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Men det allermest ud-
døde af dem alle, old-

lavnordisk, har ikke udviklet
sig til noget som helst. Det er
en primitiv dialekt.

John Irving i Vandmetoden



Da en af os for nylig var til undervis-
ning i skolepatrulje, lagde hun mærke
til at læreren sagde cykelist i stedet for
cyklist. Vi har efterfølgende snakket
med andre som også har hørt den ud-
tale. Derfor satte vi os for at undersøge
fænomenets udbredelse.

Til det formål brugte vi Google
Trends, som er en hjemmeside hvor
man kan se hvor mange søgninger der
i en given periode har været på en be-
stemt søgeterm. Vi startede med at
søge på »cykelist« fra 2004 til i dag.
Det har der været 721 søgninger på. Så
søgte vi på »cyklist« i samme tidsinter-
val, og det gav 3530 resultater.

Denne miniundersøgelse skal nok
tages med forbehold, men vi mener al-
ligevel at selvom skrivemåden cyklist
er langt den mest udbredte, er der også
mange som skriver cykelist. Og efter-
som man nok ikke ville ikke skrive
cykelist i stedet for cyklist, som jo er
den anerkendte skrivemåde, hvis ikke
man faktisk havde en ekstra stavelse i
ordet, går vi ud fra at skrivemåden
cykelist afspejler udtalen.

Hvad er så grunden til at udtalen af
cyklist hos nogle er blevet til cyke-
list? Generelt er der to hoved-
grunde til at ord ændrer form.
Den ene er lydlig. Kan det fx
være svært at sige to konsonan-
ter i træk? Det er nok ikke grun-
den i dette tilfælde, for på dansk er

der mange ord som indeholder kl mel-
lem to vokaler, fx fakler, pukle og for-
klædt – vi kender ikke til udtaler som
fakeler, pukele og forkelædt.

Den anden hovedårsag til at ord æn-
drer form, er at sprogbrugerne kopie-
rer de mønstre der findes i sproget i
forvejen (analogi). I tilfældet cykelist
kan mønstret være ordpar som ideal :
ideal-ist, kapital : kapital-ist og (nok
især) bil : bil-ist. Hvis man overfører
det mønster til cykel, vil det naturligt
føre til cykel-ist.

Olga Olander, skoleelev,
og Thomas Olander
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