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Forord 

AF ARNE J. HERMANN 

"Allerede de gamle romere" — som det hed sig i fordums dage, når 

man skulle finde en passende indledning til en dansk stil — forstod 

at bruge sproget som undertrykkende middel over for omliggende 

folkeslag. 

Når det Romerske Imperium drog ud for at erobre nyt land, så 

var det under det påskud, at man skulle "beskytte naboprovinserne" 

— og det var jo ikke nok med naboerne! 

Dette med at etablere "broderlig hjælp" benyttede også senere 

imperialistiske stormagter som Nazi-Tyskland og Sovjetunionen, 

således som vi så det fx, da Tjekkoslovakiet blev lemlæstet og 

voldtaget efter 2. verdenskrig. 

Det lød så kønt med at komme "broderfolk til hjælp", men hvor

ledes kan man misbruge sproget så groft? 

Alle diktatorer ved, at netop sproglig manipulation lønner sig. 

Hvem vil ikke gerne hjælpe sine brødre, og hvem vil ikke gerne leve 

i fred — Pax Romana? — som det så smukt hed — en undertrykkelsens 

"fred", et skalkeskjul for renlivet imperialisme. 

Lignende sproglig manipulation oplevedes måske mest renlivet 

under den tyske nazisme, hvor jøderne officielt ikke blev deporteret 

til udryddelseslejre, men "evakueret" og "genanbragt" i de ny

erhvervede, frugtbare østområder. 

På samme tid forsøgtes det fra regimets side, da krigslykken var 

vendt, at tilsløre nederlagene ved at proklamere "frontforkortning", 

"elastisk krigsførelse", "strategisk tilbagetrækning" o.l. 
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Og den konsekvent gennemførte undertrykkelse af befolknin

gen blev smukt indsukret som "folkefællesskab" — ligesom de kom

munistisk ledede diktaturstater nok så kønt (og forvrøvlet) omtalte 

sig som folkedemokratier. 

Når magten folder sig ud, er sproget et af de virksomste midler. 

Hvad kan man ikke bilde folk ind, hvis man forstår at (mis)bruge 

sproget behændigt? 

Og ligesom det for alle magtsyge og selvtilstrækkelige gælder om 

at få egne holdninger udbredt og fastholdt — således er det sproglige 

ikke mindre relevant, når det gælder folks og folkegruppers identi

tet — kulturelt og politisk. 

I årenes løb har vi i Modersmål-Selskabet udgivet en lang række 

bøger med fokus på vort danske modersmål — naturligt nok — men 

med overvejende vægt på de mere æstetiske synsvinkler. 

I år træder vi ad nye stier og kikker lidt ud over vor egen ande

gård. 

Således har vi som emne valgt "Sprog og identitet — kulturelt og 

politisk". Netop fordi ethvert modersmål er nøje forbundet med 

den nationale identitet. Og det, hvad enten det er et af de "store", 

officielle og statsbærende — eller et af de "små", regionalt baserede 

modersmål. 

Vi er naturligvis ikke med på den hurra-patriotiske, nationa

listisk brovtende linje med, at "vores sprog er meget bedre end 

jeres!" Men fordi ethvert modersmål — om det så er stort eller lille — 

netop er "vor moders stemme", som hører tæt sammen med ethvert 

folks historie, traditioner og kultur. 

Alle nationale mindretal — i grænseområder, i regioner med egen

art, i isolerede samfund o.l. — kender problemerne. 

Og alle undertrykkere har vidst, at et af de første områder, hvor 

de skulle sætte ind over for de undertrykte, var modersmålet. 

Modersmål-Selskabet sætter fokus på "Sprog og identitet — kul-
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turelt og politisk" ud fra bevidstheden om, at der i en verden med 

voksende — frugtbart — samarbejde over grænserne er et behov for 

både sproglig, fælles mellemfolkelig kommunikation, og for at 

respektere de enkelte mindre folkegruppers sproglige og kulturelle 

særpræg. 

For at belyse emnet har vi henvendt os til en række kyndige folk i 

ind- og udland — sprogfolk, politikere, journalister m.fl. Blandt 

områderne er vort eget grænseland, Norge, Grønland, Belgien og 

EU ("Sprogenes Fællesmarked"). 

9 
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Verdensborger i Danmark 

AF BENNY ANDERSEN 

Som barn lærte jeg gode gamle danske børnedanse 

med fremmedartede navne 

Scottish 

Rheinlænder 

Tyrolervals 

Lanciers 

Som ung: Engelsk vals 

argentinsk tango 

brasiliansk samba 

men jeg danser dem temlig dansk 

Jeg blev konfirmeret i en religion 

der stammer fra Mellemøsten 

voksede op med H.C. Andersens eventyr 

såvel som med Grimms 

og 1001 Nat 

Aladdins vidunderlige lampe 

Det flyvende tæppe 

Sindbad søfareren 

Ali Baba og de fyrretyve røvere 

Sesam Sesam luk dig op! 

Da jeg skrev min første kærlighedsbreve 

ristede jeg aldrig runer 
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som de gamle nordboere 

faktisk er jeg ret sløj til runer 

jeg brugte latinske bogstaver 

og dem ku hun godt forstå! 

Jeg drikker Javakaffe og Ceylonte 

fransk rødvin 

spansk cherry 

skotsk whisky 

vestindisk rom 

russisk vodka 

men uanset hvor meget jeg drikker 

sejler jeg op ad åen på dansk! 

Og sproget jeg synger og taler 

er vævet sammen af ord fra hele verden 

ikke bare fra tysk, engelsk og fransk 

Næ, hør mit grønlandske: 

Anorak — kajak — tupilak 

Tyrkisk: yoghurt — kiosk 

Finsk: sauna 

Arabisk: almanak — kaffe 

Kinesisk: te 

Mexicansk: tomat 

Australsk: boomerang — kænguru 

Sydafrikansk: Apartheid 

Jeg ku blive ved — så det gør jeg: 

Japansk: kimono — karate 

Malajsisk: bambus — asie 

Indisk: bungalow — pyjamas 

Jeg kan dem udenad i søvne 

BENNY ANDERSEN 12 



Ord fra hele den kværnende klode 


mødes i min mageløse mund 


og for hver gang jeg udtaler dem 


lyder de mere og mere danske 


Min skjorte er indisk 


mine sko italienske 


min bil japansk 


mit ur fra Schweiz — eller Hong Kong 


men midt i det hele er jeg så pæredansk 


Alverden samles i mig 


og bliver godt rystet sammen! 


Sesam Sesam — luk dig op... 


Eller er det mig der er Sesam? 


I hvert fald vil jeg lukke mig op? 


(Fra digtsamlingen Over adskillige grænser, 1988) 
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Sprogets erfaringsramme 

AF BENT ØSTERGAARD 

Hasan var flyttet fra skolen i Konya til Avedøre ved Køge Bugt. Det 

danske sprog er adgangsbillet til den nye tilværelse. "Jeg kan ikke 

finde ud, hvornår det hedder en eller et, så jeg siger altid en," ytrede 

han til læreren. "Du skal bare lære en stol, et hus," lød svaret. (Lær 

kendeordet sammen med navneordet). "Nå, er det bare sådan, så er 

det jo let nok," fastslog Hasan. 

Dansk er mange ting, og Hasan kunne ikke vide, at i store dele af 

Jylland bruger man kun en, som det blandt andet kunne høres, når 

daværende indenrigsminister Thorkild Simonsen foredrog sine tan

ker om integration og krav til fremmede om at lære dansk. 

Til gengæld kan fynboerne fornøje sig med hele tre køn: ien, aing 

og iet, men rigsdansk har valgt den gyldne middelvej. 

Også sprogets variationer og metaforer kan give anledning til 

undren eller forbløffelse. Havet var blikstille (blik er jo et metal). 

Solstrålerne faldt ind gennem ruden og svøbte sig om stuens møb

ler. Familien Jensen rykkede sine teltpæle op og flyttede fra Jylland. 

(Bor jyderne da i telte?). Synonymer kan sammenblandes, som da 

en nyankommen indvandrer efter et lægebesøg kunne oplyse, at det 

var galt med rygpillen (rygsøjlen). 

Vort modersmål er, som navnet siger, en dåbsgave til den, der vok

ser op i Danmark i en dansk familie. Dåbsgaverne er dog heldigvis 

ikke samlebåndsprodukt. Vort modersmål er afstemt efter den fami

lie og den egn, hvor man har sin barndom og opvækst. Selv ret korte 

afstande betyder forskelle i tonart og udtale. Den lydhøre opfatter 
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hurtigt distinktionen mellem udtalen på Hindsholm og Svendborg-

egnen, mellem Køge og Roskilde eller Hvidovre og Holte. 

Læg og lærd diskuterer, hvilken dialekt der ligger tættest på rigs

dansk, men fuld enighed opnås ikke — ej heller om, hvilken dialekt 

der har den smukkeste klang. 

Den, der flytter til en anden egn i Danmark, medtager sædvan

ligvis en tonart i sit mæle, der vidner om, hvor han eller hun har sin 

rod — en accent, som den enkelte kan pleje som en kær affektions

værdi eller i stedet vil søge at afmontere. 

Sproget kan ikke isoleres til gloser, grammatik, sætningsopbyg

ning og udtale. 

Indholdet af tale og samtale fremgår og afstemmes efter, hvem vi 

er sammen med. Kommunikation mellem personer, der ikke ken

der hinanden eller kun har sporadisk samvær, vil blive høflig og 

holdt inden for de formelle rammer. Man vil være varsom med 

spontane udbrud og holde sig til de almindeligheder og klicheer, 

alle kan være enige om. 

Jo bedre man kender hinanden, og jo længere man har levet i fæl

lesskab, desto friere kan man udfolde sig. Tidligere oplevelser, fælles 

erfaringer, interesser og stiltiende indforståethed giver samtalen 

videre rammer, giver spillerum for fantasi, for spændende eller lige

frem udfordrende formuleringer. Sproget hvæsses og tilslibes, 

humoren bobler, og ironiske bemærkninger bliver ikke misforstået. 

En landsdel, en familie, vennekredsen, arbejdspladsen — hvert 

fagområde har sit særlige rum, som den udenforstående må bruge 

tid og tålmodighed på at finde sig til rette i. 

Hvert eneste af Jordens mangfoldige sprog har sin særlige tonart 

og erfaringsramme. 

Det danske sprog egner sig ikke til pompøse eller patetiske taler. 

Tal nu sandt om småt og stort, og jævnt om alt det høje, synger vi. 

Deraf følger også en vis forlegenhed ved det alt for alvorlige og for-

BENT ØSTERGAARD 16 



trolige. Danskeren kan være venlig eller gemytlig, men er sky for at 

virke påtrængende — en vits eller ironisk bemærkning er ofte en 

afværgemanøvre mod den alvor, man ikke tør sætte ord på. 

Humoren varierer fra land til land. Den får udtryk gennem spro

get, men dens egenart bunder i folkekarakter og historiens kompli

cerede veje. Nordmændene, hvis sprog ligger os så nær, har svært 

ved at fatte den danske ironi. Derfor opføres Holberg sjældent på de 

norske scener. 

Engelsk humor er koordineret med, hvad mange danskere umid

delbart finder morsomt. En dansker finder sig derfor hjemme 

blandt afrikanere i en tidligere britisk koloni. Tager man derfra over 

grænsefloden til det fransktalende Afrika, får humoren straks en 

helt anden valør. 

H.C. Andersens eventyr om Klods Hans, der giver de ærværdige 

embedsmænd mudder i ansigtet, er i Japan ikke spor morsomt, 

men yderst pinligt. Moralen og humoren i La Fontaines fabler fal

der udmærket ind ind i franskmændenes menneskeforståelse, mens 

en dansker foretrækker en mere rund og overbærende holdning 

som den, vi møder i historien om, hvad fatter gør er altid det rigtige. 

I diplomatiet, inden for den internationale forretningsverden, 

blandt tolke og oversættere, skal man vide, at et ord ikke altid er et 

ord. Bag gloserne findes en særlig begrebsverden, afledt af det enkel

te folks egen kulturelle og historiske fællesarv. 

I grænseegne med nationale mindretal vil disse forskelle og 

nuancer være meget bevidst for den enkelte — men især i minoritets

befolkningen, hvis eksistens er forbundet med en livslang bevidst

gørelse om sin egenart. 

Lever man som de fleste langt fra en nationalgrænse, bliver 

modersmålet let en selvfølge, som man ikke funderer meget over. 

Flaget er, især gennem de senere år, blevet et markant nationalt 

symbol for danskerne. Det gælder langt fra i samme omfang mo-
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dersmålet. Mange ældre dialektale ord og vendinger forsvinder, 

men også i rigssproget sker en hurtig udjævning, hvor ordenes 

endelse afsnuppes eller forsvinder, mens visse vokallyde smelter 

sammen, så betydning og forståelse af det talte går tabt. 

Uanset hvordan man vil bedømme denne sproglige "udvikling", 

så er den ikke særlig funktionsvenlig, hverken for danskere eller 

udlændinge, der skal tilegne sig dansk. Vi danskere har bestemt 

grund til at misunde svenskere og nordmænd den klare og distinkte 

udtale af deres sprog. 

Danskere af udenlandsk oprindelse, som det jo kaldes, lærer det 

danske sprog gennem Folkeskolen og deres omgivende miljø. 

Andre, der er ankommer hertil som unge eller helt voksne, har lært 

det på deres arbejdsplads. Dansk tales med forskellige accenter, og en 

udenlandsklingende accent kan være lige så forståelig eller mere 

forståelig end et dialektpræget dansk (naturligvis også det modsatte). 

Og en sådan accent skal vurderes og skattes som al anden dansk tale. 

Uanset hvad statistikken vil sige, så behersker hovedparten af 

indvandrere og flygtninge efter nogle års ophold et brugsdansk, der 

er fuldt anvendeligt i hverdagen, og mange har tilegnet sig en sprog

lig forståelse og et gloseforråd, der ligger udover, hvad man kan 

møde hos gennemsnitsdanskeren. 

Netop fordi man har medbragt sit eget modersmål i bagagen, 

kan opmærksomheden skærpes over for detaljer og finurligheder i 

det nye sprog, der skal tilegnes. 

BENT ØSTERGAARD F. 1935. SKOLEBIBLIOTEKAR OG FORFATTER. HAR 

BL.A. UDGIVET INDVANDRERNES DANMARKSHISTORIE (1983) OG FLYGTNINGE 

I EUROPA (2000), DESUDEN ARTIKLER TIL HISTORISKE ÅRBØGER OG ARTIK

LER ISÆR OM MENNESKERETTIGHEDSSPØRGSMÅL. 
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Flere sprog er en berigelse 

AF LONE YALCINKAYA 

Modersmål er et meget interessant emne, hvor man i dagligdagen 

ikke tænker så meget over det. Alle bruger deres modersmål. Det er 

det mest brugte værktøj, som bliver givet os fra fødslen, når mor og 

far begynder at tale til barnet, og op igennem vores personlig udvik

ling. Jeg vil vove den påstand og sige, at modersmål er forståelse af 

kulturer og traditioner. Modersmål er følelsernes sprog. 

Der er flere eksperter, som har udtalt, at før man har sit moders

mål på plads, kan alt andet indlæring være problematisk. Man kan 

ikke lære et nyt sprog, før man er i sikker havn, hvad angår ens 

modersmål. Hvis man ikke har et nødvendigt sprogniveau, vil det 

være ligeså problematisk at lære andre ting end sprog. Sproget er en 

basal viden, som via kommunikation giver mulighed for at tilegne 

sig færdigheder. 

Jeg har naturligvis personlige oplevelser og erfaringer med 

modersmål. Det skyldes at jeg er født i et andet land, af tyrkiske 

forældre. Mine første 5 skoleår var på tyrkisk — og det var mit 

modersmål. Da tænkte jeg ikke synderlig meget over sproget som 

sådan. Det varen meget naturlig del af min opvækst og opdragelse. 

I skolen fik vi mulighed for at finpudse vores sprog, da man i Tyr

kiet havde en sprogpolitik, der gjorde, at uddannelsessystemet kun 

havde det rene "rigs-tyrkisk" som værktøj. Der var ikke plads til dia

lekter, ej heller andre sproggrupper som findes i landet. Jeg var 

meget heldigere stillet end mange andre skoleelever — da vi, i den by 

vi boede i, talte et sprog som lignede det officielle sprog meget. Op 
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igennem min skoleperiode i Tyrkiet har sproget været en styrke, jeg 

havde, og derfor kunne jeg koncentrere mig om stavning, regning, 

historie, religion m.m. 

Mine problemer i forhold til sprog var dog ikke mere fjern end, 

når der var sommerferie. Selvom vi, som den største del af befolk

ningen, var verdslige muslimer, blev jeg indskrevet på Koran-skole 

— og for klarhedens skyld, vil jeg fremhæve, at koranskoler er støttet 

af den verdslige tyrkiske stat. Det svarer nærmest til en dansk søn

dagsskole. 

Denne Koran-skole var en traditionel religionsskole, hvor under

visningssproget var arabisk, hvilket er fundamentalt anderledes end 

tyrkisk. Når man ikke kan lære børn et nyt sprog ligeså vel som 

skriftsprog på så kort tid, foregik alt undervisning ved udenadslære, 

ja, ved terperi. Selv om jeg deltog i undervisning i fire perioder, lær

te jeg ikke noget andet end de få brudstykker af hellige tekster, som 

jeg den dag i dag kan huske udenad. Jeg lærte altså tekststykkerne, 

men jeg blev aldrig i stand til at fordybe mig i stoffet, fordi jeg aldrig 

tilegnede mig det arabiske sprog. 

Før jeg vil skrive om mine oplevelser ved at få sig et nyt moders

mål, vil jeg citere en tyrkisk-dansk digter. Første gang jeg læste føl

gende digt, var i hans digtsamling Duvarlar Yikiliyor, udgivet på tyr

kisk i 1991. Den danske oversættelse, som er lige så smuk og sigende 

som den tyrkiske, er optrykt i undervisningsbogen "Alle Tiders 

Dansk", som udkom i 1995. Abdulgani Citirikkaya er tyrkisk født, 

men har boet i Danmark i lige så lang tid som jeg, dvs. siden 1977. 

Han er uddannet folkeskolelærer, har arbejdet med modersmål, og 

underviser i dansk for nydanskere. 

� 
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MODERSMÅL 

Som honning er sød 


Modersmål 


Man vil smage mere og mere 


Som havet er stort og dybt 


Modersmål 


Man vil svømme i det 


Som krystalklart vand er rent 


Modersmål 


Man vil bøje sig ned og drikke 


Som følelsesfyldt kærlighedssang 


Modersmål 


Man vil synge 


Som en vuggesang er enkel og smuk 


Modersmål 


Man vil lytte til det ustandselig 


Som en fuglestemme om morgenen 


Fuld af musik 


Modersmål 


Man vil blive nattergal og kvidre 


Som sol er skinnende 


Modersmål 


Man vil tage bad i dets stråler 
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Som barn oplever man sproget som styrke, så snart man begynder 

at kunne formulere sig. Man efterligner morens lyde og oplever det 

som tilknytning til sine nærmeste. Sproget bliver et værktøj, der 

binder os sammen. Moders sprog og modersmål bliver til kærlighe

dens sprog. Indtil for nogle årtier siden har det da også været meget 

naturligt, at man blev i det miljø, man blev født i, og forblev i det 

land, hvor ens forældre var født. Det var underforstået og naturligt, 

at man videregav det sprog, man fik af sine forældre, til sine efter

kommere. 

Tiden ændrer sig, og fysiske grænser bliver mere og mere usynli

ge. Afstande bliver tilbagelagt på mindre og mindre tid. Vi bevæger 

os længere og hurtigere. Denne bevægelsesfrihed giver os andre 

udfordringer. Vi kommer til helt fjerne egne af verden, hvor sprog 

og traditioner er anderledes, end dem vi kender fra "hjemmefra". 

Modersmål ændrer også karakter med tiden. Før kunne man blot 

konstatere, at modersmål var moders sprog, fordi det var en naturlig 

forlængelse af miljøet. I dag er der synlige ændringer i forhold til 

det. 

Mit udgangspunkt ændrede sig, da jeg flyttede til Danmark med 

min familie. Siden har jeg taget et nyt sprog til mig, som blev mit 

nye modersmål ved siden af tyrkisk. For mange kan det lyde absurd 

og måske endda latterligt, at jeg postulerer, at et nyt sprog, som er 

tillært, er blevet mit nye modersmål. Men sådan er det, og i de sidste 

mange år har jeg både tænkt, talt og drømt på dansk: Jeg er blevet 

en ægte tosproget. 

For os mennesker er trygheden noget af det basale. Vi tager 

udgangspunkt i det, der er mest sikkert og trygt. 

Eftersom jeg har tilegnet mig nye færdigheder, som giver mig 

følelsen af helhed, bruger jeg dem i min hverdag. Da jeg første gang 

virkelig begyndte at føle, at jeg var i stand til at udtrykke mine følel

ser på dansk, og så det som det mest naturlige, på netop det tids-
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punkt blev dansk mit nye modersmål. Når jeg knuger min lille 

dreng indtil mig, og skal berolige ham og fortælle ham, at han er 

ønsket og elsket, sker det på dansk. 

Selv om jeg voksede op med tyrkisk som modersmål, har det ikke 

været et bevidst valg fra min (barnets) side. Op igennem min barn

dom og opvækst var der ikke et øjeblik tvivl om, at tyrkisk var det 

sprog, jeg var bedst til. Derfor valgte jeg at skrive de små barndoms

digte og kærlighedshistorier på tyrkisk. Lidt efter lidt, jo mere inte

greret jeg blev i det danske sprog, ændrede tingene sig. 

Vi udvikler os, og sproget udvikler sig. Fordi man i barndomsåre

ne bruger et sprog til at skrive kærestebreve, er det ikke ensbetyden

de med, at man fortsat vil bruge det samme sprog til at skrive sine 

aktuelle ønsker med. I dag oplever min søn dansk som hans 

modersmål. Det er på dansk, at han vælger at fortælle sin mor, at 

han elsker hende over alt på jorden. Jeg vil ikke blive overrasket, 

hvis han, den dag han vælger at bosætte sig i et andet land og føler 

sig mere tryg med sit nye hjem og sprog, vil betragte det som sit 

fædreland og modersmål. 

I Folkehøjskolernes sangbog finder man H.C. Andersens "I 

Danmark Er Jeg Født": 

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, 

Der har jeg rod, derfra min verden går; 

Du danske sprog, du er min moders stemme, 

Så sødt velsignet du mit hjerte når. 

Den følelsesmæssige tilknytning til et land og et sprog er udtrykt 

meget stærk i de fire linjer. Alle mennesker har brug for et punkt, 

hvorfra deres verden går. Alle mennesker har brug for et sprog, som 

hjertet når. 

I dagens Danmark er det politisk farligt at sige, at de, som har et 
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andet sprog end dansk som modersmål, har ligeså meget ret som vi 

til at bruge det. De få håndører, man mener at kunne spare ved at 

fjerne den gratis modersmålsundervisning, er for ingenting sam

menlignet med, hvad der går tabt. Der findes politikere, som 

mener, at styrkelse af (et fremmed) modersmål hos skoleelever vil 

svække integrationen. Denne påstand er grebet lige ud af luften og 

har intet med virkelighedens verden at gøre. I hvert fald har jeg 

aldrig set overbevisende dokumentation for dette. 

Personligt har jeg haft store glæde af at arbejde videre med mit 

første modersmål, mens jeg gik i folkeskolen. I mine første skoleår i 

Danmark brugte jeg min modersmålslærer til at belyse de spørgs

mål jeg måtte have, og som mine danske undervisere ikke kunne 

tage stilling til. Det var en berigelse i mit begrænsede verden. 

Jeg har haft store glæde af at have et yderligere værktøj end det 

danske. I perioder har jeg arbejdet med mine sprogkundskaber pro

fessionelt. Den mulighed ville jeg ikke have haft, hvis jeg ikke havde 

fået den supplerende undervisning i et par år her i Danmark. 

Som samfund bør vi være opmærksomme på, at vi ved at under

trykke andres mulighed for at udtrykke deres følelser, ikke frempro

vokerer en større lyst til et andet sprog. Jeg mener, at friheden til at 

vælge er en større tilskyndelse for dem, som måtte have dansk som 

alternativt sprog. 

Modersmål er følelsernes sprog. Det er morens valgte sprog til at 

formidle kærlighed til sit barn. Det er barnets valgte sprog til at 

gengælde den kærlighed. For at fungere som hele og sunde menne

sker er det livsnødvendigt at fastholde og videreudvikle det, man 

har nærmest. I flere af de lande, hvor der har været undertrykte 

mindretal, har modersmålet været det primære spørgsmål, man har 

rejst for at hævde sin uafhængighed. Det har været en nødvendig

hed for mindretallene, for at kunne bevare selvværd og integritet, at 

de har modersmålet. Selvom mindretallene rundt omkring har rejst 
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krav om at kunne bruge deres modersmål, har det ikke været ensbe

tydende med begrænsning af nye tillærte sprog. Ej heller en hin

dring for at få sig endnu et modersmål. 

I den tid, vi lever i, er informationsformidling en vigtig faktor. At 

have mere end et sprog til formidling og dialog er bestemt en beri

gelse af samfundet. Og i hvert fald når man ingen vegne ved at 

undertrykke modersmålsundervisningen. Det illustreres af (endnu) 

et citat, som er taget fra Højskolesangbogen, fra Erik Clausens 

"Stjernerne blinker" (NR. 474): 

Ofte vil man binde frihedens fugl 

For' få sangen til at forstumme. 

Men den kan ikke holdes i skjul. 

Lad det tordne fra frihedens tromme. 

ISMINUR LONE YALCINKAYA F. 1967 I TYRKIET. KOM TIL DANMARK I 

1977. CD'S FOLKETINGSKANDIDAT, NÆSTFORMAND FOR RED BARNETS 

LOKALKOMITE I GLADSAXE. FOREDRAGSHOLDER, SALGSKOORDINATOR HOS 

COLUMBUS IT PARTNER. SKREV BIDRAG TIL BOGEN DANSK UDEN TÅRER, 

UDGIVET I SAMARBEJDE MED DAGBLADET POLITIKEN. 
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Norsk — mindre språk, 
større muligheter 
AF SARA KOCH OG MORTEN GAUSTAD 

NORSK SPRAK OG DEN POSTKOLONIALE SITUASJON 

Norge er et land med en postkolonial historie, der kulturelle kon

flikter og spenninger som følger av denne historien åpner opp både 

for spennende muligheter og stagnasjon. En av konsekvensene av 

dette er en spesiell språksituasjon: Moderne norsk rommer to skrift

språk, bokmål og nynorsk. Bokmål ble til som et resultat av en grad

vis fornorskning av det danske skriftspråket på 1800-tallet, nynorsk 

ble konstruert og utviklet som et nytt skriftspråk på midten av 

1800-tallet. Mens bokmålet har sitt talemålsgrunnlag i de store bye

ne og i Østlandsområdet, har nynorsken sitt i de forskjellige dialek

tene i en rekke bygder og landlige områder særlig på Vestlandet og i 

Telemark. Begge skriftspråkene har en uttalenorm eller regler for 

standard uttale, men det er i spenningen mellom de uformelle, 

ikke-standardiserte talemålene og de to skriftspråkenes forskjellige 

tilblivelseshistorier det produktive og politiske potensialet ligger. 

Vi vil i det følgende beskrive det fruktbare potensialet og de fare

fylte problemer som ligger i denne særlige språksituasjonen. Disse 

tankene er inspirert av en bok skrevet av to franskmenn, Gilles 

Deleuze og Felix Guattari: Kafka — for en mindre litteratur. I den skisse

rer de en teori om den såkalte mindre litteraturen og det mindre 

språket utfra Kafkas arbeid med sitt pragertyske språk. Det er et 

språk som er preget av å være deterritorialisert. Det vil si: fjernet fra 

sitt hjemland, sitt opprinnelige territorium, det tyske. Den mindre 

litteraturens og det mindre språkets kjennetegn er videre at den 
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individuelle utsigelsen viker for det kollektive uttrykket og at all 

språklig og litterær aktivitet her får en umiddelbar politisk betyd

ning. Det store språket, Goethes tysk, har råd til å holde seg med en 

upolitisk kulturell sfære, mens det mindre må kjempe en politisk 

kamp i hvert ord. Pragertyskens situasjon er utvilsomt annerledes 

enn det norske språkets. Likevel mener vi at det er viktige innsikter 

å hente fra dette perspektivet — når vi vil skissere det sosiopolitiske 

potensialet som finnes i den norske språksituasjonen. 

For å forstå den nåværende språksituasjonen i Norge må vi gå 

noen år tilbake i historien. I 1814 opphørte Norge å være en dansk 

koloni. I denne postkoloniale situasjonen oppstod spenninger og 

motsetninger som skulle vise seg å bli produktive. På den ene siden 

fantes det et ønske og et behov i den tidligere kolonien om å skape 

noe eget, en egen identitet, egne sosiale og kulturelle institusjoner, 

og framfor alt: et eget språk: Hva var poenget med å bli kvitt koloni

herrene hvis en likevel må fortsette å snakke deres språk og tenke 

deres tanker? Grunnlaget for en slik ny nasjonalkulturell identitet 

ble da søkt i de steder og lag i samfunnet som var minst påvirket av 

de gamle koloniherrene, og i historien, i den nye nasjonens prekolo

niale fortid. På den andre siden fantes den faktiske, konkrete situa

sjon: Den gamle kolonimaktens institusjoner var enerådende. Det 

nye språket, den nye kulturen fantes ikke ennå i noen funksjons

dyktig form. 

Dette var situasjonen i Norge i 1814 og tiårene etter. Opp mot 

ønsket om eget språk og egen kultur stod det faktum at det eneste 

skriftspråket var dansk. Det gamle norske skriftspråket hadde dødd 

ut på slutten av 1300-tallet. Den kulturelle og politiske elite som 

begynte sitt virke, for eksempel i parlamentet og ved det nye univer

sitetet, hadde alle studert i Danmark — og i skolene lærte barna fort

satt å skrive dansk. 

I språkstridene som fulgte utover på 1800-tallet, utskilte det seg 
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da også to hovedlinjer som stammer fra denne postkoloniale 

spenningen. På den ene siden ble det arbeidet teoretisk og praktisk med 

å skape et nytt norsk skriftspråk som skulle bygge på de muntlige 

dialektene og det, prekoloniale, gammelnorske språket. På den 

andre siden ble det danske skriftspråket "fornorsket" slik at spesifikt 

norsk ord og uttrykk vant innpass og rettskrivningen ble endret mer 

og mer i samsvar med det norske talemålet. 

I 1885 ble så det såkalte jamstillingsvedtaket (likestillingsvedta

ket) gjort i Stortinget som sidestiller de to språkformene landsmål 

og riksmål (fra 1929: nynorsk og bokmål). Og dette er fortsatt si

tuasjonen: Moderne norsk eksisterer i dag som et resultat av den 

postkoloniale spenningen: som et dobbeltspråk, både nynorsk og 

bokmål, ikke det ene eller det andre, men som et hele med en stadig 

vekselvirkning og et samspill mellom de to delene. Det er blant 

annet i denne situasjonen, dette historiske faktum, det norske 

språkets potensial ligger. 

NYNORSK - DIALEKTENES SKRIFTLIGGJØRELSE 

Det var Ivar Aasens arbeid som la grunnlaget for det nye norske 

skriftspråket. Det var Aasens overbevisning at de norske dialektene 

slik de takes på hans tid, stod i et mer eller mindre ubrutt forhold til 

det gammelnorske språket fra middelalderen — og at disse dialekte

ne utgjorde et eget, selvstendig språksystem. De norske bøndene 

talte ikke et vanartet dansk, men et eget språk med en egen historie. 

Denne overbevisningen dannet utgangspunkt for det store empiri

ske arbeidet som Aasen utførte på en lang reise i årene 184246 der 

han innsamlet språklige data fra en rekke steder i Norge. Utfra den 

teoretiske posisjonen og det empiriske materialet utarbeidet Aasen 

så landsmålet i grammatikker, ordbøker og tekstprøver. 

Det nye norske skriftspråket ble altså til i et samspill mellom det 

folkelige talemålet og det gamle norske skriftspråket som modell. 
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Den nære forbindelsen mellom talemål (dialekter) og det nye skrift

språket hadde utvilsomt pedagogiske og demokratiske fordeler. De 

som talte dialekter som lå fjernt fra dansk kunne nå lettere tilegne 

seg et skriftspråk — de lærte å skrive sitt eget språk, ikke et fremmed 

språk. Dermed var det også mulig å bevare det muntlige språket 

med dets regionale variasjoner: En var ikke nødt til å oppgi sin egen 

dialekt for å tilegne seg et skriftspråk. Utvilsomt har landsmålet / 

nynorsken styrket dialektenes status og posisjon. Å bygge et skrift

språk på dialektene var i seg selv en voldsom statusheving i forhold 

til elitens nedvurdering av det folkelige talespråket. 

Det store potensialet i nynorsken ligger etter vår mening imidler

tid ikke her. I landsmålets program ligger det en fastholdelse av 

identiteten mellom språk og territorium både i forholdet mellom 

dialekt og bygd, som vi kunne kalle en primær territorialitet, og i 

forholdet mellom Norge og landsmålet, en sekundær territorialitet 

som skulle erstatte det deterritorialiserte danske språket. Men 

nynorsken har også, som skriftspråk basert på en rekke forskjellige 

dialekter (territoriale språk), utført en deterritorialsiering. Nynorsk 

er ikke fastholdelse av én ren taleform, men skriftliggjørelse av en 

rekke til dels svært forskjellige dialekter. Nynorsken trekker biter og 

deler ut av de muntlige, regionale språkene og setter dem sammen 

til et skriftsystem som ikke fullstendig hører hjemme noe sted. Det 

skaper en distanse til det muntlige gjennom sin eksistens som skrift

språk og gjennom å bruke det utdødde gammelnorske språksyste

met som referanse. 

Nynorsken oppnår sin vitalitet gjennom å være knyttet til det 

foranderlige muntlige språket, det oppnår sin bevegelighet gjen

nom ikke å være knyttet til ett territorium og gjennom sin 

skriftliggjørelse av mange forskjellige territorialt begrensede språk. Forbin

delsen til det gamle norske skriftspråket ses i dette perspektivet ikke 

som et ønske om identitet mellom fortid og nåtid, men som en for-
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hindring av identiteten mellom nasjonen Norge og nynorsken. At 

det gamle skriftspråket er utdødd — og ikke har noen territorialitet i 

det hele tatt, er viktigere enn den ideologiske forbindelsen til gull

alderen på 1200-tallet. I vårt perspektiv bryter nynorsken slik med 

den identitetstanken som ligger til grunn for en mer konservativ 

oppfatning av nynorsk spesielt og språk generel, noe vi vil vende til-

bake til senere. 

BOKMÅL - DET DANSKE I DET NORSKE 

Bokmålet / riksmålet har en annen for og tilblivelseshistorie og 

andre muligheter. Det som i dag kalles bokmål, er resultatet av en 

langvarig prosess som kalles fornorskningslinjen. Denne linjen er 

ikke karakterisert ved den type nybrottsarbeid som Aasen stod for. 

Tvertimot var det en langvarig prosess som involverte flere deltake

re. En av dem var Knud Knudsen. Hans tanker om forholdet mel

lom tale og skrift har i stor grad blitt gjennomført med dagens bok

mål som resultat. Men hans linje i språkstriden ble påbegynt og 

videreført av en rekke forfattere og akademikere. I en linje fra Hen

rik Wergeland til Bjørnson og Ibsen og Asbjørnsen og Moes Norske 

Folkeeventyr, som utover 1800-tallet kom i en rekke språklig revider

te utgaver og ble folkelesning, ble fornorskningslinjen satt ut i livet 

uten noe teoretiskempirisk arbeid som grunnlag. 

Knud Knudsens viktigste prinsipp i arbeidet med språket var 

"ortofonien", dvs at skriftspråket skulle rette seg etter talespråket. 

Dels skulle dette forenkle skriveopplæringen, dels skulle modellen 

for det nye norske skriftspråket være norsk talespråk, ikke dansk 

skriftspråk, altså både et pedagogiskdemokratisk og et nasjonalt 

siktemål. Spørsmålet med hensyn til ortofoniprinsippet er alltid: 

Hvilket og hvis talespråk skal skriftspråket rettes etter? For Knudsen 

var svaret "den dannede dagligtale", dvs det språk som ble snakket 

av de borgerlige klasser i de store byene — ikke bygdenes mange dia
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lekter eller den framvoksende arbeiderklassens talespråk, men den 

klassens språk som besatt størst dannelse og representerte størst 

grad av allmennhet. I motsetning til dialektene var ikke "den dan

nede dagligtale" knyttet til noe bestemt sted, ifølge denne tanken, 

bare den universelle borgerlighetens virkeområde. 

Det skal påpekes at dette talespråket var et svært skriftpreget 

talespråk — preget av det danske skriftspråket — og at det norske bor

gerskapet tross sine allmenne pretensjoner ikke var uten stedstil

knytning. Likevel vil vi påstå at bokmål / riksmål utspringer fra en 

konstellasjon ikke ulik, men historisk og sosialt forskjellig fra ny

norsk / landsmål. Riksmål som skriftspråk dannes i et samspill mel

lom et talemål (de dannede klassers dagligtale) og et skriftspråk 

uten muntlig bruk, det danske. Bokmålet har sitt potensial i spen

ningen mellom et muntlig språk og et deterritorialisert skriftspråk. 

De nordmenn som utover på 1800-tallet og senere skrev et stadig 

mer fornorsket dansk, skrev et deterritorialisert dansk. De tok det 

danske språket de hadde lært i skolen og ved studieopphold i 

København, det danske kolonispråket, og forandret det, tok for 

eksempel med seg en omstendelig og hypotaktisk syntaks og 

sprenget innord som budeie, fjøsnisse, fjell osv. 

På 1900-tallet ble språklige standarder mer og mer et offentlig 

anliggende. Det gjennomførtes en rekke reformer i begge språkfor

mene. Til langt etter andre verdenskrig var intensjonen fra det 

offentliges side (i politikken: sosialdemokratene og partiet Venstre) 

en tilnærming mellom de to formene som skulle resultere i en for

ening. Denne linjen ble etterhvert oppgitt, og det faktiske resultatet 

av reformene har blitt store valgmuligheter innenfor begge språke

ne. I en reform forsøkte en å forene de to ytterpunktene for stave

måte av bestemt form entall av substantivet 'sol': riksmål: 'solen' og 

landsmål: 'soli', i den felles valgfrie formen: 'sola'. Tanken var at alle 

etterhvert skulle velge fellesformen, men siden denne formen ikke 
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ble gjort obligatorisk, fikk en istedet, og har fortsatt, fire forskjellige 

alternativer (to i bokmål og to i nynorsk). 

Det er altså to hovedvarianter innenfor norsk skriftspråk, bok

mål og nynorsk, men på grunn av historien og reformene, finnes 

det en rekke andre varianter: riksmål, moderat bokmål, radikalt 

bokmål, samnorsk, radikalt nynorsk, moderat nynorsk, konserva

tivt nynorsk. Dette er alle varianter det er mulig å skrive gjennom

ført og konsekvent, men: Det er også mulig, når en ikke er under

lagt offentlig kontroll av lærere og andre byråkrater, å velge fritt 

blant alle formene. 

IDYLL ELLER STAGNASJON? 

Det ligger et problem innebygd i den norske språksituasjonen. Pro

blemet består i at dialektene idylliseres ved at verdier som kontinui

tet og opprinnelse vektlegges for sterkt. Både dansker og ivrige dia

lektforkjempere i Norge tegner ofte et bilde av Norge som et land 

der folk har mulighet til å holde fast ved den dialekten de lærte som 

barn og som de har arvet fra sine forfedre. Det er mulig at dialekte

ne har bedre vilkår i Norge enn i Danmark. Men idyllen som ofte 

tegnes er med på å fastlåse det potensialet som finnes i det norske 

språket, et potensial for en politisk og sosialt virksom språkbruk. 

Den positive valoriseringen av dialektenes mangfold og kontinuitet 

bygger på en tanke om identitet — mellom språk og territorium, 

mellom språk og individ og mellom fortid og nåtid som vi finner 

problematisk. 

I selve dialektbegrepet ligger det en identifisering mellom språk 

og territorium, en territorialisering: et (tale)språk hører til i et 

bestemt geografisk område. Et problem ligger her i at identifiserin

gen trekkes for langt. Det finnes ikke noen naturgitt forbindelse 

mellom språk og landskap: Forholdet mellom språk og territorium 

er bestemt av makt, ikke natur. Forestillingen om det naturgitte er 
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imidlertid et viktig middel i maktkampen om territoriet. Det som 

finnes, er forbindelsen mellom et folks territorium og en gift 

språklig standard slik denne blir skapt historisk og politisk. Det tra

disjonelle dialektbegrepet står i fare for å naturalisere forbindelsen 

mellom sted og språk, og er ikke åpent for at det finnes en rekke 

språklige variasjoner innenfor dialektområdets grenser. 

Et annet problem ligger i identifiseringen mellom fortid og 

nåtid. Dialektene slik de finnes i fagbøkenes registre og kartfram

stillinger, er fortidens dialekter, forfedrenes dialekter. Men det 

muntlige språket er alltid i utvikling. A fastholde en dialekt i sin 

opprinnelige form som modell og forbilde fører til at dagens 

språkbruk må klassifiseres som avvik fra normen. Det er ikke bedre 

at den naturlige språkbruken tvinges inn under fortidens standard 

enn riksstandarden. Det er åpenbart at forbindelsen mellom språk 

og identitet, individets språklige identitet, er sterk. Men hvis denne 

forutsetter en idyllisering av opprinnelse og kontinuitet, skaper 

denne tanken større problemer enn muligheter i et samfunn preget 

av mobilitet og forandring. Dagens språkbrukere, som ofte flytter 

fra hjemstedet, må i sine livsløp forholde seg til en rekke språklige 

situasjoner, språkspill, der bevegelighet og åpenhet er egenskaper 

som vil tjene den enkelte språkbruker. Da er det ikke sikkert at ide

alet bør være å holde fast ved det opprinnelige talespråkets former. 

Opprinnelsens og kontinuitetens idyllisering kan kanskje styrke 

gamle tradisjoner, men virker samtidig ekskluderende overfor dem 

som ikke deler den samme opprinnelse. 

POLITIKK ELLER STAGNASJON? 

Men hvis man ikke stagnerer i en idyllisering av dialektene kan den 

dobbelte språksituasjonen være fruktbar Konsekvensene av den 

dobbelte språksituasjon er, for det første, at det ikke finnes noen 

egentlig standard verken i tale eller skrift (bare i visse situasjoner og 
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med visse holdninger). For det andre og som en konsekvens av det 

første: Å skrive norsk er ingen uskyldig affære. Enhver setning inne

har valgmuligheter med klare politiske og sosiale implikasjoner. Å 

skrive norsk er uunngåelig en politisk handling. Det finnes ingen 

sikre soner. Valgmulighetene gjør det mulig å si noe på ordplan som 

man på for eksempel dansk må opp på et høyere semantisk plan for 

å utsi. 

Potensialet ligger ikke bare i at enhver kan velge den formen som 

ligger tettest opp mot talemålet, men at alle former er tilgjengelige 

for alle. Det gamle mottoet "Skriv som du taler" kan jo nettopp 

styrke det territoriale båndet. Poenget med valgmulighetene er 

muligheten for å unngå den retterritorialiserende riksstandarden: 

ett land — ett folk — ett språk. Et viktig poeng med det norske dob

beltspråket er at vi får modellen: ett land — ett folk — to språk1 og 

ikke som i mange flerkulturelle samfunn: ett land — to / flere folk og 

tilsvarende antall språk. Eksistensen av de to språkene skaper ikke 

bare spenning mellom dem, men som antydet ovenfor spenning i 

det enkelte språk. Og siden det ikke finnes en egentlig skriftspråklig 

riksstandard, gir dette det muntlige språket større rom for variasjon. 

Historien, den postkoloniale situasjonen i 1814 og senere, har 

skapt gode betingelser for det norske språket, både for variasjon og 

mangfold i det muntlige språket og for et sosiopolitisk potensial for 

skriftspråket. Men det må understrekes at det er snakk om et 

potensial. For begge de to skriftspråksformene og talespråket finnes det 

farer for at det positive potensialet går tapt. Muligheten for å unngå 

eller omgå disse farene ligger, som tidligere nevnt, i den fleksible og 

dynamiske karakteren til det norske språket og at potensialet tas i 

bruk. 

Bokmål er i dag det dominerende skriftspråket slik det har vært 

det siden 1800-tallet. Det er det som, nesten utelukkende, benyttes i 

media, i populærkulturen og reklamebransjen. Bokmålet står der-
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med i fare for å tilpasses en kommersiell mainstream og forflates, 

forenkles og markedstilpasses. Samtidig har bokmålet bevart sin 
gamle tilknytning til det offentlige maktspråket. I juridisk, akade
misk og annen administrativ språkbruk er det vanlig med et 

omstendelig, upersonlig, avstandsskapende konservativt bokmål. 

Et ekstremt eksempel på denne forbindelsen er bestemmelsen om 
at alle nye paragrafer i Grunnloven skal forfattes på samme språk 

som den opprinnelige, dvs på 1814-dansk. Bokmålet er den autori

tære maktens språk. Men dette maktspråket er fastlåst. Det spiller 
ikke på de muligheter som ligger i dobbeltspråket og ønsker heller 

ikke å gjøre det: Høsten 2000 søkte Oslo kommune Undervis

ningsdepartementet om et unntak fra bestemmelsene om norskun

dervisning i Videregående skole (gymnas) som sier at alle elevene 

skal lære både bokmål og nynorsk som hovedmål og sidemål 

(avgjørelsen om hva som skal være hovedmål foretas på kommune

plan). I Oslo ville politikerne at elevene skulle slippe sidemålsfaget, 

nynorsk, for å få bedre tid til å lære hovedmålet, bokmål. I Aftenpo

sten kritiserte nynorskforfatteren Kjartan Fløgstad dette forslaget 
ved å skrive en ironisk kronikk der han foreslo å stryke Sør-Amerika 

fra kartet slik at geografiundervisning skulle forenkles for elevene; 

de skulle nå bare behøve å konsentrere seg om det "egentlige" Ame
rika, USA. Da avgangsklassene våren 2001ved norskeksamen fikk i 

oppgave å analysere Fløgstads tekst var strykprosenten på nærmere 
40 prosent. Elevene hadde ikke forstått verken ironien eller at tek
sten ikke dreide seg om geografi. 

Nynorsken har på sin side alltid vært knyttet til opposisjonelle 

kulturer, det som historikerne kaller "motkulturer" lokalisert uten

for hovedstaden og den etablerte kulturen. Gjennom å være prak
tisk talt utelukket fra den kommersielle underholdnings- og infor

masjonsindustrien og den tradisjonelle hovedstadseliten har nynor
sken mulighet til å fungere i det norske fra et mindre og kritisk per-
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spektiv. Det har den også tradisjonelt gjort. Særlig innenfor skjønn

litteraturen og essayistikken har nynorsk hatt en sterk tradisjon som 

langt har overgått dens posisjon i befolkningen ellers. En norsk lit

teraturhistorie uten nynorskforfatterne er ikke en halv sannhet, det 

er en meningsløshet. Gjennom nynorsklitteraturen har en vesentlig 

del av norsk kultur og historie blitt holdt levende som de generelle 

sosiale og økonomiske forholdene ellers ville ha marginalisert og 

visket fra hukommelsen. Nynorsk har aldri vært et autoritært 

maktspråk, det utspringer ikke fra maktens sentrum, men fra byg

dene og fra en romantisk forestilling om det prekoloniale. Men 

gjennom litteraturen har nynorsken likevel funnet en vei til mak-

ten, en mindre vei. Det mindre språket, den mindre litteraturen er 

alltid knyttet til det kollektive (nynorsken og det folkelige talemå

let) men aldri direkte til makten. Forestillingen om en indviduell 

utsigelse forsvinner til fordel for det kollektive som kommer til 

uttrykk i språket. 

Hvis det er fra sin perifere posisjon uten tilknytning til de negati

ve sidene ved praktisk språkbruk at nynorsken har sitt potensial, er 

det samtidig her den største faren ligger. Nynorsk står i fare for å bli 

en museumsgjenstand som ikke er knyttet til levende bruk i det hele 

tatt. Nynorsken kan ikke overleve bare i bøkene som et kunstspråk. 

Det må også utvikles gjennom kontakten med talespråket og gjenn

om ikkelitterær bruk. Og om det er mangel på dette som er årsa

ken, er usikkert, men det er et faktum at av hele den store generaljo

nen av nye forfattere på 90-tallet, som i media gjerne får en pop

stjerneaktig omtale, finnes det ingen som skriver på nynorsk. 

Det norske språkets positive potensial skyldes dets sammensatte 

historiske natur. Skriftspråket finnes i to former som hver for seg er 

knyttet til talespråket og til historiske språklige praksiser. Fanene lig

ger i at nynorsken enten forsvinner helt, som Oslopolitikerne vil, 

eller reduseres til et estetisert kunstspråk. Uansett vil dette ramme 
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det norske språket som helhet. Uten en levende nynorsk forsvinner 

det samspillet mellom de to skriftspråkene som er nødvendig for at 

et forflatet bokmål ikke skal bli en riksstandard som i allianse med 

den autoritære makten underlegger seg det folkelige levende 

språket og kveler det kritiske potensialet som ligger i det mindre og 

det forskjelligartete. A skrive norsk er uunngåelig en politisk hand

ling, men vi må passe på at politikernes handlinger ikke utvisker 

dette potensialet. Forhåpentlig vil det bli like vanskelig å fjerne 

dobbeltspråkligheten som å fjerne SørAmerika fra kartet. 

1) DET FINNES EGENTLIG TRE SPRÅK OG TO FOLK I NORGE, MEN SAMISK HAR 

INGEN INNFLYTELSE PÅ FORHOLDET MELLOM BOKMÅL OG NYNORSK. 

MORTEN GAUSTAD F. 1971, NORSKLEKTOR VED SYDDANSK UNIVERSITET. 

CAND. PHILOL. I LITTERATURVITENSKAP FRA UNIVERSITETET I OSLO. 

SARA KOCH F. 1974, STUD. MAG. I LITTERATURVITENSKAP VED KØBEN

HAVNS UNIVERSITET. 
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Det danske sprog i Slesvig 

AF ANKE SPOORENDONK 

"I løbet af de senere år er det blevet populært at være dansk, især 

blandt danskere. Vi er helt vilde med det, selv om vi jo sådan set 

ikke kan gøre for, at vi er det. Og det er ikke en gang vores forældre, 

vi skal takke, det ligger ret langt tilbage, når sandheden skal siges. 

Helt tilbage ved begyndelsen, måske, hvor vi parrede os i flæng med 

nordmænd, svenskere, franskmænd og englændere foruden de 

hjemlige. Vi er, som de fleste andre folkeslag, et sammensurium, der 

først sent har fundet sig selv i en gangart, en identitet. Og den iden

titet er nu truet, ikke af dem vi i sin tid parrede os med, men af 

nogen helt andre." 

Citatet stammer fra Per Højholt — selvfølgelig, kunne man fristes 

til at sige. Det handler om identitet og dermed også om danskhed, 

og det handler om, at ingen af delene er uforanderlige størrelser. I 

Sydslesvig ved vi, at de kan danne forskellige mønstre — en erken

delse der godt kan betragtes som vores bidrag til debatten om dansk 

identitet i en tid, hvor frygten for det fremmede mange steder sæt

ter hæslige spor. 

Det danske mindretal i Sydslesvig har rødder tilbage til folkeaf

stemningen i 1920 og Nordslesvigs genforening med Danmark, 

hvorved grænsen mellem Danmark og Tyskland kom til at ligge 

hvor den er i dag. Udviklingen op til i dag kan dog kun forstås hvis 

også de ændrede rammebetingelser efter 1945 tænkes med — illustre

ret ved anden verdenskrigs afslutning og Tysklands militære og 

politiske sammenbrud. 
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Ved Tysklands kapitulation var det danske mindretal særdeles 
svag, men i månederne efter nederlaget rejste der sig en voldsom 
bevægelse hvis styrke kom bag på de fleste i Danmark. Med undren 
— og uden rigtig at forstå hvad der skete — så man på at elevtallet i de 
danske skoler fra 1945 til 1946 steg fra ca. 500 til 4000 og at der i 
april 1947 ved valget til den slesvig-holstenske landdag blev afgivet 
knap 100.000 danske stemmer. 

Mindretallets eksplosive vækst — medlemstallet i foreningerne 
blev næsten z5doblet på få år — gjorde det nødvendigt at tænke i 
nye organisationsformer. Dertil kom at den britiske besættelses
magt så med stor skepsis på udviklingen i Sydslesvig. På den 
baggrund blev de eksisterende slesvigske foreninger i 1946 omdannet 

til "Sydslesvigsk Forening" — til varetagelse af mindretallets kultu
relle arbejde, mens "Sydslesvigsk Vælgerforening" blev oprettet i 
1948 som det danske mindretals og de nationale friseres parti. — 
Samarbejdet mellem mindretallet og de nationale frisere startede 
allerede i 1920'erne; betegnelsen "nationale frisere" er et udtryk for 
at disse frisere ser sig selv som en del af et frisisk folk og dermed sna
rere som et nationalt mindretal. 

Også min familie "kom ind i det danske" efter 1945, den er altså 
nydansk. Med andre ord: mine forældre foretog et identitetsskifte — 
eller et sindelagsskifte — som i 1947 førte til at de lærte dansk ved at 
gå på aftenskole. Da jeg i 1951 kom i dansk børnehave besluttede 
min far at tale dansk med mig; med min mor fortsatte jeg med at 
tale tysk — mest højtysk, men også plattysk, dvs nedertysk. Mine 
forældre har alle dage talt plattysk indbyrdes. Deres sindelagsskifte 
blev altså kun delvist fulgt op af et sprogskifte. Familien blev tospro
get og har været det lige siden. 

Spørger man min familie hvorfor den blev dansk, går svaret i to 
retninger som dels har med genopdagelsen af glemte danske rødder 
at gøre på et tidspunkt, hvor befolkningstallet i Sydslesvig var blevet 
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mere end fordoblet på grund af flygtningene fra de tidligere tyske 

østområder. — Og dels giver udtryk for at man efter nazistyrets og 

krigens rædsler havde mistet enhver tillid til alt hvad der var tysk. 

Min familie er altså med i den nydanske bevægelse som for nogle 

var en genforeningsbevægelse; for andre var den en danskorienteret 

hjemstavnsbevægelse med en målsætning om at sikre den sydsles

vigske hjemstavn via en tilknytning til det fredelige og demokrati

ske Norden — i de første år efter 1945 sammenfattet i kravet om en 

administrativ og politisk adskillelse fra Holsten og dermed fra Tysk

land. 

11977 udgav den sydslesvigske forfatter Karin Johannsen en lille 

digtsamling med titlen "Sindelag". Heri skildrer hun bl.a. hvordan 

hun som barn i Flensborg oplevede forandringerne i 1945. Sin

delagsskiftet er et tilbagevendende tema, f.eks. i de digte som hun 

kalder "Argumenter". —Argumenter I" vil jeg gerne gengive her, da 

digtet på en fin måde viser hvor mange lag der var i det sindelags

skifte der er karakteristisk for mindretallets udvikling efter 1945. 

Snip, snap, snude, 

nu er krigen ude, 


og sulten inde. 


Men sjippetovet slår bue som før, 


og forårssol slår gnister 


af Annelises lyse lokker. 


Annelise har mistet sit hjem 


som hundredetusinde børn i landet. 


Men ubørt bygger fuglene rede, 


0g lysegrønt strutter Borgfredens træer, 


dobbelt forunderligt 


efter fortvivlede isvindermenneskers 


natlige hugst. 
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Utålmodig følger jeg 


torvets bestandigt fornyede glorie. 


Men milevidt fra at snuble 


er Annelise i selvforglemt lykke: 


"Bei uns auf der dänischen Schule 


gehen Jungs und Mädchen in einer Klasse! 


Und unser Klassenzimmer hat Stufen, 


so daß man hinten höher sitzt als vorne!" 


Hvem der også kunne gå 


i det røde slot* om hjørnet 


med drenge og trin i klassen! 


*) Med det "røde slot" menes Duborg-Skolen. 

Lige siden folkeafstemningen i 1920 har det danske mindretal truffet 

valg og formuleret mål for sit arbejde: genforening med Danmark; 

anerkendelse som mindretal; ligestilling med flertalsbefolkningen — 

blot for at nævne nogle af disse målformuleringer som hver især er 

udtryk for at mindretalsliv ikke er statisk. Væsentligst for vort indre 

liv som dansk befolkningsdel i Sydslesvig er dog at vi — uanset alle 

brudflader i mindretallets historie — hele tiden har opfattet os selv 

som et "sindelagsmindretal". — Eller for at sige det med Grundtvigs 

ord: "Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil...." 

Overordnet set betyder det at også andre faktorer end sprog og 

kultur spiller en rolle for den enkeltes identitet. Mindst lige så væs

entlig er f.eks. sammenholdet omkring en forening, en skole eller en 

børnehave. Sagt på en anden måde: det er min erfaring at det danske 

sprog i Sydslesvig primært bruges person- og situationsafhængigt. 

En samtale mellem tre personer kan f.eks. foregå på den måde at en 

snakker dansk, en tysk, mens den tredje taler dansk med den første 

ANKE SPOORENDONK 42 



og tysk med den anden. Spørgsmålet er så hvor grænsen går mellem 

"sprog" og "sindelag" — og det diskuterer vi da også løbende. 

Det danske mindretal i Sydslesvig består altså af mennesker der 

har valgt at være det. Samtidig kan man med god grund hævde at 

mindretallets udvikling efter 1945 er en succeshistorie: ca 50.000 

mennesker forstår og taler dansk i Sydslesvig i dag. Der er forenin

ger og institutioner; 49 skoler og næsten 60 børnehaver. Ved del

statsvalget i februar 2.000 fik SSV omkring 60.000 stemmer og er 

for første gang i over en menneskealder repræsenteret med tre med

lemmer i den slesvig-holstenske landdag. Ikke alle der stemte på 

SSV tilhører mindretallet — hvilke også hang sammen med at parti

et på grund af en ny valglov for første gang i sin over 50-årige 

historie var valgbar i hele Slesvig-Holsten og ikke kun i Sydslesvig. Men 

kigger man på SSV's program og følger man partiets arbejde kan 

ingen være i tvivl om at vælgerforeningen fortsat ser sig selv som 

mindretallets parti. 

Trods succeshistorien oplever vi at mindretallet indtager en for

svindende plads i de fleste danskes bevidsthed. Kommunikationen 

hen over grænsen — også den i medierne — foregår alt for tit efter 

mønstret "goddag-mandøkseskaft". Skal vi komme videre i fors

tåelsen af hinanden gælder det derfor om at acceptere at Sydslesvig 

aldrig har været et "miniDanmark". Med andre ord: vores tilstede

værelse som dansk mindretal i Sydslesvig kan kun forstås, hvis både 

de kræfter der trækker i retning af det danske og de der skubber væk 

fra det tyske, inddrages i forklaringen. Hvad det vil sige, har jeg for

søgt at belyse ved hjælp af min egen families historie. 

Den sydslesvigske danskhed bunder i et valg — det være sig et 

sprogligt, kulturelt eller politisk valg. For mange er der et sammen

fald, men lever man i Sydslesvig vil man også komme ud for at men

nesker vælger fra. — Danskhed kan nemlig godt deles, er vores erfa

ring. Ligesom vi har erfaring for at identitet kan gradbøjes, da 
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spørgsmålet: "Hvad er du?" hos os i Sydslesvig lægger op til følgen

de svar: "Jeg er dansk; dansk sydslesviger; dansksindet sydslesviger; 

sydslesviger". — Mange danske med en indvandrerbaggrund må 

kunne nikke genkendende til en sådan situation. 

Både nord og syd for grænsen oplever vi i disse år en debat om 

"det nationale". Intet tyder på at denne debat vil stoppe lige med 

det samme; den hænger sammen med diskussionen om de nye 

mindretal, behovet for bedre integration og velfærdssamfundets 

økonomiske behov for indvandring. 

Når vi i Sydslesvig skal omskrive hvad vi har opnået i forholdet 

mellem flertal og mindretal, siger vi gerne at vi har haft en lang peri

ode hvor vi var mod hinanden — at vi længe levede ved siden af hin

anden, men at vi nu har lært at leve sammen til glæde for vort fælles 

grænseland. Vort syn på danskhed står derfor mere for en selvbe

vidst holdning om at "jeg er sku' min egen" end en chauvinistisk 

opfattelse af at "vierbedreend-andre". Denne form for danskhed 

står for lukkethed og frygt, og vi vil ikke trække nye grænser — hver

ken direkte eller indirekte. Det centrale i vores danskhed i dag er 

retten til kulturel selvbestemmelse — til kulturel mangfoldighed. 

ANKE SPOORENDONK F. 19471 BUSTRUP VED SLESVIG. DANSK 

BØRNEHAVE OG SKOLEGANG; STUDENT FRA DUBORG-SKOLEN I FLENSBORG 

1966. DEREFTER CAND.MAG. STUDIUM VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 

(HISTORIE OG TYSK) 1967-1976; PÆDAGOGIKUM VED TÅRNBY GYMNASIUM. 

1977 FLYTNING TIL HARRESLEV VED FLENSBORG OG ANSÆTTELSE VED 

DUBORG-SKOLEN 1977-96. 

AKTIV I SYDSLESVIGSK VÆLGERFORENING (SSV) SIDEN 1985; FORMAND FOR 

SSV I HARRESLEV SIDEN 1992; MEDLEM AF SSV'S LANDSSTYRELSE SIDEN 

1996; 1990-1996 AMTSRÅDSMEDLEM FOR SSV I SLESVIGFLENSBORG AMT 

. FRA 1996 MEDLEM AF DEN SLESVIG-HOLSTENSKE LANDDAG OG FORMAND 

FOR SSV'S LANDDAGSGRUPPE. 
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Språk og nasjonal identitet 
i de samiske områdene i Norge 
AF JON TODAL 

I den samiske nasjonalsangen heter det at ingen fiende kan vinne 

over deg hvis du bare tar vare på ditt språk. Sangen ble skrevet for 

nesten hundre år siden (i 1906), men tanken om språkets store 

betydning for identiteten som eget folk, ser ut til å stå like sterkt i dag 

som den gang. Denne artikkelen skal handle om noen konkrete 

eksempler på hvordan disse ideene har innvirket på det samiske 

språkets stilling i dag og i den nære fortid. Samenes tradisjonelle 

bosettingsområde er i dag delt mellom de fire statene Russland, Fin

land, Sverige og Norge. Dette bosettingsområdet kalles Sápmi på 

samisk. Det bor flest samer i den norske delen av Sápmi, færrest i den 

russiske. I denne artikkelen skriver jeg bare om samisk språk i Norge. 

I store deler av Sápmi er samene i mindretall. Det finnes ikke 

entydige tall for hvor mange som er samer. Slike tall vil variere etter 

hvilke kriterier man legger til grunn for hvem som skal regnes med. 

Man kan anslå samenes antall etter hjemmespråk, avstamning, 

bosted eller egenidentificering — og få vidt forskjellige tall. 

SPRÅKET SOM KRITERIUM PÅ SAMISK NASJONALITET 

Den norske staten anerkjente i 1990 samene som urbefolkning, men 

allerede året før ble det opprettet et eget folkevalgt parlament, Same-

tinget, for den samiske befolkningen på norsk side av grenlen. I for

bindelse med valgene til Sametinget ble det anledning til å registrere 

seg i et eget samisk manntall. Da måtte myndighetene ha kriterier for 

hvem som kunne registrere seg som same og få stemmerett til tinget. 
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Den som har, eller har hatt, samisk som hjemmespråk og som 
selv kjenner seg som same, kan i dag skrive seg inn i samemanntal
let. I tillegg kan de som har foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre 
som har, eller har haft, samisk som hjemmespråk, skrive seg inn hvis 
de selv føler seg som samer. Personer over 18 år og som er barn av 
noen som står i Samemanntallet, kan også registrere seg som samer. 
Ved valget til Sametinget i Norge i 2001hadde 10.000 personer over 
18 år skrevet seg inn i manntallet. Dette betyr at bare en del av dem 
som etter det vide språkkriteriet kunne ha registrert seg, faktisk har 
gjort det. Men tallet på registrerte har økt for hvert valg siden det 
første ble holdt i 1989. 

Noen vil kanskje etterlyse reindriften som merke på samisk til
hørighet. De samene som lever av reindrift, er de som oftest blir 
presentert i media (og turistindustrien) som "ekte samer." Reindrif
ten er en viktig næring i flere kommuner i det samiske kjerneområ
det. Denne næringen er da også en bastion for samisk språk. Likevel 
utgjør disse samene bare en liten del av den samlede samiske befolk
ning, og det at en person er same, behøver slett ikke å bety at ved
kommende eier reinsdyr. 

Vi har her sett hvor viktig språket er for å bli registrert i Same
manntallet. Tilknytningen til språket er faktisk det eneste objektive 
kriteriet. Ved siden av dette har man et subjektivt kriterium som går 
på hva man selv føler. Det er ikke tilfeldig at språket blir tillagt stor 
vekt i valgloven. Ikke bare loven, men også folk flest betrakter 
språkkriteriet som viktig. Man føler at det er en nær forbindelse 
mellom folket og språket, gollegiella (gullspråket) som den første 
samiske stortingsmannen Isak Saba kalte det. 

FLERE SAMISKE SPRÅK 

Samisk er et finsk-ugrisk språk. Det er meget ulikt de indoeuro
peiske språkene norsk, svensk og russisk som er majoritetsspråk i tre 
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av de statene der samene bor. Derimot er samisk i slekt med majori

tetsspråket finsk, men heller ikke samisk og finsk er innbyrdes for

ståelige språk. Språket (og språktilknytningen) blir derfor et veldig 

tydelig skille mellom samer og andre. 

Det er ikke riktig å tale bare om ett samisk språk. Det er store 

språklige forskjeller fra Kolahalvøya i Russland i nordøst til Enger

dal i Norge i sørvest. Og samer fra lengst i nord kan ikke forstå 

samer fra lengst i sør når de taler sine tradisjonelle språk. Opprinne

lig hadde vi her å gjøre med et språklig kontinuum fra nord til sør, 

et sammenhengende samisk område der nabodialekter hele tiden 

var innbyrdes forståelige. Men i dag er en del samiske dialekter 

utdødd, og vi har derfor fått tydelige brudd der det tidligere var 

kontinuitet. I Norge finnes det således tre samiske skriftspråk som 

det undervises i på skolene. De tre språkene er sørsamisk, lulesa

misk og nordsamisk. Av disse har nordsamisk flest talere. 

FORNORSKNING OG MOTSTAND MOT FORNORSKNING 

Ideen om en nær forbindelse mellom språk og nasjon har spilt flere 

og motstridende roller i Sápmi. Fra midten av 1800-tallet og fram til 

og med annen verdenskrig, førte norske myndigheter en uttalt for

norskingspolitikk overfor samene. Samene skulle bli nordmenu i alle 

betydninger av ordet. I praksis fortsatte denne politikken til ut på 

1970-tallet, selv om den offisielt ble forlatt etter annen verdenskrig. 

Skolen ble et viktig redskap i fornorskingens tjeneste, og lærerne 

fikk ikke bruke samisk språk i undervisningen. Den rådende ideo

logien i Norge var, som i så mange andre europeiske land på den 

tiden, at en stat skulle bestå av ett folk og ett språk. Dessuten gikk 

statsgrensene gjennom de samiske områdene, og myndighetene stol

te ikke på samenes norsknasjonale sinnelag. Historikerne Knut E. 

Eriksen og Einar Niemi har i avhandlingen Den finske faresannsyn

liggjort at myndighetenes redsel for Finland (som fram til 1917 var 
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en del av Russland), var en viktig årsak til den norske minoritetspo
litikken i fornorskingstiden. Staten ville sikre seg en pålitelig 
befolkning i grenseområdene. Ideene om språket som en viktig del 
av nasjonaliteten kunne under slike vilkår bli en tung byrde for 
samene. Og samisk ble i denne tiden et lavstatusspråk. 

Men de samme ideene kunne også vendes mot den norske poli
tikken. Hvis det var slik at språket var så viktig for en nasjon, måtte 
også de små nasjoner ha rett til å dyrke og fremme sitt språk, selv 
om de var uten egen stat. I 1920- og 3o-årene argumenterte den 
samiske læreren Per Fokstad på den måten. Fokstad oppholdt i 
1917/18 ved Askov Folkehøjskole i Danmark, og han kom der i kon
takt med grundtvigske folkelig-nasjonale tanker. I årene etterpå 
bodde han både i Frankrike og Storbritannia der han var i kontakt 
med nasjonale minoriteter, for eksempel med walisere i 
Storbritannia. I en artikkel i en årbok knyttet til nynorskbevegelsen offentlig

gjorde Fokstad i 1923 en lang artikkel der han benytter en nasjonal

demokratisk argumentasjon mot fornorskningspolitikken. 
I de første årene av 1900-tallet fantes det i Norge en politisk radi

kal samisk bevegelse som i samarbeid med sosialistene greide å fá 

valgt inn den første samiske representanten på Stortinget, 1906 og 
1909. Men denne bevegelsen forsvant tidlig, og det samepolitiske 
organisasjonsarbeidet lå nede i mange år, inntil den moderne same
bevegelsen oppstod rundt 1960. Per Fokstad var i den lange "stille" 
perioden en av de meget få som offentlig tok til orde mot fornorsk

ningen av samene. Han brukte både pedagogiske, demokratiske, 
sosiale og nasjonale argumenter i sin kamp. 

For den nye samebevegelsen på 1960- og 70-tallet var det et viktig 

poeng at staten Norge bestod av to nasjoner, hvorav den ene, same

ne, var urbefolkning i landet. Samebevegelsen ble tidlig 
internasjonalt orientert, og var ledende i arbeidet med å danne 
Verdensorganisasjonen for urfolk (World Council of Indigenous People — 
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WCIP). Den samiske akademikeren Aslak Nils Sara var 
visepresident i WCIP i de ni første år etter stiftelsen i 1975. 

EN NY SPRÅKPOLITIKK 

Det samepolitiske arbeidet støtte på mange vansker, men rundt 
1990 begynte man å se konkrete resultater. Samiske rettigheter ble 
tatt inn i den norske grunnloven i 1988. I 1990 ratifiserte Norge 
ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige 
stater, og samme år ble samisk gjort til offisielt språk i Norge ved 
siden av bokmål og nynorsk. I 1991 kom en lov som skulle sikre at 
samiske stedsnavn skulle stå på offentlige skilt, på kart og bli brukt i 
andre offentlige sammenhenger. Skoleloven ble forandret slik at 
opplæring i og på samisk fikk et sterkere rettsvern. Og i 1997 fikk 
seks samiske kommuner i Nord-Norge egne rammeplaner for 
grunnskolen, forskjellig fra de som gjaldt ellers i landet. 

Fra 1970-årene av hadde man forskningsinstitusjonen Nordisk 
samisk institutt (plassert i Norge). Det offentlige Samisk utdan
ningsråd ble også etablert på 197o-tallet, med et etter hvert stort 
sekretariat i Kautokeino. I 1989 ble det opprettet en egen samisk 
høgskole, Sámi allaskuvla, der undervisningsspråket er samisk. 
Videre ble det på 1990-tallet opprettet et eget samisk språkråd, en 
konsulenttjeneste for samiske stedsnavn, et eget samisk kulturråd 
og et eget samisk kulturminnevern. Alle disse institusjonene fikk 
sine egne sekretariater med ansatte folk. I tillegg hadde man 
sametingsadministrasjonen som vokste. Det oppstod altså et samisk
språklig akademisk arbeidsmarked. 

I forbindelse med at samisk ble offisielt språk, ble 
samiskkunnskaper en viktig kvalifikasjon til offentlige stillinger i de samiske 
områdene. I tillegg er det opprettet mange samiskspråklige barne
hager og samiskspråklige media som også etterspør folk som kan 
samisk. 
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Jeg nevner alt dette for å vise at samisk språk fikk langt bedre 

rammebetingelser på 1990-tallet enn det hadde hatt før. For

norskingsperioden var slutt, og en ny periode begynte i 1990-årene. 

Vi kan kalle den nye perioden vitaliseringsperioden. 

SPRÅKET I FAMILIENE 

Til nå har vi jeg skrevet om den offisielle politikken. Men viktigere 

enn lover og offentlige institusjoner er språkutviklingen i familiene 

og lokalsamfunnene. Den største utfordringen for de som ønsker å 

arbeidet for en framtid for samisk språk, er derfor å sikre språket 

som hverdagsspråk. Framtiden for språket står og faller med at det 

på uformelt vis overføres mellom generasjonene. 

I tiden etter 1945 skiftet mange familier dagligspråk fra samisk til 

norsk. I en del tradisjonelt samiske bygder vokste det da opp en 

generasjon som ikke kunne tale språket, vi stod overfor en klassisk 

språkskiftesituasjon. Dette skjedde ikke overalt i de samiske områ

dene, men det skjedde på mange på nok steder til at man ved 

begynnelsen av vitaliseringsperioden kunne kalle samisk et truet 

språk. 

Et begynnende språkskifte er vanskelig å stoppe. Dersom én gene

rasjon har mistet familiens tradisjonelle språk, byr det naturligvis på 

problemer å overføre språket til neste generasjon. Flere steder i 

Sápmi opplever vi derfor at fornorskningen i dag går videre, selv om 

politikken på statsnivå er forandret og selv om folk i lokalsamfun

nene ser på samisk som et verdifullt språk. Når de eldre språkbru

kerne dør, kommer det ikke tilsvarende mange unge til. Dette er én 

tendens, men det er heldigvis ikke den eneste. 

I de bygdene der samisk språk overlevde fornorskingsperioden, 

tyder meget på at språket styrker seg i dag. Av skolestatistikkene ser 

vi at et stigende antall barn får samiskopplæring i skolene. Det er 

kanskje ikke så oppsiktsvekkende. Mer interessant er det at antallet 
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skolebarn med samisk som morsmål (eller førstespråk, som er den 

termen skolene bruker) har steget sterkt i løpet av 1990-tallet. Dette 

har særlig skjedd i de nordsamiske kjerneområdene i Finnmark, 

men det har også skjedd i en del bygder utenfor dette området. 

Blant annet har vi opplevd en tydelig revitalisering av det 

lulesamiske språket i Tysfjord kommune i Nordland. Det er forsket lite på 

den samiske språkutviklingen på lokalplanet i Norge. Det grundig

ste forskningsarbeidet vi har, er en stor spørreundersøkelse som 

Samisk språkråd gjorde i 2000. Resultatene fra denne 

undersøkelsen bekrefter inntrykket av at språket nå er i ferd med å styrke sin 

stilling blant de helt unge. 

Vi ser altså to tendenser samtidig i utviklingen for samisk språk. 

På den ene side har vi en fornorskning som fortsetter så å si av egen 

tyngde. På den andre side har vi i de siste ti årene sett en økning i 

antall barn med morsmålskompetanse i samisk. Kappløpet mellom 

disse to tendensene vil avgjøre framtiden for språket. 

I forbindelse med et forskningsprosjekt om 

andrespråkundervisningen i samisk i grunnskolen, intervjuet jeg på T990-tallet en del 

foreldre fra språklig sett fornorskede samiske familier. Felles for alle 

disse foreldrene var at de ønsket at barna skulle lære samisk, de 

ønsket at familien skulle ta samisk språk tilbake. I begrunnelsene for 

dette ønsket møter vi igjen på språket sin betydning for den 

nasjonale identiteten: Det å kunne samisk hører med til det å være same. 
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Sprogets betydning 
i det grønlandske samfund 
AF LISE LENNERT 

Inden jeg kommer ind på selve emnet, vil det nok være på sin plads 

først at konstatere, hvor det grønlandske sprog hører til, og om 

muligt hvem grønlænderen er. 

SPROGET 

Sproget hører til den eskimoiske sprogstamme, der kun tales i 

højarktis — fra Østsibirien over Alaska og Canada til Grønland. Det 

eskimoiske sprog har ingen lighedspunkter med andre sprogstam

mer som indoeuropæisk, kinesisk, japansk m.m., heller ikke med 

eskimoernes nærmeste naboer igennem generationer, indianerne. 

Det eskimoiske sprogs begrebsverden var tilpasset fangerkulturen 

og den natur eskimoerne levede i. 

Det grønlandske sprog, der efter statistikken i dag tales af over 

80% af befolkningen i Grønland, er naturlig nok en videreudvik

ling af det oprindelige som følge af kontakten med andre folk og af 

samfundsudviklingen. Mange ord, der hører fangerkulturen til, er 

nu kun bevaret i ordbøgerne, og mange nye fremmedord er tilføjet 

sproget og bruges til daglig i grønlandiseret form, som telefoni, kio

ski, bifli m.m. 

IDENTITETEN 

Den grønlandske identitet er straks vanskeligere at definere. Identi

tetsdannelsen hos det enkelte menneske må jo siges at være en pro

ces, som foruden noget uforanderligt (f. eks. kønsidentiteten) også 
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indeholder en konstant justering af identiteten (f.eks. tilegnelse af 

viden og nye færdigheder, kulturelt tilhørsforhold, relationer til 

andre mennesker m.m.). Vi oplever dog for det meste, at vi forbli

ver den samme, selv om vi ændres. Da identitetsbegrebet således 

kan være vanskelig præcist at definere, vil beskrivelsen af den grøn

landske identitet, eller måske snarere etnicitet, blive temmelig gene

raliserende. 

SPROGET UNDER KOLONITIDEN 

Bortset fra sporadiske møder med de tidligere beboere i Grønland, 

dorsetfolkene og nordboerne, var vore forfædre alene om at bebo 

landet fra ca. år 1200 e. Kr. og har levet isoleret, indtil de europæiske 

hvalfangere begyndte at komme til Vestkysten i 15-1600-tallet og 

endelig til den danske kolonisation i 1721. Hvor stor en identitetsfø

lelse som ét folk vore forfædre havde haft på daværende tidspunkt, 

kan jeg ikke udtale mig om. Jeg tvivler. Men de havde nok følt et 

fællesskab, når de en gang imellem mødtes et sted på den langstrak

te kyst, i kraft af et fælles sprog og en fælles kultur. 

Efter kolonisationen har grønlandsk været det naturlige 

omgangssprog i over 200 år, også hos kolonisterne når de var i kon

takt med den lokale befolkning. Hans Egede har som den første 

missionær lagt vægt på, at han og hans medhjælpere skulle lære 

grønlandsk, og som følge deraf var grønlandsk gudstjenestesproget 

lige fra starten. Det samme var tilfældet, da Brødremenigheden 

startede sin mission i 1733. Handelens folk lærte også grønlandsk, 

og mange af dem giftede sig grønlandsk. Børnenes sprog blev derfor 

grønlandsk. 

Således kunne mødet med den fremmede europæiske kultur 

foregå på grønlandsk. Samtidig lå Grønland så langt fra alfarvej, at 

der kun var få andre interessenter, nederlandske hvalfangere, som 

let kunne holdes udenfor ved hjælp af monopolisering af al handel. 
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Det grønlandske sprog havde derfor ingen "konkurrenter" indtil 

omkring 1950. Mange danske embedsmænd og deres koner og børn 

talte grønlandsk indtil for bare 50 år siden. 

Igennem den første halvdel af 1900-tallet har der ganske vist 

været røster fremme om, at de grønlandske børn skulle lære dansk. 

Det var førende grønlandske lærere og politikere, der ønskede mere 

dynamisk samfundsudvikling gennem uddannelse. Men koloni

magten ønskede, at grønlænderne skulle forblive fangere og fiskere, 

og man uddannede kun folk til tjeneste hos Grønlandsstyrelsen og 

Kirken som bødkere, handelsfolk, jordemødre og kateketer. Og 

Naalagarsuit ("de høje herrer man adlyder") bestemte! 

NY IDENTITET 

Så kom den anden verdenskrig og kontakten med USA og Canada. 

Grønlænderne fik øje på en anden civilisation end det KGH og Kir

ken kunne tilbyde. Efter krigen kom så den samfundsmæssige 

omvæltning, der på afgørende vis skulle komme til at påvirke hele 

kulturen, og dermed også sproget, og identitetsfølelsen. Man blev 

grønlænder! 

Set med grønlandske øjne har man indtil da "bare" boet i Grøn

land og talt grønlandsk. Nu skulle man pludselig finde ud af, hvem 

man var. Med den nye danske grundlov fra 1953 var Grønland ikke 

længere en koloni, men en ligeberettiget del af Danmark. Grønlæn

deren skulle blive en slags dansker. 

Der kom hundredvis af danskere — håndværkere, administrato

rer, lærere o.m.a., der skulle være med til at opbygge det moderne 

Grønland. Omgangssproget i Grønland blev mere og mere påvirket 

af det danske sprog, da de tilkommende danskere ikke var bundet 

til at skulle lære grønlandsk. Undervisningssproget blev dansk fra 1. 

klasse for nogle. Der kom nye uddannelsesmuligheder, og de fleste 

af uddannelserne kunne kun tages i Danmark. Så unge grønlænde-
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re rejste til Danmark på uddannelse. Her opdagede de, eller rettere 

sagt følte de, at de ikke var rigtige danskere. Nu følte de sig som 

grønlændere. 

Så kom Betænkningen fra Grønlandsudvalget af 1960, som i end

nu højere grad ville danisere Grønland. Befolkningen skulle koncen

treres i byerne, og man indførte et lønsystem indeholdende begrebet 

fødestedkriterium. En påtvunget etnicitet. De unge grønlændere, 

der havde fået en dansk uddannelse, skulle have en mindre løn end 

deres danske studiekammerater, når de fik arbejde i Grønland. 

I mellemtiden var befolkningen i selve Grønland ikke længere så 

homogen, som den var før. Nu var der kommet et stort antal dan

skere, der følte sig danske og ikke havde intentioner om eller mulig

hed for at integrere sig i det grønlandske samfund. Håndværkerne 

skulle kun være her i byggesæsonen, og embedsmændene havde 

som regel kun 2-årige kontrakter. Mange grønlændere blev tilskuere 

til udviklingen, og de kunne tydeligt se og mærke, at det var de 

andre, de fremmede, der byggede, og disse talte udelukkende 

dansk. Hvem var man selv så? Man blev grønlænder. 

En del danskere, der dengang kun skulle opholde sig i Grønland 

i kort tid, blev dog i landet, og mange blev grønlandsk gift. Efter

som daniseringen var på sit højeste, var det naturligt, at deres børn 

udelukkende lærte dansk. Hjemmesproget hos de fleste blandede 

ægteskaber blev, i modsætning til de blandede ægteskaber under 

kolonitiden, dansk, og den officielle politik opmuntrede alle til at 

lære og tale dansk. Børn af blandede ægteskaber behøvede ikke at 

lære at tale grønlandsk for at fungere i samfundet. Men de voksede 

dog op i landet og betragtede Grønland som deres land, og til trods 

for deres manglende grønlandsksprogethed følte de sig som grøn

lændere. 

I den sidste halvdel af 1960'erne begyndte de i Danmark uddan

nede grønlændere at vende hjem. Det blev dem, som førte an i kra-
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vet om grønlandisering, både kulturelt og politisk, og som siden 

førte til Hjemmestyrets indførelse i 1979. Hjemmestyret proklame

rede straks grønlandsk som hovedsprog med dansk som det første 

fremmedsprog. 

SPROGDEBATTEN 

Der foregår dog stadigvæk en livlig debat i Grønland om anvendel

sen af det grønlandske sprog, både grønlandsksprogede imellem og 

imellem disse og ikke-grønlandsksprogede. 

Efter min mening sammenblander man under denne debat for 

tit to begreber med det resultat, at man taler forbi hinanden. Det 

første er anvendelsen af og respekten for sproget som en grund

læggende værdi, og det andet er anvendelsen af sproget som et red

skab for at opnå højere uddannelser og til kommunikation med 

omverdenen. 

Anvendelsen af og respekten for det grønlandske sprog som en 

grundlæggende værdi for det grønlandske samfund er ikke — og skal 

ikke være — et udtryk for intolerance eller diskrimination. Samtidig 

er det erkendt, at det grønlandske sprog — her i globaliseringens 

tidsalder — langt fra er tilstrækkeligt som et redskab for at opnå 

mange højere uddannelser og til kommunikation med omverde

nen, ligesom så mange andre folkeslags sprog er det, f.eks. til dels 

dansk. 

Lad mig tage et eksempel fra sprogdebatten. Der har været fore

slået, at man talte udelukkende grønlandsk fra Landstingets taler

stol. Dette ville ganske rigtigt, som en dansksproget redaktør i en 

grønlandsk avis udtrykte det i sin leder, udelukke de 

ikke-grønlandsksprogede politikere fra at tale fra talerstolen. Men man kunne 

spørge, om det vil være en udelukkelse af nogle fra politisk aktivitet, 

eller om disse i virkeligheden har udelukket sig selv ved ikke at have 

lært landets sprog. Forslaget om det anvendte sprog i Landstinget 
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havde sit udspring i, at man ønskede at profilere det grønlandske 

sprog endnu tydeligere fra landets fornemste talerstol. 

Jeg vil håbe, at vi under vores fortsatte sprogdebat vil kunne skel

ne imellem begreberne "sprog som en grundlæggende værdi" og 

"sprog som et redskab", så vi ikke taler forbi hinanden. Og ikke nok 

med det. Det enkelte sprogs begrebsverden og oplevelsesmæssige 

karakter skifter fra kultur til kultur. Tænk hvad man forstår ved 

"mit hus" i Rungsted og i Siorapaluk, eller hvad man forstår ved 

"min hund" i Nørresnede og i Saqqaq. Tænk også på de mere 

abstrakte oplevelser som "forståelse", "tilgivelse" eller "kærlighed". 

Vi vil have vanskeligt ved at forstå hinanden, hvis vi ikke når frem 

til andre kulturers anderledes forestillinger. 

Vi skal også passe på, både fra dansk og grønlandsk side, ikke at 

pådutte den anden vor egen tankegang og værdinormer uden at 

sætte os ind i den andens tankegang og værdinormer. 

DEN INTEGREREDE SKOLE 

Man har i Grønland indført en integreret skole, hvor alle skolebørn 

starter i klasser, hvor undervisningen foregår på grønlandsk. Det 

har medført en heftig debat blandt især danske forældre i Nuuk, 

hvor man hævder, at danske børn sættes ind i en umulig situation, 

da de ikke forstår undervisningssproget. Altså i samme situation 

som grønlandske børn mange steder blev sat i under daniseringen i 

50'erne og 60'erne. Disse børn er i dag midaldrende og for de man

ges vedkommende dobbeltsprogede. 

Den integrerede skole er et af de tydeligste eksempler på Hjem

mestyrets sprogpolitik, hvor grønlandsk er hovedsproget. 

FREMTIDEN 

Det grønlandske sprog har det godt og er ikke et truet sprog med 

fare for udryddelse, hvad også en dansk videnskabsmand, Jørn 
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Lund, har forudsagt. Det vil udvikle sig samtidig med samfundsud

viklingen og tilpasses omgivelserne. 

Jeg tror også på, at den grønlandske identitet fortsat vil bestå af 

aspekter af forskellige kulturelle identiteter. Mange børn af blande

de ægteskaber har jo hidtil vist, at de evner at integrere de to forskel

lige kulturer, grønlandsk og dansk, tilsyneladende uden at det for 

de fleste giver anledning til uoverkommelige identitetskonflikter. 

Men jeg er ikke i tvivl om, at sprog- og identitetsdebatten vil 

fortsætte på grund af omverdenens voldsomme påvirkning af den 

grønlandske kultur, og der vil fortsat forekomme paradokser. Der

for er det nok passende til slut at citere en ung mand, der har sine 

rødder på begge sider af Atlanten: 

"Det virker som om, at debatten om etnicitet bliver ved med at 

køre i ring: "Hvem er grønlænder, og hvem er ikke grønlænder?" 

I dag drejer det sig for mange unge grønlændere om at føle sig 

grønlandsk, og om at leve som grønlænder. Mange unge suger vest

lig kultur til sig, samtidig med at de vil være ærkegrønlændere med 

stort K." (Kalaaleq — Grønlænder) 

LISE L E N N E R T LANDSSTYREMEDLEM FOR KULTUR, UDDANNELSE, 

FORSKNING OG KIRKE. 
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Viljen til at være os selv 

AF SIEGFRIED MATLOK 

Allerede inden resultatet af folkeafstemningen om den dansk-tyske 

grænse d. 10. februar 1920 forelå, havde den danske regering under 

fredsforhandlingerne i Versailles d. 6. marts 1919 (ret sejrsikkert) 

fremsat følgende erklæring: 

"De delegerede er enige om, at genforeningen af det danske i Sles

vig med kongeriget bør foregå således, at alle den danske stats fremti

dige borgere behandles efter samme liberale og demokratiske grund

sætninger og nyder samme rettigheder. Heraf følger for eksempel, at 

det tyske mindretals naturlige ret til at bruge sit eget sprog vil blive 

respekteret. De delegerede konstaterede navnlig, at den frie skole er 

et princip, som altid er blevet fulgt i den danske lovgivning." 

Det tyske mindretal i Nordslesvig blev født mod dets vilje, som 

historisk mindretal, men med tysk sprog og kultur som rødder og 

som vigtigste kriterier for bekendelsen til eget sindelag. Nationali

tetskampen var altid også en sprogkamp, og vi ved om danskhedens 

store leder H. P. Hanssen, at han skitserede en sindelagsgrænse, som 

tog økonomiske og geografiske hensyn, men sindelagsgrænsen 

skulle især sikre det hensyn, "at der bag denne grænse ville være et 

tysk mindretal, men ikke så betydeligt, at det kunne true Dan

mark". Når han trak denne grænse svarende til den nuværende 

grænse skyldtes det efter sigende, at H. P. Hanssen kendte hvert 

sogns og hvert hjems sprog i det dansk-tyske område. Om sin

delagsgrænsen formulerede han smukt: "Ja, rigets skæl sættes der, 

hvor folket har sin grænse." 
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Tysk var i Danmark engang (d)et førende sprog, en slags "lingua 
franca". Vi skal ikke gå ret langt tilbage i kongerækken før vi kan 
finde monarker, som kun talte tysk. I de nordlige dele af hertug
dømmet Slesvig, men også i store dele af Jylland kunne den, som 
ikke bar træsko, men var gejstlig, en anset kongelig embedsmand 
eller moderne klædt, tale tysk — alle andre talte dansk. Sproget i 
rokokotiden — dvs. midt i 1700-tallet — var i højere kredse, ikke 
mindst ved hoffet i København, hovedsagelig tysk og fransk. Man 
sagde om den danske adelsmand, at han talte fransk med konen, 
tysk med tjenestefolkene og dansk med hunden. 

Frem mod de nationale modsætninger i midten af 1800-tallet lå 
der et tysk og et dansk kancelli i København, som folk kunne 
opsøge, alt efter hvilket sprog de ønskede at blive betjent på. Lars 
Eriksen har for nylig i en Ph.D.-afhandling om det officielle sprogs 
status i Danmark og Tyskland fastslået, at der for 200 år siden både i 
Danmark og Tyskland fandtes en liberal, kosmopolitisk sprogpoli
tik. Tysk var blevet det fine sprog, dansk et tabersprog, dansk blev 
opfattet som bondsk og sprogvalget blev udtryk for social identifi
kation. I begyndelsen af 1800-tallet forsøgte man fra dansk side at 
forbedre det danske sprogs stilling gennem et kongeligt reskript, 
hvori det hedder: "Det var vor allerhøieste Villie", at i de egne af 
Sønderjylland, "hvor det danske sprog er Almeenmands Sprog... 
skulde det tydske Sprogs Brug ved Gudstjeneste, Skoleundervis
ning og Rettergang ... ophøre, og det danske Sprogs Brug træde i 
samme sted." De nationale tanker og brydninger tog fart omkring 
1840 og førte til to slesvigske krige. Ifølge myten talte Hiort Loren
zen d. 11. november 1842 i Stænderforsamlingen i Slesvig dansk og 
han vedblev med at tale dansk. Sprogforskeren Karen Margrethe 
Petersen har dog fastslået, at han efter al sandsynlighed "kun" talte 
sønderjysk. 

Grundtvig formulerede "Den, som tale dansk tunge, hører selv 
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dertil", mens Jacob Grimm omkring samme tid og emne skrev: 

"Hvad er et folk? Et folk er indbegrebet af de mennesker, som taler 

samme sprog." Sprog, nation og kultur varen enhed, og de nationa

le modsætninger blev alvorligt skærpet på den sproglige front fra 

1864 til 1920, ikke mindst i den preussiske Køllertid. Tysk indførtes 

som administrations-og retssprog i hele Slesvig, og fra 1888 blev 

dansk forbudt som skolesprog — undtagen i religionsundervisnin

gen, der på landet godt måtte foregå på dansk, når også gudstjene

sten foregik på dansk. Samtidig blev danske privatskoler og dansk 

privat- og hjemmeundervisning forbudt. Som en protest mod den

ne ensidige tyske sprogpolitik opstod der bl.a. i 1880 "Foreningen til 

det danske Sprogs bevarelse i Nordslesvig" og i 1892 Skolefor

eningen, der gav økonomisk støtte til ophold på danske skoler. 

Efter folkeafstemningen i 1920 holdt den danske regering, hvad 

den havde lovet i 1919: Det tyske mindretal, som fulgte Tyskland 

holdning ved ikke anerkende grænsedragningen, fik liberale mulig

heder for at kunne pleje tysk sprog og tysk kultur — bl.a. med opret

telse af egne skoler, der fik statsstøtte til driften ligesom andre dan

ske privatskoler. Samtidig oprettedes tysksproget undervisning i 

folkeskolen. Det er i øvrigt ganske bemærkelsesværdigt, at man 

bortset fra Grønland og Færøerne kun i Sønderjylland har en regel, 

om at amtssproget skal være dansk. Det blev fastlagt i genforenings

loven om de sønderjyske landsdele af 25. juni 1920. 

Mens sproget spillede en afgørende rolle før 1. Verdenskrig på 

dansk og tysk side, fik sprogkampen ikke den samme betydning før 

og under 2. verdenskrig. Nu blev sprogkampen på tysk side ikke 

mindst af økonomiske grunde i 30'erne til en (ideologisk) jord

kamp i Sønderjylland. Der taltes tysk i mindretallet, men allerede 

dengang ikke mindst på landet også den sønderjyske dialekt. Det 

tyske mindretal var jo overvejende en "bonderepublik". 

Efter de fem mørke år og efter den tyske besættelse lukkede 
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den danske stat med et cirkulære (!) alle tysksprogede skoler — 
offentlige som private. På grund af nazistisk indoktrinering blev de 
89 tyske mindretalsskoler beslaglagt, også alt undervisningsmateriel 
— med undtagelsen af bibelen, som heldigvis ikke indeholdt noget 

om Hitler. 
Eleverne blev i juni 1945 af Undervisningsministeriet sendt på 

"ferie", som varede til december 1945, hvor en ny lov åbnede mulig
hed for, at børnene fra det tyske mindretal igen kunne modtage 
undervisning på tysk. Samtidig blev der oprettet særklasser for de 
elever, som hidtil havde besøgt offentlige tysksprogede skoler. I 
1946 afskaffedes ved lov både særklasserne og de offentlige tysk
sprogede skoler. Under store økonomiske vanskeligheder startede i 
løbet af 1946 de første fem tyske privatskoler. Jorden rystede i græn
selandet. I 1945 fandtes der 89 tyske skoler i Nordslesvig med 3000 

elever, i1949 var der kun fem skoler med 280 elever, mens antallet af 
danske elever syd for grænsen, som i 1945 kun var ca. 1000, nu eks

ploderede — til 14.200! 
I årene fra1945-1955 blev der skabt så mange restriktioner overfor 

det tyske mindretal, at det tyske sprog og den tyske kultur tog alvor
lig skade. Efter besættelsestiden var det ikke velset hverken at være 
medlem af det tyske mindretal eller at tale tysk. Mens fædrene var 
interneret i forbindelse med retsopgøret, sad mødrene alene med 
deres børn og havde kun en udvej — at sende drengene og pigerne i 
dansk skole. Under skolelukningerne var der dårlige vilkår for at 
lære det tyske sprog og den tyske kultur at kende. "Det betød i sid
ste ende, at mindretallet oplevede et sprogtab og en afvandring", 
skrev to studenter, Peter Wittenkamp og Karen Søby, fra RUC for 
nylig i en bemærkelsesværdig afhandling om "Dansk sprogpolitik 
overfor det tyske mindretal 1945-1955". 

"Der er dog intet, som indikerer, at den danske stat havde det 
sprogpolitiske mål at udrydde det tyske sprog i Danmark, men der 
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er på grund af en række indgreb, f. eks. skolelukningerne, tale om 
en restriktiv skolepolitik", fastslår RUC-studenterne. 

Med de første tyske skoler ændrede den danske regering lang
somt sin (sprog) politik overfor det tyske mindretal. I 1955 aftalte 
Danmark og Tyskland de såkaldte Bonn-København-erklæringer, 
som blev vedtaget af Folketinget og som bl.a. sikrer: "Bekendelsen 
til tysk nationalitet og tysk kultur er fri og må ikke af myndigheder
ne bestrides eller efterprøves. Personer, der tilhører det tyske mind
retal og deres organisationer, må ikke hindres i, i tale og skrift, at 
benytte det sprog de foretrækker." Først ti år efter besættelsen fik de 
tyske privatskoler eksamensretten tilbage, og et tysk gymnasium 
kunne nu oprettes. 

Det var afgørende ændringer i forholdet mellem dansk og tysk i 
grænselandet! 

En større undersøgelse, som universitet i Kiel gennemførte i 1975 
om sproget i det tyske mindretal, viste, at 63 procent blandt med
lemmerne mest taler sønderjysk, 33 procent tysk og kun fem procent 
rigsdansk. Ganske bemærkelsesværdigt er jo den høje andel af det 
sønderjyske med den specielle nationalhilsen "Møjn" på ethvert 
tidspunkt af døgnet. Det plattyske "Moin" (Morgen) var endnu i 
1938 i dansknationale kredse et fy-ord, som var ukrudt føget over 
hegnet. Det tyske mindretal taler mere dialekt end det danske flertal, 
og når medlemmer af det tyske mindretal, hjemmetyskerne, taler 
med dansksindede sønderjyder, så tales der næsten udelukkende det 
"neutrale" sønderjysk, eller "æ deutsch-dänische 

Mischmasch-Sprache", som det også er blevet kaldt. At der er mange medlemmer fra 
det tyske mindretal, som i januar w00 har medvirket til at starte en 
dansk forening i Nordslesvig ("Æ Synnejysk Forening") til bevarelse 
af det sønderjyske, er altså ikke en tilfældighed. 

I dag gælder, hvad UNESCO i en sociologisk undersøgelse i 
Tønder i slutningen af halvtresserne beskrev med følgende ord: 
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"Æ finner et sørgle, ven tu Minnesker å den sam Bildungsstufe 

aus politischen Grunden int kan forkeer". 

Sprogbilledet i det dansk-tyske grænseland er meget nuanceret 

og selvfølgelig ikke statisk. Grundtvigs ord "Til et folk de alle høre, 

som sig regne selv dertil, har for modersmålet øren, har for fædre

landet ild", siger jo noget om, at sproget er vigtigt, men ikke det 

eneste kriterium for at kunne føle sig som dansk. I det danske 

mindretal i Sydslesvig er der lignende sprog-problemer som i det 

tyske mindretal. Syd for grænsen er antallet af dem, som identifice

rer sig med det danske også på grund af nordisk livssyn, stigende, 

men samtidig vinder det tyske sprog indpas, hvilket ofte beklages af 

ledende folk i det danske mindretal. 

Goethe sagde engang: "Den person, der kun kender et sprog, 

kender ikke det sprog til fulde." Vores tosprogethed i det tyske 

mindretal er uden tvivl en stor gevinst — ikke kun for de unges vide

re vej. Den kendsgerning, at næsten alle hjemmetyskere i modsæt

ning til tidligere tider i dag også kan tale og forstå rigsdansk, er en 

stor gevinst for det kulturelle naboskab. Uden min nabos sprog kan 

jeg ikke kommunikere eller forstå — hverken sprogligt eller kultu

relt. I modsætning til andre mindretalsområder i Europa, hvor der 

ligger konflikt- og sprængstof i, at mindretal kun vil tale sit eget 

sprog og ikke vil lære/acceptere flertallets sprog, har vi i det dansk

tyske grænseland — ikke mindst i det sidste årti — oplevet en positiv 

udvikling. Ja, vi ser nu med glæde, at der også syd for grænsen er fle

re og flere tyskere, som lærer dansk. 

Tysk er i dag (endnu) det mest talte sprog i Europa, men alligevel 

er jeg bekymret — også for udviklingen i egne rækker. Tysk har — for

ståeligt nok — efter a. verdenskrigs tyske forbrydelser mistet fod

fæste og sympati, men efter genforeningen har det tyske sprog igen 

fået en renæssance — i Østeuropa. Men "das Volk der Dichter und 

Denker" i Tyskland fokuserer alt for meget kun på økonomisk 
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hardware og har desværre kultur- og sprogpolitisk endda kraftigt 

reduceret sine aktiviteter i udlandet bl.a. ved at lukke Goethe-insti

tutter. Og det i en tid, hvor Günter Grass har fået nobelprisen i lit

teratur og hvor den nye hovedstad Berlin udvikler sig til en ny euro

pæisk kulturmetropol. At de tyske bedemænd i øjeblikket overvejer 

i fremtiden at kalde sig "funeral master", hører med til begravelses

stemningen omkring det tysk sprog, som også er i vanskeligheder 

på grund af et stigende og overflødigt antal (engelske) fremmedord, 

som nogle — ganske illusorisk — tror at man kan imødegå ved hjælp 

af et statsligt sprog-politi. 

"At være dårlig til engelsk er en skændsel, at være umulig til 

fransk er en tragisk forbandelse, der hviler over det danske folk. 

Men at være elendig til tysk, det er ingen skam, men et sikkert tegn 

på særlige værdifulde menneskelige egenskaber", kunne man for 

nylig ikke særligt smigrende læse i en dansk avis. I Danmark oplever 

vi p. t. en tilbagegang for det tyske sprog, som ikke mindst bekym

rer dansk erhvervsliv, som immervæk afsætter varer for ca. 70 milli

arder kroner årligt på vores største eksportmarked i det genforenede 

Tyskland. 

Døden har jo mange årsager, men tilbagegangen skyldes ikke 

mindst udviklingen i de elektroniske medier. I 70-erne talte man i 

Jylland om den såkaldte Bundesliga-grænse, hvor man kunne mod

tage de tyske tv-stationer. Store dele af den danske befolkning så 

dengang dagligt tysk tv. Mange irriteredes over at John Wayne sag

de "Hånde hoch", men de danske elever i Sønderjylland lå dengang 

langt over landsgennemsnittet ved deres prøver i faget tysk. Ind

førelsen af nye danske programmer og ikke mindst kabel-tv med de 

mange engelsksprogede programmer samt naturligvis sproget på 

Internet har i de senere år kraftigt reduceret de almene tyske sprog

kundskaber i Danmark. Og parallelt i øvrigt også danskernes basale 

viden om den store nabo med sine 80 millioner. 
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De tider, hvor en elev, som f. eks. skrev for gode danskstile på det 

tyske gymnasium, nærmest blev mistænkt for den forkerte nationa

le holdning, er heldigvis forbi. Men i dag er tysk også i det tyske 

mindretal på tilbagetog. Ikke rent statistisk, når vi ser, at de tyske 

skoler i Nordslesvig har elevtal som aldrig før i de sidste årtier, men 

ærligt skal tilføjes, at der efterhånden er ganske mange dansksinde

de forældre, som sender deres børn i tyske skoler, som de vel nær

mest betragter som en neutral sprogskole. I daglig tale bliver det 

højtyske, som jo i det 16. århundrede kom til Nordslesvig efter at 

Luther og Gutenberg havde skabt et enhedssprog til samling af de 

tyske stammer, desværre brugt mindre og mindre, også i vore insti

tutioner, f. eks. i vore børnehaver. Det giver problemer på lang sigt, 

fordi et mindretal kun kan leve, når det — under de specielle sønder

jyske vilkår — har tysk sprog og kultur som fundament og identitet, 

selvom vi jo alle sammen i dag har flere identiteter/rammer end kun 

det nationale/sproglige. 

Den i. januar i år er den europæiske sprogpagt for regionale og 

mindretalssprog trådt kraft i Danmark, hvor den kun gælder for det 

tyske mindretalssprog i Danmark, da Danmark internationalt kun 

anerkender det tyske mindretal som nationalt mindretal. Dermed 

skal det tyske mindretalssprog støttes og fremmes i Sønderjylland, 

hvilket dog straks har vakt bekymring i visse dansk-nationale kred

se, for hvad bliver så det næste — tyrkisk? Det er selvfølgelig glæde

ligt og af stor psykologisk værdi, hvis tysk også udenfor vore egne 

rækker igen har en fra den danske stat officielt accepteret status, 

men afgørende for det tyske mindretals fremtid er ikke en euro

pæisk sprogpagt, men viljen til at være os selv — både sproglig og 

kulturel. 

Ikke sig selv nok, men i respekt overfor det danske sprog. 

Og dermed som vort bidrag til Modersmål-Selskabets anden vig

tige målsætning: Bevarelse og udvikling af folkestyret i Danmark! 
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SIEGFRIED MATLOK F. 19451 FLENSBORG. CHEFREDAKTØR PÅ DER 

NORDSCHLESWIGER FRA 1979; LEDER AF DET TYSKE MINDRETALS SEKRE

TARIAT VED REGERING OG FOLKETING SIDEN 1983, MEDL. AF BL.A. DEN 

DANSKE OG TYSKE REGERINGS ARBEJDSGRUPPE OM EUROPÆISK MINDRE

TALS INSTITUT. 
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Flamsk og wallonsk 
— de to sprog i Belgien 
AF ALBERT D'HAENENS 

Belgien, som sammen med Holland er det tættest befolkede land i 

verden, er som selvstændig stat relativt ungt. Under Revolutions- og 

Napoleonskrigene erobredes det af Napoleon og indlemmedes 1797 

i Frankrig. Ved Wienerkongressen 1814-15 blev Belgien på britisk 

foranledning forenet med Holland til kongeriget De forenede 

Nederlande. Inspireret af den franske revolution rev Belgien sig løs 

1830 og blev et selvstændigt kongerige, hvis neutralitet garanteredes 

af stormagterne i 1839. 

Indadtil prægedes den nye stat — trods materiel fremgang med 

blomstrende handel — af stærke sociale modsætninger der førte til 

stadige strejker og blodige sammenstød mellem arbejdere og mili

tær. Samtidig skærpedes modsætningerne mellem de flamsk- og 

fransk- eller wallonsktalende befolkningsgrupper. Og det til trods 

for at det flamske sprog havde været landets kultursprog med eget 

skriftsprog og en rigt udviklet litteratur. Men fra Ludvig XIVs tid 

(slutningen af 1600-tallet) var der begyndt en forfranskning af de 

højere klasser, der var endt i en fuldstændig tilsidesættelse af det 

flamske sprog. I den brede befolkning bevarede det flamske sprog 

dog sin århundredgamle status, og i 1898 anerkendtes flamsk som 

officielt sprog i Belgien ved siden af wallonsk. I dag er der blandt 

Belgiens næsten 10 mill. indbyggere tre sproggrupper: 

flamsktalende�ca. 60 % 

wallonsktalende�ca. 40 % 

tysktalende�ca. 60.000 
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Både flamsk og wallonsk er altså officielle sprog i Belgien hvilket 

primært indebærer at begge sprog er obligatoriske fag i skolen såle

des at alle belgiere — uanset deres oprindelige sproglige baggrund — 

kan tale sammen og forstå hinanden. Alle officielle skrivelser, lov

tekster, inskriptioner, tekster på skilte osv. er affattet på begge sprog. 

Flamlændere og wallonere har altså levet fredeligt sammen i mere 

end 150 år inden for rammerne af en stat. Mange belgiere, ikke 

mindst flamlænderne vil dog med en vis ret sætte spørgsmålstegn 

ved berettigelsen af denne påstand. Således siger Rik Boel, som er 

formand for Kulturrådet for det Flamske Samfund i et interview: 

"En velræsonneret kritisk attitude overfor begrebet stat er under alle 

omstændigheder nødvendig, hvadenten staten er belgisk, euro

pæisk eller flamsk. Det der interesserer mig mest, er de mennesker 

der bor i dette land. Som formand for Kulturrådet for det Flamske 

Samfund har jeg sagt at både dette at være flamsk nationalist og 

samtidig tilhænger af statssamfundet udspringer af en ægte følelse, 

social medfølelse og stor bekymring for de mennesker der lever i det 

man kalder det "fattige" Flandern. Den samme bekymring var 

udgangspunktet for den flamske bevægelse der blev ledet af menne

sker der kæmpede for kulturel frigørelse side om side med socialisti

ske arbejdere som kæmpede for almindelig stemmeret og enhvers 

ret til at arbejde i sin egen region. 

At fejre Belgien er efter min mening først og fremmest et spørgs

mål om at sikre at denne voldsomme bekymring ikke forsvinder i 

en eller anden form for fantasiland afskåret fra virkeligheden gen

nem urealistiske forestillinger og outreret folklore, men at det for

holder sig effektivt til de mænd og kvinder som bor og arbejder i 

dette land, at det skal lære os at definere vore mål, udarbejde en 

nøjagtig oversigt over metoder og midler, og helt konkret finde 

udtryk i den strategi der er udarbejdet for at opnå yderligere refor

mer som stadig er påkrævede i den politiske struktur i dette land. 
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Når det er sagt, må vi også indrømme at den belgiske stats struk

tur har givet rigelig plads for en gradvis — og, for størstedelens ved

kommende, gnidningsløs — overgang til større og større frigørelse 

både for flamlændere og arbejdere. 

Grundloven af 1831— måske den mest avancerede på sin tid — sik

rede et stort mål af frihed for den enkelte borger. Lederne af de vig

tige frihedsbevægelser var i stand til at bruge denne frihed på en kre

ativ og ihærdig måde for at nå deres mål: 

— fuld lighed mellem flamlændere og wallonere 

—almindelig valgret 

—8-timers arbejdsdag 

—Vandervelde loven (Lov som skulle beskytte arbejderne 

som forbrugere) 

—obligatorisk skolepligt for alle 

— indførelse af et socialt sikkerhedssystem 

—obligatorisk hollandsk-undervisning for alle 

—Kulturoverenskomsten (Overenskomst fra 1972 som 

beskytter filosofiske og ideologiske minoriteter) 

—kulturelt selvstyre 

— afslutning af koloniperioden og udvikling af kooperation. 

Det må understreges at indførelsen af sikkerhedsvagter i grundlo-

ven af 1970 har svækket det parlamentariske demokrati. 

Lad os imidlertid håbe at vi under den nuværende demokratiske 

regering vil klare alle de andre udfordringer som vi står over for 

f.eks. miljøproblemet, den økonomiske krise, automatiseringen og 

den deraf følgende avancerede teknologi (med en tilsvarende 

reduktion i behovet for arbejdskraft), samt problemet med lige 

jobmuligheder. Hvis demokratiet ikke må udvides fra den politiske 

arena til også at gælde det sociale og økonomiske område, vil vi 

nemlig fortsat være ofre for kræfter som vi må lære at styre. 
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Til slut vil det være rimeligt at nævne tilbagegangen for den bel

giske stat ligesom for øvrigt for alle andre stater. For det første på 

grund af regionaliseringen (på det interne plan) og for det andet 

som et resultat af integration (på det eksterne plan) i en europæisk, 

nordatlantisk og verdensomspændende sammenhæng." 

I et tilsvarende interview om wallonerne udtaler Léon Hurez sig. 

Han er præsident for Kulturrådet for det Franske Samfund. 

På interviewerens spørgsmål om hvem han egentlig er, svarer 

han: "Det er et spørgsmål som jo altid er vanskeligt at svare på for en 

selv. 

Jeg tror imidlertid jeg har ret når jeg siger at det der karakteriserer 

mig mest på det strengt personlige plan, er loyalitet, loyalitet over 

for et socialt miljø, loyalitet over for ideer, loyalitet over for mit valg 

af livsform, over for bestemte steder og bestemte personer. 

Og jeg tror at denne dominerende faktor i mit personlige liv har 

bestemt forløbet af min politiske karriere, først som kæmpende, 

som politiker og senere som minister. Jeg har altid været en wal

lonsk socialist, i begge disse to termers oprindelige betydning. 

Jeg var kæmpende socialist meget tidligt dels fordi jeg er født og 

opvokset i arbejderklassen i "Det sorte land" (betegnelse for region i 

Belgien, tidligere kendt for sine mange kulminer) og gennem hele 

min ungdom er blevet konfronteret med uretfærdighed og fattig

dom og dels fordi jeg på helt nært hold kom til at se alt hvad sociali

stisk arbejde kunne bringe dem hvis eneste rigdom er deres stræben. 

Jeg er forblevet kæmpende socialist fordi jeg er dybt overbevist om 

at der — til trods for alt hvad der er sket — stadig er lang vej til større 

retfærdighed og forbedrede levevilkår for det store flertal af befolk

ningen. Den uretfærdige fordeling af rigdom, ulighederne i levefor

holdene, de unges angst for fremtiden: så mange skævheder i sam

fundet som jeg er overbevist om at kun socialismen kan klare. 

Men jeg er altså også — som tidligere — stadig en kæmpende wal-
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loner for jeg tror at den politiske minimering af vores region inden 

for den forenede belgiske stat udgør en væsentlig hindring for dens 

økonomiske genrejsning. Derfor betragter jeg tilførelsen af yderli

gere ressurcer og produktionsmidler som en væsentlig betingelse for 

Valloniens genfødsel. 

Efter min mening er kampen for regionalisering blot et 

lovgivningsmæssigt spørgsmål, der omfatter nogle få komplicerede og 

mere eller mindre formelle spørgsmål. Det drejer sig om en politisk, 

økonomisk og finansmæssig kamp, og det der er på spil er intet 

mindre end vores regions overlevelse. 

Jeg mener selvfølgelig ikke at regionaliseringen er den mirakel

kur som kan løse alle vore problemer med et slag. 

Men jeg er på den anden side overbevist om at det er et værktøj 

uden hvilket kun ganske få ting fra nu af vil være mulige. Om ikke 

af anden grund så fordi wallonerne — så snart de begynder at bruge 

midlerne til deres genoprettelse — vil blive ansvarlige for deres fejlta

gelser og succeser og ikke længere vil være i stand til at retfærdiggøre 

deres vanskeligheder ved at tillægge andre dem. 

I den henseende er jeg fuldstændig enig med min ven André 

Cools når han siger at regionalisering repræsenterer ansvarlighed og 

værdighed. Og jeg tror, ligesom han også gør, at uden ansvarlighed 

og værdighed, to begreber som det også kræver en indsats at realise

re, kan der ikke ske nogen genoprettelse." 

Hvad er Deres holdning til én fælles stat? 

"Hvad jeg lige har sagt gælder for en stor del også for dette 

spørgsmål. 

Faktisk er der ingen tvivl om at jeg føler et dybt engagement både 

i et socialt og et regionalt fællesskab. Men hvad jeg også føler — og 

det er en relativt ny følelse hos mig ligesom det utvivlsomt er hos 

mange wallonere og befolkningen i Bruxelles — er at jeg tilhører et 

belgisk fransktalende samfund. Og hvis jeg siger det — i hvert fald 
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for mit eget vedkommende — er denne følelse af at høre til blevet 

tydeligere i de sidste år. Det skyldes at den udspringer af en indre 

oplevelse af en ny solidaritet mellem wallonerne og den fransktalen

de befolkning i Bruxelles. 

Denne solidaritet er naturligvis baseret på veletablerede faktorer: 

fællesskabet om sproget og — gennem det — følelsen af at høre til en 

og samme kultur, noget der går langt ud over statsgrænserne. Men 

jeg tror at to relativt ny faktorer har forstærket denne følelse i løbet 

af de sidste skal vi sige ti år eller så. 

Først er der den nu virkelig permanente konfrontation med det 

andet store kulturelle fællesskab i landet, en majoritet som er blevet 

mere og mere selvsikker og mere og mere dominerende. Det tror jeg 

har givet anledning til en større bevidsthed hos wallonerne og den 

fransktalende befolkning i Bruxelles om at holde sammen og danne 

fælles front mod styrken og solidariteten i det flamske fællesskab. 

For det andet er der en stadig tydeligere opfattelse af at interesser

ne i den wallonske region og Bruxelles regionen er tæt sammen

vævede. Begge oplever klart resultaterne af den samme krise. Det 

gælder med hensyn til beskæftigelse, demografi, aldersproblemer 

eller manglende tilpasning af industrielle strukturer. Hver især 

prøver de at opnå de institutionelle og økonomiske midler der er 

nødvendige til nyskabelser. Begge er fra nu af involveret i den sam

me kamp, med de samme politiske modsætninger og de samme 

objektive vanskeligheder." 

Hvad betyder sproget for Dem? 

"Det er jo en banalitet at sige at sprog ikke kan adskilles fra tanke. 

Sprog er ikke kun middel til at udtrykke følelser, stemninger og 

tanker over for andre. Det er også på grund af dets indflydelse på 

vore mentale strukturer, en måde at opleve virkeligheden, at fatte 

verden på. 

Derfor tror jeg at det er det fundamentale element i alle former 
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for kultur. For den enkelte er følelsen af at høre til i et bestemt 

sprogligt samfund til syvende og sidst bevidstheden om at tilhøre et 

bestemt kulturelt samfund og i høj grad en form for civilisation. For 

en nation er dette at forsvare sit sprog derfor det samme som at for

svare sin egen identitet. 

Jeg opfatter selvfølgelig ikke dette forsvar for ens eget sprog som 

et tilbagetog ind i en selv. Tværtimod tror jeg at forsvaret for ens 

identitet nødvendigvis må ledsages af en imødekommende attitude 

over for andre kulturer og en interesse og respekt for dem. At forsva

re sit sprog og sin kulturelle identitet og på samme tid forholde sig 

åben over for alt hvad der kan komme andre steder fra, er i sidste 

ende at kæmpe for respekten for menneskelig civilisation i al dens 

forskellighed og rigdom. 

Hvordan kan man så forklare at den nuværende situation er så 

spændt, og hvordan er det blevet sådan? 

Jeg tror at den spænding vi nu oplever over hele landet, først og 

fremmest må skyldes en manglende forbindelse mellem landets 

institutionelle strukturer og de sociale og økonomiske realiteter. 

Med andre ord: jeg er dybt overbevist om at enhedsstaten ikke læn

gere svarer til eksistensen af tre regioner inden for vores land hver 

med solidt tag i deres egne socio-økonomiske realiteter, og to store 

områder som er adskilt fra hinanden med hver sit sprog og hver sin 

mentalitet. 

Derfor føler jeg at vores land har nået et kritisk punkt hvor dets 

overlevelse afhænger af dets evne til at tilpasse sine strukturer og 

funktioner til dets kulturelle, sociale og økonomiske virkelighed. 

Denne tilpasning kan naturligvis ikke opnås medmindre der er 

et tilstrækkeligt antal politikere på begge sider af sproggrænsen som 

har det nødvendige mod til at acceptere de kompromiser som er 

nødvendige for at opretholde den samfundsmæssige balance. Dette 

mod forudsætter respekten for andre, og det igen forudsætter at 
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man respekterer de signaler der er givet. Man behøver blot at tænke 

på at det lykkedes for Kommissionen bag grundloven af 1970 at 

opnå et kompromis mellem kravene fra den flamske bevægelse og 

dem fra regionaliseringsbevægelserne fra Wallonien og Bruxelles. 

For de førstnævnte sikrede den kulturel autonomi i henhold til § 

59b i grundloven, noget der blev gennemført så tidligt som 1971. 

For de sidstnævnte lovede den regionalisering således som det er 

beskrevet i § 107 d. I de forløbne ti år (1970-80) er dette løfte ganske 

vist ikke blevet indfriet til trods for at mange aftaler er indgået men 

lige så hurtigt brudt. Og selv i dag bliver det mødt med modstand 

hos mange af de politikere der kommer fra den nordlige halvdel af 

landet. Denne ubalance og mangel på på politisk vilje til imøde

kommelse af indgåede aftaler kan vi ikke fortsat acceptere. 

Hvad vil være fællesnævneren for den form for belgisk nation hvor 

landets andre kulturelle bevægelser er sat ud afspillet? 

Personligt tror jeg på eksistensen af en belgisk virkelighed formet 

gennem mere end 150 års fælles historie hvor man sammen har gen

nemgået mange prøvelser og trængsler. 

Vores land består ganske vist af to forskellige folkeslag. Men det 

der forener dem, er absolut ikke uvæsentligt: der er stadig i dag en 

særlig belgisk måde at arbejde og handle på, en belgisk måde at defi

nere sig selv på i det store kor af europæiske folkeslag. 

Derfor betragter jeg den belgiske stats overlevelse som både 

ønskværdig og realistisk. 

Men jeg vil gerne gentage de objektive krav om en reform af vore 

institutioner idet der tages hensyn til regional og kulturel autono

mi. En sådan reform er den eneste måde hvorpå vi kan etablere et 

nyt grundlag for gensidig fortrolighed og tillid uden hvilket en fæl

les tilværelse overhovedet ikke vil være mulig. 

Jeg ser denne opgave som vanskelig men også som yderst påtræn

gende, noget som i sidste ende beror på velvilje og forståelse hos 
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vore politikere, både dem vi har i dag men også i høj grad dem vi får 

i fremtiden. 

OVERSAT AF GEORG SØNDERGAARD FRA 150 YEARS OF COMMUNITIES AND 

CULUTURES IN BELGIUM, 1830-1980. 
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Engelsk som andetsprog 


AF LONE DYBKJÆR 

Baggrunden for denne artikel er et ønske om, at Danmark fortsat 

kan klare sig som et af de bedste lande i verden, også i det globale 

samfund, og måske ligefrem sætte sit præg på udviklingen i det 

kommende århundrede. Vi har meget at byde på, men det hjælper 

alt sammen ingenting, hvis vi ikke er i stand til at fortælle om det. 

Med andre ord: kommunikere. Og her er dansk desværre ikke nok. 

Vi er nødt til at alliere os med et andet sprog. Det naturlige valg vil 

være engelsk. 

Det er baggrunden for, at jeg — for at sætte tingene lidt på spidsen 

— har foreslået, at man skal starte engelskundervisningen allerede i 

børnehaveklassen. Jo tidligere man starter, jo nemmere er det at 

lære. Dermed har jeg åbenbart sendt en brandbombe ind i diskussi

onen om modersmålet kontra fremmedsproget. Men jeg mener 

ikke, at det ene behøver at udelukke det andet. Lidt provokerende 

kan man jo spørge: Hvorfor skal mennesker med anden etnisk bag

grund end dansk være de eneste, der har en chance her i landet for at 

være tosprogede for alvor? Kan vi ikke i stedet tage ved lære af de 

erfaringer, som vi har i denne sammenhæng, bl.a. om hvor tidligt, 

man skal i gang med at lære dansk for rigtigt at kunne beherske det? 

Skal vi ikke acceptere, at udviklingen kræver, at vi alle er tosproge

de? Nogle bliver det automatisk, fordi de er født af forældre, der 

ikke i generationer er opvokset her i landet, eller fordi de vokser op i 

udlandet. Andre kan kun blive det, dersom de får nogle gode 

muligheder i skolen. Bemærk, at jeg dermed også har sagt, at det 
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ikke nødvendigvis er sådan, at børn med anden etnisk baggrund 

end dansk, også skal have et tredje sprog i en meget tidlig alder. 

Denne optakt betyder ikke, at man ikke skal beherske det danske 

sprog. Det er meget vigtigt, hvad enten man tilhører den 'lyserøde 

race' eller ikke. Jeg tror — måske desværre — at de fleste danskere kun 

synes, at man er dansk, hvis man behersker sproget. For nylig mødte 

jeg to unge mennesker; den ene med en anden etnisk baggrund (dej

lig mulat) og født i København, den anden lyserød og født i Jylland. 

Havde det ikke været for udseendet ville jeg have været fuldstændig 

overbevist om, at den første var den "oprindelige" dansker, for han 

talte pæredansk — københavnsk, hvorimod den anden fra Jylland 

havde en svag accent! Med andre ord en dialekt! Tilbage til alvoren: 

Sproget gjorde, at jeg synes, han var dansk, og jeg var ikke i tvivl. Og 

mon ikke det generelt er sådan? At vi danskere, som nu engang kun 

udgør fem millioner mennesker, mener, at de, der vil kalde sig dan

skere, også skal kunne tale perfekt dansk. Det skyldes selvfølgelig, at 

det stort set kun er danskere, der kan tale dansk. Tidligere tider rum

mede personer født uden for Danmark, som beherskede sproget. 

F.eks. havde Island dansk som andet sprog. Nu er det engelsk. 

Lad os tage endnu et eksempel. Der er mange gode grunde til, at 

danskerne holder meget af Prinsesse Alexandra. Og har taget hende 

til deres hjerter. Men mon ikke en lille del af det skyldes, at hun har 

villet lære sig dansk så dygtigt, som hun har? 

Der er med andre ord ingen som helst tvivl om, at det danske 

sprog spiller en væsentlig rolle for os danskere. Det er en meget vig

tig del af vores danske identitet. Spørgsmålet er blot, om vi ikke kan 

supplere vores danske identitet med et nyt sprog, og dermed også 

signalere, at vi både ønsker at være danskere og verdensborgere? 

Behøver det, at vi tager engelsk til os som et muligt andetsprog, at 

betyde, at vi mister det danske sprog, og at vi ikke længere er dan

ske? Det tror jeg ikke. 
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Hvis vi vil markere os i en global verden, er det afgørende, at vi 

mestrer engelsk på et meget højt niveau. Engelsk kan og vil aldrig 

kunne erstatte vores modersmål. Men er vi ikke dygtige nok til 

engelsk, kommer Danmark under gevaldigt pres i fremtiden. Fordi 

så vil det blive sværere at fastholde og udvikle den danske velfærds

model. 

Argumenterne mod at starte tidligere i Folkeskolen med engelsk 

undervisningen er, at børnene skal have deres begrebsverden i orden 

på dansk, før de kaster sig over et fremmedsprog. Det argument var 

baggrunden for, at man i min tid først kunne starte i 6. klasse. Det 

blev så ændret til 5. klasse og senere 4. klasse Og nu har undervis

ningsministeren så foreslået 3. klasse. Mig bekendt er der ikke 

nogen nye forskningsresultater, der siger, at 3. klasse er det rigtige. 

Formentlig kunne det lige så godt være 1. klasse eller børnehaveklas

sen. 

Skulle vi ikke tage en fordomsfri diskussion om emnet? Hvor vi i 

langt højere grad inddrager de nye erfaringer, vi har med de tosproge

de børn både her og i udlandet. Og med den tilgang til emnet, at sam

fundet forandrer sig, behovene for undervisningen ændrer sig. En 

diskussion om det danske sprogs betydning. Og også om de angreb 

som sproget udsættes for. Vi har her i landet en rimelig afslappet 

holdning til import af engelske ord. I modsætning til hvad man f.eks. 

har i Norge eller Frankrig, hvor man er meget opmærksom på engel

ske importord. Og derfor opfindes norske eller franske ord. 

Vi diskuterer heller ikke problemet med domænetab, som 

påpeget af Niels Davidsen Nielsen (Kronik i Politiken d. 21. 

august 2001). Domænetab er det forhold, at hele områder over

drages til engelsk f. eks. i erhvervslivet, forskningen og højere 

uddannelser. Det problem, der opstår, hvis et sprog ikke længere 

kan benyttes i forskellige forsknings- eller erhvervs-sammenhæn

ge, osv. Så sker der selvfølgelig noget med sproget. Eller det bliver 
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i hvert fald smallere. En lang række erhvervsvirksomheder i Dan

mark er allerede overgået til at have engelsk som deres hoved

sprog. Som en virksomhedsleder (Jens Yde Jensen, direktør i 

Ericsson) udtrykker det vedrørende ansættelse af nye medarbejde

re: "Engelsk er et krav. Dansk er en fordel". Så kan det vel egentlig 

ikke siges tydeligere. Var det så ikke klogt allerede nu at sikre, at 

medarbejderrepræsentanterne fortsat bliver i stand til at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. Det vil nemlig i stigende grad komme til at 

foregå på engelsk. Skulle vi derfor ikke kvalificere alle her i landet 

til at kunne påtage sig den slags arbejde. Om ikke andet så for en 

sikkerheds skyld. 

TILBAGE TIL FOLKESKOLEN 

I forbindelse med denne artikel har jeg set på folkeskoleloven og 

bekendtgørelsen for engelskundervisningen. 

Bekendtgørelsen for engelsk præciserer, hvad det er for formål og 

centrale kundskabs og færdighedsområder, der skal opnås ved 

engelskundervisningen. Spørgsmålet er, om det faktisk er muligt, 

med den engelskundervisning vi giver i folkeskolen, at opfylde den 

bekendtgørelse. F.eks. om følgende sætning er opfyldt: "Undervis

ningen skal give eleverne mulighed for at kunne bruge engelsk som 

et internationalt kommunikationsmiddel...". En sådan sætning 

kan selvfølgelig fortolkes på flere forskellige måder. Min klare 

opfattelse er, at Folkeskolen ikke i tilstrækkelig omfang lever op til 

denne sætning. Og dermed ikke skaber mulighed for at alle folke

skoleelever vil kunne gebærde sig såvel i EU som i den globale ver

den. 

Det skyldes måske, at der ikke i folkeskolens formål overhovedet 

er nævnt noget som helst om den internationale verden. Folkesko

lens opgave er at medvirke til den enkelte elevs alsidige personlige 

udvikling, erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Herudover skal fol-
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keskolen ifølge stykke 3 i formålsparagraffen: "Gøre eleverne fortro

lige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kultu

rer og for menneskets samspil med naturen". 

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi opdrager til en forståelse for andre 

kulturer, samspillet med naturen osv. for slet ikke at tale om, at sko

lens undervisning og dagligliv skal bygge på åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati. Men det er ikke nok. 

Vi skal også skabe forståelse for, at vi hænger sammen med 

andre lande. At vi £eks. er en del af EU, FN, NATO osv. Var det 

ikke en ide at diskutere om folkeskolen skal uddanne folkeskolee

leverne til også at kunne gebærde sig i den internationale verden. 

Så det vil blive en del af den ånd, hvormed vi opdrages i Folkesko

len. 

Vi må skabe stærke danske borgere, der kan bevæge sig i det 

internationale samfund og præge det. Og vi må erkende, at det ikke 

kan lade sig gøre alene på dansk. Jørn Lund har klart en pointe, når 

han siger, at engelsk har erobret den plads, som latin tidligere havde 

blandt de lærde. Eliten skal nok klare sig. Nu gælder det også alle os 

andre. 

Selvom vi tror, vi er gode til engelsk, så er kendsgerningen, at vi 

ikke er gode nok. 

Der er stadig en del danskere, der hverken taler eller forstår 

engelsk. Bent Preisler har påvist, at ca. 20 pct. af den voksne danske 

befolkning har så ringe engelskkundskaber, at de ikke kan forstå de 

mange engelske ord, som svirrer rundt på TV, i reklamer og andre 

steder i dagligdagen — og derudover heller ikke kan begå sig på 

engelsk i samtale eller arbejdssammenhæng. Den højtuddannede del 

af befolkningen er godt med, hvad angår engelsk, selv om det gen

nemgående kun er på et tilstrækkeligt niveau for de unges vedkom

mende. Men der bliver virkelig tale om klassedeling i fremtiden, hvis 

det kun er eliten, der kan mestre fremmedsprog. 
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ENGELSK I EU 

Også i EU-samarbejdet er det nødvendigt at kunne sprog. Som fol

kevalgt kan man benytte sit eget sprog, men kun ved de officielle 

møder, hvor der er tolkning. Det er at narre folk at sige, at man kan 

klare sig på dansk. Så vil man uden for salen i hvert fald kun kunne 

tale med danskere. Ikke med nogen fra de andre lande. 

Vi opererer i dag i EU med II officielle sprog. Det giver 110 kom

binationsmuligheder. Og der er selvfølgelig ingen tolke, der kan 

tolke mellem alle II sprog. Udvider EU med fem lande, så taler vi 

ikke længere om 110 kombinationer, men pludselig om 240. Og 

hvor mange portugisiske tolke kan polsk? Hvor mange grækere kan 

lettisk? Og hvor mange danskere ungarsk? 

Allerede i dag er man derfor ofte nødt til at tolke mellem flere 

led. F.eks. når der tales græsk i salen, er det som oftest sådan, at den 

danske tolk oversætter fra den tolk, der oversætter det græske til 

engelsk — og så siger det sig selv, at der en gang imellem opstår nogle 

sjove situationer. Og mere alvorligt: At der opstår misforståelser. 

Det er derfor, jeg har foreslået, at engelsk gøres til et teknisk arbejds

sprog. Hermed mener jeg, at vi stadig skal kunne tale på vort eget 

sprog, men at der kun skal oversættes til engelsk. Det er på 

nuværende tidspunkt nødvendigt at kunne tale og skrive på sit eget 

sprog, når man skal udtrykke sig nuanceret om komplicerede 

emner. Hvorimod det ikke vil volde de samme problemer, hvis vi 

bliver nødt til at lytte til eller læse en engelsk oversættelse. Med den

ne løsning får vi kun et oversættelsesled, Arbejdet bliver bedre. Og 

vi vil også kunne spare penge. 

Hvad vi for alt i verden må undgå er, at de fem største sprog bli

ver de officielle sprog. Derfor må vi sige: Alle sprog eller ét! Ellers 

kan vi heller ikke beskytte det danske sprog! Den bedste måde at 

forsvare det danske sprog på i EU-sammenhæng er ved at indføre ét 

teknisk arbejdssprog for alle. Det vil på en gang fremme kvaliteten 
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af kommunikationen (fordi der ikke skal tolkes via et tredje sprog), 

det vil øge effektiviteten (fordi dokumenter og taler hurtigere vil 

være tilgængelige for alle) og det vil også spare en masse tid og pen

ge for EU-systemet og skatteyderne. 

Men dette kræver selvfølgelig, at danskerne bliver så gode til 

engelsk, at en sproglig barriere ikke er skyld i manglende deltagelse i 

internationalt eller europæisk arbejde. Så skulle vi ikke tage hul på 

den udvikling? 

LONE DYB KJÆR F. 1940 I KØBENHAVN. MEDLEM AF FOLKETINGET 

FOR DET RADIKALE VENSTRE 1973-1977 OG 1979-1994. MILJØMINISTER 

1988-1990. MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET FOR DET RADIKALE VEN

STRE SIDEN 1994. MEDLEM AF FORRETNINGSUDVALGET FOR EUROPEAN 

LIBERAL AND DEMOCRATIC REFORMIST GROUP. NÆSTFORMAND FOR 

UDVALGET OM UDVIKLING OG SAMARBEJDE MED SÆRLIGT ANSVAR FOR 

MENNESKERETTIGHEDER. 
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Blank side 



 

To tyrkiske digte... 


AF MURAT ALPAR 

Fremmedhedens land er ujævnt 

med stejle bjerge og dybe afgrunde. 

Og du har ingen landkort, 

kun nogle ord opsnappet 

fra forbipasserende. 

Du prøver at sige dem, 

men de lyder helt forkert. 

De er enten for tunge 

eller for lette. 

Enten flyver de op, 

eller også går de ned. 

De fylder i hvert 

fald ikke din mund. 

Det blir aften. Det blir morgen. 

Så blir det aften igen. 

Den eneste forskel på dine dage 

er deres navne. Og din redning 

findes altid et sted, 

hvor du ikke har været. 
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På din vandring gennem dette landskab, 


der kun minder dig om, at du er fremmed, 


bliver du for hvert skridt mindre synlig over for dig selv, 


så en anden der egner sig bedre end dig til landskabet 


og derfor har større mulighed for at overleve 


lettere kan rykke ind og tage bolig i dig, 


uden dog at føle sig hjemme i din skikkelse, 


og uden et fælles sprog for at rådspørge dig, 


faktisk fuldstændig uden håb om at møde dig undtagen i drømme. 


De to digte er fra 1990'erne og er ikke tidligere publiceret i denne 


form. 


MURAT ALPAR F. 1943 I TYRKIET. HAR UDGIVET DIGTSAMLINGERNE 

"MEMET" - EN REJSENDE I ARBEJDE (1974), "GÆSTEARBEJDEREN MEMET" 

(1978) OG "RETNINGER" (1987). BIDRAG TIL MODERSMÅL-SELSKABETS 

ÅRBOG SPROG OG FØLELSER (1988). 
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Modersmål-Prisen 2001 

OVERRAKT TIL FORFATTEREN KLAUS RIFBJERG 

DEN 24. OKTOBER 2001 PÅ CHRISTIANSBORG 

Blandt alle de sære og ligegyldige detaljer, man opbevarer i sin 

bevidsthed, kan være bestemte datoer. Jeg havde en fjern erindring 

om, at jeg havde haft med den 24. oktober at gøre før, dagen for 

denne prisuddeling, og det lykkedes mig med nogen møje at finde 

frem til, hvad det var. Datoen er fra Rousseaus "Den ensomme van

drers drømmerier". Den 24. oktober 1776 er filosoffen ude at spad

sere i udkanten af Paris; han er i dårligt humør, men trøster sig med 

at sætte ord på virkeligheden, idet han bestemmer planter efter det 

linnéske system. Midt i denne syssel bliver han løbet over ende af 

"en stor dansk hund" og slår sig bevidstløs på nogle sten. Af sin 

opvågnen efter bevidstløsheden giver han følgende beskrivelse: 

"Natten nærmede sig. Jeg skimtede himlen, nogle stjerner og en 

smule grønsvær. Denne første fornemmelse var et behageligt øje

blik. Blot derved fornam jeg endnu mig selv. Jeg fødtes i dette øje

blik til livet, og det forekom mig at jeg ved min lette tilværelse 

udfyldte alle de genstande som jeg blev var. Helt optaget af det nær

værende øjeblik erindrede jeg mig intet; jeg havde intet tydeligt 

begreb om min individualitet, ikke den mindste forestilling om 

hvad der netop var hændt mig; jeg vidste hverken hvem jeg var eller 

hvor jeg var; jeg følte hverken smærte, frygt eller uro. Jeg så mit blod 

løbe som jeg kunne have set en bæk løbe, uden blot at tænke på at 

dette blod på nogen måde tilhørte mig. Jeg følte i hele mit væsen en 

henrivende ro, hvilken jeg, hver gang jeg erindrer mig den, ikke kan 

finde noget at jævnføre den med af kendte nydelsers virkning." 
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Filosoffen kommer lige fra glæden ved at kategorisere tingene og 

så ind i denne oplevelse af sprogets nulpunkt og identitetens 

opløsning, og det kalder han "en henrivende ro". Er der sådan en 

vidunderlig, uspoleret virkelighed før sproget, en egentlig virkelig

hed, som vi ikke kan komme frem til, fordi vi er dømt til opfatte 

verden gennem et sprogligt filter? Det er ikke noget enkelt spørgs

mål at svare på, men vi kan bruge Rifbjergs "sproglige virksomhed" 

til at hjælpe os, for det er jo den, vi er her for i dag og ikke så meget 

"forfatterskabet", selvom det er forfærdelig svært at holde de ting 

ude fra hinanden. 

Dilemmaet er, hvordan man ved hjælp af sprog kan skrive sig ind 

på noget, som er før sproget. Hvordan opfatter f.eks. et barn, som 

endnu ikke kan tale, verden? Vi får det aldrig at vide, men Rifbjerg 

giver et bud på det i novellen "Bevidstheden" fra "Og andre histori

er". Først vågner den lille op og savner far og mor: 

"Bevidstheden koncentrerer sig om en husket solbrændthed, 

smerteaske, men springer til et irritationspunkt af større intensitet 

ved synet af den tomme dobbeltseng. De er væk igen. De er altid 

væk. Det er som om de kun har den ene opgave, at være væk. 

Bevidstheden samler sig om en hastigt voksende knude af usikker

hed, utilfredshed og fornærmelse. Hvor er de henne?" 

Herefter følger vi "bevidsheden" i eftersøgningen af forældrene 

indtil den lykkelige genforening: 

"Snottet og synsfordrejning i bænken, en fremdrejning af træ, 

stok, forantordnende, hjemrammende, bryst, mave og skødcentre

rende. Der er badekåben. Der er maven. Der er ansigtets stød mod 

bugen. Der er ordet på vej. Der er ordets fødsel. Det er vibrationens 

jordskred, fortvivlelsens og salighedens gummersamleje, dødens og 

fødslens jamrende spændstighed og disintegration, knaldets for

glemmelse og bevidsthedens uforståeligt berusende, uforståede, 

fødte medviden, blævrets og klarhedens ægteskab, hjemkomstens 
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og nederlagets altafløsende og sammensmeltende put. Der er ordet: 

Mor." 

Sådan var det. Sådan var det at være, før man kunne tale. Jeg kan 

ikke selv huske det, men jeg kan fornemme det, når Rifbjerg med 

sin ordkunst minder mig om det. Og man må sige, at der skal man

ge ord til, før bevidstheden kan føde det første ord, men det er en 

lykkelig barsel, for den førsproglige verden er ikke som hos filosof

fen en paradisets have af "henrivende ro", tværtimod er den kaotisk 

og truende med alle de overvældende sanseindtryk, der trænger ind 

i den bevidsthed, der ikke kan sortere dem. 

Vi må have et citat mere, før vi kan lave en foreløbig opsumme

ring, og vi bliver i den tidlige og vigtige periode, hvor "Modernis

men" brød igennem. "Camouflage" er fra 1961, og vi tager en bid fra 

den del, der hedder "Jagten" — det er jo alligevel ikke til at komme 

nogen steder, hvor Torben Brostrøm ikke allerede har været. Også i 

"Camouflage" har vi at gøre med en bevidsthed, som "må opbygge, 

må konstatere", men det er bestemt ikke en førsproglig bevidsthed, 

selvom den forsøger at nærme sig sin genstand, et hus, i forskellige 

skikkelser, som svale, som hest, som flue: 

"tagskægget tal om det som svaler kom 

fra deres syn knitrende i umulige 

drejninger og oplev den ny sanselighed" 

før den endelig nærmer sig som menneske: 

�- vil menneskekonstatering 

men kender dens bedrageri dens 

kaglende banalitet og spørger igen for 

at kvæle postkorttvangen om hjælp 

vandet i murene tikkende søvnbevidsheder 
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�tal til mig i kornet at 

jeg er kommet så nær ingen ædelhed 

at hente men for at bekræfte synet 

at vide det forgangne at skabe døren 

åbner sig og han drikker den luft som ikke 

er min hvem så stille igen denne sommer 

er lillebitte flygtig jasminerne oplyser 

et sted vandet åbner sin mulighed 

for at drukne men intet sker blot luften 

er her mellem os lykkeligt drømte klumper 

af kød se luften sitrer over huset" 

Læseren får ikke megen hjælp her, ikke et punktum, ikke et kom

ma, og liniebruddene går på tværs af de meningshelheder, man 

kæmper for at stykke sammen. Det dominerende sproglige virke

middel er udeladelsen, 

For sproget skal tvinges til at tvinge læseren hen til det hus, som 

er på den anden side af den "kaglende banalitet" og " 

postkorttvangen". Læseren skal gennem "almindelighedens kloroform hen til 

"lidt virkelighed for eksempel den er nemlig flink nok". Huset er 

også det fysiske hus, såvel som det er barndommens og det for

trængtes hus, og således omfatter virkeligheden også det forgangne, 

det liv der er levet, og de muligheder vi ikke valgte. 

Den "Camouflage" blev folk gale over. Ikke nok med, at Rifbjerg 

var provokerende og brugte frække ord, det vidste man jo, men han 

skrev også, så man ikke kunne forstå ham. Sådan noget er ikke 

demokratisk. 

Jo, vel er det så, og det er derfor, at det der skete i disse moderni

stiske år er så betydningsfuldt. Sproget må fornyes, for at det kan 

forblive det samme, dvs. det samme fint justerede instrument til at 

sanse, føle og tænke med — og til at udtrykke, hvad vi sanser, føler og 
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tænker. Rifbjerg var bestemt ikke alene om den modernistiske for

nyelse af sproget, mange gode folk var med, men han var hovedfi

gur i det, vi nok tør kalde bevægelsen. Vel er vi med "Konfrontati

on" og "Camouflage" ude på den yderste avangardistiske spydspids 

af sproglig eksperimentering, og det var ikke det store publikum, 

der læste værkerne. Min "Camouflage" er andet oplag "hermed 

trykt i 3000 eksemplarer" — det er dog ikke så lidt. 

Men det der kom til verden i de inderste sproglaboratorier spred

te sig — der var også revyerne og filmene — en ny tone og en ny hold

ning kom ind i tiden, lidt mere frisk og flabet, lidt mere humori

stisk, lidt mere antiautoritær. Sproglig fornyelse, javel, men det var 

også en ny tankehorisont, der viste sig. Det var en fornyelse af kul

turradikalismen, lys og luft, frigørelse, men til den ende skal tingene 

kunne siges - sig troldens navn — det er bare ikke helt let at finde ud 

af, hvad den hedder. 

Så jo, sproglige eksperimenter kan få demokratisk betydning. 

Og så har vi endda ikke taget med, at modernisterne tvang os til 

at læse på en ny måde. Her er sproget ikke et vindue, man bare skal 

se igennem, det er et sprog med modhager, det kræver skærpet 

opmærksomhed. 

Nu tror jeg, at Rifbjerg sidder og bliver ked af det: skal han bare 

have Modersmål-Prisen for bedrifter i ungdommen, der er dog 

andet. Ja, vi haster videre og modstår fristelser fra "Amagerdigte", 

"Operaelskeren", "Der var engang en krig", "Lonni og Karl", 

"Anna(jeg)Anna", "Marts 1970", "Twist", "Livsfrisen" . 

"Lonni og Karl", hov. Skal vi ikke have den ned fra hylden igen? 

Nej det går ikke, vi har ikke tid. Jeg ved godt, at der er adskillige gri

nebidere her i Modersmål-Selskabet, der ville elske en rundtur i 

Rifbjergs humor, f.eks. en repetition af nogle af de herlige 

stumfilmsscener, vi finder så mange af, drengestregerne. Men det går 

ikke; uddeling af modersmålspriser skal ikke være skæg og ballade. 
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Om humoren dog så meget, at den er et vandmærke i forfatterska

bet, med overalt, et bevis på, at det er en ægte Rifbjerg, vi har med at 

gøre. Humor kommer netop af vand, det fugtige, og den viser, at 

der er balance mellem legemsvæskerne, den bitre galde, den melan

kolske lymfe, det røde, sangvinske blod, de er der, men holder hin

anden i skak. Det er etos. Rifbjerg er bange for det patetiske, der 

holdes i ave af ironi og selvironi — af humor. 

Vi hopper helt hen til romanen "Regnvejr", der er fra i år, og jo, 

det er en ægte Rifbjerg, alle vandmærkerne er der, humoren, det 

overraskende sprog med nye sammensætninger — " 

overlevelsesskuldertrækningen", "euforimaskinen", "omsorgsradaren" — hverdags

sprog blandes med ord fra teknik og videnskab. Også anglicismer, 

som vi ellers ikke er så glade for her i Selskabet, er der mange af: 

"De lange ritråde, mursejlerne vævede én ind i med deres skrig, 

var der pludselig ikke mere, til gengæld blev det blå tæppe trukket 

op og båret af flagermusenes tyste loops and turns til himlen var 

dækket og mørket kunne komme." 

Det er en god iagttagelse af forfatteren, for er det ikke netop på 

den måde, vi ofte bruger det engelske: til at markere afstand og blu

færdighed? Det bliver lidt mere teknisk med det engelske, det kam

mer ikke over i patos. 

Lad mig slutte med at pege på et andet vandmærke hos Rifbjerg, 

nemlig den solsort, der fløjter med gennem hele forfatterskabet. 

Også her i "Regnvejr" optræder den, en spansk solsort, og det er for

tælleren Karl Asferg, der lytter til den, en lille smule beruset: 

"Skuldrene kommer på plads, og jeg tænker på det underlige i, at 

en solsorts territorial-afgrænsning udtrykt gennem sang er både 

misundelses- og beundringsværdig. Det lyder så smukt. Modulatio

nerne synes uendelige. Lyden snor sig som baner af malet silke mel

lem pinjegrenene, og det lave solskin får tonerne til at lyse. Det er 

godt fundet på, det nummer. Jeg er i det hele taget ret begejstret for 
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snurrigheden i skabelsesakten, en solsort kunne jo i realiteten ligeså 

godt lyde som en løbsk luftværnssirene, når den er liderlig. Og det 

gør den måske også i andre solsortes øren. Men for os, ak du lieber 

Augustin, der er det smukt, gribende smukt, ligesom når den lille 

lærke kvidrer sin trille og gøgen kukker og droslen slår. Måske er det 

skabelsens inderste hemmelighed, at det er os, der bestemmer æste

tikken...." 

Du kan selv være en solsort Klaus Rifbjerg. Du sender ord ud i 

verden, så den bliver til, for vi er jo bundet til sproget. Hvert år syn

ger du en sang eller to eller tre for os, det har du gjort i 45 år, og det 

har været et godt nummer, som har vist os snurrigheden i skabelses

akten og -værket. 

Modersmålsprisen er gammel gæld. Længe har vi tøvet, fordi vi 

ikke ville mase os på, der var jo altid noget med dig, næppe et år 

uden en pris, store priser, flotte priser, som vi ikke kan hamle op 

med, men alle sammen litteraturpriser. Nu skal du have en sprog

pris for din sans for og glæde ved det materiale, du arbejder med og 

i, det danske sprog. Du demonstrerer for os, hvad vores sprog kan, 

og du gør os stolte over det modersmål, som vi er fælles om. 

BENT PEDERSBÆK 
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