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Kathrine Thisted Petersen

Danske ord på afveje i den nye verden. 
Amerika danskeres beherskelse af idiomer 

Selv om mange danske første- og andengenerationsindvandrere i USA 
var og er så veltalende at man kan betegne deres dansk som fl ydende, 
er de alligevel til en vis grad påvirket af engelsk specielt inden for 
ord forrådet. At de indledende ændringer i såkaldt amerikadansk først 
og fremmest ser ud til at være af leksikalsk art, stemmer overens med 
Larssons, Tingsells & Andréassons (2015) undersøgelse af udviklingen 
i amerikasvensk: ”The establishment (and loss) of an American Swedish 
variety in the speech community can fi rst and foremost be observed 
in the lexicon. The lexicon is obviously also the area where we most 
easily can observe conventionalization, and the area that is most easily 
affected by transfer” (Larsson, Tingsell & Andréasson 2015:375). 
Også i amerikanorsk gør denne tendens sig gældende (Annear & Speth 
2015:208). Nærværende artikel vil fokusere på brugen af idiomer hos 
første- og andengenerationsindvandrere der er bilinguale i dansk og 
engelsk. Grundlaget for denne undersøgelse udgøres af ældre optagelser 
foretaget af Iver Kjær og Mogens Baumann Larsen i forskellige egne af 
USA i 1973 og 1976 samt helt nye optagelser fra Wisconsin i 2017 ved 
undertegnede. Førstnævnte indgår i det talesprogskorpus der er tilknyttet 
forskningsprojektet ’Danske Stemmer i USA og Argentina’. Nedenfor 
angives initialer/taler-ID, fødested og -år samt generationsoplysninger 
for de medvirkende informanter: 1) ACN: Nysted, Nebraska, 1889, 
2. generation; 2) ART: København, 1908, 1. generation; 3) CLC: 
København, 1887, 1. generation; 4) GSL: Randers, 1932, 1. generation; 
5) HAJ: Council Bluffs, Iowa, 1900, 2. generation; 6) HON: Lake 
Norden, South Dakota, 1901, 2. generation; 7) TN: Kraghave, Falster, 
1940, 1. generation.
 I det følgende forstås et idiom på traditionel vis som et udtryk hvis 
samlede betydning er andet og/eller mere end summen af de enkelte 
elementers betydning. Desuden karakteriseres et idiom ved at det 
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ikke tillader ændringer på udtrykssiden (sml. Bußmann 2008:530 s.v. 
Phrasem; Andersen 2010:13). Det skal bemærkes at et idioms semantiske 
gennemskuelighed kan variere. 
 Som teoretisk udgangspunkt for analysen præsenteres fi re grund-
læggende former for leksikalsk lån i overensstemmelse med Weinreich 
(1953:47-53):
• Ord og fraser kan overføres direkte fonetisk og semantisk fra ét sprog til 

et andet som når man på dansk bruger det engelske udtryk never mind. 
• Et allerede eksisterende ord i modtagersproget kan ændre betydning 

i overensstemmelse med betydningen af et lignende ord i det långi-
vende sprog. Mens verbet øremærke oprindeligt kun kunne henvise til 
mærkningen af dyr i øret, har det siden 1964 på grund af påvirkning fra 
det engelske verbum to earmark også været brugt med den overførte 
be tydning ’at reservere noget til et bestemt formål’ (DDO 2003-2005 
VI:603 s.v. øremærke). 

• Man kan oversætte ord og fraser mere eller mindre direkte fra ét sprog 
til et andet. Betz (1965:27-28) underinddeler denne lånetype i Lehnü-
bersetzungen, Lehnübertragungen og Lehnschöpfungen der på dansk 
kan gengives med oversættelseslån, gengivelseslån og inspirations-
lån. I det første tilfælde oversættes de enkelte elementer direkte, jf. 
da. posedame < eng. bag lady. Af et gengivelseslån kan man derimod 
kun delvis udlede de oprindelige elementers betydning, jf. da. sky-
skra ber < eng. skyscraper (da. sky vs. eng. sky ’himmel’). I den sidste 
undertype er det udelukkende inspirationen fra et andet sprog der fø-
rer til dannelsen af et nyt ord med henblik på at dække en semantisk 
lakune i modtagersproget, jf. da. sindsbevægelse efter lat. affectus.

• Et ord kan bestå i en hybrid konstruktion med elementer fra både det 
modtagende og det långivende sprog, jf. da. hårspray < eng. hair 
spray.   

 
Både i de ældre og mine nye optagelser med første- og andengenerations-
indvandrere er brugen af idiomer generelt sparsom. Dette skyldes forment-
lig informanternes mere usikre sprogbeherskelse som følge af påvirknin-
gen fra engelsk. Af genuine danske idiomer er der meget få, og disse vil 
ikke blive nærmere kommenteret. Resten af artiklen vil derimod give ek-
sempler på informanternes forskellige former for lån af engelske idiomer 
eller modulering af danske idiomer for i den forbindelse at inddele dem på 
en skala for i hvor høj grad og på hvilken måde idiomernes elementer er 
indlånt.
 I den ene ende af skalaen kan man fi nde enkelte eksempler på direkte 
overtagelse af et engelsk idiom:
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(1)  GSL:  herovre man siger man har gået i in the school of hard knocks
   herovre siger man at man har lært tingene på den hårde måde
På det næste trin på skalaen kan man placere eksempel (2) der har en 
afvigende numerusbrug i forhold til det genuine engelske idiom; i stedet for 
pluralis anvendes singularis ved substantivet feeling. Selv om eksemplet 
udelukkende indeholder engelske ord, indgår det i en lang samtale på 
dansk med lejlighedsvis kodeskift:
(2)  HON:  there was no hard feeling between the Danes and the Germans 

(< hard feelings)
   der var ikke et ondt ord imellem danskerne og tyskerne
Den næste idiomtype der er særlig udbredt i både ældre og nye optagelser, 
udgøres af oversættelseslån. Nedenfor gives syv eksempler på idiomer der 
er direkte oversat fra engelsk til dansk:
(3)  ACN:  præsten var i favør af det (< to be in favor of something)
   præsten havde sympati for det
(4)  CLC:  ude i det åbne (< out in the open)
   ude i det fri
(5)  GSL:  mad har altid været min min ting (< to be someone’s thing)
   madlavning har altid været min stærke side
(6)  GSL:  og jeg har altid haft sådan hvad skal man sige soft soft punkt 

blødt over for fattige børn (< to have a soft spot for something) 
   og jeg har altid haft sådan hvad skal man sige en svaghed for  

fattige børn
(7)  HAJ:  tidligt øh så han at det var nødvendigt at der blev noget engelsk 

for os som øh nu kom på scenen (< to come on the scene)
   tidligt øh erkendte han at det var nødvendigt at vi der nu kom   

på banen, lærte noget engelsk
(8)  HAJ:  jeg har til tider sagt det er det eneste geni jeg har (< to have a   

genius for something)
   jeg har til tider sagt at det er det eneste talent jeg har
(9)  TN: men så blev der spurgt om der var nogen der ville tage tage den 

op øh tage kredit for det (< to take credit for something)
   men så blev der spurgt om der var nogen der ville tage den øh 

tage æren for det

Danske ord på afveje i den nye verden ...



156

I stedet for at bruge de genuine danske udtryk og idiomer oversætter in-
formanterne de engelske idiomer to be in favor of something ’have sym-
pati for noget’, out in the open ’ude i det fri’, to be someone’s thing ’være 
nogens stærke side’, to have a soft spot for something ’have en svaghed 
for noget’, to come on the scene ’komme på banen’, to have a genius for 
something ’have talent for noget’ og to take credit for something ’tage 
æren for noget’. Selv om alle de danske ord i idiomerne ovenfor kan 
siges at have beholdt deres oprindelige betydning, er udsagnene ikke en-
tydigt forståelige med mindre man i forvejen kender til deres engelske 
udgangspunkt. Det er således udelukkende den nye sammenhæng som 
ordene optræder i, der gør betydningen afvigende. Fælles for eksempler-
ne (3)-(5) og (7)-(9) er at de alle indeholder danske ord der på udtryks-
siden minder om de engelske ord som de er blevet oversat fra. En sådan 
overensstemmelse på udtrykssiden er netop et karakteristisk træk i visse 
lånetyper (Weinreich 1953:48). Det er nærliggende at denne analogi mel-
lem mange ord i dansk og engelsk er medvirkende til at informanterne i 
de fl este tilfælde tyer til direkte oversættelseslån.   
 Det næste eksempel på skalaen ligner til forveksling et genuint dansk 
idiom, men det må alligevel betegnes som en variant af oversættelseslånet 
da den engelske artikelbrug er bevaret; i stedet for den artikelløse form i 
gamle dage anvendes en variant med den bestemte artikel de:
(10)  TN:  det er bedre nu end det var i de gamle dage (< in the old days)
        det er bedre nu end det var i gamle dage
At genuine danske idiomer blandes sammen eller på anden måde module-
res med et afvigende udtryk til følge, er efterhånden et udbredt fænomen i 
Danmark. Det sidste eksempel skal vise at denne form for afvigelse også 
kunne være et træk der skyldes den påvirkning fra engelsk som amerika-
danskere udsættes for. Der sker ikke noget lån fra engelsk, men sprogkon-
takten alene gør informantens sprogbeherskelse mere usikker således at to 
danske idiomer blandes sammen: 
(11)  ART:  hun var altså lige op ad dage min mors billede
       hun var altså min mor op ad dage/hun var altså min mors 

udtrykte billede
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