellem’ 
 
Dette kunne selvfølgelig skyldes at næsten alle subjekter i materialet var i femini-
num singularis, hvor formen jo ville være farru uden bøjningssuffiks. Dette er dog 
ikke tilfældet – der forekommer subjekter i maskulinum, neutrum og pluralis i 
materialet som alle har farru uden suffiks, jf. (32–34): 
 
(32) vâunijnj [MASK] e farru å røsta asjilt vært åjansblikk (Teinnæs åjensblikk) 

’vognen er lige ved at ruste fra hinanden hvert øjeblik’ 

(33) mitt Jyr [NEUT] e farru å sprikka (BS 5.65) 
’mit yver er lige ved at sprække’ 

(34) ajle Tjænestedrænjana [PL] va farru te å varra bonge for’ejn (Lund Tider 63) 
’alle tjenestedrengene var nærmest bange for ham [en slagsbror]’ 

 
Det proksimative farru i bornholmsk har altså fakultativ genus- og numerusbøj-
ning, som vist i Tabel 5. Ved maskulinum-subjekter kan man bruge farruer eller 
farru, ved subjekter i pluralis farrua eller farru, og ved femininumsord kun farru. 
Neutrumsformen farrut er ikke belagt i mit materiale, men Espersen giver følgen-
de eksempelsætning, som altså er den eneste jeg har fundet: 
 
(35) ded e farrut el. (almindeligere) farru’ å varra kālt ida (Espers., farruer) 

’det er lige ved at være [el. det er nærmest] koldt i dag’ 
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 SG PL 
MASK farru(er) 

farru(a) FEM farru 
NEUT farru(t) 
 

Tabel 5. Farrus bøjning i bornholmsk 
 
5 Ældre kilder og andre dialekter 
Som nævnt i afsnit 3 findes proksimativt færdig også uden for ømål og born-
holmsk. Noget tyder faktisk på at konstruktionen tidligere har været udbredt over 
et større fastlandsskandinavisk område, men i løbet af det 19. århundrede blev 
mindre almindelig i københavnsk og kom til at blive opfattet som et ikke-
standardtræk i dansk. Jeg vil her give et kort overblik over konstruktionens udbre-
delse i ældre dansk og i andre dialekter og derefter følge dens udvikling og for-
svinden fra standardsproget hen mod 1900. 

JO har enkelte eksempler på konstruktionen med ved og uden præposition, 
som begge siges at forekomme »sporadisk«. Den sidste variant er (vel ved en fejl) 
oplistet under »færdig til«, men der gives ingen eksempler med til og proksimativ 
betydning i ordbogen. I (36) ses et eksempel med ved. Espegaard (1972) giver to 
eksempler fra vendelbomål, jf. (37). Feilberg (færdig, bet. 3) har eksempler fra 
vendelbomål, midtøstjysk og sønderjysk. Konstruktionen nævnes ikke i de sydsle-
svigske ordbøger (Bjerrum & Bjerrum 1974; Nielsen & Nyberg 1995). I Angel er 
færdig kun optegnet med betydningen ’færdig’; i Fjolde var færdig tilsyneladende 
helt uddødt som selvstændigt adjektiv og erstattet af klar (se Bjerrum & Bjerrum 
[1974] under færdig og klar, bet. 2–3). 
 
(36) Sydsamsisk 

[a æ så ˈkji’ə ˈöw’ər ə så a æ ˈfarə ˈwi’ə å go ˈłøwi i ˈju’ərn] 
»jeg er så ked af det, at jeg er lige ved at gå levende i jorden« (JO, færdig, bet. 7.2) 

(37) Vendelbomål 
hon er fare å grææe, nær hon sij’jer såå’nt nooe (Espegaard 1972, færdig, bet. 1) 

 
Proksimativt færdig ser også ud til at være eller have været udbredt i norsk og 
svensk, i hvert fald i nogle dialekter. (38–41) giver blot et lille udvalg: 
 
(38) Norsk (1935, forf. fra Vestlandet) 

han var ferdig til å siga saman av trøyttleik (NO, ferdig, bet. 1) 

(39) Ældre svensk (Then Swänska Argus, 1733) 
Hos dem, som äro färdige at stiga ned i grafven (SAOB, färdig, bet. 4.c) 
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(40) Finlandssvensk (Björkö) 
an va jɷ fä:ḍi ti ga ihä:ḷ (:nära att omkomma i snöstormen) (OFSF, färdig) 
’han var jo nær ved at omkomme’ 

(41) Moderne svensk 
hon var färdig att spricka av ilska (SO, färdig bet. 2) 

 
De ældste danske eksempler jeg har fundet, er fra det 17. årh., bl.a. hos Leonora 
Christina, som har to eksempler på ferdig til, jf. (42). Samme variant findes hos 
Mathias Moth, som vist i (43): 
 
(42) Wii want oc ded der weed, att Loppers Mangfoldighed plagede os Dag oc Nat, oc 

ware de hender meere wedhængende end som mig, saa hun war offte ferdig til att 
græde (Jammers Minde [ca. 1696]; Hjort & Nielsen 1998: 250) 

(43) Hand har drukken sâ meget, at hand er ferdig til at spye. (Moth, ferdig) 
 
Op gennem det 18. og 19. årh. træffer man hyppigt konstruktionen i forskellige 
tekstgenrer. Holberg bruger den ret ofte i replikker, enten med til eller uden præ-
position (se Holb., færdig, bet. 3). Der kan findes flere eksempler bl.a. hos Kier-
kegaard (44) og i Molbechs danske ordbog (45). Molbech skriver »dagl. Tale« om 
(45), men det er vist blot udtrykket dø af sult dette sigter til. (46) er fra et referat 
fra et møde i Folketinget; taleren er højesteretssagfører C.C.V. Liebe (f. 1820). Se 
ODS (færdig, bet. 1.2) for flere eksempler. 
 
(44) jeg er færdig at døe af Hede i disse smaa Værelser (Stadier paa Livets Vei; Kierke-

gaard 2013/1845: 243) 

(45) Han var færdig (eller færdig ved) at døe af Sult. (Molbech, færdig) 

(46) det er det Sædvanlige ved den Slags Leiligheder, at der ikke faaes de tilstrækkelige 
Oplysninger om Deeltagelsen deri, og jeg er færdig ved at sige, at det er ret heldigt 
(Folketingets forhandlinger 1862–63, spalte 5129) 

 
Spørgsmålet er hvornår konstruktionen forsvandt ud af dansk skriftsprog og ikke-
dialektalt talesprog. Der er i hvert fald to måder man kan undersøge dette på. Dels 
kan man sammenligne forskellige versioner af samme tekst, fx ældre og nyere 
udgaver eller oversættelser. Dels kan man forsøge at finde ’metalingvistisk’ evi-
dens i form af ordbogsforklaringer eller andre kommentarer. Jeg har ikke foretaget 
nogen grundige undersøgelser af denne art, men vil her blot give et par eksempler 
på at disse strategier evt. kunne være givtige. 



148 SUNE GREGERSEN 
 

 

I forhold til sammenligning af ældre og nyere versioner af tekster har Jensen 
(1929: 207–208) i sit studie af H. C. Andersens sprog peget at færdig ’på nippet 
til’ nogle gange er rettet i andenudgaven af Samlede Skrifter fra 1876–80. Sml. 
(47a) med Andersens oprindelige formulering med den senere formulering i (47b). 
I de fleste tilfælde får konstruktionen dog lov at blive stående. (47c) er uændret i 
andenudgaven. 
 
(47) H. C. Andersen, »Den standhaftige Tinsoldat« 

a. men skjøndt de vare færdig ved at træde paa ham, kunde de dog ikke see ham 
(1838, udg. Dal 1963: 122) 

b. men skjøndt de vare nær ved at træde paa ham, kunde de dog ikke see ham 
(1879: 130) 

c. det rørte Tinsoldaten, han var færdig ved at græde Tin, men det passede sig 
ikke (1838, udg. Dal 1963: 124; 1879: 132) 

 
En anden teksttype man med fordel kunne se nærmere på, er forskellige bibel-
oversættelser fra det 19. og begyndelsen af det 20. årh. Til det brug ville det være 
praktisk at have et søgbart korpus med bibeloversættelser svarende til det nyligt 
etablerede EDGeS-korpus som beskrevet af Bouma mfl. (2020). 

Den anden mulighed er at lede efter metalingvistisk evidens. Dette kunne fx 
være ordbogsartikler som forklarer konstruktionen, eller sprogrøgtere som advarer 
mod den. Jeg har kun fundet et enkelt eksempel på det første. I 1. udg. af Ordbog 
over Gadesproget (Kristiansen 1866) er proksimativt færdig ikke medtaget, men i 
2. udg. har det fået et opslag. Her hedder det at færdig (ved) at betyder ’lige ved 
at, paa Nippet til at’ (Kristiansen 1908, færdig, bet. 2). Redaktørerne må altså ha-
ve ment at konstruktionen tilhørte »Sproget, saaledes som det i Reglen tales i Be-
folkningens lavere Lag« (Kristiansen 1908, forordet) og havde brug for et ord-
bogsopslag. Jeg har ikke fundet lignende metalingvistisk evidens andre steder, 
men har også kun kigget usystematisk i mulige relevante kilder. Det ser dog ud til 
at proksimativt færdig kunne være en interessant lingvistisk variabel at se nærme-
re på hvis man vil undersøge standardsprogets udvikling i det 19. årh. 

 
6 Afslutning 
I dette bidrag har jeg undersøgt en konstruktion i ømål og bornholmsk som hidtil 
ikke har påkaldt sig nogen synderlig opmærksomhed. Som jeg har understreget 
ovenfor, nævnes proksimativt færdig ganske vist i ordbøgerne, men jeg har her 
forsøgt at indkredse dens betydning og grammatiske egenskaber nærmere. Materi-
alet tyder på at der har været både formelle og semantiske forskelle mellem ømål 
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og bornholmsk. Dels har det bornholmske farru fakultativ genus- og numerusbøj-
ning, dels forekommer det i bornholmsk relativt ofte med (bi)betydningen ’tilbø-
jelig til’. Endelig er der variation i brugen af præposition: færdig ved synes at ha-
ve være relativt udbredt i ømål, mens man i bornholmsk foretrak præpositionen 
til, som kun er yderst sporadisk belagt i ØMO’s materiale. I hele det undersøgte 
område finder vi dog også varianten færdig + at-infinitiv uden præposition. 

Jeg har også påpeget at proksimativt færdig tidligere synes at have været al-
mindeligt udbredt i de fastlandsskandinaviske dialekter; det er belagt i både jyske, 
svenske og norske dialekter. Eventuelle forskelle og ligheder mellem disse har jeg 
ikke undersøgt, men i lyset af forskellene mellem ømål og bornholmsk bør man 
ikke automatisk antage at konstruktionen opfører sig på samme måde i alle dialek-
terne. Dette bør altså undersøges nærmere. Det ville også være interessant at se 
nærmere på hvordan de skandinaviske konstruktioner adskiller sig fra litauisk 
baigti (Holvoet 2014) og andre proksimative konstruktioner i verdens sprog. 

Endelig har jeg kastet et blik på proksimativt færdig i ældre danske tekster, 
hvor det er belagt i hvert fald fra det 17. til det 19. årh. Pedersen (2004) advarer 
mod at man uden videre anvender moderne sociolingvistiske begreber på ældre 
sprogstadier, og ifølge denne betragtning bør man nok ikke sige at proksimativt 
færdig tilhørte ’standardsproget’ på denne tid. Man kan dog sige at konstruktionen 
ikke ser ud til at have været begrænset til bestemte sociale lag. I midten af det 19. 
årh. anvendes den både af Kollerød og Kierkegaard, men omkring 1900 har i hvert 
fald nogle opfattet den som karakteristisk for ’gadesproget’. Det ser altså ud til at 
proksimativt færdig ikke fik lov at komme med i det moderne standardsprog som 
ifølge Pedersen for alvor begyndte at tage form i slutningen af det 19. årh. Derfor 
må konstruktionen i begyndelsen af det 20. årh. have været påfaldende når den 
optrådte hos dialekttalende, og det er måske nok en medvirkende årsag til at vi 
finder den optegnet i rigt mål i Ømålsordbogens materiale. 
 
Litteratur 
Andersen, Harry (udg.) 1949: Fynsk Sind. Et Udvalg af fynsk Dialektdigtning i 

Vers og Prosa. Odense: Skandinavisk Bogforlag. 
Andersen, H.C. 1879: Samlede Skrifter, 2. udg., bd. 13. København: Reitzel. 
Bjerrum, Marie & Anders Bjerrum 1974: Ordbog over Fjoldemålet. København: 

Akademisk Forlag. 
Bouma, Gerlof mfl. 2020: The EDGeS Diachronic Bible Corpus. Language Re-

sources and Evaluation (LREC 2020). 5232–5239. 
Comrie, Bernard 1976: Aspect. Cambridge: Cambridge University Press. 



150 SUNE GREGERSEN 
 

 

CorDiale: Det Danske Dialektkorpus. https://cordiale.ku.dk. 
Dal, Erik (udg.) 1963: H. C. Andersens Eventyr, bd. 1. København: Reitzel. 
Engberg-Pedersen, Elisabeth, Kasper Boye & Peter Harder 2019: Semantik. Fre-

deriksberg: Samfundslitteratur. 
Erelt, Mati & Helle Metslang 2009: Some notes on proximative and avertive in 

Estonian. Linguistica Uralica 45(3). 178–191. 
Espegaard, Arne 1972: Vendsysselsk Ordbog. Hjørring: Vendsyssel Tidende. 
Espers. = J.C.S. Espersen 1908: Bornholmsk Ordbog. København: Bianco Luno. 
Fehn, Anne-Maria 2016: A grammar of Ts’ixa (Kalahari Khoe). Ph.d.-afhandling, 

Universität zu Köln. 
Feilberg, H.F. 1886–1914: Ordbog over jyske almuesmål. København: Thiele. 
Heine, Bernd 1992: Grammaticalization chains. Studies in Language 16(2). 335–

368. 
Heine, Bernd 1994: On the genesis of aspect in African languages: The proxima-

tive. Berkeley Linguistics Society 20 (Special session). 35–46. 
Heltoft, Lars & Marita Akhøj Nielsen 2019: Fra gammeldansk til nutidsdansk. 

Hjort mfl. (red.). 129–225. 
Holb. = Aage Hansen, Sv. Eegholm-Pedersen & Christopher Maaløe (udg.) 1981–

1988: Holberg-Ordbog. https://holbergordbog.dk. 
Holvoet, Axel 2014: Phasal and proximative complementation: Lithuanian baigti. 

Baltic Linguistics 5. 81–122. 
Hjort, Ebba mfl. (red.) 2019: Dansk Sproghistorie 3: Bøjning og bygning. Aarhus: 

Aarhus Universitetsforlag. 
Hjort, Poul Lindegård & Marita Akhøj Nielsen (udg.) 1998: Leonora Christinas 

Jammers Minde. https://tekster.kb.dk/adl. 
Jensen, Anker 1929: Studier over H. C. Andersens Sprog. Haderslev: Nielsen. 
JO = Jysk Ordbog. http://jyskordbog.dk. 
Kalkar, Otto 1976: Ordbog til det ældre danske Sprog. https://kalkarsordbog.dk. 
Kierkegaard, Søren 2012 [1845]: Stadier paa Livets Vei. http://sks.dk/. 
Kollerød, Ole Pedersen (forf.) & Else Margrethe Ransy (udg.) 1978 [1840]: Min 

Historie. København: Foreningen Danmarks Folkeminder. 
KorpusDK. https://ordnet.dk/korpusdk/. 
Kristiansen, V. 1866: Ordbog over Gadesproget. København: Hagerup. 
Kristiansen, V. 1908: Ordbog over Gadesproget, 2. udg. København: Hagerup. 
Kuhre, J.P. (udg.) 1938: Borrinjholmska Sansâger. København: Schønberg. 
Kuteva, Tania 2001: Auxiliation. Oxford: Oxford University Press. 

https://holbergordbog.dk/
https://tekster.kb.dk/adl
http://jyskordbog.dk/
https://kalkarsordbog.dk/
https://ordnet.dk/korpusdk/


PROKSIMATIVT FÆRDIG ’LIGE VED’ I ØMÅL OG BORNHOLMSK   151 

 

Kuteva, Tania mfl. 2019: World lexicon of grammaticalization, 2. udg. Cam-
bridge: Cambridge University Press. 

König, Christa 1993: Aspekt im Maa. Køln: Institut für Afrikanistik, Universität 
zu Köln. 

Larsen, Michael 1978: Om ortografien og sproget. Kollerød & Ransy. xii–xv. 
Lund, Otto J. 1935: Vår Larkan ryggar. Aakirkeby. 
Lund, Otto J. 1944: Forr i Tider. Allinge. 
Lund, Otto J. 1945: Hawed e mit. Allinge. 
Mathur, Ramesh 1962: Compound verbs in Jaisi’s Padmavata. Bulletin of the 

Philological Society of Calcutta 3(2). 64–71. 
Molbech = Chr. Molbech 1854: Dansk Ordbog, 2. udg. København: Gyldendal. 
Moth = Marita Akhøj Nielsen (udg.) 2013: Moths Ordbog. 

https://mothsordbog.dk. 
Nielsen, Bent Jul & Magda Nyberg 1995: Ordbog over den danske dialekt i An-

gel. København: Reitzel. 
Nielsen, Niels Åge (udg.) 1978: Dansk dialektantologi I. Østdansk og ømål. Kø-

benhavn: Hernov. 
NO = Norsk Ordbok. Oslo: Det Norske Samlaget. 1966–. 
ODS = Ordbog over det danske Sprog. https://ordnet.dk/ods. 
OFSF = Ordbok över Finlands svenska folkmål. https://kaino.kotus.fi/fo/.  
Pedersen, Inge Lise 2004: Sprogbrug i 1800-tallet i nutidig belysning: forudsæt-

ninger og faldgruber. Danske talesprog 5. 141–159. 
Pedersen, Karen Margrethe 2009: Bornholmsk dialektsyntaks. Henrik Hovmark, 

Iben Stampe Sletten & Asgerd Gudiksen (red.) I mund og bog. København: 
Museum Tusculanum. 249–262. 

Pedersen, Karen Margrethe 2019a: Bøjning. Hjorth mfl. (red.). 277–301. 
Pedersen, Karen Margrethe 2019b: Syntaks. Hjorth mfl. (red.). 303–336. 
Pustet, Regina 2008: The Lakota aspect/modality markers -kinica and tkhá. Wer-

ner Abraham & Elisabeth Leiss (red.), Modality–aspect interfaces. Amster-
dam: Benjamins. 331–355. 

Reh, Mechthild 1985: Die Krongo-Sprache (Nìinò Mó-dì). Berlin: Reimer. 
Romaine, Suzanne 1999: The grammaticalization of the proximative in Tok Pisin. 

Language 75(2). 322–346. 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok. https://www.saob.se/. 
SO = Svensk ordbok. https://svenska.se/so/. 

https://mothsordbog.dk/
https://ordnet.dk/ods
https://kaino.kotus.fi/fo/
https://www.saob.se/
https://svenska.se/so/


152 SUNE GREGERSEN 
 

 

Teinnæs, Th., P.K. Stibolt & Aage Rohmann 2021 [1923–1931]: Th. Teinnæs’ 
Måloptegnelser [A-F, S-Å]. https://bornholmskordbog.ku.dk/. Besøgt 
04.06.2021. 

Thorsen, P.K 1894: Sprogarten på Sejerø. København: Thiele. 
Uhrskov, Anders (udg.) 1933: Kulsvierbogen: Skildringer paa nordsjællandsk 

Folkemaal. København: Gyldendal. 
Vendler, Zeno 1957: Verbs and times. The Philosophical Review 66. 143–160. 
ØMO = Ømålsordbogen. København: Afdeling for Dialektforskning. 1992–. 
 
Sune Gregersen 
Undervisningsassistent, ph.d. 
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
Københavns Universitet 
s.gregersen@hum.ku.dk 

https://bornholmskordbog.ku.dk/


Utbrytningsliknande konstruktioner i skånska 
 
Av DAVID HÅKANSSON & HENRIK ROSENKVIST 
 
 

I både skånska och danska dialekter finns flera konstruktioner som påminner 
om, men långt ifrån är identiska med, standardsvenska utbrytningssatser. I 
denna artikel ger vi en bakgrund till dessa utbrytningsliknande konstruktioner 
och kartlägger den variation som finns i skånska beträffande såväl grammatiska 
egenskaper (som bl.a. val av subjekt och bisatsinledare) som pragmatisk funk-
tion. Vi tar sedan skillnaderna mellan konstruktionerna som en utgångspunkt för 
en fördjupad diskussion där vi relaterar de skånska utbrytningsliknande kon-
struktionerna till andra liknade satsfogningstyper: utbrytningar, presenteringar 
och konstruktioner med egentligt subjekt. Särskild uppmärksamhet ägnar vi åt 
en explanativ konstruktion som vi betraktar som en särskild typ av relativ sats-
fogning. 

 
 
 
 
1 Inledning* 
I grammatiska beskrivningar urskiljs vanligen utbrytningen (da. sætningskløvning) 
som en särskild typ av satsfogning. I svenskt standardspråk består denna konstrukt-
ion prototypiskt av en kombination av över- och underordnad sats enligt mönstret 
’det är X som Y’:  
 
(1) Det är bilen som han inte vill sälja.             (SAG I: 235) 
 
I traditionellt skånskt talspråk finns flera exempel på satsfogningar som på olika 
sätt erinrar om utbrytningar, men som inte överensstämmer med den modern-
svenska konstruktionen. Några belysande exempel1 ges i (2): 

                                                 
* Huvuddragen av innehållet i denna artikel presenterade vi vid workshopen Traditionelle ømåls- og 
østdanske dialekter vid Köpenhamns universitet i juni 2021. Vi tackar deltagarna för värdefulla 
kommentarer. Ett särskilt tack vill vi rikta dels till Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, dels till 
en anonym granskare.  
1 Vi översätter samtliga skånska exempel till standardsvenska för att förenkla förståelsen av dem, 
men framhåller att detta inte innebär att de förekommer i standardsvenskt språkbruk. 
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(2) a. så där e ingen kann ria po dåmm          (Burlöv) 
  ’så där är ingen kan rida på dem’ 
 b. de va hon där starta affären            (Landskrona stad) 
  ’det var hon där startade affären’ 
 c. där va injen männisja å mol himma         (Tottarp) 
  ’där var ingen människa och malde hemma’ 
 d. de va säkkstifira ad ja komm did          (Burlöv) 
  ’det var sextiofyra att jag kom dit’ 

e. där e itt par fålk här inge såsom har fåd pennisjon     (Flackarp) 
  ’där är ett par folk här inne såsom har fått pension’ 

f. de va bara såm hon skole ɕiva me hene           (Landskrona stad) 
 ’det var bara som hon skulle kiva med henne’ 

 
Satsfogningarna i (2), som vi tills vidare ska kalla utbrytningsliknande, skiljer sig 
från de standardspråkliga med avseende på matrissatsens subjekt, det utbrutna le-
dets funktion samt utbrytningssatsens struktur. I denna artikel ska vi därför närmare 
presentera en undersökning av utbrytningsliknande konstruktioner i skånska där vi 
fokuserar på såväl strukturella som pragmatiska aspekter. Våra mål är dels att re-
dovisa den variation som möter i skånska, dels att med utgångspunkt i denna vari-
ation diskutera de skånska utbrytningsliknande konstruktionerna i relation till andra 
liknande satsfogningstyper. Därigenom hoppas vi inte bara kunna bidra till beskriv-
ningen av skånsk dialektal syntax utan också till en bättre förståelse av hur man kan 
skilja mellan olika utbrytningsliknande konstruktioner mer generellt. 

Utbrytningskonstruktioner har rönt stor uppmärksamhet såväl inom teoretisk 
lingvistik som inom särspråksforskningen. Svenonius (1998) ger en överblick av 
utbrytningar i de nordiska språken, och en ingående översikt över tidigare forskning 
om utbrytningar och andra relaterade konstruktioner ger Søfteland (2014: 47–110) 
i sin avhandling. På senare år har utbrytningskonstruktionen uppmärksammats bl.a. 
av Johan Brandtler som i en artikel (2019) diskuterar utbrytning av frågeord med 
utgångspunkt från svensk empiri och av Marie Herget Christensen som i flera ar-
beten (2018, 2019, 2020) diskuterar danska utbrytningskonstruktioner utifrån olika 
perspektiv. I sammanhanget ska också nämnas Kajsa Thybergs avhandling (2020) 
om olika det-konstruktioner i svenska som dock inte behandlar utbrytningar. När 
det gäller analyser av utbrytningsliknande konstruktioner i dialekterna är det främst 
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arbeten av Rosenkvist (2007), Håkansson (2012, 2020) och Pedersen (2014,2 2019) 
som vi har att utgå ifrån. 

Materialet som ligger till grund för vår diskussion är hämtat från tidigare studier 
av traditionellt skånskt talspråk. Ejskær (1964) har i en ingående studie behandlat 
utbrytningsliknande konstruktioner, och hennes artikel innehåller också en materi-
alsamling som vi har kunnat dra nytta av. Braun (1969) har gjort en kartläggning 
av olika syntaktiska drag i berättelser av läraren Hans Almgren i Burlöv, och utöver 
de exempel som hon anför har vi också kunnat utnyttja Ingers (1955) utgåva av 
berättelserna. Vidare har vi kunnat dra nytta av material från det tidigare Dialekt- 
och ortnamnsarkivet i Lund. Det rör sig dels om ett (delvis) otryckt arbete av Walter 
Åkerlund (1979) där olika talspråksexempel på konstruktioner med vara som pre-
dikat från Landskrona stad med omnejd redovisas, dels om en förteckning över 
”Syntaktiska egendomligheter i Skånemålen” (DAL). Samtliga autentiska exempel 
återges med uppgift om var de har upptecknats.3 I avsnitt 4 diskuterar vi en expla-
nativ konstruktion som inte är välbelagd i litteraturen, och där har vi till stora delar 
konsulterat vår egen språkkänsla. I sammanhanget vill vi framhålla att studier av 
konstruktioner i traditionella dialekter i regel berikas mycket av intervjuer med di-
alekttalare och elicitering av de konstruktioner som man är intresserad av. Vi har 
emellertid ännu inte haft möjlighet att utföra sådana studier, och är därför också 
osäkra på hur levande några av de skånska konstruktionerna är. 

Artikeln är disponerad på följande sätt. Vi inleder med en diskussion av utbryt-
ningen som satsfogningstyp innan vi vänder blicken mot det skånska materialet, 
först i fråga om strukturella aspekter och därefter i fråga om pragmatiska – i det 
senare fallet med särskilt fokus på konstruktioner som (2f): sådana kommer vi här 
och i fortsättningen kalla explanativa. Artikeln avslutas med en sammanfattande 
diskussion. 
 
2. Utbrytningsliknande konstruktioner som satsfogning 
Med utbrytning avses en konstruktion ”av typen ’det är X som Y’, där talaren med 
det utbrutna ledet X uttömmande anger vem eller vad som Y” (SAG I: 235). Detta 
X kan sägas svara mot en satsdelsfunktion i den underordnade satsen, men det ut-
trycks inte där. Enligt SAG förutsätter talaren att lyssnaren vet att informationen i 
den underordnade satsen är sann om någon eller något, men inte om vem eller vad 
den är sann. Det utbrutna ledet fungerar strukturellt som bundet subjektspredikativ 

                                                 
2 Pedersen (2014) är en festskrift som innehåller flera tidigare utgivna artiklar. 
3 Vi tackar Mathias Strandberg som har ställt texterna från DAL till vårt förfogande. 
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till verbet vara i matrissatsen, och matrissatsen innehåller dessutom ett expletivt det 
som subjekt. Satsens övriga information ingår i en som-inledd underordnad sats, 
det s.k. utbrytningskomplementet: 
 
(3) a. Det var min chef som vann tävlingen.  
 b. Det är rocken som drar in i Skärsätra. 
                        (SAG IV: 62) 
 
Utbrytningskomplementet har i modern svenska prototypiskt formen av en relativ 
bisats, och därför betraktar SAG (IV: 514 ff.) utbrytningskonstruktionen som en 
särskild typ av relativ satsfogning. Likheterna med den relativa satsfogningen kom-
mer bl.a. till uttryck genom att relativsatsen har ett underförstått led med ett korrelat 
på samma sätt som en attributiv relativsats (som i nominalfrasen min chef som vann 
tävlingen). I utbrytningskonstruktionen svarar emellertid relativsatsens underför-
stådda led mot den utbrutna konstituenten. 

Det utbrutna ledet fungerar som bundet subjektspredikativ i matrissatsen, och i 
relativsatsen motsvaras det av ett underförstått nominalt, predikativt eller adverbi-
ellt uttryck: 
 
(4) a. Det var hans bror som skulle komma.    
 b. Det är framförallt flitig (som) han är. 

c. Det var därför att storföretagen tryckte på som beslutet kom så snabbt. 
                (SAG IV: 514) 

 
Utbrytningskonstruktionens pragmatiska funktion är omdiskuterad, men prototy-
piskt antas utbrytningskonstruktionen närmare precisera för vem eller vad ett visst 
sakförhållande gäller när detta sakförhållande förutsätts vara bekant för lyssnaren. 
Denna användning kommer tydligast till uttryck när utbrytningen används kon-
trastivt, då talaren framhäver att sakförhållandet gäller om någon annan eller något 
annat än vad lyssnaren föreställer sig. 
 
(5) Ni skall stanna, jag vill det! befaller hon mig. Det är Mathilde som skall i väg.

           (A. Strindberg, En dåres försvarstal, s. 139) 
 
I (5) kan det utbrutna ledet (Mathilde) sägas hänföra sig till en känd avgränsad 
mängd, och preciseringen utgör ett val i denna avgränsade mängd. Utbrytnings-
konstruktionen används dock inte bara kontrastivt för att precisera ett urval, utan 



UTBRYTNINGSLIKNANDE KONSTRUKTIONER I SKÅNSKA 157 
 

 
 

det utbrutna ledet kan också referera till en så liten mängd att någon närmare av-
gränsning inte är möjlig. Det utbrutna ledet representerar då redan etablerad inform-
ation (6): 
 
(6) Petreus ville inte möta henne. Det var hon som släppt in polisen i hans bostad.

          (G. Hellström, Den gången, s. 70) 
 
Det utbrutna ledet kan således referera till olika typer av avgränsade mängder, men 
ovanstående exempel visar att utbrytningskomplementet alltid innehåller informat-
ion om ett sakförhållande som förutsätts vara bekant för lyssnaren.  

Det kan dock även förekomma att utbrytningskonstruktionen i sin helhet för-
medlar ny information, som i (7). Detta är typiskt för nyhetsspråk i etermedia och 
press (för en ingående diskussion, se här Christensen 2018): 
 
(7) STENUNGSUND: Ännu en arbetsplatsolycka har hänt på Borealis i Stenung-

sund. Det var på tisdagsmorgonen som en anställd skadade sig i armen med 
en morakniv när han ska skulle skära bort plastband på en kartong. 
             (Göteborgs-Posten 2007-03-16) 

 
De informationsstrukturella villkoren i utbrytningskonstruktionen kan således vari-
era, men de spelar ofta en roll för att skilja mellan konstruktionstyper som på flera 
sätt erinrar om utbrytningar. Närmast besläktad med utbrytningskonstruktionen är 
presentering med relativ bisats: 
 
(8) Det var en karl här nere som ville tala med dig.  
 
Precis som en utbrytning innehåller satsfogningen i (8) en relativ bisats som när-
mare beskriver den fokuserade referenten. Till skillnad från utbrytningen har pre-
senteringskonstruktionen ett korrelat i ”den överordnade satsen [som] inte ingår i 
en känd avgränsad mängd” (SAG I: 212) – både korrelat och relativsats innehåller 
ny information (SAG IV: 503). Till presenteringskonstruktionen räknas ibland även 
andra satser med expletivt det som subjekt, och gränsen kan förefalla diffus, särskilt 
gentemot satser med egentligt subjekt: 
 
(9) Det satt en karl här som spelade munspel. 
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I exempel som (9) analyserar SAG den indefinita nominalfrasen som ett egentligt 
subjekt, medan den i en sats som (8) fungerar som bundet subjektspredikativ efter 
kopulaverbet vara. Gränsen mellan de båda konstruktionerna är alltså flytande, men 
enligt SAG (III: 405) ”förefaller det ofta naturligast att redovisa nominalfrasen som 
subjektspredikativ” om ”vara har en indefinit nominalfras som bunden bestämning 
men inte har rumsadverbial.”  

I en satsfogning av typen presentering med relativ bisats kan korrelatet alltså 
fungera som subjektspredikativ, och därmed kan en sådan sats inte självklart para-
fraseras med en koordinerad konstruktion (10 a) – något som dock är möjligt i kon-
struktion med egentligt subjekt (10 b), eftersom det egentliga subjektet i den första 
verbfrasen i en pseudosamordning också kan fungera som subjekt till den senare 
verbfrasen (SAG III: 405). Det kan vidare noteras att vilken inte kan fungera som 
satsbas i presenteringskonstruktioner, något som däremot är möjligt i satser med 
egentligt subjekt (se (10 b)), även om detta inte är naturligt i vardagligt talspråk. 
 
(10) a. Det var en gång en flicka {som/*vilken/*och} hade en elak styvmor.  
 b. Det satt en karl här {som/vilken/och} spelade munspel. 
 
Huruvida den relativsatsliknande sekvensen i exempel som (10) är samordnad eller 
underordnad ansluter direkt till en aktuell diskussion inom nordisk språkvetenskap. 
I flera sammanhang har det diskuterats huruvida exempel som saknar bisatsinledare 
(som (2 a) ovan) eller inleds på ett för bisatser icke-prototypiskt sätt (som (2 c) 
ovan) ska betraktas som varianter av relativa satsfogningar eller som (pseudo)sam-
ordningar. Danska förhållanden har stått i centrum för diskussionen (senast av Pe-
dersen 2019), men även sydsvenska förhållanden har uppmärksammats (Håkansson 
2012). Vi ska återkomma till denna diskussion i samband med att vi behandlar de 
utbrytningsliknande konstruktionernas struktur i följande avsnitt.  

Det är dock inte bara i pragmatiskt hänseende som relativsatsen i en utbrytnings-
konstruktion skiljer sig från en relativsats i en presenteringskonstruktion, utan det 
finns också strukturella skillnader. Prototypiskt inleds de båda visserligen av som i 
standardnära språk, men som utbrytningskomplement kan relativsatsen också, för-
utsatt att det utbrutna ledet inte svarar mot ett subjekt i relativsatsen, sakna inledare 
som i (11), inledas av en satsbas som i (12) eller – mera marginellt – när det utbrutna 
ledet har en betydelse som ’nästan inte’ utgöras av att (som i (13)). De tre senare 
alternativen är omöjliga i presenteringskonstruktioner, vilket illustreras i (14): 
 
(11) Det var henne {som/Ø} han ville ha en bild av. 
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(12) Är det i Solna {som/där} din arbetsplats ligger? 
 
(13) Det var knappt {som/att} jag klarade det. 
 
(14) Det var en gång en flicka {som/*Ø/*där/*att} hade en elak styvmor. 
 
Så här långt har vi därmed urskilt tre olika konstruktionstyper som på olika sätt 
erinrar om varandra: 
 
A. utbrytningskonstruktioner, 
B. presentering med relativ bisats, 
C. satser med egentligt subjekt. 
 
Alla de tre konstruktionerna har det gemensamt att de i svenskt standardspråk in-
nehåller ett expletivt det som subjekt, men därmed slutar också likheterna. Rent 
strukturellt påminner de första två konstruktionstyperna (A och B) närmast om 
varandra genom att de båda har en likartad grammatisk struktur; i båda fallen fun-
gerar ett subjektspredikativ som bunden bestämning till verbet vara, och de skiljer 
sig därmed från den sista konstruktionstypen (C) som istället har ett egentligt sub-
jekt som bunden bestämning. De predikativa leden har dock olika form i konstruk-
tionstyperna A och B. I utbrytningskonstruktionen kan predikativet vara såväl in-
definit som definit, och det får sin form från den position i den relativa bisatsen som 
det utbrutna ledet svarar mot. I en presentering med relativ bisats måste däremot 
det aktuella satsledet alltid bestå av en indefinit nominalfras. Jämför utbrytningen i 
(15) med presenteringen i (16): 
 
(15) Det var {en av sina bröder/Leif/mig} som hon mötte. 
 
(16) Det var en gång {en flicka/*flickan/*jag} som hade en elak styvmor. 
 
Dessutom har relativsatsen i utbrytningskonstruktionen alltså en större repertoar av 
inledare (se (11)–(13)), och i satser med egentligt subjekt är någon relativsats gi-
vetvis inte obligatorisk.  

De tre konstruktionerna skiljer sig också pragmatiskt vad beträffar informations-
strukturen: både predikativet och relativsatsen innehåller ny information i en pre-
senteringskonstruktion, medan predikativet i utbrytningskonstruktionen ingår i en 
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känd avgränsad mängd samtidigt som relativsatsen – åtminstone prototypiskt – in-
nehåller information om ett sakförhållande som förutsätts vara bekant för lyssnaren.  
 
3. De utbrytningsliknande konstruktionernas struktur i skånska 
I detta avsnitt ska vi närmare granska de utbrytningsliknande konstruktionernas 
struktur med utgångspunkt från skånsk empiri. Det blir då först och främst tydligt 
att subjektet kan variera. Till skillnad från i svenskt standardspråk har de utbryt-
ningsliknande konstruktionerna inte alltid ett expletivt det som subjekt i skånskan 
utan även där (18) och här (19) kan sägas ha en motsvarande funktion: 
 
(17) a. å de va dänn ja hadde sitt            (Burlöv) 
  ’och det var den jag hade sett’ 
 b. de e bara fole-hona som tar övår           (Landskrona) 
  ’det är bara fyllehundar som tar över’ 
 c. de va tinjhused där brände             (Dalby) 
  ’det var tingshuset där brann’ 
 d. de va i sju år ad ja bode ude i Ågarp          (Burlöv) 
  ’det var i sju år att jag bodde ute i Åkarp’ 
 
(18) a. där va nån tjyppte hused              (Lund) 
  ’där var någon köpte huset’ 
 b. å där va nåd såmm slo hann ti marken          (Burlöv) 
  ’och där var något som slog honom till marken’ 
 c. ja, där va många männisjor där reste ti dänn          (Ystad) 
  ’ja, det var många människor där reste till den’ 
 d. där va många såsom to vann              (Bara) 
  ’där var många såsom tog vatten’ 
 e. där va nåd spöga å hållt levorne           (Burlöv) 
  ’där var något spöke och höll leverne’ 
 
(19) a. här e så många bagare tjör åmkrinj nu          (Borrie) 
  ’här är så många bagare kör omkring nu’ 
 b. här va meed fålk såsom låu te Nels-Jýnns         (Burlöv) 
  ’här var mycket folk såsom låg till Nils-Jöns’ 
 c. här e åw de släjted inu å bor här              (Bara) 
  ’här är av det släktet ännu och bor här’ 
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Vad beträffar exemplen i (17), som alla har det som subjekt, kan det konstateras att 
matrissatsen kan innehålla såväl en definit (dänn, tinjhused) som en indefinit 
nominalfras (fole-hona) eller en prepositionsfras (i sju år). När nominalfrasen är 
indefinit framgår det också explicit av sammanhanget att denna refererar till en 
känd avgränsad mängd. För (17 b) är kontexten att spritlagren har länsats på grund 
av strejk, och många av invånarna i Landskrona far därför före påsken över till 
Köpenhamn för att dricka och köpa sprit. Den indefinita nominalfrasen fole-hona 
refererar därmed till en känd avgränsad mängd av möjliga sundsresenärer. 

Möjligheten att på detta sätt variera bestämningens form skiljer satser med det 
som subjekt från satser med där eller här i matrissatsen. De senare konstruktionerna 
verkar inte tillåta en definit nominalfras i matrissatsen, utan det är nästan undan-
tagslöst indefinita nominalfraser som uppträder i denna position. Exempel (19 c) 
innehåller dock en prepositionsfras, åw de släjted ’av det släktet’, som betecknar 
en viss grupp av personer; i detta fall kan man anta att prepositionsfrasen fungerar 
som attribut till ett orealiserat indefinit pronomen (några av det släktet).   

Som vi såg i förra avsnittet skiljer sig utbrytningskonstruktionerna från andra 
liknande konstruktioner i standardsvenskan genom att det utbrutna ledet inte enbart 
behöver bestå av en indefinit nominalfras. Denna skillnad gör att vi vill analysera 
exempel med det som subjekt som entydiga utbrytningskonstruktioner i skånskan, 
medan exempel med där och här istället svarar mot presenteringskonstruktioner 
eller satser med egentligt subjekt. För en sådan analys talar också det faktum att 
relativsatsen har ett annat informationsvärde i exempel med det i jämförelse med 
exempel med där eller här. I exempel med det innehåller relativsatsen information 
som kan förutsättas vara bekant för lyssnaren, medan relativsatserna i satserna med 
där och här i matrissatsen istället förmedlar ny information: 
 
(20) Här åppe ve Springarens där ska va många begravna. De va i en farsot di dö 

i bonntvis, å di hadde änte plass te dåmm i tjårregåren; de talte prosten åmm.
                 (Burlöv) 

 ’Här uppe vid Springarens där ska vara många begravna. Det var i en farsot 
de dog i buntvis, och de hade inte plats till dem i kyrkogården; det talade 
prosten om.’ 

 
(21) Männ där va en prässt i Brågarp, såmm hidde Lonndius       (Burlöv) 
 ’Men där var en präst i Brågarp som hette Londius’ 
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Både exempel (20) och (21) är hämtade från berättelser av läraren Hans Almgren i 
Burlöv (Ingers 1955). I (20), som har det som subjekt i matrissatsen (De va i en 
farso´t), berättar Almgren om en gammal begravningsplats i Burlöv, och relativsat-
sens information (di dö i bonntvis) är därför redan etablerad; farsoter innebär ju ofta 
att många avlider. I (21) används där-satsen för att föra in en ny deltagare i en 
berättelse, och relativsatsen representerar på detta sätt ny information (vilket för 
övrigt också gäller för korrelatet en präst i Brågarp). 

Som vi såg i förra avsnittet inleds en relativsats i en standardsvensk utbrytning 
normalt med som även om andra inledare också är möjliga. Så är fallet även i skåns-
kan, men till skillnad från standardsvenskan fungerar bisatsinledande där i skåns-
kan inte som satsbas, alltså med satsledsfunktion i bisatsen, utan som subjunktion. 
Det blir tydligt genom att där i skånskan också kan inleda subjektslösa relativsatser 
på samma sätt som som: 
 
(22) de va hon där starta affären            (Landskrona) 
 ’det var hon där startade affären’ 
 
Vidare kan det konstateras att att inte bara kan inleda ett utbrytningskomplement 
när det utbrutna ledet har betydelsen ’nästan inte’ som i standardspråket, utan också 
när det utbrutna ledet svarar mot ett annat adverbiellt led (som i (23)). Marginellt 
kan att användas även i andra sammanhang (som i (24); se vidare Håkansson 2020): 
 
(23) ja kan ente si viked aur de va ad de brände      (Hjärnarp) 
 ’jag kan inte säga vilket år det var att det brann’ 
 
(24) de e kånstia ho`ed ad di kan ha      (OSD: 177) 
 ’det är konstiga huvud att de kan ha’ 
 
Vad beträffar relativsatsen i en presenteringskonstruktion inleds den i standard-
svenskan normalt med som. Inledning med som är möjligt även i skånskan (se ex-
empel (21) ovan), men också andra typer av inledare förekommer. För det första 
kan – precis som var fallet med utbrytningskonstruktionerna – subjektslösa relativ-
satser inledas med där i presenteringskonstruktioner som exempel (18 c) ovan visar. 
Vidare kan relativsatsen inledas med såsom, i några fall i kombination med ad ’att’: 
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(25) där e holl tvarrt övor stien såsoåmm ad vanned rännor ijännom, så kallad 
                (Burlöv) 

 ’där är hål tvärt över stigen såsom att vattnet rinner igenom, så kallat’ 
 
I tillägg till ovanstående inledningsmöjligheter förekommer också att presente-
ringskonstruktionerna innehåller en relativsatsliknande struktur som inleds med å 
’och’ eller saknar inledare. Som vi såg ovan kunde även relativsatser i utbrytnings-
konstruktioner sakna inledare, men då under förutsättning att det utbrutna ledet inte 
svarade mot relativsatsens subjekt. I presenteringskonstruktionerna finns ingen så-
dan begränsning: 
 
(26) där va tre å ville tjöva de tyed             (Lund) 
 ’där var tre och ville köpa det tyget’ 
 
(27) där va en tråll-tjäring sto på kullabarj          (Grevie) 
 ’där var en trollkärring stod på Kullaberg’ 
 
Enligt den översikt av syntaktiska egendomligheter som återfinns i DAL:s tidigare 
samlingar är exempel som (26) och (27) vanliga i hela västra Skåne, från norr till 
söder. Den grammatiska strukturen i satser som dessa har också blivit föremål för 
mycket diskussion. Vi ska här inte referera den i alla detaljer, men grovt kan två 
huvudlinjer urskiljas: dels den som i exempel som de ovanstående har urskilt en 
relativ satsfogning, dels den som har betraktat dem som kongruenskonstruktioner. 
Det senaste inlägget i diskussionen gör Pedersen (2019) som tydligt driver den se-
nare linjen. Pedersen (2019: 24) nämner att den asyndetiska varianten (dvs. exem-
pel som (27)) ”ifølge sin grammatik” kan tolkas både som relativsatser och kongru-
enskonstruktioner, men argumenterar samtidigt för att endast den senare analysen 
kan betraktas som uttömmande: ”skulle man godtage den relative tolkning, måtte 
man forklare, hvorfor netop denne relativkonstruktion var uden relativ inleder.” 
Kravet på en uttömmande analys för också Pedersen (2019: 25) till slutsatsen ”at 
man må forkaste de analyser, der ikke kan forklare, at konstruktionerne er begræn-
set til præsentationsudsagn.” Vi delar Pedersens uppfattning att det utifrån strikt 
grammatiska kriterier är svårt att avgöra hur satser som (26) och (27) ska tolkas (i 
synnerhet som de främst förekommer i genuina dialekter), men vi vill samtidigt 
peka på den speciella informationsstruktur som konstruktioner av denna typ har – i 
tillägg till den grammatiska strukturen. Som vi visade i föregående avsnitt repre-
senterar den indefinita nominalfrasen i en presenteringskonstruktion ny informa-
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tion, och den relativa bisatsen är central för att närmare beskriva huvudordet i den 
fokuserade indefinita nominalfrasen. Informationsstrukturen kan därmed bidra med 
viktiga pusselbitar för att förstå varför konstruktionerna är begränsade till presen-
teringar: huvudord och bestämning bildar här en starkt sammanhållen enhet med ny 
information. Att den oinledda varianten är begränsad enbart till presenteringskon-
struktioner kan därmed bero på en kombination av grammatiska och informations-
strukturella egenskaper och behöver således inte utesluta en relativ tolkning.  

I detta avsnitt har vi från skånsk utgångspunkt behandlat olika utbrytningslik-
nande konstruktioner. Vår diskussion har givit vid handen att det i skånska är möj-
ligt att skilja mellan utbrytningar å den ena sidan och andra liknande konstruktioner 
å den andra, med utgångspunkt från matrissatsens subjekt: vi menar att det är enbart 
i utbrytningskonstruktioner som matrissatsen har ett expletivt det som subjekt. Ut-
brytningsliknande konstruktioner där matrissatsen istället för ett expletivt det inne-
håller ett där eller här är därmed i egentlig mening inte utbrytningar, utan snarare 
presenteringskonstruktioner eller satser med egentligt subjekt.  

Vidare har vi kunnat visa att relativsatsen i de utbrytningsliknande konstrukt-
ionerna har en betydligt större repertoar av inledare i skånskan. I alla typer av ut-
brytningsliknande konstruktioner kan vid sidan om som också där som subjunktion 
inleda relativsatsen. I både utbrytning och presentering kan dessutom relativsatsen 
inledas av ’att’ – i den senare konstruktionen i kombination med ’såsom’. Presen-
teringar kan också innehålla en relativsatsliknande konstruktion som antingen sak-
nar inledare eller har en inledare som svarar mot ’och’. Dessutom har vi pekat på 
det faktum att den indefinita nominalfrasen tillsammans med sin bestämning bildar 
en starkt sammanhållen enhet med ny information. 
 
4. Explanativa konstruktioner 
Som vi såg i föregående avsnitt inleds utbrytningskonstruktioner i skånskan med 
det till skillnad från presenteringskonstruktioner som inleds med där eller här. 
Bland de det-inledda satserna återfinns emellertid en satsfogningstyp som på flera 
sätt skiljer sig från den prototypiska utbrytningen, även om den delar vissa gemen-
samma egenskaper. I likhet med utbrytningar finns det ett det som subjekt, ett ko-
pulaverb (vara) och en relativsats inledd med som. Däremot skiljer sig konstruk-
tionen från den protypiska utbrytningen genom att det inte finns något utbrutet led 
i matrissatsen.  
 
(28)  [Slåss barnen?] Nej, det är som di leker.         (Lombard 1945: 68) 
 ’Nej, det är som de leker.’ 
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(29) [en marknadsbesökare insomnar; hans hustru vill ge en förklaring] 
    Det e inte som han e full, det e som han e trött        (Lombard 1945: 68) 
 ’Det är inte som han är full, det är som han är trött’ 
 
(30) Hvor har du fået de kagerna fra? Det er som jeg selv har bagt.   
              (Bornholm; Pedersen 2014: 241–242) 
 
Den grammatiska strukturen i exempel som (28)–(30) är inte självklar, men som vi 
nämnde tidigare kommer vi att beteckna dem som explanativa och inkludera dem i 
vår diskussion av utbrytningsliknande konstruktioner. Vad den geografiska utbred-
ningen anbelangar kan explanativa konstruktioner beläggas såväl i skånska som i 
andra sydsvenska dialekter, och de förekommer också i bornholmsdialekt (Berg-
man 1942, Lombard 1945, Jörgensen 1970, Rosenkvist 2007, Pedersen 2009, 2014: 
241–242, 2019). Den geografiska utbredningen är dock svår att bestämt fastställa. 
Bergman (1942) och Lombard (1945) anger emellertid att konstruktionen är syd-
svensk, och också Rosenkvist (2007) menar att den explanativa konstruktionen 
främst förekommer i södra Sverige. Pedersen (2014: 241–242) ger exempel från 
Bornholm, vilket indikerar att konstruktionen hör hemma i en sydsvensk och öst-
dansk dialektal kontext, även om den exakta utbredningen alltså återstår att avgöra.   

Konstruktionen har en förklarande funktion – Pedersen (2014: 241) använder 
den danska termen eksplikativ, och vi talar alltså om explanativa konstruktioner för 
att referera till typen. Konstruktionen har tidigare inte studerats i detalj, och vår 
framställning här ska ses som ett försök att relatera den explanativa konstruktionen 
till andra utbrytningsliknande konstruktioner. Eftersom konstruktionen är fullt le-
vande har vi inte enbart utgått från äldre belägg i litteraturen, så som i ovanstående 
avsnitt, utan vi har också kunnat anlita vår egen språkkänsla i analysen. 

Pragmatiskt har den konstruktion som vi kallar explanativ alltså en förklarande 
funktion; talaren upplyser lyssnaren om att ett visst skeende eller en viss situation 
inte ska tolkas på det sätt som kanske ligger närmast till hands, utan det finns istället 
en annan tolkning som talaren vill framhäva. Till skillnad från en prototypisk ut-
brytning uttrycker alltså relativsatsen inte ett känt sakförhållande, utan tvärtom för-
medlar den ett nytt innehåll som förmodas vara okänt för lyssnaren. På detta sätt 
påminner den explanativa utbrytningen om presentering med relativsats, men till 
skillnad från denna konstruktion innehåller matrissatsen inget led som presenteras. 
Den explanativa konstruktionen kan därmed sägas vara situationsbunden i den me-
ningen att den typiskt yttras i en situation där en viss handling eller ett visst objekt 
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har en oklar status. I detta avsnitt ska vi först beskriva konstruktionens syntaktiska 
karaktäristika i korthet för att därefter gå över till att presentera ett försök till analys. 
 
4.1 Syntaktiska karaktäristiska i korthet 
Vad beträffar matrissatsens subjekt kan det noteras att detta måste utgöras av ett 
det. Till skillnad från en reguljär utbrytning där det är klart expletivt pekar det i en 
explanativ konstruktion på ett led i kontexten och är alltså deiktiskt, vilket bl.a. 
framgår av att det kan byggas ut med bestämningar (se diskussion nedan). Ett där 
eller här kan möjligen på grund av detta inte fungera ensamt och ersätta det; på 
denna punkt skiljer sig inte den explanativa konstruktionen från andra utbrytnings-
liknande konstruktioner i skånskan.  
 
(31) Det är som vi själva har bakat. 
 
(32) {Allt det/Det där} är som vi själva har bakat. 
 
(33) *Där är som vi själva har bakat. 
 
I en reguljär utbrytningskonstruktion betraktas utbrytningskomplementet som en 
relativsats, och utbrytningskonstruktionen betraktas därför som en särskild typ av 
relativ satsfogning (SAG IV: 514). Att även den explanativa konstruktionen är en 
typ av relativ satsfogning framgår genom att komplementsatsen kan vara subjekts-
lös:  
 
(34) Det är som ska slängas. 
 
Vad gäller relativsatsens inledning kan det konstateras att den variation som i övrigt 
finns i skånska utbrytningskonstruktioner saknar motsvarighet bland de explanativa 
konstruktionerna, som alltså endast kan inledas med som: 
 
(35) Det är {som/*där/*att} vi själva har bakat. 
 
Vidare är det inte möjligt att utelämna som i relativsatsen – även om relativsatsen 
har ett utsatt subjekt (se (36)). På detta sätt erinrar relativsatsen i en explanativ kon-
struktion om en appositionell relativ bisats (SAG IV: 511ff.), vars korrelat är den 
föregående satsen. Appositionella relativsatser (se (37)–(38) nedan) associeras 
emellertid med skriftspråk och formellt talspråk, och inleds med vilket (SAG IV: 
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493), men de kan i talspråk också inledas med som. På samma sätt som i explanativa 
konstruktioner är detta som obligatoriskt: 
 
(36) Det är {som/*Ø/*vilket} vi själva har bakat. 
 
(37) Emma vill bli agronom, {som/*Ø/vilket} Per redan är. 
 
(38) Emma vill bada i kanalen, {som/*Ø/vilket} också Robert vill.  
 
I (37) och (38) syftar alltså det relativa som på respektive huvudsats, och kan inte 
utelämnas. Detta är en intressant likhet som vi återkommer till nedan. 

I den explanativa konstruktionens matrissats är det vanligt att ett satsadverbial 
uppträder. Ett sådant adverbial anger i regel modalitet, men det kan även vara ne-
gerande eller fokuserande.   
 
(39) Per haltar, men det är {nog/bara/inte} som han låtsas. 
 
Relativsatsen kan däremot inte innehålla något motsvarande satsadverbial: 
 
(40) *Per haltar, men det är som han {nog/bara/inte} låtsas. 
 
Den explanativa konstruktionen har således på denna punkt rakt motsatta egen-
skaper i jämförelse med den protypiska utbrytningen, där det utbrutna ledet inte 
gärna kan svara mot ett ensamt satsadverbial (41), medan ett sådant däremot kan 
förekomma i relativsatsen (som i (42)): 
 
(41) *Det är {nog/bara/inte} som Caroline har varit i Paris. 
 
(42) Det är i Paris som Caroline {nog/bara/inte} har varit.  
 
I jämförelse med den reguljära utbrytningen utmärker sig också den explanativa 
konstruktionen på så sätt att matrissatsen inte innehåller någon bunden bestämning 
som svarar mot underförstått led i relativsatsen – det finns alltså inget utbrutet led. 
Relativsatsen i en explanativ konstruktion behöver överhuvudtaget inte ha ett un-
derförstått led, även om det kan förekomma. Jämför på denna punkt (43) med (44) 
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och (45). Till skillnad från den reguljära utbrytningen kan inte heller det underför-
stådda ledet i en explanativ konstruktion svara mot vilket satsled som helst, vilket 
(46–47) visar. 
 
(43) Håller mormor på att dränka hunden? Nej, det är som hon badar den. 
 
(44) Vilken fin lampa! Ja, det är som min chef vann (*den) igår. 
 
(45) Var kommer alla äpplen från? Det är som (*de) föll ned i stormen. 
 
(46) Har ni köpt henne ett piano? *Nej, det är som mormor gav det. 
 
(47) Har hon köpt ett piano? *Nej, det är som har hittat det. 
 
I (43) finns alltså inget led som är underförstått i relativsatsen, medan ett direkt 
objekt har utelämnats i (44) och ett icke-agentiellt subjekt i (45). Dessa exempel 
visar också att det är obligatoriskt att utelämna dessa satsled i de respektive sat-
serna. Att indirekta objekt och agentiella subjekt däremot inte kan utelämnas visas 
av (46) och (47). 

Exempel som de ovanstående indikerar alltså dels att det kan finnas ett under-
förstått led i relativsatsen i en explanativ konstruktion, dels att det finns starka be-
gränsningar på vilken syntaktisk funktion ett sådant underförstått led kan ha. Vi ska 
återkomma till denna fråga i nästa avsnitt. 

Den explanativa konstruktionen påminner rent strukturellt om den reguljära ut-
brytningskonstruktionen, men som vi har visat här har den också ett antal syntak-
tiska egenskaper som tydligt visar att den är en specifik konstruktion, och som skil-
jer den inte bara från reguljära utbrytningar, utan också från presenteringskonstruk-
tioner och från satser med egentligt subjekt. 
 
4.2 Ett försök till analys 
I föregående avsnitt visade vi att matrissatsens subjekt i en explanativ konstruktion 
skiljer sig från matrissatsens subjekt i en reguljär utbrytning. Medan subjektet i den 
senare konstruktionen är renodlat expletivt utgörs det i den förra av ett utpekande, 
deiktiskt det. Den fråga som uppstår som en följd av denna observation är givetvis 
vad matrissatsens subjekt i den explanativa konstruktionen i så fall syftar på.  

Vi noterade i diskussionen om de pragmatiska egenskaperna att den explanativa 
konstruktionen ofta är situationsbunden, och att konstruktionens själva tema i regel 
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är en handling eller ett objekt i kontexten. Vi tolkar denna omständighet som att 
det-subjektet faktiskt refererar till antingen ett event eller ett objekt i kontexten, och 
denna referent kan, men måste inte vara, språkligt realiserad. När det syftar på en 
verbfras (se SAG IV: 54) refererar det alltså till EVENT, men det kan också ha en 
mer avgränsad syftning och referera till OBJEKT. Om ett direkt objekt ingår som del 
i det EVENT som matrissatsens subjekt syftar på kan det dock stå kvar i relativsatsen 
(som i Det är som hon badar den). Direkta objekt och icke-agentiella subjekt som 
utgör det OBJEKT som matrissatsens subjekt syftar på motsvaras däremot av ett un-
derförstått led i relativsatsen (som i Det är som jag själv har bakat och Det är som 
ska slängas).  

Möjligheten att underförstå olika led i en explanativ konstruktion erinrar om 
möjligheten att utelämna fundament i deklarativa huvudsatser i svenskan. SAG (IV: 
43) framhäver också att ”fundament i deklarativa huvudsatser kan utelämnas förut-
satt att det är redundant i sammanhanget.” En sådan fundamentslös sats kan ha un-
gefär samma pragmatiska effekt som en explanativ konstruktion – de kan båda fun-
gera som repliker på samma yttrande, som i (48). I den första replikvarianten saknar 
den deklarativa huvudsatsen ett fundament som svarar mot satsens direkta objekt, 
medan den andra replikvarianten utgörs av en explanativ utbrytning. Vi antar i det 
fallet att relativsatsens objekt är koreferent med matrissatsens subjekt och uteläm-
nat. 
 
(48) Vilka goda kakor! 
 a.  Har vi själva bakat. 
 b.  Det är som vi själva har bakat. 
 
En central fråga är därmed inte bara vad det syftar på i en explanativ konstruktion 
utan också hur kopplingen mellan matrissatsens subjekt och relativsatsen etableras. 
När det gäller reguljär utbrytning så är en möjlig analys att det utbrutna ledet står i 
en initial position i relativbisatsen, motsvarande ett topikaliserat led i en huvudsats. 
Lindahl (2017: 90ff) antar till exempel att ett utbrutet led i en vanlig utbrytnings-
konstruktion har flyttat till en position ovanför som, vilket illustreras i (49): 
 
(49) Det var [RELATIVSATS [en lampa]DO som min chef vann ___DO på tävlingen 

igår].  
 
Ett argument för en sådan analys är att satsled inte tycks kunna flytta från en bisats 
till huvudsatsens initiala position – den konstruktion som kallas satsfläta – om bi 
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satsens initiala position är fylld med något annat led (för en utförlig diskussion, se 
Lindahl 2017).  

En standardanalys i modern minimalistisk teori (Koeneman & Zeiljstra 2017: 
185ff) är att direkta objekt och icke-agentiella subjekt genereras som komplement 
till huvudverbet i verbfrasen. Det innebär att dessa två typer av satsled syntaktiskt 
sett är lika varandra. Agentiella subjekt och indirekta objekt intar däremot en högre 
strukturell position, ovanför verbfrasen, och detta förhållande kan möjligen ge led-
trådar till varför bara direkta objekt och icke-agentiella subjekt kan utelämnas i ex-
planativ konstruktion.  

När det gäller den explanativa konstruktionen finns det som vi har visat syntak-
tiskt sett två huvudvarianter. Om matrissatsens subjekt syftar på ett OBJEKT tycks 
ett direkt objekt eller ett icke-agentiellt subjekt, vars ursprung är objektspositionen 
i relativsatsen, saknas helt, medan inget satsled lämnas orealiserat om matrissatsens 
subjekt syftar på ett EVENT. Denna omständighet leder till slutsatsen att matrissat-
sens subjekt (det) måste länkas till det relevanta satsledet för att göras kontextuellt 
aktivt, och att satsledet genom denna länkning kan utelämnas. 

Mot denna bakgrund föreslår vi som en preliminär analys att satsled i en expla-
nativ konstruktion lämnar sin objektsposition (både direkta objekt och icke-agenti-
ella subjekt härrör från denna position) i relativsatsen och flyttar till huvudsatsens 
fundamentsposition, via bisatsens initiala position. I bisatsens initiala position ko-
indexeras satsledet med den relativa inledaren för att i fundamentspositionen koin-
dexeras med det. Satsledet kan därmed underförstås i relativsatsen. I (50) redovisar 
vi analysen mer formellt – koindexeringen med goda kakor illustreras med ett ned-
sänkt index (i). 
 
(50) Vilka [goda kakor]i! 

Deti ___DOi är [RELATIVSATS ___DOi somi vi själva har bakat ___DOi]. 
 
Pedersen (2014: 241) menar att exempel från Bornholm (se 30 ovan) bör betraktas 
som relativa, eftersom det finns ett underförstått korrelat till som (det er (nogle) jeg 
selv har bagt); vi antar en liknande förklaring för exempel (19 c). Vår analys av 
explanativa konstruktioner som refererar till OBJEKT överensstämmer helt med Pe-
dersens hypotes. Däremot antar vi att också explanativa konstruktioner som syftar 
på EVENT är relativa – subjektet i matrissatsen etablerar då direkt en förbindelse 
med bisatsens inledande som, och det egentliga korrelatet till som är i dessa fall det 
EVENT som är aktuellt i kontexten (se 51). I appositionella relativsatser har som en 
liknande funktion, som vi har sett ovan. 
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(51) [Per haltar.]i 
Deti är [RELATIVSATS somi han låtsas]. 

 
På rent grammatiska grunder är det svårt att fastställa om som-satsen i exempel som 
(51) verkligen är relativ, men konstruktionens pragmatiska funktion är densamma 
i (50) och (51), och vi menar därför att de ska analyseras på samma sätt. 

Givetvis vill vi understryka att vidare empiriska undersökningar kan komma att 
leda till revideringar av denna första analys, och det finns naturligtvis också teore-
tiska frågor som kvarstår att lösa.  
  
5. Avslutande diskussion 
I skånska möter vi en rik variation när det gäller olika konstruktioner som påminner 
om den standardsvenska utbrytningen, och en stor del av denna variation har mot-
svarigheter i danska dialekter. Vi har med hjälp av syntaktiska och pragmatiska 
kriterier kunnat visa att skånska utbrytningsliknande konstruktioner med det som 
subjekt kan motsvara standardsvenska utbrytningar: det utbrutna ledet kan bestå av 
flera olika typer av led, relativsatsens information antas vara känd, och om relativ-
satsen saknar subjekt är en bisatsinledare obligatorisk. När det gäller skånska pre-
senteringskonstruktioner har matrissatsen ofta där eller här som subjekt, och ledet 
i matrissatsen tillhandahåller tillsammans med relativsatsen information som inte 
tidigare är känd. Dessutom kan bisatsinledare saknas i en presenteringskonstruk-
tion, även om subjektet saknas i den underordnade satsen, och till skillnad från sat-
ser med egentligt subjekt kan presenteringskonstruktioner inte parafraseras med ko-
ordinerade konstruktioner.  

Vi har vidare diskuterat en särskild typ av utbrytningsliknande konstruktion i 
skånska som vi har kallat explanativ och visat att denna är en specifik konstruktion 
med särskilda syntaktiska och pragmatiska egenskaper, även om den på ytan kan 
påminna om den reguljära utbrytningen. En viktig skillnad är att det i en explanativ 
konstruktion syftar på ett OBJEKT eller ett EVENT i kontexten, och alltså är deiktiskt, 
och en annan utmärkande egenskap är att direkta objekt och icke-agentiella subjekt, 
men inga andra satsled, kan underförstås och alltså inte uttrycks varken i bisatsen 
eller i matrissatsen. 

De traditionella skånska dialekterna har liksom andra dialekter utjämnats under 
de senaste decennierna, och det är oklart huruvida alla de konstruktioner vi har dis-
kuterat här fortfarande är levande, och huruvida det finns talare som upprätthåller 
de distinktioner som vi har funnit i arkivmaterial och tidigare arbeten. I framtida 
studier rörande dessa konstruktioner (möjligen med undantag för den explanativa 
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konstruktionen) bör en sådan frågeställning prioriteras, eftersom noggrann utfråg-
ning av informanter förmodligen utgör en viktig förutsättning för mer exakta ana-
lyser. 
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Fordelingen af [a(·)] og [α(·)] i Krygers nordsjæl-
landsk 
 
Af LARS BRINK 
 
 

Til mindet om Inger Ejskjær 
 

Artiklen diskuterer fordelingen af [q(;)] og [Â(;)] i en nordsjællandsk dialekt om-
kring 1880, skildret af J.K. Kryger (1887). Det vises, at fordelingen kan forkla-
res historisk ud fra en hypotese om tre lydlove: Ethvert [Â;] er resultatet af en 
lydlov [q; > Â;]; ethvert kort [Â] er opstået ved forkortelse af langt [Â;]; ethvert 
[q(;)] har undgået lydloven [q; > Â;]. Afslutningsvis indkredses, hvornår lydlo-
ven var virksom ved hjælp af låneord fra 1500-tallet, 1600-tallet og 1700-tallet.  

 
 
 
 
1 Indledning 
I ømålene, minus sejerøsk, og i skånsk-bornholmsk findes en ekstra A-lyd, [Â(;)], 
der er ukendt i København og dermed rigsmålet. Både denne A-kvalitet og dialek-
ternes [q(;)] korresponderer normalt med rigsmålets A-lyde, hvorfor deres fordeling 
i ordstoffet altid har virket æggende på dialektologer. Min lærer, Poul Andersen, 
gjorde således meget ud af de to kvaliteter og fremholdt som god strukturalist, at 
der ikke fandtes nogen nem synkron fordelingsnøgle, eftersom de ofte forekommer 
i de samme omgivelser og da kommuterer: harve [Hhq;rE] || hare [HhÂ;rE]. Man kan 
ligeså lidt forklare deres fordeling synkront som fordelingen i rigsmål mellem u og 
o. Det, der ægger, er naturligvis den historiske forklaring på fordelingen. Og det er 
den, der her skal efterforskes.  

Jeg begrænser mig i afhandlingen til én eneste sprogvariant, nemlig J.K. Krygers 
nordsjællandsk. Kryger blev født i 1844 og skildrer i 1887 sit modersmål, ”Almue-
sproget i en enkelt Bygd” (Kryger 1887), nemlig egnen omkring Skuldelev i det 
sydlige Hornsherred. Han har desuden gjort optegnelser dér og andre steder, der 
kom til at bero på Udvalg for Folkemaal og nu indgår i Ømålsordbogens gigantiske 
materiale. Fremhæves bør hans lydprøver i tidskriftet Dania (Kryger 1890). 
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Ømålene adskiller sig ikke meget på nærværende punkt, og den historiske for-
deling kan også let genkendes i skånsk-bornholmsk, men hvis jeg skulle give udblik 
til tusind sognes småvarianter, ville overblikket fortone sig. Desuden interesserer 
jeg mig kun for klassisk nordsjællandsk,1 og her er Kryger manna fra himlen. 

Ved klassisk nordsjællandsk forstår jeg ikke ”genuin, dvs. rigsmåls-upåvirket, 
nordsjællandsk dialekt”, for alle danske sprogvarianter har altid påvirket hinanden, 
men derimod – parallelt med fx klassisk latin – ”maksimal dialekt talt af personer 
født 17972–1880” (jf. Brink 2011: 156f). Det uddøde eo ipso med 1880-generatio-
nen, men dets former kunne leve længe videre. Det er naturligvis også tilfredsstil-
lende at arbejde med bevidstheden om, at sådan har i hvert fald ét menneske talt, 
fremfor at sammenstykke sproget af vidt forskellige kilder. Når jeg inddrager andre 
sjællandske mål, er det altid for at belyse eller rekonstruere Krygers mål. Det kan 
være for at udbedre et hul i det optegnede ordforråd, eller for at bedømme, hvad der 
er gammelt og nyt på et punkt. Her kan jeg med fordel supplere Kryger med ØMO’s 
ældste belæg fra nordsjællandsk samt Inger Ejskjærs fra Strøby (Ejskær 1970). Det 
er så heldigt, at Inger Ejskjær har arvet sin lærer Poul Andersens interesse for A-
kvaliteterne i sjællandsk. Hun har virkelig herset med sine meddelere på dette punkt 
– sagde de nu [siHgq+R] eller [siHgÂ+R]? – men hun har ikke kun suppleret sit grundma-
teriale, Anna Pedersens optegnelser fra Strøby, hun har også undersøgt arkivmate-
riale i form af de såkaldte ordlisteoptegnelser (jf. Gudiksen 2021) fra adskillige ste-
der på Sjælland (opsummeret i Ejskjær 1970: 410ff). Det kæmpearbejde høster jeg 
frugterne af, for man går sjældent forgæves til hendes store bog på dette punkt; selv 
meget nye låneord får man besked om, dé interesserede ikke Kryger. Alt i alt må 
man sige, at der ikke – selv hvor Kryger mangler et ord – er problemer med at 
opstille klassisk nordsjællandsk. Kryger selv beskriver flere hundrede ord, og de 
supplerende kilder er mange. Opgaven ligger i den historiske tolkning af det rige 
materiale. Oven i købet er Kryger en udmærket lingvist. Han gav den første viden-
skabelige beskrivelse af sjællandsk nogensinde. Junge (1798) og Dyrlund (1857) 
skrabede kun lidt i overfladen, og Junge kan i hvert fald ikke kaldes videnskabelig. 
Overhovedet havde Kryger kun meget få forgængere, men blandt dem er K.J. 
Lyngby, ”Mesteren”, som Poul Andersen kalder ham, og hvis lydskrift Kryger – let 
populariseret – bruger i sin 1887-afhandling. Krygers hovedformål er at vise dia-
lekten grundigt og nøjagtigt i sin ejendommelighed. Han afstår fra at udlede den af 

                                                 
1 Nordsjællandsk er Krygers betegnelse for bl.a. sproget i Hornsherred. I dansk dialektologisk tra-
dition medregnes dialekten i Hornsherred til nordvestsjællandsk jf. fx Ømålsordbogen. 
2 1797 er valgt, fordi det er fødselsåret for K.J. Lyngbys far, der er den ældste, vi kender, der er 
optegnet videnskabeligt (jf. Brink 2011: 126). 
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oldsproget, da han ikke er stiv nok i oldnordisk. Det var ellers tidens glubende – og 
helt forståelige – mani. Men han sammenligner den systematisk med rigssproget, 
så at det gennemgående er nemt at finde formerne hos ham.  
 
2 Udtale og lydskrift 
I 1887-beskrivelsen betegner Kryger de to A’er – det ”lyse” (som jeg kalder det; i 
moderne rigsmåls ører klinger det knap så ”lyst”) og det ”mørke” (Kryger: det 
”brede”) – med tegnene a hhv. â; længde er betegnet ved understregning som i 
Lyngbys lydskrift. Det lyse korte forekommer fx i hans, det mørke korte fx i Hans. 
Jeg kunne derfor strengt taget gennemføre min afhandling ved blot at analysere 
fordelingen af dé to i hans fyldige ordstof. Men det ville blive højst abstrakt og ikke 
smage af sjællandsk. 
 Jeg vil derfor først bestemme hans to A’er fonetisk. Om sit ”lyse a” oplyser 
Kryger (1887: 349) ikke andet, end at det er maksimalt åbent ved at placere det 
øverst i skemaet, der er chladnisk ordnet, dvs. med de mest åbne vokaler øverst. 
Derudover går han ud fra, at læseren er med. I Dania-lydprøverne (Kryger 1890) 
får vi bedre besked. (Kryger har i mellemtiden tilegnet sig en fornem beherskelse 
af Danias lydskrift). Her gengiver han sit lyse A med Danias a(;), om hvilket Je-
spersen, lydskriftens ophavsmand, skriver:  
 

[…] det ”mellemste” eller ”normale” a, hvor tungen i det væsentlige ligger ganske fladt 
i den vidt åbne mund; der findes her hverken tilnærmelse til en æ-agtig eller til en å-
agtig klang [..] idet den störste tilnærmelse mellem taleorganerne finder sted mellem 
bagtungen og den bløde gane (a er derfor urundet bagtungevokal) (Jespersen 1890: 64).  

 
Denne lyd er oplagt den, vi nu betegner med q (efter Marius Kristensens indførelse 
af alfa-tegnet, jf. Kristensen 1924: 18). Lyden kendes af alle, der er fortrolige med 
klassisk sjællandsk og kan for øvrigt kontrolleres i Jespersens eget mål (Brink & 
Lund 1975: 69). Lyden bruges i dagens rigsmål i ord stavet <ar>, fx larm [lq+m], og 
kort i fx lam, hak og lap. Kryger havde lyden i fx gave [Hgq;w̩] (som vi vender tilbage 
til i afsnit 6.1). 

Det ”mørke a”, altså Krygers â, kalder han for ”det ’brede’ a”. Det høres ”kun i 
Almuesproget” og ”er et noget lukket a. I Henseende til L y d l i g h e d staar det 
midt imellem a og åbent å” (Kryger 1887: 350). I Dania-prøverne betegner han det 
med Â 24 gange. Denne A-lyd beskriver Jespersen i sit vokalskema i Dania (Jesper-
sen 1890: 40) som en urundet vokal maksimalt åben og maksimalt tilbagetrukket, 
og i prosa således: ”Trækker vi tungen endnu længere tilbage [end dens stilling ved 
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a, se ovf.], blir lydens klang dybere og vi faar det bageste ”mörke a”, som her be-
tegnes Â og som tydelig nærmer sig til et å” (Jespersen 1890: 64). 

Marius Kristensen er i sin Dania-vejledning helt på linje hermed: ”Â vil dog i de 
fleste ømål være den mest passende betegnelse for det stærkt tilbagetrukne lange a 
i h a r e, t a l e o.lign. At forveksle denne lyd med a er vist umuligt, faren er langt 
snarere at opfatte den som en å-lyd” (Kristensen 1924: 18). 

Når jeg selv hører lyden på gamle optagelser af sjællandsk, bestemmer jeg den 
som kardinalvokal nr. 5, hvad der passer fint med Jespersens placering af den. Tal-
rige gamle optegnelser bruger konsekvent Â(;) om denne mørke sjællandske A-lyd i 
ord som hane, Hans. Fx er det gennemført i Kort over danske folkemål (Bennike & 
Kristensen 1898–1912, herefter Kortetc.) og i S.P. Nielsen 1902 (om dialekten i 
Tågeby, Sydsjælland). 

Moderne læsere forvirres måske mere, end de oplyses af mine termer: lyst og 
mørkt A. Jeg synes selv, de er rammende, og noget skal de jo hedde. I min dialek-
tologiske læretid i forne tider var de almindelige, og jeg er i udmærket selskab: Otto 
Jespersen, Marius Kristensen, Poul Andersen (1939: 33), Vilh. Thomsen (1908: 3, 
15) og Kryger selv, taler om de herhenhørende A-lyde, Thomsen og Jespersen des-
uden om lyse eller mørke sådanne, jf. citatet ovf. 

Den fonetiske sag skulle nu være klar, men det er den ikke. Der er ikke megen 
tvivl om, at [Â;] allerede i klassisk sjællandsk påbegyndte en diftongering > [a.ɔ̯] 
eller [ɔ̇.ɜ̯] (diftongering og let fremskydning) eller let fremskydning uden diftonge-
ring: [ó;], eller en sværm af nærbeslægtede varianter hos optegnerne. Poul Andersen 
(1939: 33) fremviser således hele syv af disse varianter, gældende for Stevns-dia-
lekterne, i den hensigt at normalisere dem til ét fonem i ØMO. De bagvedliggende 
optegnelser skyldes Anna Pedersen (født 1885), der bygger på sig selv og ældre 
meddelere, der næsten rækker tilbage til Krygers tid. Ingen af de syv varianter har 
monoftong (såsom [Â;] eller [ó;]). Inger Ejskjær 1970 har heller ingen monoftonger 
i sine suppleringer af grundmaterialet, der bygger på meddelere langt yngre end 
Kryger, nemlig en række i 1970 endnu levende. Men hun nævner en del gamle ord-
lister med velbevaret [a·] fra andre dele af Sjælland, nemlig fra Røsnæs, Undløse, 
Bregninge, Buerup, i fx And, Hane, Pande, farlig, Malt, betale, Spa(d)e og talrige 
andre ord (Ejskjær 1970: 378ff.). Men diftong dominerer generelt i optegnelser, 
hvorfor ØMO da også normaliserer de mange nævnte småvarianter som [óë] eller 
[ó;], i vestfynsk dog [Â;], for her er den gamle monoftong bedre bevaret.  

Det korte mørke [Â] diftongeres derimod ikke. Det er oftest optegnet som [ó], og 
sådan normaliserer ØMO da også de mange småvarianter. I Inger Ejskjærs fonem-
skrift betegnes det lange fonem åa og det korte å[a]. 
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I min nedenstående undersøgelse gør jeg kort proces og følger Kryger i hans 
egne angivelser: q(;) for det såkaldt lyse A og Â(;) for det såkaldt mørke. Og jeg 
minder om, at en evt. fejlbestemmelse hos Kryger ingen betydning har for min un-
dersøgelse, så længe jeg kan stole på selve hans fordeling af lyst og mørkt A, og dén 
er indiskutabel. 
 
3 Synkront 
Synkront ses det for det første, at det lange [Â;] er almindeligere end det korte, og 
at det korte [Â] slet ikke forekommer foran en række konsonanter og konsonantfor-
bindelser, nemlig p, t, k, ð, f, g, j, m, r (og alle forbindelse med r efterfulgt af kon-
sonant.), s, w, lk, lm, nk. De følgende ord har altså [q]:Tap, Hat, Bad, Kaffe, Nagg 
’Nag’, eje, Kam, Par, Mark, va’rm, hart adj., nasset, haste, Gαw ’Gab’, Kalk, Halm, 
Hank, og har alle kort [q] undtagen vα’rm. 
  Det lange [Â;] er underlagt færre restriktioner og er if. Kryger (1887: 351) helt 
undtagelsesløst gennemført foran s.  
 Næsten ligeså undtagelsesløst er det også, at der foran [ə] (med eller uden ə-
assimilation) overhovedet kun findes [Â;]: [lÂ;E] Lade, [gÂ;En] Gaden, [Â;En] anden, 
[bÂ;E] både konj. osv. Eneste undtagelse i materialet er [fq;En] Fanden, sideform til 
[fαnən]. (Det ligner en tanke, at svensk netop har lyst langt α· i fan, mens lang A-
lyd i svensk ellers er mørk). At der er lang vokal i hiat – der aldrig kommuterer med 
kort – er en velkendt tendens i dansk (fx Poul Andersen 1964: 320), men at der ikke 
(bortset fra undtagelsen) forekommer langt lyst A her, er der ingen nem forklaring 
på. 
 At rigsmålet allerede på Krygers tid havde fortyndet mangen en idiolekt en 
smule, fremgår af en fodnote:  
 

Med Hensyn til Brugen af a og â spille Individualiteten og Omgangskredsen en Rolle: 
i Samfundets laveste Lag og i de mest afsondr. Egne har â sit største Område (Kryger 
1887: 352). 

 
Min flittige brug nedenfor af ”rigsmålspåvirkning” er altså ikke hasarderet. 
 
4 Ole Widding 
Der er i litteraturen yderst få forsøg på at bestemme fordelingen af de to A-lyde i 
ømål og skånsk, og ingen af dem er historisk anlagte. At forklare fx fordelingen 
[kα·’l] kalv – [kÂ·’l] Karl (appellativ) er indlysende umuligt synkront. 
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 Mest gennemarbejdet er Ole Widding i den lollandske grammatik over Radsted-
målet (1936: 15–17). Han antyder noget diakront, men der uddrages dog reelt ingen 
sproghistoriske regler. Særlig ufuldbyrdet er det, at han, efter at have konstateret, 
at der i lollandsk forekommer to a-kvaliteter, ganske kort skriver: ”Denne Tilstand 
synes dog at have afløst et Trin med tre a-Kvaliteter”. Hvornår dette tredje trin er 
forekommet, og hvor i ordforrådet, gad man nok vide, men Widding er tavs herom. 
 
5 Hypotese  
Jeg fremsætter først en historisk forklaring på A-fordelingen, for derefter at søge 
den bekræftet i materialet. Hypotesen er for lydhistorikeren ikke opsigtsvækkende. 
Det er bevisførelsen, der er interessant. 
 
1) Ethvert [Â;] er resultatet af en lydlov [q; > Â;]. 
 

Lydloven var formentlig – men det skal vi ikke undersøge – et led i en push-
and-pull-mekanisme, der også indebar [å· > u̞·’ə̯, o· > ow, u· > uw], noget, vi 
kender ikke blot fra ømålene, men også fra skånsk-bornholmsk og nørrejysk, ja 
endda fra de fleste norske og svenske dialekter. Alle disse sprog kender også 
mørkfarvningen af lang A-lyd. I nørrejysk førte det blot ikke til nogen ny vokal; 
vi fik det i forvejen eksisterende [å·]. Tiden for lydloven har jeg på forhånd in-
gen forslag til. Det følger dog logisk, at den må være senere end både mda. α· > 
å· og vokal-forlængelsen i åben stavelse (Brink 2020). Hvis vor lydlov er fra 
middelalderen, er den således fra dens sidste halvdel.  

 
2) Ethvert kort [Â] er opstået ved forkortelse af langt [Â;]. Da de pågældende ord har 
æmda. kort A-lyd, vil dette sige, at de først har fået forlængelse, dernæst [α· > Â;], 
og sluttelig forkortelse. 
 

Umiddelbart virker det nok lidt usandsynligt på den ikke lydhistorisk skolede, 
at alle forekomster af kort [Â] skulle være resultatet af en gammel vokalforlæn-
gelse og senere – i de samme omgivelser – en forkortelse. Kan kvantiteten vir-
kelig have været så labil? At den faktisk var det, ses bl.a. af rigsmålets korte [ɔ]. 
Når vi i rigsmål har fx hånd, er det den almindelige opfattelse (som jeg deler), 
at vi først havde vokalforlængelse, hand > ha·nd, dernæst runding, ha·nd > 
hå·nd, og endelig igen kort vokal, hå·nd > hånd. I et ord, som mda. ma·ndag må 
vi sige, at der var tidlig forkortelse foran tung endelse før udviklingen a· > å·. 
Alle mine forgængere har forklaret rigsmålets korte å’er og a’er således (jf. fx 
Aage Hansen 1962: 341f., Skautrup 1944: 244f., Brøndum-Nielsen 1950: 
§§188–198, Boberg 1896: 338–339). Der er også system i disse mange forlæn-
gelser og forkortelser. De indtræder alle foran konsonantkomplekser med stemt 
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førstekomponent: -rð (hård), -rn (Barn), -rl (Karl app.), -rt (Art), -ld (kold), -nd 
(hånd) m.fl. samt i ringe udstrækning foran st (Faste) (se nærmere Brink 2020 
§7 æmda).  

 
3) Ethvert [q;] har undgået lydloven [q; > Â]. Dvs. at der er følgende forklaringer 
på forekomst af [q(;)]: 
 

- vokalen er aldrig blevet forlænget  
- forlængelsen er opstået efter lydlovens afvikling 
- vokalen falder uden for lydlovens scopus (jf. afsnit 6.1) 

 
6 Generelt om fordelingen mellem [Â(;)] og [q(;)] 
6.1 Forlængelse i åben stavelse 
Den vigtigste ordgruppe med [Â(;)] er de ord, der fik forlængelsen [α > α·] ved den 
almindelige forlængelse i åben stavelse (Brink 2020 §13 ymda.). De rammes så 
senere af udviklingen [α· >Â;]: 
 
Lade [lÂ;Â], Sadel [sÂ;l] , skade/Skade [sgÂ;Â], Far [fÂ;r], lagde, sagde [lÂ;Â], [sÂ;Â] 
< ladhe, sadhe, jf. svensk), [tÂ+] tage, Dvale, gale, male (male Korn), Svale, tale, 
valen, Bane, Kane, Hane, bar adj., Fare, har, ha(ve), Hare, svare, vare, Vare, be-
vare, Asen, mase, rase, Spade [sbÂ;Â], flade adj., hade, lade adj., lade (som om) 
[lÂ+]. 
 
Dog skete udviklingen ikke foran opr. p, k, q, og v/w. De følgende ord er alle med 
[α(·)]: 
 
Skabet (møblet), skrabe, tabe, age, Bag, Hage, Kage, knage, Dage, drage, gnave, 
Have, jage, klage, Krave, af Lave, Mave, Plage, slaget, grave.  
 
Efterlydskonsonanten noterer Kryger (1887) her v. Man ville umiddelbart mene, at 
han med sit v ikke skelner mellem [v] og [w]. I særdeleshed kan man ikke tro på [v] 
i ord hos ham som ”Ko’v, Po’vrt, 'ba·rnvαv’ti, skåv’, Slavter, Avske’n, Skrivt, Jiv’l, 
Trev’l” (Ko, Port, barnagtig, Skov, Slagter, Afsked, Skrift, Jul, Trævl), thi ingen 
sjællandsk dialekt er noteret med [v] i sådanne ord, endsige samtidigt rigsmål. Til 
min overraskelse har jeg imidlertid fundet, at Krygers mål faktisk har visse efter-
lyds-[v]’er ligesom samtidigt rigsmål. Dét fremgår af hans sprogprøver i tidsskriftet 
Dania (Kryger 1890). I sprogprøven fra Osted ca. 25 km syd for Skuldelev noterer 
han (i Danias lydskrift) efter kort vokal [w] i ”sbråw’əð, åw’ɹ (to gange), blewəð 
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(tryksvagt)” (Sproget, over, blevet), men efter lang vokal vakler hans meddeler: 
”sla·vəð” (slået, stærktryk), men ”ke·wə” (købe) (bi-/svagtryk). Hans Skuldelevs-
prøve afviger ikke: ”dåw, sgåw’ən, liw’, awslən” (dog, Skoven, liv, akslen ’skulde-
ren’), men ”sga·’vəð” (Skabet, 2 gange) og ”sva·wələ” (svagelig). Særlig interessant 
er ”a·wdn” (Aften), som formentlig har obligatorisk [w], da der her foran konsonant 
ikke findes [v] i sjællandsk, selvom vokalen foran er lang. 

I øvrigt er der i adskillige nordsjællandske sogne, især perifere fiskerlejer, note-
ret eftervokalisk [v] efter lang vokal eller foran fuldvokal. ØMO har fx [bα·’v] (bag, 
Bag) (der angives at være sporadisk optegnet i Nordsjælland), [kø·və] (købe) (Dra-
gør, Gilleleje, Lille Lyngby) [dy·’v] (dyb) (Skovshoved, Tårbæk), [dy·f] (dyb) i Dra-
gør (med videreudvikling af v til f, jf. Brink & Lund 1975: 325); i Børge Rasmus-
sens optegnelser fra Gilleleje (i ØMO’s samlinger, jf. Hovmark 2021) findes bl.a. 
[da·’v] (dag).  

Også i to kilder fra slutningen af 1800-tallet forekommer der [v]. Thorsen 1894 
har v efter lang vokal og obligatorisk w efter kort vokal opstået af mda. -v, -p, -q, -k, 
fx klö·və, ba·və, ta·və, ma·və, men graw sb., gaw, daw’, låw (låg). Og helt tilsva-
rende forhold gælder i den vestfynske kilde Jacobsen 1933/1885. Men w-formerne 
dominerer i sjællandsk i sen klassisk tid, jf. at kort 55 i Kortetc. viser -w overalt på 
Sjælland (forfatterne kendte altså ikke de nævnte -v-former), ligesom ØMO vist har 
-w overalt uden for de nævnte mindre områder. At -v efter lang vokal er et ældre 
stadium, -w et yngre, turde være oplagt. 

Endelig bør det her nævnes, at også københavnsk havde den nævnte fordeling: 
lang vokal + v, kort vokal + w, en fordeling der har rådet mindst fra Gerners tid i 
1600-tallet. Fra ca. 1850 overgår også københavnsk til det yngre stade med -w i 
stedet for -v (Brink & Lund 1975: 322). 

Vi kan derfor konkludere, at Krygers forfædre havde langt [α·] + [v], dengang 
[α;] blev til [Â;] undtagen foran labial. Det forklarer ikke meget, men da [v] er lysere 
mht. overtoner end det mørke [w], bliver nærværende [α·]-undtagelse lidt mindre 
mærkværdig. 
 Når der aldrig er [Â;w] hos Kryger, og kort [Â] efter min hypotese er opstået af 
langt [Â;], følger det, at kort [Âw] heller ikke findes, og dét stemmer: af-, -agtig, Aks, 
Aksel, Dag, Davre, flakte ’flækkede’, Gab, lagt, Ravn, Ravn ’Rogn’, sagt, Saks, 
Sav, Skab ’armarium’, Slag, Slags, Tab, Tag har alle [αw(’)]. 

Heller ikke det til mda. langt å svarende [u̞·ə̯] forekommer foran [v/w]. I sjæl-
landsk korresponderer mda. langt å (og [å·] i rigsmålet) ellers regelmæssigt med 
diftongen [u̞·ə̯], men altså ikke foran [v/w]. Således hedder Åge fx ['ɑ̞̊(·)w̩] i Strøby, 
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ikke det ventede *['u̞·ə̯w̩] og tilsvarende gælder fx dråbe, koge, sove (jf. Ejskjær 
1970: 311). Kryger har kun få herhenhørende eksempler. 
  
6.2 De opr. kortvokaliske enstavelsesord af typen VC 
Imidlertid fik også andre ord langt [α·] end ovennævnte ordgruppe med forlænget 
α i åben stavelse. Der indtrådte således i ymda. – efter den almindelige forlængelse 
i åben stavelse – i en del tilfælde vokalforlængelse i lukket stavelse foran enkelt 
konsonant (typen stjal), meget ofte i ord med langvokaliske bøjningsformer, dvs. 
analogiske forlængelser. Disse forlængelser er dog langt mere udbredte i rigsmålet 
end i dialekterne vest for København (Brink & Lund 1975: §58; Brink 2012). Hos 
Kryger er således følgende ord bevaret kortstavede og har [q]:  
 

Gab [ɡαw], Skab [sɡαw] (møbel), Tag [tαw]; Fad, glad, hvad, Lad, Mad, Rad, 
Kar, Par, Svar, var adj. 

 
De er stødløse, fordi de, da stødet satte ind, manglede stødbasis (langt stemtheds-
segment, se fx Brink 2018). 

Andre ord har – som i rigsmålet – fået vokalforlængelse analogisk efter andre 
bøjningsformer/afledninger, en forlængelse, der er gået i sig selv igen ved den tid-
lige sjællandske vokalforkortelse foran vokoid konsonant (ð og w) (Brink & Lund 
1975: 245–247), men stødet vidner om forlængelsen: 
 

[dαw’] Dag, [sαw’] Sav, [tαw’] Tab; [bαð’] bad, [gαð’] gad, [sαð’] sad. 
 
Her er ingen problemer: Oldtids korte α modsvares af Krygers korte α. Jf. i øvrigt, 
at sejerøsk (jf. Thorsen 1894) har bevaret kort stødløs stavelse i dem alle undtagen 
[dαw’]. 
 
Noget mere foruroligende er det, at syv herhenhørende ord har [Â(;)]: 
 

[Â+] af adv., [bÂ+r] bar adj., [flÂ+D] flad, [lÂ+D] lad adj., [bÂ+r / bÅ+r] bar vb., [sdjÂ+l 
/ sdjÅ+l] stjal, [sÂDZ, sÂ+D] sad. 

 
Med nogen undren konstaterer vi her, at vokalforlængelserne i disse syv må være 
ældre end vor hypotetiske lydlov. Det stemmer meget godt med, at sejerøsk, der af 
alle dialekter har et minimum af forlængede ord (Brink 2012), har forlænget de fire: 
bå·’r adj., sdå·’l, bå·’r vb., αw’, kun flαð og såð (sad) er bevarede korte blandt disse 
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syv (lad adj. er ej belagt i Thorsen 1894, mht. formen såð, jf. Thorsen 1894: 98). 
Det virker sandsynligt, at de få forlængelser i sejerøsk, der modsvares af forlængel-
ser i næsten alle andre dialekter samt i rigsmålet, hører til de ældste forlængelser. 
 De to forlængede å·-former i bar, stjal er oplagt dannede efter part. [bå·rəð, 
sd(j)å·ləð]. 
 
6.3 De besværlige konsonantforbindelser 
Alle de oprindelige korte a’er, der ikke skal forlænges, er problemfri. De har [α]. 
Det drejer sig for det første om ord af typen VC, der har bevaret kort vokal (jf. afsnit 
6.2): Fad, Mad, Lad, glad, Had, Rad, ad, Svar, Gab, Skab (møblet), sval, var (adj); 
traf, Tak, rap, Kat; for det andet om ord, der indeholder konsonantforbindelser, der 
ikke har virket forlængende: Davre, Albu, Arbejde, Stank, Aksel (app.) [qwsEl], 
Ravn, gamle, samme, Marts [mαs / mαsi], Hvalp. 

Problemerne opstår først, når vi ser på dé ord med mda. kort a + dobbeltkonso-
nant, hvor dobbeltkonsonanten har virket forlængende på vokalen. Her er der 
mange mærkværdige uensartetheder, både mht. forlængelser og senere forkortelser. 
I Krygers sprog såvel som i rigsmålet er der nu helt overvejende kort vokal foran 
opr. dobbelt/lang konsonant; alligevel kan vi konstatere talrige gamle forlængelser, 
der er gået i deres mor igen. Men ret beset vedrører problemerne kun vokalkvanti-
teterne, ikke vor lydlov [α· >Â;]. Vi må tørt konstatere, at hver gang vi møder et [a·] 
i de herhenhørende ord, er der indtrådt forlængelse før vor lydlov, og hver gang vi 
møder et [α·], er forlængelsen indtrådt efter. Vi tager tilfældene i tur og orden. 
 Foran ældre rr og de r-forbindelser, der giver likvid-assimilation (rɋ, rv, rj), er 
der forlænget vokal, nemlig [α·]: Ar, Arret, arrig, Karret, Nar, narre, parre, arve, 
Arv, Farve, farve, harve, Harve, Marv. Kun garve har [α·/α]. Forlængelsen er altså 
indtrådt efter udviklingen [α· > a ·]. 
. Foran de andre likvid-assimilationer (lɋ, lv, lj) er kvantiteten lidt mere skiftende, 
men når der er forlængelse, er denne indtrådt før vor lydlov, og kvaliteten derfor 
[a·], nemlig i [sva·’l] svalg præt., [sa·lə] Salve (vsa. [sαlə]) og [ha ·’l] halv. Hvor-
imod Kalv hedder ['kαl’ə]. I ØMO finder vi desuden kort α i [bαl’ə] Balg, -balle og 
[gαlə] Galge. Altså heller ikke her nogen synderlige problemer for vor lydlov. 
 Foran ll, der opr. var palataliseret, har vi:  
 

[α]: al, falde, Galde, kalde, Kald, Smald ’Smæld’, -skaldet, Stald, stalde. (Visse ord fra 
ØMO). 
[a ·]: alle pl. 
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Altså bevaret α overalt undtagen i alle. Ældre københavnsk har ensartet [α] i hele 
gruppen. 
 Foran radikalt lt, hvor københavnsk har kort vokal, overrasker Kryger ved snart 
at have det samme (alt, Alter, g(j)aldt), snart [a·’] (Galt, halt, Malt, Pjalt, Salt). 
 Men igen må vi blot sige: Det lange [a·] er udviklet af langt [α·], mens det korte 
α er uforandret kort fra oldtiden.  
 Også foran opr. gg (nu med kort ustemt [ɡ]) er der vokalforlængelse efter ikke 
helt klare regler (modsat københavnsk, der fik klar fordeling):  
 

Bevaret kort [αg]: agge ’irritere’ (ØMO), [nαɡ] Nag. 
 Lang [α·’ɡ]: Knag, Plag, Rag ’Pjalt’. 
 
Men som ved rr er kvalitetsreglen simpel: α ved bevaret kort vokal, α· ved forlæn-
gelse. Forlængelsen er altså senere end vor lov.  
 Foran opr. rn, rl er forholdene simple. Alle ordene har fået forlængelse før over-
gangen og har følgelig [Â;]: Barn, Garn, Skarn; farlig [fÂ;lED], Karl app. [kÂ+l]. Gan-
ske svarende til langvokal i københavnsk og de fleste dialekter. 
 Foran rt bevarer hart (neutrum af hård) kort α stemmende med, at det utvivlsomt 
aldrig har haft vokalforlængelse, eftersom det er stødløst ligesom bort, Hjort, kort, 
mør(k)t, sort og hart- i hartkorn, hartad (de to sidste ord ikke hos Kryger). Derimod 
får de tre låneord Art, Fart, Part, der vist opr. havde kort vokal, forlængelse og 
senere udvikling til [Â+] svarende til, at københavnsk havde lang vokal i dem (Brink 
& Lund 1975: 109). (Se om hele området ”kvantitet foran -rt” i Brink 2020 §7.4). 

Foran rm er mønstret uensartet. Der er [a·’] i Arm, arm, Tarm, men [α·’] i Harm, 
Hallarm (alarm) (gl. lån), varm. I begge tilfælde altså forlængelse. Der er næppe 
andet at sige, end at forlængelserne i de tre første er sket før vor lydlov, i de tre 
sidste efter. I københavnsk havde alle ordene i 1840 kort α, men før 1840 kunne 
enkelte have langt α (Brink & Lund 1975: 110). 

Foran rk har Kryger forlængelse i harke, Hark [ha·rɡə, ha·’rɡ], men bevaret [α] 
i Bark, Mark. Forlængelsen undrer, fordi r på forlængelsernes tid må have været 
ustemt, og vi i almindelighed ikke har vokalforlængelse foran ustemt kompleks. At 
den vár ustemt, turde fremgå af, at Kryger i Dania 1 (Kryger 1890) udtrykkeligt 
noterer ustemt [r̥] i mærklet ’mærkelig’, mørkt og var vb. (ganske som i køben-
havnsk) og af, at der ikke er stød i Mark, Bark. Men det er der jo i andre sjællandske 
dialekter, så jeg kan ikke finde nogen bedre forklaring end dialektblanding – i for-
bindelse med, at [ha·rɡə] virker onomatopoietisk tilfredsstillende.  
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I øvrigt har Marius Kristensen løst problemet om vokalforlængelse foran det 
ustemte rk. Han gør i Kortetc: 140 opmærksom på, at ustemt apikalt r + k fonetisk 
ligger sk meget nær (specielt det retroflekse r: Et færøsk ustemt r høres fx umiddel-
bart som en s-lyd), så at forbindelsen bliver parallel med nedennævnte sp, st, sk, 
foran hvilke alt dansk har fået forlængelser i en vis udstrækning.  
 Foran opr. nn hersker også uorden, man fristes til at sige kaos. Københavnsk har 
konsekvent bevaret α. Men Kryger har [α, a, a ·]: 
 

[α]: anden num., selv'anden, andledens, han, man, mande, Tand, sand. 
[a ·]: anden ['a ·a n] pron. 
[a ]: anden pron., bande, kan, Mand. 

 
Udtalerne med [α] kan bortforklares: Numeralet inklusiv selv'anden smager af 
skole. Andledens har ret beset -anl-; han, man, mande står fast tryksvagt, Tand er 
sikkert nyere, den ældre form var Tænd (Kryger 1887: 353, Kortetc: 23), og sand 
er sikkert både bestemt af nom. sandær og nedertysk sant. At anden pron., i sin ene 
variant, ikke, som vi venter, er blevet forkortet igen, må skyldes, at den forlængede 
form *[α·n·ən] blev sær-reduceret > *['α·nn̩ > α·n· > α·n], så at grundlaget for ny 
forkortelse, foran -CC, bortfaldt. Noget tilsvarende kendes i mange nordiske dia-
lekter, ikke mindst i norsk. Lydret er således kun bande, kan, Mand med forlæn-
gelse før vor lov og forkortelse herefter. 
 Foran d̩n, d̩l (< tn, tl) har vi 
 
 [α]: Vande, vande; Valle 
 [a]: Vand. 
 
Spinkelt, som materialet er, ser det ud til, at forlængelse kun er indtrådt i enstavel-
sesord, og at vi senere, efter at d̩n, d̩l var blevet > nn, ll, atter fik kort vokal – som 
foran opr. nn, ll. 

Foran nd er der hele 4 muligheder: [α, a, o, u̟·’ə̯]. 
 
[α]: Anders, Andrik, An'dri’s ’Andreas’, blande, Brand-, Hånd-, Land, lande, Mandag 
['mαn’də], Rand, Stand. 
[a]: And, blande, Brand, Sand, sandet, Strand, andre (ØMO), andre ’ændre’ (sammen-
lign rigsmålets forandre). 
[o]: Bånd, Hånd. 
[u̟·ə̯]: ånde, Ånde, Tande. 
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Tung endelse ses at befordre uforkortet [α] (6 ord, 1 modeksempel). [o] i Bånd og 
Hånd forklarer jeg i Brink 2020 §7.2 som opstået af oldda. Q ved u-omlyd (ligesom 
[u̟·’ə̯] i Ånd, Ånde, ånde); alle andre ord har i københavnsk urokket kort [α]). Ellers 
er mønsteret uigennemskueligt. Men igen: Det vedrører egentlig ikke vor lov, som 
rammer, hvad den skal. At kort [a] her går tilbage til langt [a·], der atter kommer < 
α·, virker i dialekt-sammenligning plausibelt, ligesom [α]-formerne naturligt ventes 
at være bevaret korte. Der er i hvert fald intet, der taler imod. 
  Foran ns (< nts / ns) var der formentlig opr. forlængelse som almindeligt i dia-
lekterne. Vi har kort [a] i anse ’ænse’, Dans, Frans (lånt før 1400), Handske 
(ØMO), Hans, men [α] i Krans. Strøby har det ventede [kran’s] (Ejskjær 1970: 
376). 
 Foran opr. lt er der mindre slinger i valsen omend nogen. Både [α] og [a] fore-
kommer, men kun kort: 
 
 [α]: alt, Alter, faldt, gjaldt, kvalt(e), valgt(e). 
 [a]: Galt, halt, Malt, Pjalt. 
 
[α]-formerne kan bortforklares: alt som bestemt af al; Alter som ”tungt” og/eller 
kirkens sprog; og de fire verber derved, at α er en langt mere benyttet præteritums-
vokal end [a]. Det regelrette synes da at være: Forlængelse, α· > a·, forkortelse. 

Et par ejendommelige langvokaler møder vi foran wt, nemlig i Aften, sagte, sag-
tens ['α·wdn, 'sα·wdə, 'sα·wdn̩s]. Københavnsk kan i de to sidste ord ligeledes have 
langvokal. De andre wt-ord synes alle at have kort vokal: flakte præt. [flαwdə], 
Grøft, løfte osv. (rigsmålslånet Kræft, der folkeetymologisk er blevet > [krαfd], fal-
der helt udenfor). Bemærk, at -wt har stemt førstekomponent som de andre forbin-
delser, foran hvilke der har været forlængelse. 
 Ved st var der også forlængelser. Komplekset er ustemt og har derfor anden 
årsag end de hidtil nævnte. I Brink 2020 §7.5 regner jeg med, at disse ord i en vis 
svag udstrækning faldt ind under forlængelsen i åben stavelse, idet der er en ten-
dens, i hvert fald i dansk, til at behandle sp, st, sk som enkelt konsonant. I jysk er 
forholdet ret konsekvent. Enstavelsesord bevares korte, flerstavede ord får forlæn-
gelse. Forholdet kaldes i Kortetc:139 ”Den jyske Regel”. Kun flerstavelsesord er 
altså relevante. Kryger og ØMO har følgende: 
 

[q;]: faste adj.pl. (ØMO), Faster (Kryger, ØMO også andre former), haste (ØMO), ka-
ste. 

 [Â;]: Faste, faste vb., kaste (i forbindelsen kaste Sæd, men ellers [kαsdə]). 
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Der har altså været forlængelser i typen og derfor udviklingen > [a·] i Faste, faste, 
kaste, en forlængelse, der ikke er afløst af forkortelse, og som svarer til det lange a 
i københavnsk Faste, faste vb.  
 Foran opr. ng har Kryger overvejende kort [a]: lang, Tang, mange, Stang m.fl., 
men ikke i alle. Der er kort [α] i Ange ’damp’, Angest, hang præt., sang præt., Sang. 
Det korte [α] i hang, sang kan forklares ved, at disse verber går i gruppe med en del 
verber med [α] i præteritum, jf. gjaldt, drak, bar m.fl. Angest er et mda. lån, der 
åbenbart kom for sent til rundingen. Ange og Sang kan jeg ikke forklare. Det er 
tvivlsomt, om ng-ordene nogensinde har fået vokalforlængelse, lang vokal + ŋ er 
dialektalt sjældent. Københavnsk har overalt kort [α]. Vi har vel her det eneste til-
fælde af, at opr. kort α spontant er blevet > a, nemlig foran denne udpræget mørke 
og tilbagetrukne konsonant. 
 Ordene med -ald bortfalder stort set, da de, ligesom i det øvrige land (samt i 
svensk) har fået så tidlig vokalforlængelse, at de ramtes af æmda. α · > å·, hvorefter 
de – cirka samtidig med de ovenstående ord med strukturen V· CC – fik forkortelse: 
bold, folde, Fold, gold, Hedenold, holde, kold, Olden, skolde, solgte. Kun de tre 
”tunge”: aldrig, aller- (mda. aldræ-), Alder, alle med udækket vokal, undgik for-
længelse og fremtræder hos Kryger med bevaret [α]. 
 
7 Enkeltord 
Af adv. har problemfrit [a·’]. -v/w svandt her allerede i 1400-tallet (GG §394), nød-
vendigvis efterladende en lang vokal, der så rundes ved vor lydlov.  

Af- i sammensætning har i modsætning til rigsmålet kunnet nydannes af de nye 
v-løse former af af præp./adv.: afspist ’færdigspist’ ['a·’ˌsbij’st] er det alm. mønster, 
Afsked ['αwˌsɡi̞’ə̯n] er måske rigsmålspåvirket, det gælder desuden afse ['αˌsi̞’ə̯] (jf. 
ØMO af-). Der er minsandten en fjerde mulighed, nemlig i det ene ord afredt ’af-
rakket, radmager’ ['α·ˌrät] (Kryger utrykt manuskript, jf. ØMO). Denne sidste und-
går ”formørkelse”; den er givetvis opstået efter vor lydlov. 

Alen [α·lən] synes at trodse lydloven. Men ordet er kompliceret. Mda. har alnæ 
og måske også et med svensk identisk *aln modsvarende oldn. Qln. Rigsmålets alen 
synes (ved sin stødløshed) at modsvare oldn. alin. På et tidspunkt er det lydrette 
sjællandske ['αlnə] vel veget for skolestuens [α·lən]. 

Bade [bα·ðə] må være ny-afledt af [bαð] sb., ellers skulle det hedde [ba ·ðə] 
(som if. ØMO er noteret sporadisk på Sjælland hos de ældste). Det kan sammenlig-
nes med Krygers lydrette hade [ha·ðə] – Had [hαð], men her er verbet jo klart hyp-
pigere end verbalsubstantivet.  
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Befale [be'fα·’lə] er lånt allerede i mda. < mnt. kort α, hvad der i øvrigt fremgår 
af præt. befol. Ordet må være litterært/kirkeligt bestemt, hvad der passer med den 
ældste betydning, ’overgive’ kendt især fra Jesu (oversatte) brug af det. Andre ømål 
har det lydrette [a ·] (ØMO). 

Også betale [be'tα·’lə] er middelalderligt < mnty. kort α. Vi venter lydret [a+], 
hvad det også kan have i nord- og vestsjællandsk, men det er tydeligt i ØMO, at 
også [α·’] er gammelt. Forklaringen må være påvirkning dels fra betalt, idet vi så, 
at Kryger kan have α foran opr. lt. ([be'tal’t] er belagt i ØMO fra gammelt nord-
vestsjællandsk), dels fra den gamle tostavede præsens, betal, med kort vokal, belagt 
i vestfynsk, jf. mda. tall. Jeg kan tilføje, at Ole Kollerød f. 1802 konsekvent staver 
<betalle(r)>, så der har klart nok været tripelformer i klassisk nordsjællandsk. 

Dale vb. har [α·] hos Kryger og i alle ømål undtagen vestfynsk, der har en side-
form med [a ·]. ØMO konstaterer, at udtalen synes rigsmålspåvirket, og det må jeg 
tilslutte mig. 

(Rigs)daler sb. er mere gennemsigtig. Kryger (1887: 369, 371) har [resdα·lər, 
regsdα·lər], mens ØMO har spredte belæg på [a ·] i kortformen daler fra Nord- og 
Nordvestsjælland, herunder fra Krygers utrykte optegnelser, der nævner, at formen 
med [a ·] forekommer ”i visse Egne og navnlig blandt befolkningens lavere Lag” 
(if. ØMO under daler I). Der skulle således ikke herske tvivl om, at [α·] er en nyere 
rigsmålspåvirkning i dette ret officielle ord. 
  Gal adj. hed som bekendt endnu i 1700-tallet galen, der hos Kryger ville have 
givet *[ɡa·lən], men hedder [ɡa·’l] ’forkert’ og [ɡα·’l] ’vred’. Formen gal er glim-
rende sat på plads af Brøndum-Nielsen (1951 [1931]: 139–140), som opstået af 
(især) galenskab, der får almindelig synkope (og konsonantudskydning) i tunge ord 
samt kort vokal i stillingen som førsteled – med resultatet galskab i 1400-tallet, 
hvorfra gal så (fra 1500-tallet) subtraheres. Adjektivet får da lang vokal efter møn-
stret gul-gulspurv, del-deltage, der var almindeligere dengang – i jysk, sejerøsk (jf. 
Thorsen 1894) og Fårevejle, dog ofte lige ud [gal’] efter mønstret vild-Vildskab. 
Også vb. galnes ’gå galt’ (Junge 1798) kan have influeret. – Fra det forkortede gal-
skab har Kryger [ɡα·’l] ’vred’ (altså betydningsdifferentiering). Ingen problemer 
for vor hypotese. 

Glarmester ['ɡlα·ˌmæsdər / 'ɡlα·ðˌmæsdər] skulle egentlig ikke miste r, da -rm 
jo ellers bevares, men det er altså sket i dette tunge ord, hvor man ikke venter nogen 
vokalforlængelse. ð betegner folkeetymologisk omdannelse af det (på det pågæl-
dende tidspunkt) uforståelige glar-. Ud over Kryger (1887: 373) er formen også 
optegnet i Strøby (ØMO’s seddelsamling). Der er ikke tale om falsk restitution, 
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eftersom ord af typen glad (kort 'V + ð i udlyd) altid i sjællandsk har haft ð på plads 
og i orden (hvad enten det er udviklet af mda. ð eller t). 

have/har har problemfrit [a·’]. -v/w svandt som nævnt under af her allerede i 
1400-tallet (GG §394) og efterlod en lang vokal, der så rundes ved vor lydlov. Mere 
intrikat er præteritum havde [hα·ðə], hvis v/w-tab er lidt ældre. Hvis formen den-
gang var *[hα·ðə], der er belagt allerede ca. 1350 (GG §767), skulle vi jo have fået 
*[ha·ðə]. Der er dog andre muligheder. Præteritum kan have været *[hαw/və], som 
findes belagt allerede ca. 1300 (ibid.), og den ville jo give sjællandsk *[hα·wə], der 
let kunne tænkes senere at have fået indskudt et regelret præteritums-ð, men den 
forklaring falder på, at ingen sjællandsk dialekt har bevaret et *[hα·wə] (ØMO). 
Endelig er der assimilations-muligheden [hαð·ə] belagt fra ca. 1450. Den er bevaret 
i københavnsk [hαðə], der var den almindeligste form i 1800-tallet, men fortrængtes 
af [ha·ðə] (Brink & Lund 1975: §86). [hαð·ə] skal naturligvis ikke rundes i sjæl-
landsk og kan let tænkes efter vor lydlov at være gjort mere bøjningsregelret > 
[hα·ðə] ganske som i københavnsk, eftersom ingen verber længere havde det i gam-
meldansk, svensk og norsk så almindelige mønster tro-trodde osv., og dét så meget 
lettere, som trykstærkt [hα·ðə] let kan ”høres” af ubefæstede sjæle som et tryksvagt 
[ohαðə]. 

Karen og Maren har [α·], men er ingen undtagelse fra lydloven [α· > a ·]. De 
klassiske sjællandske former (som Kryger kender fra østsjællandsk, men ikke selv 
bruger, jf. Kryger 1887: 377) er Karne, Marne (< 'Katrine, 'Marine) med [α·r]. 
Dette fremgår også af Inger Ejskjærs (1970: 66–68) grundige mønstring af for-
merne, selvom r-vokoidiseringen slører kvantiteten. På vor lydlovs tid var der for-
modentlig kort -αrn- i ordene (lang vokal kan dårligt tænkes i et 'Katrine uden t). 
Som vi så ovenfor, fik opr. -arn forlængelse og [a·] og ingen efterfølgende forkor-
telse, men materialet rummede kun enstavelsesord. Også i københavnsk havde en-
stavelsesordene ligesom Krygers obligatorisk lang vokal, men tostavelsesordene 
var overvejende kortvokaliske: Arne app., Stjerne, Hjerne, Urne, Kerne m.fl. (Brink 
& Lund 1975: §33).  

Kryger har imidlertid gennemført lang vokal, altså formen -V·rnə : gerne, Kerne, 
Stjerne. (Kun de tungere ternet og Morningen har kort vokal). Efter hypotesen kan 
der imidlertid ikke have været langt -α·rn- i de to navne på vor lydlovs tid. Altså 
nødes vi til at hævde, at udlydende -αrn blev forlænget før lydloven, men indlyd-
ende -αrn- efter. Det virker lidt overraskende, men det stemmer på en måde med 
københavnsk, der som nævnt kun har forlængelse foran udlydende rn, men stort set 
ingen forlængelse foran indlydende rn – hvor sjællandsk altså har haft en sen for-
længelse.  
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Lade vb. i almindelig betydning har kort α, [lα], fordi det fast står tryksvagt.  
Masse [ma·sə] er ejendommeligt. Der er ikke tale om nogen lydlovlig forlæn-

gelse foran langt s, men derimod om en folkeetymologi efter mase vb., jf. at Nielsen 
1989 definerer verbet mase som ”klemme til en grødlignende masse”.  

Nåde hedder [na·ðə] i stedet for det ventede *[nu̞·ə̯ðə] (Kryger 1887: 354). No-
get ganske tilsvarende finder vi i jysk [nå·] (Feilberg) i stedet for det ventede *[no·]. 
Uden nåde ingen kristendom. Ordet må derfor have eksisteret fra 1000-tallet, hvad 
enten det er oldsaksisk eller nordisk. (Brugte man et andet, havde vi kendt det). Det 
skal derfor have æmda. α· > å· og videreudvikles herfra. Altså må Krygers form og 
de jyske former være optaget fra præsternes [nå·ðə]. Dét forklarer den jyske form, 
men hvorfor får Kryger ikke også foredragssprogets [å·]? Det kan skyldes fonotak-
sen; [å·] er en ret sjælden vokal i klassisk sjællandsk. Tilsvarende gælder nådig. 

Skade ’tigris avium’, udtalt [sɡα·ðə] er problemfrit et rigsmålslån, jf. de lydrette 
[sɡa·a] Skade ’damnum’ og [sba·a] Spade (begge < ð) samt ['ha·ðə] hade (< t). 

Satan [sα·dn̩, sα·tαn] må også være et rigsmålslån. Fonotaktisk er det et frem-
medord (jf. Ejskjær 1970: 353f). 

Slå vb. og både konj. skulle trykstærkt have [u̞ · (’)ə̯] < mda. å· (< α·), men pga. 
den hyppigt brugte korte svagform fik det i bl.a. nordsjællandsk generelt oftest ikke 
α· > å·. I trykstærk stilling tålte sproget ikke kort udlydende vokal. Derfor tryk-
stærkt langt [α·], og denne vokal rammes da af vor lydlov > [sla ·’, 'ba·a]. Bemærk 
det lydrette ['slα·wð̩] slået (jf. afsnit 6.1). 
 Svane hedder ['svα·nə] og trodser dermed vor lydlov. Men det er en ny form. 
Oldnordisk har swanr, mda. swan, svensk svan, ænyd. overvejende Svan, adskillige 
ømål, herunder sejerøsk (Thorsen 1894: 7), samt sønderjysk [svαn]. Ordet har altså 
ikke fået middelalderlig vokalforlængelse i åben stavelse, men bevaret kort vokal i 
lukket stavelse som i andre kortstavede ord (Brink 2012). Hvordan det siden er ble-
vet tostavet kommer os ikke ved, men oplagt er gal subtraktion efter svaner.  

Var (præt. af være) hed [va] el. [vå]. Som trykstærk form venter vi *[vαr] (vel 
med ustemt r̥, jf. ovf.), rimende på Svar, Par, Kar, var adj., alle med bevaret kort 
rodstavelse (Brink 2012), evt. med w-runding efter den æmda. lydlov wa > wå 
(Brink 2020 §10). Men dette burde give å – som i fx voks – og det er da også Kry-
gers sideform. Jeg kan kun forklare [a] som et kompromis mellem *α og å. Under 
alle omstændigheder er ordet evident påvirket af den tryksvage stilling, jf. hans 
manglende r. Så det bør ikke forurolige os. 
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8 Låneord og lydlovens datering 
I det foregående er kun de ældste låneord medtaget. De yngre låneord kan ikke blot 
teste min lydlovsopstilling, men også – hvis vi er heldige – datere lydlovene, for så 
vidt vi kender tiden for låneordenes indtræden i dialekten. Mest interessante i den 
forbindelse er de låneord, der indkommer efter æmda. α· > å·, og som har [α·] i det 
långivende sprog (og derfor [ɑ̇·] i nuværende rigsmål). De skal jo have [α· > a·] i 
Skuldelev, hvis de lånes før vor lydlov, men [α·], hvis de lånes efter. Mht. daterin-
gen er det eneste, vi foreløbig ved, at æmda. α· > å· forløb ca. 1200–1300 (Brink 
2020 §5), at forlængelsen i åben stavelse forløb ca. 1325–1400 (Brink 2020 §13), 
og at [α· > a·] nødvendigvis var senere end begge disse og altså efter 1400. Vi kan 
også være sikre på, at den indtraf før 1800, ellers ville fordelingen af [α(·)] og [a(·)] 
hos Kryger være langt mere regelmæssig end det synkrone kaos, vi møder hos ham. 
Vi ser først på de langvokaliske låneord. Jeg medtager kun få ord fra efter 1750. 
Hvis de ellers har rigsmålsform i dialekten, kan de ikke belyse dialektens ældre 
lydlove. Jeg benytter ODS, Danmarks gamle Personnavne (Kristensen et al. 1936), 
Skautrup 1944–1968 og Hellquist 1957 til ordenes datering i skriftsproget (de må 
formodes som regel at være noget yngre i dialekten). 

Først de yngre. Ordene Apparat, Ballade, Chokolade, Cigar, Dikkedarer, Ja-
nuar, normal, parat, Reklame, Skandale, Stat (i moderne betydning), Tomat er alle 
indkommet efter 1700, og de har som ventet alle [α·] hos Kryger og/eller i ØMO 
eller hos Ejskjær 1970 (Strøby). Strøby har dog [a·] i Race fra ca. 1775 (Ejskjær 
1970: 368). Det må imidlertid skyldes fonotaksen. Kryger bemærker selv – som den 
eneste fonotaktisk absolutte regel – at der aldrig er [-α·s] i hans sprog, kun [-a·s] 
(Strøby har dog [α·’] i Stillads fra ca. 1700 og Vase fra ca. 1750, jf. Ejskjær 1970: 
368).  

Før 1600 indlånes klar, Kran, male ’pingere’, Maler, Plade, prale, prate, rat, 
rar, alle med [a·]. Bemærk, at der ikke er tale om systemtvang. Krygers sprog tilla-
der [α·] i alle tilfælde. Klar fortjener en kommentar. Det er belagt allerede i 1200-
tallet, hvorfor det burde have gennemløbet a· > å·, hvad det også har i diverse dan-
ske og svenske dialekter. Det må imidlertid være blevet justeret eller genlånt < 
tysk/latin kla·r og passer herefter fint med mine regler. Desuden skal et halvgam-
melt lån, Adel ['α·’ðəl] fra ca. 1500, lige bortforklares. Det må være rigsmålspåvir-
ket, hvad der støttes af en gammel fynsk læseudtale i ØMO: [a·’dəl]. 

Spændingen samler sig nu om 1600-tallet! De to populære ord Soldat og Kam-
merat har hos Kryger (1887: 353) [-αd]. De udgår fra tysk -'a:t – tysk har været 
gennemgangsprog for de to franske låneord – men undgår deres ”mørke” skæbne 
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ved en systemtilpassende ændring til kort α + lang konsonant. Efter klusilsvækkel-
sen er der jo normalt ikke lang vokal + kort klusil (Lang konsonant, fordi sproget 
endnu i 1600-tallet skyr kort vokal + kort konsonant ligesom norsk, svensk og 
skånsk gør). Udtalen var altså sol'datt, kammer'ratt«. Andre nordsjællændere har 
samme forkortelse i Bravat ’Bravade’, der også kom til i 1600-tallet, men her har 
Kryger [a·’] i formen Bravas (jf. ØMO under bravade).  

Fra 1600-tallets slutning har vi akku'rat med generelt langt [α·’] i sjællandsk 
(men kort vokal i enkelte andre ømål if. ØMO).  

Fra 1600-tallet har vi endvidere: ane [a·nə] fra slutningen af 1600-tallet (if. ODS 
fra beg. af 1700-tallet, men i svensk er ældste belæg fra 1600-tallets slutning, og 
det er snarest ældst i dansk), Dame [dα·mə] ca. 1650, General -['rα·’l] 1600-tallet, 
Fa'san [a·’/α·’] 1500–1700, Husar [α·’] ca. 1675, Tulipan [a·’] ca. 1625, mase, Mas 
[a·] ca. 1650 (evt. fonotaktisk bestemt), suffikset -a(d)s (fx Slabberads) [a·’] 1500–
1700 m.fl. (ØMO); selv de sene som Suppedas ca. 1800 kan have [a·’], men de er 
naturligvis bestemt af suffiksets én gang givne form), Krabat [α·’] 1618–1648, Pla-
kat [a·’/α·’] ca. 1650, Salat og Spinat [α·’] 1600-tallet, Parade [α·] ca. 1675, Bas 
’primus’ [a·’] slutningen af 1600-tallet (evt. fonotaktisk bestemt). Lydloven forlø-
ber altså i 1600-tallet. 

Låneordene kan også kontrollere, om det er rigtigt, som vi ovenfor fandt, at vor 
lydlov går uden om forbindelsen [α·] + [v/w]. Det bekræftes: Lån som behage, 
Gave, Kage, Klage, plage, trave får α· uanset, hvornår de indlånes. Men lånene 
fortæller os mere. Lydloven er også gået uden om forbindelsen α· + p/b̬. Dem er 
der ingen arveord med pga. mda. [b̬ > v/w] (klusilsvækkelse af -p, 3. og 4. fase, 
Brink 2020 §2). Men der er låneord: Stab, spendabel, Fabel, risikabel, miserabelsk, 
Snabel, Sabel, Kaper osv. har α· uanset datering. At [α·b] bevares i låneord, mod-
svares i øvrigt i de fleste nørrejyske mål. 
 Nu til låneord med opr. kort α. Foran nd har vi behandle, Fanden, Handel, Man-
del, Vandel, vandre. De har alle kort α i Strøby (jf. Ejskjær 1970). (Kryger mangler 
dem undtagen Fanden med -αn-). Det første er fra ca. 1500, resten fra mda. De føjer 
sig naturligt til Krygers arveord med varianten -αn < -[αnd̬], som især bestod af dem 
med tung endelse.  

Foran ng har vi angest adj./sb., mangle og Slange (Strøby, jf. Ejskjær 1970) med 
[α]. De synes indkommet for sent til vor lydlovs mørkfarvning. Ovenfor (afsnit 6.3) 
så vi, at arveordene på -ang overvejende fik [-aŋ]. Jeg skønnede, at den mørkfarv-
ning ikke blev forudgået af en forlængelse. Da de nys nævnte låneord med -αŋ for 
angest og Slange’s vedkommende er indlånt før 1500 (Gammeldansk Ordbog), kan 
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det konkluderes, at αŋ-arveordenes mørkfarvning > aŋ uden mellemliggende vokal-
forlængelse må ligge før år 1500. 

Foran nn har vi Kande med [a] (mda., kan være et arveord) og Pande (Strøby, 
jf. Ejskjær 1970) også med [a] (mda.). Vi analyserede os frem til, at arveordene 
lydret også havde kort [a], hvorfor vi ingen terminus får her. De to lån er så gamle 
(fra før 1260, Gammeldansk Ordbog under kanne og panne), at de har gjort fælles 
sag med arveordene. Derimod har det ret unge danne fra 1600-tallet [α] (Strøby, jf. 
Ejskjær 1970). 

Foran ll har vi Balle ’Balje’ (ænyda.), Malle ’silurus’ (1500-tallet), Bal ’saltatio 
sollemnis’ (ca. 1625) og fra ØMO gefalde (ca. 1750). De ankommer for sent til 
Horns Herred til vokalforlængelse og dermed vor lydlov. Alle får [α]. 

Foran ns: Frans (før 1400) og Glans (begyndelsen af 1500-tallet) har kort [a]. 
De føjer sig smukt til de gamle ns-ord nævnt i afsnit 6.3, men Glans har vel næppe 
fået lydret vokalforlængelse så sent og er derfor snarest fonotaktisk bestemt. 
Sans(e) er ganske vist fra mda., men dér i formen sens(e). A-formen dukker først 
op i 1600-tallet. som en justering efter den nymodens franske udtale. Det undrer 
derfor ikke, at Strøby har [α]. 

Foran rd̬ har Kryger (foruden helt unge som Milliard, Boulevard med α) Karde 
['ka·rdə], der indlånes i ænyda. Det strider mod danskens fonotaks: Alle andre ord 
med skrevet <-rd> og dermed stemt r havde foranstående kort vokal (Brink & Lund 
1975: 241); det naturaliseres derfor delvis til kare, men kan altså også behandles 
som rt-ordene (se ovf. afsnit 6.3), efterhånden som disse mister postaspirationen: -t 
> -d, og -d mister sin stemthed. Der er således intet mærkeligt ved Krygers form, 
hvad enten den nu har deltaget i vor lydlov eller blot tilsluttet sig fonotaktisk. Det 
formentlig noget yngre bastard, også fra ænyda., er et dialektfremmedord og har da 
også rigsmålsform (ØMO).  

Fra 1600-tallet har vi aparte, der i klassisk nordsjællandsk kan hedde ['αˌpa·’də] 
(jf. ØMO); sideformen -[ˌpα·’]- synes ikke helt så gammel i sproget, og dét passer 
jo fint med at de tre gamle lån, Art, Fart, Part ovf. (afsnit 6.3) har [a·’]. 
 KONKLUDERENDE må vi sige, at også her, ved de nyere låneord, passer 1600-
tallet som det kritiske århundrede. Hvad der kommer før 1500 føjer sig smukt til 
arveordene. Nøgleord: ['kanə, 'panə, fran’s]. Hvad der kommer i 1500-tallet, bere-
der heller ingen vanskeligheder. Nøgleord: ['mαŋlə, 'slαŋə], ord, der ikke ventes at 
have fået vokalforlængelse. I 1600-tallet er nøgleordene ['αˌpa·’də, sαn’s, sαnsə] 
med blandet a / α. Efter 1700 kun α: Boulevard, Milliard, Start, Alt, Fanny osv. 
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 Min hypotese har klaret sig fint – selvom jeg ikke kan forklare alt. Men ingen 
bør vente af en empirisk videnskab, at den forklarer alt, når emnet er tusind års 
lydhistorie frem til J.K. Krygers modersmål. 

For trods alt at få et indblik i nordsjællandskens variation på Krygers tid har jeg 
sammenlignet ham med hans jævnaldrende Peter Jensen Langstrup f. 1844, opvok-
set i Asminderød ca. 30 km nordøst for Krygers Skuldelev, optegnet af K.B. Jensen 
i 1920. (Ordlisteoptegnelsen venligst udlånt af Center for Dialektforskning). Der er 
minimale forskelle, faktisk kun to sikre: Langstrup har lys kort A-lyd i alle, Kryger 
[a·], og Langstrup har lys timbre i Dans, Kryger [a], utvivlsomt den gamle udtale. 
Det er det hele i Krygers store A-materiale. 
 
9 Konklusion 
Fordelingen af Krygers [α(·)] og [a(·)] kan altså forklares efter vor hypotese. Den 
er helt og holdent bestemt af en lydlov, [α· > a·], der fandt sted i 1600-tallet. Ethvert 
langt [α·] på dét tidspunkt blev ramt. Og efterhånden som der senere indtrådte for-
kortelser foran CC, opstod det korte [a]. De forskellige vokalforlængelser og vo-
kalforkortelser, der er involveret, er alle nogle, lydhistorikerne altid har opereret 
med, og som fremgår af forhold både i dialekter og rigsmål. De er ikke indtrådt 
meget regelmæssigt, men heller ikke meget uregelmæssigt. De er bestemt af to ho-
vedfaktorer: 1) Usikkerhed mht. grænsen mellem en vokal og den følgende stemte 
konsonant, dvs. vokalens længde; 2) Generel tendens til stavelses-ligevægt: kort 
vokal foran CC, lang vokal foran C.  

Jeg har naturligvis forklaret fordelingen historisk. Synkront er der om ikke kaos, 
så i hvert fald kun grove tilløb til regler, således at [α, α·, Â, Â;] for længst er blevet 
til selvstændige, indbyrdes kommuterende sproglyde. 
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“Så kommer der kraftedeme to altså, what the fuck” 
– Bandeord i Ex on the beach 

  
Af MARGRETHE HEIDEMANN ANDERSEN OG MARIANNE RATHJE 

 
 
Studiet af bandeord i unges talesprog har i flere år været et forsømt område 
indenfor dansk sprogforskning. Det forsøger vi at råde bod på med denne artikel, 
der omhandler brugen af bandeord i realityprogrammet Ex on the beach. I 
artiklen viser vi at unge bander mere end i tidligere danske undersøgelser, og at 
andelen af engelske bandeord ser ud til at være i stigning. Vi viser også at 
tidligere undersøgelsesresultater, der har peget på at mænd bander hyppigere og 
med stærkere bandeord end kvinder, ikke kan bekræftes i vores data. Endelig 
viser vi at brugen af bandeord blandt de unge i Ex on the beach er et socialt 
fænomen, der både kan bruges til at knytte bånd og til at konsolidere en klike i 
modsætning til resten af deltagerne. 

 
 
 
 

1 Indledning 
Man støder ofte på påstande om at danske unge bander meget, og at deres sprog er 
fyldt med engelske bandeord (se fx Toustrup 2016; Madsbøl Christensen 2020). 
Hvordan det reelt forholder sig med danske unges sprog på dette område, ved vi 
imidlertid ikke ret meget om idet der mangler undersøgelser af de unges brug af 
såvel danske som engelske bandeord i nutidigt dansk talesprog. Den hidtil største 
undersøgelse på området er Marianne Rathjes ph.d.-afhandling fra 2010 om 
generationssprog, og den viste at unge og ældre generationer brugte lige mange 
bandeord (Rathje 2010a: 148–149). Undersøgelsen viste også at engelske bandeord 
dengang udgjorde 10 % af de unges bandeord. Imidlertid er de data som Rathjes 
afhandling bygger på, næsten 20 år gamle (fra 2002–2003), og da vi ved at der 
generelt mangler undersøgelser af den stadigt stigende brug af engelske bandeord i 
ikke-engelske data (jf. Beers Fägersten 2017: 65; Zenner et al. 2017: 107), er der 
behov for nye undersøgelser af unges brug af bandeord i moderne dansk talesprog. 

Formålet med artiklen her er altså at undersøge unges brug af bandeord i 
moderne dansk talesprog. Til trods for at der er visse vanskeligheder med at 
sammenligne med tidligere undersøgelser, vil vi belyse om unge i de data vi bruger 
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her i artiklen, bander mere end de har gjort i tidligere undersøgelser. I undersøgelsen 
vil vi også se på hvilke typer af bandeord de unge bruger, både i forhold til de 
traditionelle kategorier (fx sygdom og religion) og i forhold til indlån af engelske 
bandeord. Også her vil vi i sammenligninger med tidligere undersøgelser klarlægge 
om der er sket en udvikling i forhold til tidligere, hvor fækale og religiøse bandeord 
var de mest frekvente bandeord i unges sprog (jf. Rathje 2010a). I betragtning af 
den indflydelse som det engelske sprog har på dansk (se fx Gottlieb 2020; 
Heidemann Andersen 2020), og det at andre nordiske undersøgelser peger på en 
kraftig stigning i brugen af engelske bandeord som fuck (Fjeld & Kristiansen, 
upubliceret), forventer vi at engelske bandeord i dag er mere frekvente end tidligere.  

 
2 Data 
Dataene til denne artikel stammer fra reality-programmet Ex on the beach (herefter 
forkortet EOTB), hvis omdrejningspunkt er de intriger der opstår når unge 
mennesker af begge køn (med fri adgang til alkohol) anbringes i en luksusvilla på 
en eksotisk feriedestination. De unge deltagere filmes 24 timer i døgnet, og 
programmet består dels af optagelser hvor deltagernes liv i villaen filmes, dels af 
optagelser hvor deltagerne interviewes om de ting der er sket i villaen i løbet af 
dagen.1 EOTB-serien havde dansk premiere i august 2018 og udgøres indtil videre 
af 5 sæsoner på hver 24 afsnit. Studentermedhjælpere i Dansk Sprognævn, hvor vi 
begge er ansat, har transskriberet de første 3 sæsoner af dialogen i EOTB, og 
transskriptionerne udgør tilsammen et korpus bestående af ca. 560.000 ord. I hver 
sæson er der 24 afsnit a ca. 45 minutters varighed, dvs. at vores korpus er baseret 
på i alt ca. 54 timers tv. De tre sæsoner er blevet sendt på Discovery+/Dplay i 2018–
2019 og generøst stillet til rådighed som lyd- og videofiler af produktionsselskabet 
Metronome, så vi har adgang til lyd- og billedsiden.  

I og med at Dansk Sprognævn ifølge Sprognævnsloven har til opgave at følge 
det danske sprogs udvikling (https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/01/ordnede-
forhold.pdf), er det vigtigt at vi ikke blot undersøger udviklingen i skriftsproget, 
men også har fokus på udviklingen i talesproget. EOTB giver os mulighed for at 
indsamle data om hvordan unge taler sammen når de er sammen med andre unge, 
og med udgangspunkt i EOTB-korpusset har vi allerede lavet flere undersøgelser 
af unges talesprog, bl.a. med hensyn til brugen af engelske lån i dansk (Heidemann 
Andersen 2020, Heidemann Andersen 2021) og brugen af nye ord i dansk (Rathje 
& Heidemann Andersen 2021).  

                                                
1 Vi kan (som det nævnes senere i artiklen) ikke afvise at der også er selvoptagelser i EOTB. 

https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/01/ordnede-forhold.pdf
https://dsn.dk/wp-content/uploads/2021/01/ordnede-forhold.pdf
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EOTB-dataene giver os adgang til at undersøge unges sprog sådan som det 
bruges nu, men det sprog der høres i programmet, er naturligvis ikke hele sandheden 
om hvordan unge danskere taler – eller om hvordan de unge deltagere i EOTB taler, 
for den sags skyld. Det er sandsynligvis en bestemt gruppe unge mennesker der 
melder sig som deltagere i EOTB, det er angiveligt en bestemt gruppe der 
efterfølgende bliver udtaget til programmet, og det er kun talesproget for disse unge 
i én bestemt kontekst vi undersøger, nemlig når de er sammen med andre unge i en 
uformel sammenhæng (og i tale til et kamera/en interviewer). Dermed kan vi altså 
ikke på baggrund af data fra EOTB udtale os om hvordan de unge deltagere taler i 
andre sociale kontekster – og faktisk kan vi heller ikke med sikkerhed udtale os om 
hvordan de unge deltagere taler i alle sammenhænge under optagelserne til EOTB. 
Det skyldes at de mange timers tv-optagelser er blevet klippet sammen til 
udsendelser a ca. 45 minutters varighed, og at vi som seere ikke ved hvor meget der 
er blevet klippet i de viste realityshows (jf. Zenner et al. 2015: 335). Man kan dog 
formode at de mere dramatiske optagelser fylder mere end de mindre dramatiske 
optagelser, og dermed kan man i hvert fald i teorien forestille sig at man ville få et 
andet billede af de unges sprog hvis man havde adgang til samtlige optagelser. 
Samtidig skal man også være opmærksom på at EOTB er et program hvor en 
bestemt deltageradfærd (ekspressiv, udadvendt og seksuelt aktiv) belønnes, idet de 
deltagere der leverer god underholdning, som regel undgår at skulle forlade 
programmet i utide. Deltagelsen i EOTB kan dermed sammenlignes med en 
optræden (jf. Goffman 1992) hvori deltagerne indtager en bestemt rolle med de 
forventninger og forpligtelser der følger med denne rolle, fx i form af en bestemt 
sprogbrug og en bestemt adfærd. Det er ifølge Goffman vigtigt at være opmærksom 
på at den rolle man indtager når man “optræder”, ikke skal forveksles med ens 
dybereliggende selv (jf. Hviid Jacobsen & Kristiansen 2002), og dermed kan man 
altså sige at det sprog vi kan iagttage i EOTB, er én bestemt type sprog, udtrykt i 
en ganske bestemt social optræden, og at det ikke kan defineres som deltagernes 
sprog per se.  

Endelig kan man også diskutere i hvilken udstrækning der er tale om naturligt 
talesprog. At blive optaget 24 timer i døgnet mens man bor i et feriehus med en 
række mennesker man aldrig har mødt før, er alt andet lige en situation der ikke 
føles naturlig for særligt mange. Det skal dog understreges at deltagerne selv i 
medierne gentagne gange har bedyret at de ikke tænker på deres sprog når de bliver 
optaget 24 timer i døgnet (fx i DR’s radioprogram Klog på sprog, 31.7.20), og at 
man i sammenlignelige undersøgelser af sproget i reality-shows ligeledes antager 



202 MARGRETHE HEIDEMANN ANDERSEN OG MARIANNE RATHJE 
 
at der er tale om relativt naturlige samtalesituationer (se fx Fjeld & Kristiansen, 
upubliceret). 

De forbehold som vi her tager i forhold til vores data, gælder i princippet for alle 
realityshows. Ikke desto mindre har reality-tv relativt længe været genstand for flere 
undersøgelser af især unge voksnes talesprog (Zenner et al. 2015; Hindriks & van 
Hofwegen 2014; Fjeld & Kristiansen, upubliceret), først og fremmest fordi det 
sprog genren afspejler, er ”almindelige menneskers” afslappede hverdagssprog i en 
social kontekst, samlet i en form der både er let tilgængelig og tilstrækkeligt 
omfattende til kvantitative analyser.  

Flere forskere har de senere år insisteret på at det er på tide at tv-dialog bliver 
taget seriøst som forskningsdata og bliver genstand for systematiske sproglige 
undersøgelser (fx Bednarek 2010: 2), herunder endda også fiktions-tv, hvor 
realitydata trods alt er nærmere “naturligt talesprog”. Et argument for at undersøge 
tv-dialog, hvad enten denne er fiktiv eller fra et realityprogram der er klippet i og 
dermed umiddelbart ikke er “naturlig”, er at denne dialog, uanset om den ses på 
flow-tv eller streames, ses af mange mennesker i hvert fald i den vestlige verden. 
Dermed påvirker det sprog som bruges i tv-dialogerne, potentielt mange 
sprogbrugeres sprog (Bednarek 2010: 10; Coupland 2007: 185; Beers Fägersten 
2016: 5ff.).  
 
3 Definition af bandeord 
Den definition af bandeord som bruges i denne artikel, er hentet fra Rathje (2014b: 
350–360), og den bygger på tidligere definitioner af bandeord hos Andersson & 
Trudgill (1990), Stenström (1991), Stroh-Wollin (2008) og Ljung (2011): 
 

Bandeord er ord der refererer til noget som er tabu i den kultur sproget bruges i, de skal 
ikke tages bogstaveligt, og de bruges til at udtrykke følelser og holdninger, men de 
bruges ikke om andre mennesker (Rathje 2014b: 356, vores oversættelse). 

 
Den ovenstående definition udelukker skældsord, dvs. ord som er nedsættende over 
for (andre) personer (end en selv). Forskellen mellem bandeord og skældsord kan 
også udtrykkes således: “…swearing at someone, as opposed to swearing merely in 
the company of someone” (Beers Fägersten 2012: 159, vores fremhævning). Denne 
definition af bandeord som vi altså bruger i denne artikel, afviger fx fra den 
definition Ljung (2011) anvender, der også omfatter skældsord. Vi har adskilt de to 
ordtyper fordi bandeord og skældsord antageligt har forskellig følelsesmæssig 
effekt på modtageren. At kalde en pige fx luder (skældsord) påvirker sandsynligvis 
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den pige som er mål for skældsordet luder, mere følelsesmæssigt end hvis hun 
havde overhørt en person sige av for fanden (bandeord) fordi vedkommende havde 
slået sig. Det er derfor især skældsord der kan karakteriseres som grov/aggressiv 
sprogbrug, selvom bandeord også kan opleves som stødende. For at illustrere 
vigtigheden af at skelne mellem bandeord og skældsord kan vi vise et eksempel fra 
et interview gennemført af Beers Fägersten (2012) hvor den interviewede siger:  
 

One thing that your survey didn’t really touch on was it’s one thing to swear and curse, 
but it’s another thing to curse at people. That’s one thing I hardly ever do. I hardly ever 
tell people “F-you”, and “You’re this” and call you names (Beers Fägersten 2012: 150). 

 
Davis (1989) påpeger desuden at “not all dirty words are dirty all the time”, hvilket 
gør at vi i hvert tilfælde af et potentielt bandeord har undersøgt konteksten for at 
finde ud af om ordet faktisk bruges som bandeord ifølge den ovenstående definition. 
For at give et eksempel på dette kan ordet pis bruges. Interjektionen pis kan bruges 
som bandeord i en ytring som “Pis! Hvor er det ærgerligt”: Der er tale om et ord 
der ikke skal forstås bogstaveligt, og som bruges til at udtrykke følelser og 
holdninger. Men det samme ord kan også bruges som slangord for urin (pis som 
substantiv) i en ytring som “Mit pis er helt gult”, hvor ordet skal forstås bogstaveligt 
og ikke (kun) udtrykker følelser og holdninger. Vores frekvensanalyser nedenfor 
tager altså højde for hvilken betydning det enkelte ord bruges i i konteksten. Ved at 
“frisætte” et ord fra dets referentielle funktion (Andersson & Trudgill 1990: 53) kan 
det bruges til at udtrykke følelser og holdninger, men hvis det bruges i den 
bogstavelige betydning, kan man kalde det et udtryk for “vulgær” sprogbrug (Rathje 
2014b). Sådanne “vulgære udtryk” opfattes af nogle som mere stødende sprogbrug 
end bandeord, jf. at disse ord blev vurderet som de mest stødende i Beers Fägersten 
(2012: 94). 

I vores definition inddrager vi ikke om, og i givet fald i hvilken grad, bandeord 
opfattes eller opleves som bandeord, selvom dette betyder at definitionen og dermed 
analyserne nedenfor kan inkludere ord som måske ikke – længere – opfattes som 
bandeord. Fx blev sgu (sammentrækning af så Gud hjælpe mig) i en 
holdningsundersøgelse af danske bandeord opfattet som bandeord af kun 58 % af 
respondenterne (Rathje 2014a). Det kan derfor diskuteres hvorvidt sgu egentlig er 
et bandeord og dermed om man bør inkludere oplevelsen af bandeord i en 
definition. Dette diskuteres også af Stroh-Wollin (2008), der i sin diakrone 
undersøgelse af svenske bandeord i dramadialog over tre århundreder inkluderer 
udtryk som næppe opfattes som bandeord af ret mange svenskere på tidspunktet for 
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undersøgelsen (Stroh-Wollin 2008: 28). Stroh-Wollin medtager dog disse ord 
alligevel fordi opfattelsen af bandeords styrke kan variere med tiden. Når 69 % af 
de ældre i den nævnte holdningsundersøgelse (Rathje 2014a) således opfattede sgu 
som et bandeord, mens kun 47 % i den unge generation gjorde det samme, er det 
vanskeligt at afgøre om sgu skal defineres som et bandeord – ud fra oplevelsen af 
det er der jo delte meninger. Oplevelsen af bandeord er derfor ikke en del af 
definitionen her.  
 
4 Metode 
Alle bandeord er fundet manuelt i de transskriberede data og indtastet i regneark. 
De transskriberede EOTB-data tager højde for om der er tale om dialog, eller om 
deltagerne taler til kameraet. Termen bandeord bruges i artiklen om såvel enkeltord 
(Livet det er kraftedeme ikke fair) som hele udtryk (oh my God). Udtryk der 
indeholder mere end ét bandeord (fx shit shit), er registreret som det reelle antal 
forekomster (her 2). Bandeord der forekommer i rent engelske udtryk (fx DJ spin 
that shit) er talt med. Bandeord der forekommer i udtryk hvor en deltager citerer en 
anden deltager (fx ”fucking dårlig sex”, melder han bare ud) er derimod ikke talt 
med.  

 

5 Danske bandeord i EOTB-korpusset 
5.1 Frekvens 
Der er i alt 5105 forekomster af bandeord i data, dvs. i de tre første sæsoner af 
EOTB. Med en totalfrekvens på 558.837 ord i hele materialet giver dette en samlet 
bandeordsfrekvens på 9,1 bandeord pr. 1000 ord. For at finde ud af om denne 
bandeordsfrekvens er høj eller lav, kan vi sammenligne med tidligere undersøgelser 
af unges brug af bandeord i talesprog. I en generationssprogsundersøgelse (Rathje 
2010a) med samtaler optaget i 2002–2003 mellem unge 16–18-årige der ikke 
kendte hinanden i forvejen, blev der konstateret 2,1 forekomster af bandeord pr. 
1000 ord når unge talte med andre unge (Rathje 2010a: 153). Der er brugt den 
samme bandeordsdefinition i begge undersøgelser. Ift. bandeordsfrekvensen i 
EOTB er frekvensen i realityprogrammet altså væsentligt højere, nemlig mere end 
4 gange så høj. Det kunne være fristende at tolke forskellen som forandringer i 
sprogbrugen hen imod en generel tendens til at unge i dag bruger flere bandeord 
end de gjorde tidligere, som det ofte antages i den offentlige danske diskurs (fx 
Toustrup 2017). Men der er så mange forskelle på de to typer af data at det ikke er 
entydigt at pege på hvad forskellen i frekvens skyldes. At der anvendes flere 
bandeord i EOTB, kan fx skyldes de følgende faktorer:  
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• Alderen på deltagerne er højere i EOTB, nemlig i gennemsnit 22,7 år,2 
mens den er 16,8 år i generationskorpusset (Rathje 2010a: 67). Ingen kendte 
undersøgelser har dog peget på at unge i 20’erne bruger flere bandeord end 
teenagere. 

• Der var kun kvinder med i generationsundersøgelsen (Rathje 2010a: 84), 
og vi ved fra andre undersøgelse at mænd bruger flere bandeord end 
kvinder, og at bandeord forbindes med maskulin identitet (fx McEnery & 
Xiao 2004, Jay 1992, Jay & Jay 2013, Beers Fägersten 2012, Quist 2012, 
Rathje 2017). Dette kan derfor muligvis forklare hvorfor der var færre 
bandeord i generationsundersøgelsen.  

• Deltagerne i EOTB kommer fra hele landet, mens de i 
generationsundersøgelsen kun kommer fra København. Der er dog endnu 
ingen undersøgelser der har konstateret en forskel på frekvensen af 
bandeord alt efter hvor i Danmark man kommer fra. 

• Kommunikationssituationen er meget forskellig i de to datasæt: I 
generationsundersøgelsen mødes to for hinanden ukendte unge og taler på 
en cafe i ca. 30 minutter, mens de unge i EOTB også er fremmede for 
hinanden til at starte med, men hurtigt kommer til at kende hinanden godt. 
Settingen i EOTB er spise-, sove- og afslapningssituationer, der kun 
vanskeligt kan sammenlignes med et cafebesøg med en fremmed, hvor man 
alt andet lige vil være mere formel. Det kan måske forklare det lavere antal 
bandeord i generationsundersøgelsen. 

• Pga. kommunikationssituationen vil deltagerne i EOTB alt andet lige være 
mindre optagede af at have mikrofon på, når dette foregår 24 timer i døgnet, 
mens deltagerne på en cafe sandsynligvis er meget opmærksomme på at de 
bliver optaget. Det kan forklare det lavere antal bandeord i 
generationsundersøgelsen, eftersom mange nok vil bortcensurere deres 
bandeord når de optages af en mikrofon. 

• Der er i EOTB tale om udvalgte sekvenser af den optagede virkelighed, og 
tidligere undersøgelser viser at “følelsesfuld sprogbrug” (emotional 
language), inklusive bandeord, er karakteristisk for dialog i fiktions-tv 
(Bednarek 2010, Sanger 2001, Kozloff 2000, Bubel 2006, Quaglio 2008, 
2009). EOTB er ikke fiktion, men det er en konstrueret virkelighed 
sammensat i kommercielt øjemed som kan sammenlignes med fiktion (jf. 

                                                
2 Den yngste af de i alt 72 personer der deltager i programmet i de 3 sæsoner, er 18 år, og den ældste 
29 år. 
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fx Booth 2004). Man kan derfor forvente flere bandeord i EOTB end i 
generationssamtalerne. 

 
Sammenligner vi antallet af bandeord i EOTB-korpusset med et korpus af dialog 
fra børne-tv-fiktion (Rathje 2017), er der derimod større overensstemmelse ift. 
bandeordsfrekvensen, end der er i generationsundersøgelsen. Rathje (2017) 
sammenlignede tre børne-tv-programmer henvendt til målgruppen 7–12 år i 
2010’erne (serierne Pendlerkids og Panisk Påske) med en 30 år ældre børne-tv-
serie fra 1980’erne (Busters Verden). I den gamle tv-serie var der 5,8 bandeord pr. 
1000 ord, mens der i de nye serier var hhv. 7,8 (Pendlerkids) og 9,2 (Panisk Påske) 
pr. 1000 ord. Når vi jævnfører antallet af bandeord i nyere børne-tv-fiktion med de 
9,1 bandeord der er i EOTB-korpusset, svarer disse tal stort set til hinanden. Igen 
må der tages forbehold for at der i EOTB er tale om reality-tv med ældre deltagere 
end de teenagere der er tale om i børneserierne, som desuden er ren fiktion, men 
når det gælder bandeordsfrekvens, ligner EOTB altså sprogbrugen i en fiktiv tv-
serie for børn. Dette resultat kan muligvis forklares med at de børn der så Panisk 
Påske og Pendlerkids, nu er unge voksne i starten af tyverne ligesom deltagerne i 
EOTB. Det sprog der anvendes i EOTB, kan derfor måske være præget af en anden 
og mere fri tilgang til bandeord end den tidligere generationer har oplevet. 

 
5.2 Typer 
Der er tre hovedtyper af bandeord i dansk, når det gælder hvilket tabuområde der 
refereres til (Rathje 2010a): religiøse bandeord, sygdomsbandeord og bandeord der 
er knyttet til kroppens nedre funktioner, dvs. sex og afføring. Disse hovedkategorier 
er de samme på fx engelsk (Stapleton 2010), bortset fra de sygdomsrelaterede 
bandeord. Tidligere kunne man også på engelsk bruge bandeord der relaterer til 
sygdomme, fx udråbet Pox! eller A pox on you (Hughes 1991: 189ff., Ljung 2011: 
43), der begge refererer til sygdommen kopper, men sådanne bandeord findes ikke 
i nutidigt engelsk.3  

De religiøse bandeord består af celeste,4 dvs. himmelske, udtryk der udtrykker 
positive religiøse kræfter som Gud og Himlen, fx du godeste gud og hvad i himlens 
navn, mens den anden del af de religiøse bandeord består af diabolske udtryk der 
repræsenterer de mørke kræfter som Fanden og Helvede, fx for fanden, satans og 

                                                
3 I hollandsk findes der som i dansk en del bandeord der henviser til sygdomme, deriblandt en del 
der henviser til smitsomme sygdomme som kolera, tyfus og tuberkulose (van Hofwegen 2016: 16). 
4 Opdelingen af religiøse bandeord i celest og diabolsk er etableret af den svenske bandeords-forsker 
Ulla Stroh-Wollin (2008). 
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for helvede (Stroh-Wollin 2014: 181ff.). Religiøse bandeord er den ældste 
bandeordstype i dansk, hvor nogle af ordene stammer tilbage fra før reformationen, 
dvs. fra 1500-tallet (Rathje 2010a). Tidligere forskning har vist at religiøse 
bandeord typisk bruges af danske voksne og ældre mennesker i modsætning til unge 
(Rathje 2014b). Brugen af religiøse bandeord er generelt faldet i den vestlige verden 
(fx også i hollandsk, jf. van Hofwegen 2016: 7 med henvisning til van Sterkenburg 
2008), i hvert fald i den protestantiske del. I katolske lande, hvor religion stadig 
spiller en afgørende rolle, har religiøse besværgelser stadig stor betydning (Hughes 
1991: 249). Til gengæld ser man altså en stigning i en anden type bandeord, nemlig 
dem der har med kroppens nedre funktioner og især sex at gøre (jf. fx Fjeld 2002, 
Pinker 2007), se nedenfor. 

Danske bandeord kan som nævnt også indeholde referencer til sygdomme. Det 
gælder fx pokker, som betyder kopper eller syfilis, og sygdommen kræft, altså 
cancer. Disse sygdomme refereres der til i udtrykkene for pokker, pokkers og 
kraftedeme, der er en afkortning af “må kræften æde mig”. Sygdomsrelaterede 
bandeord er nyere i dansk end religiøse bandeord, nemlig fra 1700-tallet (Rathje 
2010a). 

Endelig er der bandeordene som er knyttet til kroppens nedre funktioner, særligt 
sex og afføring. Det gælder fx udtryk som lort, skide, pisse og de engelske låneord 
shit, fuck og fucking. Kategorien ‘kroppens nedre funktioner’ indeholder de nyeste 
bandeord i dansk: lort, skide og pisse kan dateres til første halvdel af 1900-tallet, 
mens de engelske bandeord shit, fuck og fucking er fra den anden halvdel af 1900-
tallet (Rathje 2010a). Tidligere undersøgelser har vist at bandeord med tilknytning 
til tabuområdet kroppens nedre funktioner oftest bruges af unge i modsætning til 
midaldrende og ældre danskere (Rathje 2010a). 

Som det ses af Tabel 1, bruger de unge deltagere i EOTB flest bandeord der er 
orienteret mod tabuområdet ‘kroppens nedre funktioner’. 

 

     Religiøse Sygdoms- 
relaterede 

Kroppens nedre 
funktioner 

Bandeordstyper 
i EOTB 

46 % 
(N=2337) 

2,9 % 
(N=146) 

51,1 %   
(N=2611) 

 

Tabel 1. Anvendte typer af bandeord i EOTB 
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Som nævnt har tidligere undersøgelser (Rathje 2010a, 2017) vist at det er 
karakteristisk at danske unge netop bruger bandeord med tilknytning til kroppens 
nedre funktioner. I den beskrevne generationsundersøgelse (Rathje 2010a) bestod 
den unge gruppes bandeord af 42,9 % kroppens nedre funktioner-bandeord, mens 
den samme type blandt de midaldrende og ældre udgjorde hhv. 2,9 % og 1,6 %. 
Også i den nævnte undersøgelse af bandeordsbrug i danske børne-tv-serier (Rathje 
2017) indeholdt den ene af serierne (Panisk Påske, hvor der overordnet set også var 
flest bandeord) mange kroppens nedre funktioner-bandeord, nemlig 48,2 %. 
Undersøgelsen her af data fra EOTB bekræfter altså med sine 51,1 % bandeord fra 
kroppens nedre funktioner endnu engang at unge procentuelt er hyppige brugere af 
kroppens nedre funktioner-bandeord. At der generelt anvendes flere bandeord fra 
kroppens nedre funktioner i dag end tidligere, er påvist i flere nordiske 
undersøgelser (dansk (Rathje 2010b), svensk (Stroh-Wollin 2010) og norsk 
(Hasund 2005)): En udvikling hvor de unge fører an, hvilket altså også bekræftes i 
denne undersøgelse. 
 
5. 3 Stærke og ikke-stærke bandeord 
Når det gælder danske bandeords styrke, dvs. hvor meget kraft de opleves at 
indeholde, har en tidligere undersøgelse af bevidste holdninger til danske bandeord 
vist at de følgende bandeord bliver opfattet som særligt stærke (Rathje 2014a): 

 
• en del af de religiøse bandeord, nemlig de diabolske, som for fanden og for 

helvede. I modsætning hertil opfattes de celeste bandeord, som fx sgu (en 
afkortning af så Gud hjælpe mig) og du godeste (gud), hovedsagligt som 
milde bandeord eller slet ikke som bandeord (Rathje 2014a). 

• et enkelt af sygdomsbandeordene, nemlig kraftedeme, der som nævnt 
refererer til sygdommen cancer. I modsætning hertil opfattes 
sygdomsbandeord der indeholder det forældede ord pokker, slet ikke som 
bandeord (Rathje 2014a) og bruges også i tv-programmer for små børn 
(Rathje 2009). 

• bandeord der refererer til kroppens nedre funktioner, dvs. sex og afføring, 
især fuck (Rathje 2014a). 
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  Forekomster i data Procentmæssig andel 

Diabolske 1022 43,8 % 

Celeste 1312 56,2 % 

I alt 2334 100 % 
 

Tabel 2. Diabolske vs. celeste bandeord 
 

  Forekomster i data Procentmæssig andel 

Stærke bandeord 3716 72,8 % 

Ikke-stærke bandeord 1387 27,2 % 

I alt 5103 100 % 
 

Tabel 3. Stærke vs. ikke ikke-stærke bandeord 
 
De ovenstående bandeord vil nedenfor blive betegnet som “stærke bandeord” 
(diabolske bandeord, kraftedeme, bandeord der er tilknyttet tabuområdet kroppens 
nedre funktioner) i modsætning til “ikke-stærke bandeord” (celeste bandeord, andre 
sygdomsbandeord end kraftedeme, omskrivninger som fx for søren af for satan).  
 I Tabel 2 og Tabel 3 har vi set på hvor stor en andel af de bandeord der bruges 
af de unge deltagere i EOTB, der er hhv. diabolske vs. celeste og stærke vs. ikke-
stærke. 

Som det fremgår af Tabel 2, bruges der stort set lige mange celeste og diabolske 
bandeord i EOTB-materialet. Dette er en fordeling som også blev fundet i den 
tidligere undersøgelse af scriptet dialog i tv-serier for børn (Rathje 2017), så der er 
altså ikke ift. til tidligere undersøgelser sket en stigning i de diabolske bandeord, 
der opleves som stærkere end de celeste (Rathje 2014a). 

Til gengæld dominerer de stærke bandeord ift. de ikke-stærke bandeord: De 
stærke bandeord udgør næsten ⅔ af bandeordene, jf. Tabel 3. Vi har ikke tidligere 
undersøgelser at sammenligne med her, men vi kan i hvert fald konstatere at der 
ikke er tale om at de unge i EOTB bruger de milde bandeord, men tværtimod de 
bandeord med den største kraft. 
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5.4 Køn 
Bandeord hævdes at være et af de sproglige træk der mest konsistent viser 
kønsmæssige forskelle (Coats 2021: 23). Bandeord er ofte associeret med maskulin 
identitet (Mills 2005: 273, Stapleton 2003: 22, Stapleton 2010: 292, de Klerk 1991, 
Lakoff 1975). Undersøgelser har også vist at mænd/drenge bruger flere bandeord 
end kvinder/piger i både talesprog (fx McEnery & Xiao 2004, Jay 1992, Jay & Jay 
2013, Beers Fägersten 2012, Quist 2012), skriftsprog i traditionelle teksttyper 
(Newman et al. 2008), på sociale medier (Bamman, Eisenstein & Schnoebelen 
2014, Wang et al. 2014, Coats 2021), og i fiktion som børne-tv-serier (Rathje 2017), 
voksen-tv-serier (Bednarek 2008, 2010) og i svensk drama fra det 18.–20. 
århundrede (Stroh-Wollin 2014).  
 Der er derimod ikke en kønsforskel i EOTB hvad angår frekvensen af bandeord 
(se Tabel 4).  
 

  Forekomster i data Procentmæssig andel 

Mænd 2517 49,3 % 

Kvinder 2549 49,9 % 

Ukendt5 40 0,8 % 

I alt 5106 100 % 
 

Tabel 4. Bandeordsfrekvens ift. køn 
 
Som det fremgår, bruger mænd og kvinder samme procentuelle andel af bandeord 
i EOTB, og dette resultat kan pege på at der muligvis er sket en udvikling når man 
sammenligner med tidligere undersøgelser af hverdagssprogbrug. Ift. fiktion 
(Rathje 2017) udstiller den manglende forskel på kønnenes bandeordsfrekvens i 
EOTB at bandeord i fiktionsgenren fungerer som et virkemiddel til at konstruere en 
maskulin identitet hos karaktererne, som måske i højere grad er en stereotyp der 
ikke stemmer overens med hvordan sproget bruges af unge i ikke-fiktion som fx 
EOTB. At kvinderne i EOTB bruger lige så mange bandeord som mændene, vidner  
 
                                                
5 Ukendt er et udtryk for at det ikke har været muligt at bestemme hvilken deltager der brugte 
bandeordet, fx fordi de er uden for kameraets vinkel, og at det derfor heller ikke altid er muligt at 
bestemme deltagerens køn. 
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muligvis også om at tidligere undersøgelsers konklusioner om at kvinder dømmes 
mere negativt end mænd når de bander (Stapleton 2003, de Klerk 1992, 1997), 
måske ikke står så stærkt i dag. En ny undersøgelse af bandeord i et nordisk 
twitterkorpus (Coats 2021) viste desuden at af de 5 undersøgte lande (Finland, 
Island, Norge, Sverige og Danmark) var kønsforskellene næstmindst udtalte i de 
danske twitterdata (i Sverige var de mindst udtalte) (Coats 2021: 38–39). De danske 
data skilte sig desuden ud ift. de øvrige nordiske lande ved at de danske kvinder 
brugte visse bandeord mere end mænd (Coats 2021: 46). Så udover en udvikling 
over tid kan vores manglende kønsforskelle i EOTB måske i nogen grad også 
skyldes at vi har at gøre med danske data (selvom der dog også har vist sig 
kønsforskelle i danske data tidligere, jf. Rathje 2017 og Quist 2012). 
 Vi har også set på om mænd og kvinder i vores data bruger forskellige typer af 
bandeord (se Tabel 5 og Tabel 6). 
 

  Forekomster i data 
hos mænd 

Procentmæssig 
andel 

Kroppens nedre 
funktioner 

1114 44,3 % 

Religion 1301 51,7 % 

Sygdom 102 4,1 % 

I alt 2517 100 % 
 

Tabel 5. Mænds bandeord fordelt på type 
  



212 MARGRETHE HEIDEMANN ANDERSEN OG MARIANNE RATHJE 
 

  Forekomster i 
data hos kvinder 

Procentmæssig 
andel 

Kroppens nedre 
funktioner 

1470 57,7 % 

Religion 1034 40,6 % 

Sygdom 45 1,8  % 

I alt 2549 100 % 
 

Tabel 6. Kvinders bandeord fordelt på type 
 
Som Tabel 5 og Tabel 6 indikerer, er der nogle stærkt signifikante6 kønsforskelle 
når det gælder typerne af bandeord: Kvinderne bruger bandeordstypen kroppens 
nedre funktioner signifikant mere end mænd (p < 0.001), mens mændene bruger 
religiøse bandeord og sygdomsbandeord7 signifikant mere end kvinderne (i begge 
tilfælde er p < 0.001). Eftersom vi ved at kroppens nedre funktioner-bandeord er de 
nyeste bandeord, mens de religiøse bandeord og sygdomsbandeord er meget gamle 
i dansk, kan vi altså konkludere at det er kvinderne der bruger de moderne bandeord 
signifikant hyppigst, mens mændene bruger de gammeldags/traditionelle bandeord 
signifikant mest Denne kønsmæssige forskel i data kan ses som et udtryk for at 
kvinder traditionelt set undgår at blive associeret med lavprestigiøse sprogformer 
som bandeord traditionelt har været udtryk for: Kvinder er mere bevidste om social 
status end mænd, og standardtale signalerer høj social status. Kvinder forventes at 
opføre sig bedre end mænd, kvinder er ofte underordnet mænd, og underordnede 
grupper skal være mere høflige, ligesom dagligsprogsformer er forbundet med 
maskulinitet og ”toughness” (Holmes 2001: 157–161, Stapleton 2003). Moderne 
bandeord må antages at være mere prestigøse end traditionelle bandeord, og det er 
dermed måske ikke så overraskende at kvinder bruger de moderne bandeord. 

                                                
6 Der er i alle signifikanstests i denne artikel anvendt Pearsons chi-i-anden test og i visse tilfælde 
benyttet Yates’ kontinuitetskorrektion. Desuden er hver svarmulighed eller ordtype kontrolleret for 
om der er signifikant forskel mellem grupperne der testes, ved hjælp af en posthoctest. Posthoc-
testen benytter de standardiserede chi-i-anden residualer, der kan give en indikation om forskellen, 
og om forskellen for den enkelte svarmulighed er signifikant ved omregning til p-værdi. P-værdierne 
i posthoctesten er desuden korrigeret med Bonferronikorrektion for at undgå overvurdering af 
forskellen ved enkelte svarmuligheder. 
7 Det er særligt sygdomsbandeordet kraftedeme mændene bruger: 66,7 % af alle forekomster af 
kraftedeme, der vurderes som et stærkt bandeord, bruges af de mandlige deltagere.  
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At mændene i EOTB bruger de gammeldags/traditionelle bandeord, kan belyses 
af tidligere forskningsresultater: 1) Rathje (2017) viste i undersøgelsen af 
børneserier at de to mandlige skurke i Panisk Påske i deres scriptede dialog havde 
fået tildelt replikker med flere religiøse (diabolske) bandeord end de andre mandlige 
karakterer, sandsynligvis for at præge deres identitet i retning af mere stereotypisk 
traditionelle personaer med lavere uddannelse og/eller populært sagt mere 
tilhængere af vold end bøger. 2) En undersøgelse af danske avisers brug af bandeord 
(Rathje 2010b) viste at Ekstrabladet, en tidligere arbejderklasseavis der læses af 
folk med et lavt uddannelsesniveau, havde en højere frekvens af (gammeldags) 
religiøse bandeord ift. aviser der traditionelt læses af en målgruppe med højere 
uddannelsesniveau (fx Information), som havde flere af de moderne bandeord som 
kroppens nedre funktioner-bandeord sandsynligvis repræsenterer. 3) Den nævnte 
undersøgelse af nordiske twitterdata viser ligesom vores undersøgelse af EOTB-
data at mændene primært er dem der bruger de religiøse bandeord, og at kvinderne 
primært er dem der bruger bandeord knyttet til kroppens nedre funktioner, samt 
engelske bandeord (Coats 2021: 49ff.). Coats (2021: 51) forklarer dette resultat med 
at kvinder undgår stigmatiserende sprogvarianter og derfor måske er hurtigere til at 
bruge moderne og prestigiøse varianter som associeres med “the sophistication of 
global culture” (Coats 2021: 51), mens mænd træffer mere konservative valg og har 
en sprogbrug der er associeret med lokal identitet når det gælder bandeord. 

Når det gælder køn og bandeords styrke, har tidligere undersøgelser vist at 
mænd bruger stærkere bandeord end kvinder (Stenström 1991, Precht 2006), at 
kvinder har mere negative holdninger til bandeord end mænd (Andersson 1977), og 
at kvinder vurderer visse bandeord til at være stærkere end mænd synes de er 
(Dewaele 2004, Beers Fägersten 2012). I EOTB-materialet ser fordelingen af 
stærke og ikke-stærke bandeord på køn ud som det fremgår af Tabel 7. 

Som det ses af Tabel 7, bruger mænd ikke stærkere bandeord end kvinder. 
Tværtimod står kvinderne for størstedelen af de stærke bandeord, nemlig 51,9 %, 
og forskellen på kvinder og mænd er her stærkt signifikant (p < 0.001). Så i de data 
vi undersøger i denne artikel, genfinder vi ikke det mønster som er fundet i tidligere 
bandeordsundersøgelser når det gælder at det er mændene der bruger flest og 
stærkest bandeord. I EOTB-data bruger kønnene altså lige mange bandeord, og det 
er kvinderne der bruger de stærkeste. Det er ikke mindst det engelske bandeord 
fucking som de kvindelige deltagere bruger flittigt, hvilket vil blive beskrevet 
yderligere i afsnittet “Brugen af bandeordet fucking i EOTB”. 
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  Stærke bandeord Ikke-stærke bandeord 

Antal 
forekomster 

Procentmæssig 
andel 

Antal 
forekomster 

Procentmæssig 
andel 

Mænd 1756 47,3 % 759 54,7 % 

Kvinder 1928 51,9 % 621 44,8 % 

Ukendt 32 0,9 % 7 0,5 % 

I alt 3716 100 % 1387 100 % 
 

Tabel 7. Stærke vs. ikke-stærke bandeord ift. køn 
 

5.5 Dialog vs. kamera 
Som nævnt er EOTB-programmet sammensat af hhv. dialog mellem deltagerne og 
hver enkelt deltagers udtalelser om det der sker i programmet, optaget ved at den 
enkelte deltager sidder overfor et kamera. Der er sandsynligvis en program-
medarbejder der interviewer deltageren til kameraet, men man hører ikke inter-
viewerens spørgsmål eller andre reaktioner fra denne, så vi ved ikke om det er sådan 
det foregår.  
 Under alle omstændigheder er der tale om to forskellige settings, hvor den ene 
(dialog med andre deltagere) er uplanlagt en-til-en jævnbyrdig eller en-til-mange 
jævnbyrdige, og den anden (tale til kamera) enten er monologisk (hvis deltageren 
sidder alene) eller planlagt en-til-en ikke-jævnbyrdig i interviewform. 
 Der ytres som nævnt 558.837 ord i hele EOTB-korpusset, og 233.550 ord, dvs. 
41,8 %, er deltagernes dialog med hinanden, mens 325.287 ord er den enkelte 
deltagers tale til kamera (dvs. formentlig til en programmedarbejder), dvs. 58,2 %. 
Hvad bandeord angår, viser det sig at de unge deltagere bruger signifikant flere 
bandeord i dialogen med de andre deltagere, end de gør når de sidder overfor et 
kamera (p < 0.001) (se Tabel 8).  
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Kategori Antal 
forekomster 

Andel i % af alle 
bandeord 

Bandeord i dialog med 
andre deltagere 

3131 61,3 % 

Bandeord  
til kamera 

1973 38,7 % 

 

Tabel 8. Fordelingen af antal ytrede bandeord på hhv. dialog med andre deltagere og tale til kamera 
 
Dette fund understreger at bandeord er et socialt fænomen med interaktionelle og 
relationelle funktioner, som det også er konstateret i tidligere undersøgelser 
(Stapleton 2003, Beers Fägersten 2012). I en stikprøveundersøgelse af bandeord i 
tv og radio (Hansen & Vase 2021) blev der også fundet flere bandeord i dialogiske 
formater med flere værter eller med værter og gæster, end i monologiske formater 
med kun en enkelt vært. 

Det viser sig også at det især er kvinder der bruger bandeord i dialogen med de 
andre deltagere, hvorimod mænd oftere brugere bandeord til kameraet (resultatet er 
stærkt signifikant, p < 0.001): 

  

Køn Dialog med 
andre 

deltagere 

Dialog med 
andre 

deltagere i % 

Antal til 
kamera 

Til kamera 
i % 

I alt 

Mand 1469 58,4 % 1047 41,6 % 100 % 

Kvinde 1622 63,7 % 925 36,3 % 100 % 

Ukendt 40 100 % 0 0 % 100 % 

I alt 3131  1972  5103 
 

Tabel 9. Fordelingen af mænd og kvinders antal ytrede bandeord på hhv. dialog med andre deltagere 
og tale til kamera 
 
Dette resultat er i tråd med Stapleton (2003) der fandt at kvinder oftere end mænd 
bander i uformelle og intime relationer, som dialogen i EOTB også må karak-
teriseres som, hvor det kan styrke de bånd der er mellem medlemmer af en gruppe, 
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hvorimod mændene i Stapletons undersøgelse angav at de bander fordi det er en 
vane, eller fordi det forventes af dem (Stapleton 2003: 28).  

Bayard & Krishnayya (2001) har i modsætning til resultatet i nærværende 
undersøgelse konstateret at mænd i deres undersøgelse bandede mindre i 
strukturerede samtaler, som tale til kameraet sandsynligvis er i EOTB, end i 
ustrukturerede samtaler, som dialogen i EOTB repræsenterer, altså det modsatte af 
hvad der er tilfældet i vores undersøgelse her. 
 
6 Engelske bandeord i EOTB-korpusset 
Vi har i artiklens første del beskrevet hvilke bandeord der forekommer generelt i 
EOTB, og vi vil nu gå over til at analysere brugen af en bestemt type bandeord, 
nemlig de engelske. I analysen vil der indgå kvalitative undersøgelser af 
bandeordet fucking. 

Der er i alt 1823 engelske bandeord i datamaterialet, fx fucking, shit og oh my 
God.8 Da det samlede antal bandeord som nævnt er 5105, er det altså lidt mere end 
hvert tredje af bandeordene i EOTB-materialet der er fra engelsk.9 I Rathjes 
generationsundersøgelse var det som nævnt ca. hvert tiende bandeord hos de unge 
der var af engelsk oprindelse (Rathje 2010a), og dermed ser det altså umiddelbart 
ud til at andelen af engelske bandeord i unges sprog er stigende – med de forbehold 
vi som tidligere nævnt er nødt til at tage i sammenligningen af de to datasæt. At de 
engelske bandeord udgør en større del af det samlede antal bandeord, er i 
overensstemmelse med andre undersøgelser af brugen af engelske bandeord i ikke-
engelske sprog, jf. fx Fjeld & Kristiansens (upubliceret) frekvensundersøgelser af 
brugen af bandeordet fuck i norsk. 

Som Tabel 10 viser, er andelen af bandeord dog langt højere i sæson 1 end i 
sæson 2 og sæson 3. Andelen af engelske bandeord er også langt højere i sæson 1 
end i sæson 2 og sæson 3. Forskellen er i begge tilfælde stærkt statistisk signifikant 
(p < 0,001). 

Som det fremgår af Tabel 10, er det i sæson 1 knap 40 % af bandeordene der er 
af engelsk oprindelse, mens det samme tal for sæson 2 og sæson 3 er noget lavere, 
nemlig hhv. 30,3 % og 31,4 %. Det høje antal bandeord i sæson 1 skyldes formentlig 
at netop denne sæson i særlig høj grad er præget af gruppedannelser, intriger og 
jalousi. Dette bliver yderligere uddybet i afsnittet “Brugen af bandeordet fucking i 
EOTB”.   

                                                
8 De engelske lån findes i øvrigt kun som direkte lån, det vil sige at der ikke er nogen oversættelses-
lån. Et lignende resultat findes i Hindriks & van Hofwegen (2014: 16). 
9 Det er stort set ikke bandeord fra andre fremmedsprog end engelsk i korpusset.  
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  Antal 
bandeord i alt 

Antal engelske 
bandeord i alt 

Andel af engelske 
bandeord i procent 

Sæson 1 2865 1134 39,6 % 

Sæson 2 1316 399 30,3 % 

Sæson 3 923 290 31,4 % 

I alt 5105 1823 35,7 % 
 

Tabel 10. Antal bandeord og antal engelske bandeord i de tre første sæsoner af EOTB 
 
6.1 Engelske bandeord: typer 
De engelske bandeord der findes i EOTB-korpusset, har vi ligesom de øvrige 
bandeord inddelt i kategorierne ”religion”10 og ”kroppens nedre funktioner”. 

                   

Antal engelske 
bandeord i alt 

Kroppens nedre 
funktioner 

Religion 

1823 96,6 % (N = 1761) 3,4 % (N =62) 
 

Tabel 11. Oversigt over det samlede antal engelske bandeord i EOTB 
 
Som det ses, er der blot 62 ord og udtryk (dvs. 3,4 % af det samlede antal engelske 
bandeord) der kan henregnes til kategorien ”religion”, fx oh my god og damn, mens 
resten – altså 96,6 % – tilhører ”kroppens nedre funktioner”, fx fucking og shit. 
Dermed er det altså en ret afgrænset gruppe bandeord vi indlåner fra engelsk, 
nemlig dem der har med kroppens nedre funktioner at gøre, mens religiøse 
bandeord – som jo ellers fylder en del i vores data – kun sjældent indlånes.  
 
6.1.2 Engelske bandeord: religion 
De religiøse bandeord af engelsk oprindelse som de unge bruger i EOTB-korpusset, 
fordeler sig først og fremmest på udtrykket (oh) (my) (fucking) God /my God, 
efterfulgt af damn og (åh) God. Kategorien ”Andet” dækker over ord og udtryk der 
kun forekommer én gang, fx thank God og pray the lord. 

                                                
10 Bandeordene holy og holy moly er her klassificeret som religiøse bandeord, men man kunne også 
betragte dem som omskrivninger af udtrykket holy Moses. 
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Ord eller udtryk Antal forekomster 

Oh my (fucking) God/my God 75,8 % (N = 47)  

Damn 6,5 % (N = 4) 

(Åh) God 3,2 % (N = 2) 

Andet 14,5 % (N = 9) 

I alt 100 % (N = 62) 
 

Tabel 12. Engelske bandeord: religiøse udtryk 
 
Det der først og fremmest kendetegner de religiøse bandeord der ses i Tabel 12, er 
at de også er meget frekvente i engelsk. I en undersøgelse fra 2006 (Mohr 2013) 
rangerer oh my God og damn således blandt de 10 mest brugt bandeord i amerikansk 
engelsk. Oh my God var ifølge denne undersøgelse især populært blandt kvinderne, 
hvor dette udtryk alene udgjorde 24 % af kvindernes bandeord (Mohr 2013: 177), 
jf. også at kvinder i flere undersøgelser bruger mildere, celeste bandeord end mænd 
(Stenström 1991, Precht 2006). Også i vores data er oh my God et populært udtryk, 
og det er ligeledes især brugt af kvinderne, der tegner sig for ca. to tredjedele af alle 
forekomsterne. I øvrigt finder man i undersøgelser af engelske bandeord i hollandsk 
(Hindriks & van Hofwegen 2014; van Hofwegen 2016) at de mest populære 
engelske religiøse bandeord er oh my God, God og damn (foruden what the hell og 
Jesus (Christ)) – altså i vid udstrækning de samme bandeord som i undersøgelsen 
her. Dermed tegner der sig et billede af at de engelske bandeord man finder i 
forskellige europæiske sprog, ofte er de samme.  
 
6.1.3 Engelske bandeord: kroppens nedre funktioner 
Som tidligere nævnt findes det største antal engelske bandeord blandt dem der har 
med kroppens nedre funktioner at gøre. Som det fremgår af Tabel 13, er det blandt 
de engelske bandeord i EOTB-korpusset især ordene fucking, fuck og shit der 
præger denne kategori: 
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  Sæson 1 Sæson 2 Sæson 3 I alt 

Fucking 58,8 % 
(N = 659) 

47,9 % 
(N =179) 

46,1 % 
(N =123) 

54,6 % 
(N = 961) 

Fuck (inkl. 1 forekomst af 
holy fuck) 

31,8 % 
(N = 357 ) 

32,6 % 
(N =122) 

36,7 % 
(N = 98) 

32,8 % 
(N = 577) 

Shit/bullshit/oh shit/holy 
shit/ no shit 

4,0 % 
(N = 45) 

11,2 % 
(N = 42) 

13,1 % 
(N = 35) 

6,9 % 
(N = 122) 

As shit 0,1 % 
(N = 1) 

0 % 
( N = 0) 

0 % 
(N =0) 

0,1 % 
(N =1) 

Pissed 0,2 % 
(N = 2) 

0 % 
(N = 0) 

0,7 % 
(N =2) 

0,2 % 
(N = 4) 

What the fuck 2,6 % 
(N =29) 

4,8 % 
(N =18) 

3,0 % 
(N =8) 

3,1 % 
(N =55) 

Fucked up 2,0  % 
(N =22) 

2,1 % 
(N =8) 

0 % 
(N =0) 

1,7 % 
(N =30) 

Fucked 0,3 % 
(N =3) 

0,8 % 
(N =3) 

0,4 % 
(N =1) 

0,4 % 
(N =7) 

As fuck 0,2 % 
(N =2) 

0,3 % 
(N =1) 

0 % 
N =(0) 

0,2 % 
(N =3) 

Andet11 0,1 % 
(N =1) 

0 % 
(N =0) 

0 % 
(N =0) 

0,1 % 
(N =1) 

I alt 1120 374 267 100 % 
(N =1761) 

 

Tabel 13. Engelske bandeord: Kroppens nedre funktioner 
 
Tabel 13 viser at bandeordet fucking udgør knap 55 % af samtlige engelske bande-
ord i kategorien “kroppens nedre funktioner”, og at fuck udgør knap 33 %. 

                                                
11 Dækker over motherfucker brugt på samme måde som motherfucking normalt bruges. 
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Tilsammen tegner disse to bandeord sig altså for næsten 88 % af det samlede antal 
bandeord. Tager vi det næste bandeord i tabellen, nemlig shit/oh shit/bullshit, med, 
er vi oppe på knap 95 %. Dermed kan man sige at de unges brug af engelske 
bandeord i EOTB-korpusset i kategorien kroppens nedre funktioner primært er 
koncentreret om bandeordene fucking, fuck og shit.  

Fucking, fuck og shit hører som nævnt til blandt de nyeste bandeord i dansk 
(Rathje 2010a). De regnes blandt de stærkeste bandeord i engelsk (Beers Fägersten 
2012) og dansk (Rathje 2014b), men er samtidig også meget udbredte: Fuck er 
blevet beskrevet som det mest udbredte bandeord i USA (Kirk 2013) og regnes også 
blandt de mest frekvente bandeord i de skandinaviske sprog (Fjeld et al. 2019) såvel 
som i fx hollandsk (Van Hofwegen 2016; Zenner et al. 2015). I hollandsk er shit i 
dag så populært at det ligger på førstepladsen over de mest frekvente bandeord 
overhovedet (van Hofwegen 2016: 19), og ofte foretrækkes det frem for hjemlige 
hollandske bandeord. I en undersøgelse af engelske bandeord i et hollandsk 
twitterkorpus blev det bekræftet at bandeordene shit, damn og fuck hører til blandt 
de mest populære engelske bandeord (Zenner et al. 2017), og i en engelsk 
undersøgelse af 14–16-åriges brug af forskellige bandeord var fuck (med former 
som fucked og fucking) det klart mest brugte, efterfulgt af shit (Drummond 2020). 
I en helt ny undersøgelse af hvilke bandeord danske unge 13–14-årige rapporterer 
at de bruger mest (Jensen & Rathje, under udgivelse), nævnes fuck og shit12 som de 
hyppigste af alle bandeord. 

Den engelske indflydelse er altså overordnet set begrænset til få, meget 
frekvente ord som fucking, fuck og shit (og blandt religiøse bandeord oh my God), 
mens andre engelske bandeord aldrig eller kun meget sjældent anvendes uden for 
engelsktalende lande (jf. van Hofwegen 2016).13   

  
6.2 Brugen af bandeodet fucking i EOTB 
Som det er fremgået af Tabel 13, er fucking det engelske bandeord der bliver brugt 
mest i EOTB. Samlet set udgør dette bandeord alene over halvdelen af samtlige 

                                                
12 I en tilsvarende tidligere undersøgelse foretaget i 2009 (Rathje & Grann 2014) var det engelske 
shit på en 5.-plads efter danske bandeord som sgu, pis og for helvede, men er i den nye undersøgelse 
(Jensen & Rathje, under udgivelse) rykket op til en 2.-plads. 
13 I mange af de europæiske lande hvor bandeordet fuck har gjort sit indtog, ser vi eksempler på at 
det tilpasses den nationale stavemåder (fx norsk føkk og islandsk fokk, Fjeld et al. 2019) eller udtale 
(fx hollandsk fock og fack, Hindriks & van Hofwegen 2014). I dansk afspejler uautoriserede 
stavemåder som fåk (som vi har flere eksempler på i Sprognævnets ordsamling) og fårking (der nok 
er mest kendt fra titlen på Sofie Lindes bog Fårking gravid) og sjit (fx i tv-serien Sjit Happens) 
tilsvarende forsøg på tilpasning til dansk ortografi og fonetik. 
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engelske forekomster i kategorien ”kroppens nedre funktioner”, men som det også 
fremgår af tabellen, er det især i sæson 1 at fucking bruges flittigt. I sæson 1 er det 
således 58,8 % af samtlige bandeord i kategorien der udgøres af fucking, mens det 
i sæson 2 og sæson 3 er hhv. 47,9 % og 46,1 %. 
 Sæson 1 af EOTB er i høj grad præget af de konflikter som en af deltagerne, 
Morten, skaber. Morten er gruppens “alfahan” (både ifølge sig selv og ifølge andre), 
formentlig fordi han i kraft af sin fysiske overlegenhed, sit udseende og sin 
personlighed indtager en helt dominerende position allerede fra afsnit 1. 
 I Goffmans beskrivelse af at al social handlen er en form for skuespil (Goffman 
1992), kan Mortens rolle i EOTB betragtes som holdlederens, det vil sige den 
person der 1) skal “styre begivenhedernes gang og bringe de optrædende tilbage i 
roller, hvis de fejler eller falder udenfor”, og 2) “tildele de roller, der skal spilles, til 
de mest hensigtsmæssige personer” (Hviid Jacobsen & Kristiansen 2002: 99). Da 
flere af deltagerne finder sammen i par og dermed bliver “kedelige” fordi de ikke 
længere er så interesserede i at feste, er Morten således den første til at påtale det 
og prøve at få de medvirkende til igen at feste igennem. Derudover er det også 
Morten der i kraft af sine skiftende seksuelle relationer til de kvindelige deltagere 
bestemmer hvilke kvinder der er i vælten. 

Morten er altså meget eftertragtet af de kvindelige deltagere, ikke mindst af 
Sidsel som Morten hurtigt indleder et forhold til. Ikke desto mindre bliver han ofte 
fristet af de andre kvinder der medvirker i programmet, bl.a. ekskæresten Stine. I 
Eksempel 1 fra sæson 1 konfronterer en jaloux Sidsel rivalen Stine med at hun har 
været sammen med Morten:  
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Sidsel: Jeg ved godt du har prøvet at score Morten alligevel jo##14 

Stine: Prøv og hør jeg har haft Morten du må [gerne bolle ham 

Sidsel* 
vrængende: 

[Ja* det ved jeg godt du har# du har tabt (så mand) bare giv 
fucking op snart## 

Stine: Om jeg har tabt eller ej## Jeg vandt ham i september det rører 
[ikke mig## 

Sidsel: [Ja jeg har vundet ham nu så giv fucking op mand 

Stine: Jeg har givet op 

Sidsel: Nej du har ikke givet op## Du prøver at score ham hver fucking 
[dag mand## Det er så tydeligt for alle inde i den her villa så 
bare luk## 

 

Eksempel 1 
 
Sidsel bruger i eksemplet fucking 3 gange: bare giv fucking op snart, giv fucking op 
mand og hver fucking dag. Alle eksempler kan grupperes som det Ljung kalder 
aggressive swearing (Ljung 1984; Goddard 2015), hvor bandeord bruges i 
forbindelse med vrede, jalousi eller andre aggressioner. En anden måde hvorpå 
bandeord kan bruges, er det som kaldes social swearing, dvs. “the use of 
swear/curse words in relaxed, in-group social situations, often with the apparent 
intention of spicing up what is being said, making it more exciting or attention-
grabbing” (Goddard 2015: 206), fx jeg glæder mig fucking meget til at komme ind 
og tjekke den villa ud, Morten han er fucking lækker og fucking fed fest. Social 
swearing handler altså ikke om aggressioner, men om at forstærke et positivt 
udsagn og om at udsende positive signaler. Da social swearing som regel finder 
sted blandt mennesker der indgår i en relation sammen, skaber denne brug af 
bandeordene sociale bånd (jf. Beers Fägersten 2012: 139), og det er velkendt at jo 
stærkere samhørighed man har som gruppe, jo flere bandeord bruger man (Ljung 
1984:14; Stapleton 2003: 28ff.). 

I og med at EOTB handler om unge der indgår i forskellige sociale relationer 
med hinanden, kunne man forestille sig at man især ville se bandeordet fucking 

                                                
14 # angiver kort pause, ## angiver lang pause. 
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brugt socialt, men eksemplet med Sidsel tyder på at der i hvert fald også er en del 
tilfælde hvor det bruges aggressivt. Hvordan det reelt forholder sig, har vi undersøgt 
ved at se på hvordan 12 deltagere15 (4 fra hver sæson) har brugt bandeordet fucking 
i EOTB-korpusset.16 De i alt 12 deltagere bruger fucking 415 gange, og fordelingen 
på de to kategorier fremgår af Tabel 14: 

 

 Aggressiv brug af 
bandeordet fucking 

Social brug af 
bandeordet fucking 

I alt 

Tal 226 189 415 

Procent 54 % 46 % 100 % 
 

Tabel 14. Brugen af fucking i EOTB 
 
Som det fremgår af tabellen, bruger deltagerne i EOTB-korpusset altså mod 
forventning primært fucking i forbindelse med aggression. Kigger vi på hvordan 
brugen af fucking fordeler sig på sæson 1, 2 og 3, viser det sig imidlertid at det især 
er i sæson 1 at den aggressive brug findes (se Tabel 15). 

  

  Aggressive 
swearing 

Social 
swearing 

Antal 
forekomster i alt 

Sæson 1 189 (60 %) 122 (40 %) 311 

Sæson 2 28 (39 %) 44 (61 %) 72 

Sæson 3 9 (28 %) 23 (72 %) 32 

I alt  226 189 415 
 

Tabel 15. Brugen af fucking i EOTB fordelt på de første 3 sæsoner 
 
I sæson 1 er det således hele 60 % af de undersøgte forekomster af fucking der er 
brugt i forbindelse med aggressioner, mens det samme tal for sæson 2 og sæson 3 

                                                
15 De 4 deltagere er Morten, Sidsel, Mathias og Stine (sæson 1), Sara, Mikkel, Jeppe og Amanda 
(sæson 2) og Rene, Sasja, Casper og Line Maria (sæson 3). 
16 Denne fremgangsmåde er valgt fordi det ville være for tidskrævende at undersøge alle 
forekomster. 
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er hhv. 39 % og 28 %. Det er generelt kvinderne der hyppigst bruger fucking i EOTB 
idet de står for 56 % af samtlige forekomster, og de bruger det ofte i aggressive 
udtryk der enten er rettet direkte mod Morten eller bruges i omtale af Morten. Det 
viser at de mange konflikter der udspiller sig omkring Morten, medfører en del 
aggression, ikke mindst hos de kvinder der føler sig svigtet af ham. 
 
6.3 Bandeordet fucking som gruppemarkør 
Man kan dog diskutere om den måde de unge i EOTB-korpusset bruger fucking på 
når de er vrede, ikke også er en form for tilkendegivelse af en social relation (og 
dermed kan kategoriseres som social swearing). Sæson 1 af EOTB er ikke blot 
præget af de allerede omtalte intriger der opstår omkring Morten og hans skiftende 
partnere. Sæsonen er også præget af en gruppedannelse der manifesterer sig i afsnit 
1, og som består af Morten og hans on/off-kæreste Sidsel foruden 4 andre deltagere 
(Mathias, Kevin, Caroline og Emma). Disse 6 deltagere danner en gruppe som de 
kalder “holdet”, hvor de udnævner sig selv til “konger og dronninger”. Deltagerne 
begrunder ikke selv denne selvvalgte term, men man må formode at de dermed vil 
signalere en højere status end de øvrige deltagere – og dermed lægge distance til 
dem. De 6 deltagere ender med at danne 3 par (foruden Morten og Sidsel er der 
Kevin og Emma og Mathias og Caroline), og der opstår også flere venskaber 
mellem dem, stærkest mellem Morten og Mathias. Som tidligere nævnt er Morten 
gruppens alfahan, og hans seksuelle adfærd og sprog sætter i høj grad standarden 
for hvordan man skal opføre sig hvis man vil være en del af holdet. Det at han er 
eftertragtet af de kvindelige deltagere, giver ham en vis magt, og denne magt 
udmønter sig bl.a. i en ret dominerende og aggressiv adfærd hvor han bl.a. ikke er 
sen til at skubbe de mandlige deltagere væk der truer hans position. Deltagere som 
han ikke bryder sig om, fx Claes, der også medvirker i hele sæson 1, bliver mødt 
med aggressioner og mobning.17 Stine er som nævnt Mortens ekskæreste og har 
egentlig til hensigt at vinde ham tilbage, men konfronteres i afsnit 6 med at hun har 
været sammen med deltageren Kasper. Hendes begrundelse for denne lidt ulogiske 
optræden fremgår af Eksempel 2.  
 
  

                                                
17 I sæson 2, hvor Morten og Claes også medvirker, er forholdet mellem Morten og Claes så 
anspændt at Morten bliver smidt ud af programmet efter at have været fysisk voldelig overfor Claes. 



“SÅ KOMMER DER KRAFTEDEME TO ALTSÅ, WHAT THE FUCK” 225 
 

Stine Jeg fortryder det fordi jeg følte at som den første ex der kom ind der følte 
jeg at jeg ligesom skulle bevise noget for jer at jeg ikke var den kedelige 
type der sad henne i hjørnet## Så hellere være den vilde pige end at være 
den fucking kedelige type## Så jeg gjorde det her for at blive accepteret 
af alle jer 

 

Eksempel 2 
 
Eksemplet viser at EOTB i høj grad handler om iscenesættelse og rollespil, her 
eksemplificeret ved Stine der giver udtryk for at hun spiller rollen som “den vilde 
pige18”, mens hun nedtoner den adfærd der henleder tankerne på “den kedelige 
type” (jf. også Goffman 1992). Den “vilde” adfærd der er knyttet til det at være en 
del af “holdet”, er bl.a. karakteriseret ved et bestemt gruppesprog – et gruppesprog 
der er kendetegnet ved en flittig brug af bandeordene fucking og fuck. En 
undersøgelse af hvilke engelske lån der er de mest frekvente hos de 9 deltagere 
(foruden de 6 medlemmer af “holdet” er det Stine, Claes og Sofie) der alle 
medvirker i sæson 1, viser således tydeligt at holdet – og Stine der gerne vil være 
en del af holdet – stort set alle har bandeordene fucking og fuck plus substantivet 
date på en 1.-, 2.- og 3.- plads (se Tabel 16). 
 Vi mener at det er oplagt at tolke brugen af fucking som en måde hvorpå ”holdet” 
– og dem der gerne vil være en del af det – skaber samhørighed (jf. Heidemann 
Andersen 2021). Brugen af bandeordet fucking i EOTB kan dermed også være et 
udtryk for sproglig akkommodation, dvs. tilpasning, hvor en bestemt sprogbrug, 
som ligner den der bruges af nogle man gerne vil være som, kan anvendes for at 
opnå accept (Giles & Coupland 1991). Samhørigheden udgøres bl.a. af en adfærd 
hvor der festes igennem, hvor man er meget eksplicit omkring sin seksualitet, og 
hvor man ikke er bange for konflikter og konfrontationer. Da bandeordet fucking 
desuden som oftest, det vil sige i tre fjerdedele af tilfældene, bruges når deltagerne 
snakker sammen (og altså ikke bruges i de interviewlignende situationer), er der 
meget der tyder på at bandeordet fucking simpelthen er en del af holdets 
gruppesprog. Dermed bekræftes det at brugen af bandeord som oftest har en social 
funktion (jf. Stapleton 2003: 28). 
  

  

                                                
18 Det at være “den vilde pige” kan også være en strategi for at opnå en berømmelse der varer længere 
end deltagelsen i EOTB og dermed blive en kendis. 
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Deltager 1.-plads 2.-plads 3.-plads Kommentar 

Morten Fucking Fuck Date ”Alfahan”; ven med 
Mathias, kæreste med Sidsel 

Mathias Fucking Fuck Date Ven med Morten, kæreste 
med Caroline 

Kevin Fucking Fuck Fucked up Kæreste med  
Emma 

Sidsel Fucking Fuck Date Kæreste med  
Morten 

Caroline Fucking Fuck Date Kæreste med  
Mathias 

Emma Fucking Fuck Date Kæreste med  
Kevin 

Stine Fucking Fuck Date Mortens  
ekskæreste 

Sofie Date Cool Shit 
 

 

Claes Date Cool DJ Mobbes af  
Morten og Mathias 

 

Tabel 16. Otte deltageres brug af bandeordet fucking i EOTB, sæson 1 
 
8 Konklusion 
Den umiddelbare konklusion på vores undersøgelse er at fordommen om at unge 
bander meget, tilsyneladende kan bekræftes – i hvert fald i det korpus vi har 
undersøgt. Vores analyser viser således at de unge deltagere i EOTB bander 4 gange 
så meget som i en tidligere undersøgelse af samtaler mellem unge, men da disse 
undersøgelser ikke er umiddelbart sammenlignelige, kan vores resultater ikke stå 
alene. De bør suppleres med flere undersøgelser af andre unges talesprog i andre 
sociale kontekster eller sammenlignes med tidligere realityserier, hvis vi skal kunne 
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udtale os mere sikkert om hvorvidt unge i dag bander mere end tidligere. Til 
gengæld peger vores undersøgelse på at en anden fordom om unges sprog, nemlig 
at de stort set kun bruger engelske bandeord, formentlig ikke holder stik. Lidt mere 
end hvert tredje bandeord er i vores undersøgelse således af engelsk oprindelse, 
mens resten af bandeordene er danske. Størstedelen af de unges bandeord er altså 
velkendte, danske bandeord (fx hvad fanden og satans), men det er rigtigt at visse 
engelske bandeord fylder en del i de unges sprog i EOTB, især det engelske 
bandeord fucking. Det er også rigtigt at unge i dag, som forventet, tilsyneladende 
bruger flere engelske lån end tidligere, hvis man skal dømme ud fra sprogbrugen i 
EOTB 

Vi har i undersøgelsen også vist at de unges bandeord i EOTB især fordeler sig 
på kategorierne ‘religion’ og ‘kroppens nedre funktioner’, mens bandeord der 
relaterer sig til sygdom, ikke bruges ret meget i vores data. Vi har derudover vist at 
deltagerne især bruger bandeord der opleves som stærke, mens milde bandeord kun 
bruges i ringe grad. Dermed minder de unges brug af bandeord i vores undersøgelse 
om den udvikling man ser i engelsk hvor sygdomsbandeord ikke længere bruges. 
Til gengæld peger vores undersøgelse altså ikke på at religiøse bandeord er på vej 
ud af dansk, sådan som det ellers ses i andre europæiske sprog.  

Det er et vigtigt forskningsresultat at vi i artiklen har peget på at det i vores data 
i modsætning til hvad andre undersøgelser har vist, ikke er mændene der bander 
mest. Kønnene bander lige meget, og det er er kvinderne i EOTB der bruger stærke 
bandeord. I artiklen beskrives det hvordan de stærke bandeord oftest bruges i dialog 
med de andre deltagere, dvs. i intime og uformelle situationer (social swearing). 
Det gælder ikke mindst bandeordet fucking, som især i sæson 1 er et led i en 
gruppedannelse der er centreret omkring denne sæsons altdominerende mandlige 
deltager, Morten, og som derved bliver en vigtig gruppemarkør. Dette cementerer, 
sammen med det resultat at der bandes mere i dialog end til kamera, at bandeord – 
i hvert fald for de unge i vores data – er et socialt fænomen. 

Om brugen af engelske bandeord viser vores undersøgelse yderligere at det 
blandt de religiøse udtryk især er oh my God der bruges, mens det blandt bandeord 
af typen ‘kroppens nedre funktioner’ især er fucking og fuck der bruges. De unge 
deltagere i EOTB anvender altså ikke en større mængde engelske bandeord i flæng 
– derimod bruger de meget ofte de samme engelske bandeord meget hyppigt. 
Derved adskiller de unge deltagere sig ikke fra andre undersøgelser af unges 
bandeord hvor det er de samme engelske bandeord der anvendes som i dansk, altså 
først og fremmest fucking og fuck. 
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Afslutningsvist kan vi sige at vores undersøgelse har bekræftet resultatet af 
andre undersøgelser, fx i forhold til udbredelsen af bestemte engelske bandeord. 
Men vores undersøgelse har også peget på flere helt nye resultater, fx at unge 
danskere oftest bander på dansk, ofte bruger religiøse bandeord – og at det er 
kvinderne der oftest bruger stærke bandeord. Yderligere forskning på området må 
kaste mere lys over disse resultater. 
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SKRIVEVEJLEDNING FOR DANSKE TALESPROG 
 
Sprog: Artiklerne kan skrives på dansk, svensk og norsk. 
 

Længde: Maksimalt 20 sider inklusive litteraturliste og figurer m.m. 
 

Sideopsætning (margener): Papirstørrelse: A4. Spejlet sideformatering med top og 
bund: 4,0 cm., indvendig 4,0 cm, udvendig 3,0 cm. Lige margener (både i ven-
stre og højre side). Brug automatisk orddeling med delezone 0,75. 

 

Linjeafstand: 1,2 
 

Skrifttype: Times new roman. 12 punkt ordinær med mindre andet er angivet (se 
punkterne Første side, Citater, Noter) 

 

Første side: Artikler indledes på følgende måde: 
 Titel og evt. undertitel i 18 punkt, fed 
 1 tom linje 
 Af + forfatternavn i 12 punkt KAPITÆLER 
 2 blanke linjer 
 Resumé (indrykket, 12 punkt ordinær enkelt linjeafstand) 
 4 blanke linjer 
 Artikeltekst … 
 

Overskrifter til afsnit (mellemrubrikker): Fed, venstrestillet. 1 blank linjes før over-
skrift, ingen efter. Kan nummereres: 1, 1.1, 1.2 osv. (ikke punktum efter sidste 
tal). Begræns brugen af niveauer. 

 

Indrykning: Alle indrykninger = 0,57 cm. 
 

Citater: Bring korte citater i brødteksten med citationstegn, længere citater uden for 
brødteksten med en blank linje før og efter, indrykket (0,57 cm.) og i punkt 11. 

 

Sprogeksempler (eller evt. andre eksempler) nummereres fortløbende og angives 
på følgende måde: 

 

(1)  John er en rigtig gris 
(2)  John   is      a     real pig 
  John  være.PRÆS   ART.indef rigtig gris 
  ’John er en rigtig gris’ 
 

Følg gængse kutymer i præsentation af sprog og data. Datapræsentationer må ikke 
indeholde meget lange linjer. Udskrifter af samtale, fx efter konversationsanalysti-
ske normer, sættes med courier og må ikke indeholde mere end 60 tegn per linje. 
 

Noter: Kun fodnoter. Nummereres fortløbende. Ingen noter i overskrifter og mel-
lemrubrikker. Brug punkt 10 og enkelt linjeafstand  

Henvisninger: Henvis til litteratur med forfatter og årstal – og eventuelt kolon og 
sidetal med mellemrum, fx (Boye 2005: 35). 
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