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Mange i min generation har fået et 
mistænksomt forhold til nationa-
lisme, men alligevel må mange af 
os erkende, at vi jo elsker at være 
her. Vi elsker vores land, uden at 
der går ’Blut und Boden’ (blod og 
jord) i den.
MICHAEL FALCH

 Rocksanger, om danskhed og nationalfølelse.
I Kristeligt Dagblad.

Endnu en gang opheder det danske sommer-
vejr debatten om det danske sprog i landets 
aviser. Politiken beretter om danske ord, der 
er i fare for at »uddø«, Jyllands-Posten inter-

viewer Jørn Lund om udviklingen af og pyntesygen 
i det danske sprog, og i Fyens Stiftstidende skriver 
Gunner Pedersen en kronik om den sproglige de-
route.

 Fælles for sådanne indlæg er dels en tro på, at det 
danske sprog er i fare for at undergå en forandring, 
der truer dets eksistens, og dels lader det til, at forfat-
terne til disse indlæg anser sådan en udvikling for et 
sprogligt og muligvis socialt problem. Ofte karakte-
riseres sproglig udvikling med, at unge mennesker 
ikke kan stave, bruger vendinger forkert og negli-
gerer den sproglige arv. Denne kommentar minder 
om det simple faktum: sprog udvikler sig. Sådan har 
det altid været, og sådan vil det altid være. Om 50 år 
vil nogle medlemmer af min egen generation mene, 
at sproglige lømler ikke bruger smileys korrekt i 
emails, og at de ikke forstår den dybere mening og 
etymologi bag ’Fucked up!’ 

Den underliggende forskel er mellem deskriptive 
og præskriptive sproglige idealer. Sidstnævnte hæv-
der groft sagt, at der er korrekt og ukorrekt sprogbrug. 
Følgelig er det forskeres og underviseres opgave at på-
pege og rette elever og (unge) mennesker, når de begår 
sproglige fejl. Over for dette står de deskriptive forske-
re, hvor sprog anses for en levende størrelse, og hvor 
regler kun har mening som vejledende instanser, ind-
til sprogbrugen har flyttet sig tilstrækkeligt til at kræ-
ve nye retningslinjer. Jeg taler skam ikke for, at alt skal 
tillades. Det er vigtigt, at Dansk Sprognævn overvejer, 
hvilke regler der bør gælde for dansk. Men på grund 
af den naturlige sproglige udvikling bør det ikke være 
Dansk Sprognævns opgave at revse sprogbrug. Det 
er snarere nævnets opgave at beskrive sproget, som 
det bruges. Hvis vi optager en for hård linie over for 
neologismer, andre måder at skrive på samt nye ud-
tryksformer, gør vi os selv en sproglig bjørnetjeneste: 
Vi hæmmer den sproglige kreativitet, og vi går mod 
den udvikling, som et flydende, levende sprog gan-
ske naturligt undergår. Derfor er det en journalistisk 
sensationel drejning at påstå, at nogle ord er ved at dø. 
Nuvel, ord som ’kålhøgen’ bruges ikke så ofte, men 
sådan har det altid været. Nogle ord bruges mindre, 
mens andre kommer til.

SPROGLIG UDVIKLING ER hverken et angreb på 
en ældre generations sprogbrug eller en nedværdi-
gelse af tidligere tiders litterære og poetiske værker. 
Det er blot en naturlig udvikling, som ethvert sprog 
konstant undergår. Nye ord kommer til, gamle ord 
forsvinder eller bliver mindre brugt, og ord kan tage 
nye betydninger. Et klart eksempel på dette er ’en 
bjørnetjeneste’. Traditionelt – og som brugt ovenfor 
– betyder det en tjeneste, som viser sig at være en 

Lad os tage en dyb, sproglig indånding

Sprog. Sproglig udvikling er hverken et angreb på en ældre generations sprogbrug eller en nedværdigelse af tidligere 
tiders litterære og poetiske værker. Det er blot en naturlig udvikling. 

ulempe for den, som modtager tjenesten. Nu er folk 
begyndt at bruge ’bjørnetjeneste’ som udtryk for 
en god og stor tjeneste – altså noget helt andet. Men 
det gør ikke, at bjørnetjeneste er mindre værdifuldt. 
Det betyder bare, at den sproglige brug af udtrykket 
har ændret sig. Det er netop derfor, vi bør have tun-
gen lige i munden, når vi læser gamle værker: nogle 
gange betyder velkendte ord noget andet, da de blev 
skrevet, end de gør i dag. Men det er ikke et problem. 
Det er blot et vilkår for naturlige sprog.

NATURLIGVIS HAR globaliseringen og internet-
tet fået større indflydelse på det danske sprog gen-
nem de seneste år. Med indflydelsen fra engelsk ser 
vi masser af nye ord, der ganske simpelt er taget fra 
engelsk (computer, marketing osv.) ligesom vi opta-
ger japanske ord (sushi, manga osv.). Men på samme 
måde har vi i de tidligere århundreder taget ord fra 
fransk (chance, elegance), tysk (kraft, hus) og andre 
sprog. 

Indflydelsen fra andre sprog har altid været der – 
den er måske bare blevet mere udtalt med globalise-
ringen. Men vi bør ikke glemme, at de tyske og fran-
ske ord, som vi nu anser for danske, har deres rødder 
i andre sprog. De er blevet optaget, assimileret og 
indlemmet i det danske sprogs udvikling. Vi bør og 
skal tage fra andre sprog, udvikle det danske sprog 
samt låne og lade os inspirere. Ellers risikerer vi at 
sidde fast med foden solidt plantet i Holbergs ko-
medier uden chance for nye værker. For hvis vi ikke 
havde den tyske poesi, ville Oehlenschläger måske 
ikke kunne skrive samme type af romantiske digte, 

lige såvel som Malk de Kojn ikke ville have været det 
samme uden den amerikanske rap. Så det er ganske 
misvisende og fucked up, når visse skribenter poin-
terer importen af ord som noget specielt skadeligt.  

UDVIKLING TRUER IKKE det danske sprogs eksi-
stensgrundlag – ganske simpelt fordi det danske sprog 
altid har undergået den slags udviklinger. Spørgsmå-
let er så, om en generel udvikling er skadeligt for spro-
get. Jeg mener, at sproglig udvikling ikke blot er ne-
gativt, det er snarere overvejende positivt. I takt med 
at sproget udvikler sig, får vi andre muligheder for at 
udtrykke os. Det giver nye og spændende muligheder 
for poeter og litterater til at skrive interessante vær-
ker ved at gøre brug af nye sproglige konstruktioner 
bestående af nye samt gamle ord. Udviklingen gør, at 
vores samtaler og sprog aldrig står stille. 

Gunner Pedersen spørger i sin kronik, om brev-
skrivning er ved at dø en langsom død. Måske – dog 
formentlig ikke endnu. Men man burde brede per-
spektivet ud over vores egen levetid og spørge, om 
det virkelig kan passe, at helleristning i kampesten 
er ved at lide en langsom død? Lad os slå koldt vand i 
det sproglige sommerblod og huske på, at kulturelle 
handlinger og det danske sprog altid er i forandring, 
og at Dansk Sprognævn naturligvis bør følge med. 
Udvikling er ikke et angreb på det danske sprog. Det 
er en anerkendelse af, at sprog aldrig bør stå stille til 
gavn for litteratur, poesi og talere i hverdagen helt 
generelt. For lur mig, om ikke sproget i denne kom-
mentar vil blive anset som forældet og gammeldags 
om 50 år. Det håber jeg virkelig.

Man burde brede sprogperspektivet ud over vores egen levetid og spørge, om det virkelig kan passe, at helleristning i kampesten er ved at lide en 
langsom død. Lad os slå koldt vand i det sproglige sommerblod og huske på, at kulturelle handlinger og det danske sprog altid er i forandring. 
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AF JENS KOED 
MADSEN
Ph.d.-studerende

Så længe ingen politiker er i stand til at formulere en positiv forestilling om 
Europa; en vision om hvordan konstinentet kunne se ud om ti år, så vedbliver 
den offentlige mening også med at være fjendtligt indstillet over for EU.

Derfor er alle skeptiske over for EU
Christian Bangel, nyhedsredaktør, kritiserer de europæiske politikere for ikke at forsvare 
ideen om Europa. I Die Zeit: 
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