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Betingelser for brug af denne artikel
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:


Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“



Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“



Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger.

Søgbarhed
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 %
pålidelig.
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Viggo Sørensen

Jysk Ordbog - en præsentation

På de følgende sider gives en kort orientering om Jysk Ordbogs redaktionsprincipper og kilder. Det
vises, hvordan redaktionen i dag tager langt større hensyn til den almindelige brugers behov og
forudsætninger, end man gjorde i den standsede udgivelse fra 1970erne. Der gives til slut
eksempler på ordbogens vigtigste kildetyper, så vel som på brugen af elektroniske hjælpemidler
i redaktionsarbejdet

Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning er oprettet 1932 og har som sin hovedopgave
udarbejdelsen af Jysk Ordbog. Ordbogen har modtaget målrettede fondsbevillinger fra 1953.

Medarbejdere

3 redaktører, l sekretær. Timelønnet medhjælp i vekslende omfang, afuængigt af fondsbevillinger etc. For tiden ca. 400 frivillige bidragydere, der besvarer spørgelister, indsender
ordlister mv. (svarende til et samlet antal meddelere på ca. 3000 siden 1951).

Samlinger
Ordbogskartotek: Ca. 3 mill. kartotekskort med udskrift af:
dialektlitteratur
kultur- og lokalhistoriske værker
indsendte ordlister etc.
lydskrevne feltoptegnelser ved filologer.
Spørgelistesamling: Ca. 1300 kapsler med besvarelser af ca. 120 spørgelister, hver med ca.
40 spørgsmål besvaret af gennemsnitligt 700 meddelere; i alt svarende til ca. 3.3 mill.
enkeltoplysninger (se bilag 1).
Manuskriptsamling: 524 manuskripter og manuskriptgrupper, fordelt på ca. 300 kassetter.
Båndsamling: Ca. 1120 bånd med optagelser fra ca. 550 sogne, gennemsnitligt med 25 min.
tale.
Kortsamling: Ca. 3000 dialektgeografiske kort.
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Bibliotek: Ca. 10.000 bind, med særlig vægt på dialektlitteratur, lokal- og kulturhistorisk
literatur, dialektologi og ordbøger.

Publikationer

Sprog og Kultur. I-XXVIII. 1932-1978. Artikler om dialekt, folkekultur etc.
Ord & Sag. l ff. 1981 ff. Årsberetning, populærvidenskabelige artikler i tilknytning til
ordbogsarbejdet

Redaktion
I 1970 og de følgende år udsendtes 4 hæfter af Jysk Ordbog. Resten af bogstav A (svarende
til yderligere 2 hæfter) ligger færdigredigeret efter samme retningslinjer. I 1982 besluttede
redaktionen - på egen så vel som ydre foranledning - at foretage betydelige ændringer i den
hidtidige redaktionspraksis. Det er siden lykkedes at sætte redaktionshastigheden væsentligt
i vejret, ikke mindst ved overgangen til elektronisk tekstbehandling, og det er redaktionens
hensigt sideløbende med det videre arbejde at inkorporere et revideret bogstav A i den nu
edb-lagrede Jysk Ordbog. Om ordbogen fremover skal publiceres i bogform eller på disketter,
ståJ: p. t. hen i det uvisse.

1970-udgaven
Redaktionsprincipperne bag de fire udgivne hæfter af Jysk Ordbog var helt ned i detaljerne
inspireret af den i 1954 fuldførte Ordbog over det Danske Sprog (ODS). Den detaljerede
opregning af formelle varianter, de generøse etymologiske henvisninger, den nuancerede
betydningsopdeling, de præcise og vidtforgrenede ordforklaringer, den massive underbygning
ved citater - alle disse velkendte og træk ved ODS vil man genfinde i de to trykte afsnit af
Jysk Ordbog i figur l s. 327.
Fortsat på denne måde ville Jysk Ordbog være blevet større end ODS. Hvad der for
så vidt er forståeligt, som Jysk Ordbog dækker mindst ni sprogtilstande mod ODS' s ene (jf.
figur 2, s. 328) - men økonomisk set en vel stor mundfuld i en tid, hvor publicering var
ensbetydende med en kompliceret og kostbar tryksats. Også indholdsmæssige ulemper ved
ODS-konceptet talte for en ny redaktionspraksis: ODS-formen ydede ikke Jysk Ordbogs
samlinger fuld retfærdighed, og den tog for lidt hensyn til den almindelige brugers
forudsætninger og behov.

1982-udgaven
Jysk Ordbogs ny redaktionspraksis vil fremgå af afsnittet 2bytte- bytting, i figur 3 s. 329. De
vigtigste ændringer fra 1S!? O-udgaven kan sammenfattes således:

l. Udeladelse af rigsmålspåvirkninger, ad-hoc dannelser og rækkesammensætninger. Gloser,
udtaler, betydninger og anvendelser, der blot efterligner rigsmålet, udskydes. Det samme
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gælder øjebliksdannelser. Sammensætninger medtages kun som selvstændige artikler, når de
har særlig udtale, bØjning, betydning eller udbredelse, som man ikke uden videre kan slutte
sig til ud fra komponenterne.
2. Afkortet redegørelse for stof, som de jyske dialekter har fælles med rigsmålet. Betydninger
kendt fra rigsmålet (og medtaget i Nudansk Ordbog) vil ofte kun blive gengivet som = rm.
Rigsmålsnære anvendelser (herunder faste forbindelser og talemåder) lades normalt helt
uomtalte, men kan fremgå af evt. citater.
3. Forenkling af artiklernes "hoved" (vedr. udtale, bøjning, etymologi). Udtaleforskelle
registreres i almindelighed kun, hvor de tØr anses for fonematisk relevante. Redegørelsen for
udtale- og bøjningsformers udbredelse sker - om muligt - summarisk, med henvisning af de
finere detaljer til ordbogens nyudviklede atlasdel (dette sidste gælder i udstrakt grad
prosodiske fænomener). Etymologi gives kun for rigsmålsfremmede ordformer, som ikke
allerede er behandlet etymologisk i ODS.
4. Forenkling af ordbogens betydningsangivelser. Der gives (typisk med understregning) den
kortest mulige oversættelse til rigsmål; angivelsen udbygges - om fornødent- med redaktionel
forklaring (uden understregning) eller- om muligt- med uddybende citater. Hvor et ord eller
en form kun optræder i en enkelt kilde eller to, vil ordbogen ofte afstå fra oversættelse og
lade kilderne komme direkte til orde.
5. Funktionel indskrænkning af citatmængden. Citater anvendes ikke primært til belæg af den
redaktionelle betydningsangivelse. Der bringes normelt kun citater, som a) uddyber el.
erstatter en betydningsangivelse, b) eksemplificerer en (ikke indlysende) syntaktisk brug, c)
giver information om den rolle, det betegnede fænomen eller den betegnede forestilling
spillede i almuekulturen. Mere omfattende kildemængder (herunder illustrationer) gives der
blot henvisning til.
6. Præcisering af udbredelse og kildeunderlag. For hver enkelt glose, betydning eller fast
ordforbindelse informerer Jysk Ordbog om udbredelsesområdet, ligesom der gives et groft
billede af kildematerialets tæthet og alder. Hvor der er tale om rigsmålsfremmede gloser eller
betydninger, ledsages redegørelsen ofte af et spaltekort
7. Opblødning af terminologi, forkortelser og stedsbetegnelser. Sprogvidenskabelige
betegnelser undgås så vidt muligt, med mindre de.kendes fra skolens sprogundervisning eller
nutidige opslagsværker. Der anvendes normalt kun gængse forkortelser i velkendt form.
Lokaliteter angives kun med fornøden præcision (i reglen mindre præsist i artiklernes
betydningsdel end i "hovedet"). De anvendte stedsbetegnelser kan slås op i ordbogens atlasdeL
Fra den omtalte atlasdel af Jysk Ordbog vises Kort 1.4 i figur 4 s. 330. Der henvises til dette
kort straks i starten af artiklen 2bytte i figur 3 s. 329.

Publicering
Det vil tage endnu en årrække at færdigredigere Jysk Ordbog, og så længe forekommer en
publicering af ordbogen uhensigtsmæssig. Dels er en halvfærdig ordbog til ringe nytte for den
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almindelige bruger; dels vil der hele redaktionsforløbet igennem være et løbende behov for
detailrettelser og tilføjelser i det tidligere redigerede.
I mellemtiden vil den professionelle bruger (typisk en kollega eller studerende) kunne
anskaffe en kopi af de redigerede ordbogsdele på diskette (Macintosh-formatteret), som
løbende kan opdateres. Til hjælp for andre potentielle brugere kan redaktionen tilbyde
diskettekopi af en liste over ordforrådet i Jysk Ordbogs samlinger, udarbejdet til hjælp for
redaktionsarbejdet Jfr. bilag 2.

Ordbogens kilder
Jysk Ordbog redigeres på grundlag at et stort, heterogent kildemateriale. Som det ses af
eksemplerne i figur 5 og 6, spænder kilderne vidt: Fra håndskrevne optegnelser i starten av
1800-tallet, over trykt litteratur, til nutidige båndoptagleser. Fra knappe glossarer, over kilder
hvor dialektgloser optræder i belysende kontekst, til udgivne eller uudgivne ordbøger over
enkeltdialekter. Kilder med alt fra primitiv lydgjengivelse til fuldt udviklede lydskriftsystemer.
agerhøne s a·qarhO·n Sejlstrup(F); 'a·qar,he·n Halsl.zsø, AlsHindstedh; aq;rhø·an Voldby;
'aqar,he·n Tved; 'aq;(r),he·n Todbjerg, Krage·
lund, Klal.ring; 'aq;,hø·n Hundslund; 'aq;r,hii·n
Hvilsager, Rzr, Jelling; 'aq;r'hii·n Tomed;
'aqar,hø·n Ersl.,·; 'awar,hø·n Tvis; 'awa,hO·n
Ål; aw·;rhii·n Darum(Fl; aq·arhii·n Agrrsl.ov(U;
•aqa,he·n el 'alJ;,he·n Vodder; aqaJhe·n Lø·
guml.loster; alJaJ- el axafhe·n Haderslev; 'aqar hs·n Øsby; ,,. a:a," h.q·n Åbenrå; ,. axa" htrn Rise,
Felsted;
axahii·n Sundeved(f),
Aventoft;
'a.qaJ,h;pn Fjolde; 'ax.?,he·Ti Hjoldelund. pi: -hiins alm; -hæns l.zsø; -hæn's Tved; -hens
Klak.ring. Haderslc·\'; -h6n's Gosmer, Endelave: høns Erslrv, Fjoldc. [,-mda agherhøne
(Suso.l39), æmda aggerhøne (Colding.915),
<pl:l agerhøns (1555 HSmid.lOO>, (sg:l agerhøns <Chr.lll.• bibel. l.Sam.26.20l; vn akrha:na; jf agerkok, agernhøne]. l) <fugl> ager·
høne, Perdix, Briss. a ha 'skul 5J jo' 'aqa,hiins
jeg har skudt så få agerhøns Ston·orde.

'aqar,hæn's di 'skratar 'så'n mæ 'werzam
agerhøns de skratter sådan med vingerne T,·ed. nær æ •awar,hø·n klawar sæ J
sæpr tæ'ar- tæ'ar. SJ væl ær fry·s når agerhønen klager sig og siger tæer tæer, så
vil det fryse Skau~rup.H.l.!SO. 'næ'ø a
'awa,hiins di'oskri'qaså jo vi 'verJla når agerhønsene de skriger, så får vi vinter Ål.
naar Agerhensene skr~pe tæt ved
Byen, giver det en haard T1d Feilb.FH.l9.ll
•alem: O!TJlan ær et m u/' æj-n m aq·arho·n
enten er det en ulv eller en agerhøne. Agerskov{U:
jLF.IV.7. 2) (insd.d mariehøne, Coccinellidæ; især:
den
svvpleuede
mariehøne.
Æ beltoftegnen

8) angivende samtli~e eksrmplarer af en både
kvalitativt og lc.vamitativt u~tfmt <d lun vagt be.

stemt) lc.lasse af personer (inden for den talendes
aktueiiC' interessefdt): substantivisk. alle: alle og
enhver; alle folk; m over~an~e til bet 3 og 4 (bl a
\·ia dlipr substantiveringeT af lonstrultioncrne dC'r,
spec alle folk el mennesker); jf også allesammen, enhver; sml bet 15. men Iiva!
skulj olj båd;~ Oq å Garn;~! hen å si te
men alligevel skulle alle - både unge og gamle hen og l.igge på. Tise (jf Gronb.Opl.; '· han,jjætar
sæ 'i?TJ' hos åJ· indynder sig Tved. 'så' n ,æi'a

no 'erJl æta 'ops ,miani sådan er det nu ikke
efter alles Mening Nordb,sams. de æ 'æ"
''P dæ bæ dæ 'J!'a '/i· 'pt det er ikke alle
der bærer deres alder lige godt Give. i
Dav (dvs på afSicmningsdagenl vaar aal lig',
enten det vaar Gaardmænd eller Tjenestkal' Agcrskov(SjvMSkr.\"1.1571.- udvid('! m
deik.lisk ad,·. "å]' hæ· alle hiT. tilsted<·\"ærendC'. Ladelund. 11 i fa51c forb. alle hYeren alle og en·
h,·er. Tved. di 'kam' 'a/," 'hwæ' '.Jtll' de kom
... allesarnmen Tomed. Sk.-um.\lors.ll.l62.
Rodding Røddingh<Kri51.J\F.IX.203. Hamme·
rumh(f). Nordbv Fanø.- alle (og) enhver (viS!
rm). Hundslund, Go>mer. Had>h. - alle til
hobe Gosmer, Holmsland 1'\nogn. 1/ i ordsprog
talem. dæJ', dæ jQT Ol- te 'mO·, jg Si: si' ile
'sgO· den, der gør alle tilpa.. gør sig selv 1il skade.
JMJens. Vend.249.
æ
'/i· 'gua ikke alle er
lige gode. PAnd.Hadsh.82. 'drek å 'ja!,, 'dJ 'ka
'oJ, mæn 'drek å 's lo', 'dJ '}w kom 'fo' drikke
og (så) falde, det kan alle, men drikke og (dog) stå,
deo kan kun fa. Gosmer. 'lyw' 'trJw'ø 'Jl· 'stjæ'/
r:rv tror, hver mand stjæler. Gin·.

<

'oJ

'4

Figur 1. To udsnit fra hæfte 3 af Jysk Ordbog (udgivet 1974). Til venstre artiklen agerhøne
s.; til højre betydning 8 af al pron. (artiklen fylder i alt 20 spalter + 2 helsideskort).
Udsnittene giver klart indtryk af den detailrigdom, som fulgte af ordbogens ældre
redaktionspraksis.
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De jyske hoveddialekter
'•

~

\

il

l

\

'
\

0

Figur 2. Jysk Ordbog tilstræber at dække ordforrådet inden for disse områder i perioden ca.
1700-1920.
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2

bytte v. - byt l by.t l b~t l 'Oy(·)t (K 1.4)
alm.; b/t 0 NSamsø, 0 Tved. -præs.: -er (K
6.2). - præt.: u.end. alm. (1 Ommers og
MØJy-N dog også byt~t); byt~ Læsø, NØDjurs; b~t~ Hlm-V; byt~t Rømø.- ptc.: byt
alm. (i Him-V dog også b~t~ • .i Ommers og
MØJy- N også byt~ t); bit 0 NSamsø, 0 Tved;
byt~ Læsø, NØDjurs. - passiv med refleksiv
bet. (jf. bet.S): byttes. byt~s l b~t~s (K
1.4) Nordjy, MVJy og spredt l tilgrænsende
omr.-præs.: u.end.- præt. og ptc.: -t.
l) = rm. U bytte noget -+hen. -(navne på
lege:) bytte ... •gårde, bytte ... lhuse, bytte
... •koner. H (spøg.:) bytte 'løgn = spørge nyt.
*0 Haverslev. - (spec.:) bytte et ord= skændes. A haajj haalt ow Else, de ku a no faanim,
faa wal haaj vi ••. byt et Uwe en Gaang Jmell,
men de kam vi godt uj ow = jeg havde holdt
af Else, det kunne jeg nu fornemme, for vel
havde vi skændtes en gang imellem, men
det kom vi godt ud af. Thomaskjær.PK. bytte 'gær. når man skulde til at brygge,
kunde man sige til Pigen: 'no ska do 'uj' å bit
'gjatr 1pJ·q (nu skal du ud at bytte Gær,
Pige); ••• når man var færdig med at brygge,
stod Gæren l 'gja·r1påt~n til den næste Gård
skulde brygge. uNsamsø.
2) = dele [Vends-N, NVJy, Sall, Hards-N,
Fjends-N; spor. i øvr. Nord- og Mldtjy; jf.
skifte l Jesk~r~n by.t feski, som di ha få..IJt J
4 112 lØ ::i: fiskerne delte fisken, som de havde
fanget, J 4 112 -+lod (ved
pilkefiskeri fra løkken).
AEsp.VO. 'hæ·r 'ær' ~n
'då·l~r f ka b~t
her
er en daler, I kan dele.
0
Torsted. ska wJ b~t an
'æ·bal = skal vi dele et
æble. 0 Torsted. ~(l sær!.
anv.:) = udskifte tid !igere fællesareal. de wa
'--.=..!Zl"-=-.t::II:.L----' fa·r markan blow byt =
2
det var før marken blev
bytte 2 = dele

=

delt (ved udskiftningen). *0 Vorning. Mange
år efter at marken var byttet op, kunde man
høre mændene fra Hvorslev gå ude på marken
og rasle med landmålerkjæden (nemlig som
gengangere). *HoulbjergH (Krlst.JyF. VIII.199). - bytte ad = d.s. [Hards-N] vi byt æ
kaag aj = vi delte kagen. SkodborgH. da de
har faaet den (dvs. en pot brændevin) byttet
ad, er Manden jo blevet lidt rasende. VandfuldH (Krlst.BK.93). - bytte om =dele om,
fordele. bytt' Ma om =dele Mad rundt. *Mors
(Schade-41). U (!flg. F. også)= fordele, uddele [Østjy] to karle vælges te å byt gajalam
= uddele -+gadelam. Testrup (F., NlngH?) hertil (l dagbogsopt. 1767): Den 28. blev hovmødding byttet (vel = fordelt, kørt ud). *Als
(ChrHans.Elstrup.21).
~s.- (lllK4.8:) byt~l- fk. [Sønderjy-SV; l sms. mel·byttel også spor. l øvr.
SøJy samt l GørdlngH;
jf. sakkuk, sætte·kage;
< nty. mehlbadel el.
ty. mehlbeutel = budding, opr. kogt l beutel = lærredspose; jf.
Dialektstudler. V.261]
= ... mel·byttel. 11 hertil: byttel·dåse s. =
byttel = budding
buddingform. EKWestergaard.DE.l-4.
bytte·vogn s. = vogn uden forspand; den
læsses, medens spandet·kører med en tidilgere læsset vogn. *ØHanH (AEsp.VO.).
~s. -'l)= rm. (om barn af underjordiske) [spor. i Nordjy] 2) = lille vanskabt
person, som er lidt til en side. *AEsp.VO.

Figur 3. Artiklerne 2bytte-bytting i Jysk Ordbog, udarbejdet efter de ny redaktionsprincipper
fra 1982.
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K 1.4

ITI1IIIIIJ

Forlænget vokal (fx.ha_J: =hakke)*
Ingen distinktiv længde, men
[[[[[] ofte lidt for!. vokal (ha(·JJ: )*
~-~-~-~- Tonal acc.2, ofte med nogen
,.,.,.,. længde på vokal (Juz(·JJ: )*
~ Vestjysk stød på vokal
~ (ha•J:)
~

L..:....:....:J

-~

* Disse "labile" længder
bortfalder foran stavelsesforøgende endelser (fx.
-er, -et)
Figur 4. Kort K 1.4 fra Jysk Ordbogs atlasdel: Længde-, tone- og stødforhold i accent-2-ord
med kort vokal + p, t, k.
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Figur 5. Indberetning fra by- og herredsfoged Laurids Fogtman ca. 1810 om "provindsielle
Ord" på Vardeegnen. Overstregningerne skyldes Chr. Molbech, som udnyttede adskillige
indberetninger af denn art i Dansk Dialeet-Lexikon (1841).
.

Figur 6. De første filologiske optegnelser af jysk blev foretaget af K.J. Lyngby- med henblik
på en aldrig færdigskrevet jysk grammatik. Prøven her (fra 1856) stammer fra Rårup ved
Vejle. Den viser både Lyngbys systematiske spørgeteknik (lydkorrespondenser, bøjningsskemaer) og hans spontane iagttagelsesevne (dialektens eu i ord som ko).

Aflæsning:

Om, N. S.* Betænkelighed, Vankelmod: der er en Om ved; der maae ingen Om være ved
(Aftalen, Løftet, Kiøbet etc.)
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Omsæt, at giøre, dvs. at kunne godt indrette sine Ting; f.E. en Kone veed at giøre Omsæt,
naar Hun i en Hast faaer uventede Fremmede.
Oplod, N.S. det Øverste Halve af en Serk.
Opskiør ell. Opskiær, N.S. Høst Gilde.
* nomen substantivum, dvs. substantiv.
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,'X 11tl !)a ~«, oo P.!!,J SDæ oa ~@' SDæ po bin øanm!d
t)aw, ~e ~a a IDo faaRI)tt.• - "~o~o~o !" føl) ban; be 1)ow=
eb ton. X ~tbrot11-1)am 1)eUer et t: lC i)';;b tom po f;i;s
enb f:)er, aa !)an 1)a1> f1ejr SDaw enb lC baab fitl, føa ~al'!
beflrtt fiet ett Xnt, cnb lC rcj po 1)am engaaqg imeU te
.tj;"Ojlojen, aa fesabti oa C~øflen !u !)an gl)tt ctfseeb
iot6fontba. - !men ui fa et t leww te eoig 2:i - 3 e n s
mllat ~a 6ft Gtlej. - ;x 1)aab cn;ong wo 1)jemmenfr« en
fi SDaw, oa bo 2C fam i &otl'tn, wa ~ m ct-lølt'tnb
rolinn\Jr aa fie bttHrhn op cUe nier, unbta.wn mi gammel
!mon;,., ba: ftob QQ røgt i &røbb; po csea-;nienen. .,Qlus
ljrej!" fø 'U, "bubl>en artt fati 1)wor crr eaU bi 'Unnrriø
.,Di ar ubb i 2:o.,!Pten tlt Wl eH i n 9 jC n 6" fø ~u n, .,faa
l)an ~e te a<~ ftøwt." 2C gif berub. IDi ftueb om tam
....
baabr .P e11 c, oa bJ.llgi r\! o iB,!!tb, aa ~aa!en aa ~igen,
ao 3 en 6 lo e imeU bem po 1)an6 ~b; "IDe a nof ffit
mo: IDa• fe b 2C. ~an letteb 1)an6 .Po_!b, aa. foe fa a n~Ue
te ma, aa foHeb, aa ~e .Powbet nier igjen, ftra:lftb bon6
!Bien aG ~~· - .,.p e U e! 11 fø1) 2C, "ban fM in_tba [le:
Sl'GWC~ let te~ctc; 'U t> il me træf .stio!!,ltn øa ~a m faar
ca_!!e be; aa ~an fl>1 jore~ i .stalg.2!,en, faar 2C t'il l)røeden
ta CS_!l)en tUer .Pli!l,n te aa fnabg i 1)am." - CSaa tam
~an ba aa6ie te oa !!,gg unne ben fluer 2C~il 1 fom mi
tjaaer l)ab ftammeb. - .Pwagaang 2C fie ::itæet, tinfer lf
ro IDhHi ngjcn~. •)
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lt'Oenbt il f bem1 fom ljtnb:
ml t~ i i n g i ~n s i lc~>enbe ~il> t, og ~an~ CUrtrm~t!t
i~r, faa~>il>t jeg \lcebl meUem be fletoigfre Jtl.)>iljfmr.

a) i'er ~re tnbnu (184'2) Wlm
t~

Figur 7. Banebrydende for dansk dialektlitteratur blev Steen Steensen Blichers E Bindstouw
(1842) - med en række digte og fortællinger på jysk. Mest populær blev nok fortællingen om
Messingjens, der slutter som vist her. Det ses, hvor tæt Jysk Ordbog har excerperet E
Bindstouw (markeret ved understregning).
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265. I egnen "red OJ.·scm:acl, Jiadersle\· mut, ];aldcs det
Fidstc neg &e ~~neg, og J•igen, som binder clct, kaldes æ fismol•,
l1endcs karl m fisffie. Den sidste kjærf J•!l marken kllldc~ ~fis
kj.f-re, og den brr,·er ]IJntct og stillet (IP midt i gården, b\'or
a'ndcr og gjæs bar den at gjørc Æ:ig til godo med. Ycd hOstgildet skal æ fisffie og æ fismoe sidde wd .sko1·stenen (ildstedet)
nt S}liSC og drikke.
Mikk~:l Soreusen.
266. Den, der ber binder det sidste rugncg, fAr l'lll:,'I'Stoddcn•n,
clet eid~tc bygneg bygstodderen, det sidste havreneg hav1c}liggen.
Den. de1· i Vardeegnen fik det sidste neg, nfir oS· sattes
lorn sammen, fik enkemanden.
!.ærer J..o.uritscu, Sulsted.

"'

Figur 8. 1867 begyndte Evald Tang Kristensen en omfattende indsamling af folkeminder hovedsagelig fra Jylland. I figur 7 ses et par afsnit fra Det jyske almueliv, Tillægsbind I
(1900). Mange af optegnelserne er spækket med dialektgloser, som er excerperet til Jysk
Ordbog (her markeret").

Foran nævnte Sko \'foged C h r i s l i a n H a n s c n s
llo i Linaa (fra 1753) kan formcnllig anfm·cs som cl
vclforsyncl jordlost II usmandshjem.
Deri nævnes:
Sølv: 5 Skeer.- Kobber: 3 Bryggerkedel.- Malm: l Par
Lysestager. 1 Morter med Støder. - Tin: 3 Fade. 1 Par
Lysestager. 1 Potageske. 2 Thepotter. - Messing: 2 Kedler.
l Fyrbækkcn. l Rivejern. 1 Lysestage. - Jernfang: 1 Kakkelovn. 4 Gryder foruden det alm. - Træfang og dertil 1
Stue Uhrverk med Fotteral. 1 Speil. 2 Perremie 1). 13 Stole.
2 Spinderokke. 1 Puster. 1 Rulle. 1 Liigkiite af Fuhr {Fyr).
1

)? [Forf. ved ikke, h\'ad Perremie er]

Figur 9. Den historiske interesse i sidste halvdel af 1800-tallet førte til omfattende publicering
af beretninger og dokumenter, som belyser de danske egnes kulturhistorie. Det viste udsnit
af Aarhus Stifts Aarbog 1916 i figur 9 vedrører et skifte fra 1700-tallet. Udgiveren beklager,
at han ikke forstår glosen Perremie; Jysk Ordbog vil sikre, at en fremtidig læser henvises fra
denne grove skrivemåde til: pyramide s. (=amagerhylde).
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Figur IO. Båndoptagerens fremkomst har gjort det lettere at optegne sammenhængende tale.
I figur IO ses udskrift af en båndoptagelse fra øen Anholt 1956, begge dele ved Niels Åge
Nielsen. Udskriften er blevet tæt excerperet til Jysk Ordbog, især med henblik på gode
mundrette citater. En tilsvarende udnyttelse af instituttets øvrige båndsamling er desværre
økonomisk og tidsmæssigt uoverkommelig.
Oversættelse:
Men så, da vi blev lidt gamlere (=ældre), så blev min mor syg; og så var det mig, der skulle
passe det hele, for jeg havde godt nok haft en søster, men hun var død. Og så skulle jeg ikke
rende til får ... [selvrettelse:] men når jeg gik til får (dvs. vogtede får), så skulle jeg ikke have
lov til at gå, uden jeg skulle have mit bindetøj (dvs. strikketøj) med mig, for ellers var det
jo galt.
Figur 11. Systematisk undersøgelse af en dialekts ordforråd kræver årelang indsats af en
lokalkendt kapacitet - men ikke nødvendigvis med universitetsuddannelse. Blandt Jysk
Ordbogs sikreste kilder er de store ordsamlinger ved lærerne Torsten Balle (Thy) og Jens
Skytte Andersen (syd for Skive). Ordsedlerne i figur 11 er karakteristiske for disse samlingers
omhu i lydangivelse og ordforklaring:

_ _,CJ"'""a""g:rs."_k..,æ;x;.r..__________________ __s

-

-·--------------

1

daw:skjær

-~_:::__y_a_rnH~_virkning_af_d.s;galyl2_e_t_

(ikke dir..e.~oll,)æ_} ____ _
om vinteren, Denne varmevirkning kan få sneen
på sydsiden af et tag til at smelte,selv om luftens ten::peratur ernoget under f'rysei?unktet:-Man-siger da: de 1dre'p'r fræ ~ 1 hu:s ,~de æ nåk ft

1T t a w : - s k j æ · r - : - , - - - - - - - - - - - - - - - ------------'-
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Aflæsning:
bål'k; sb.- bulke;- flt. bål'g r. -muret sgjæl·rom' (skillerum), f.eks. som adskillelse mellem
stier i gamle stalde nående c a. halvvejs til loftet. - æ sow' hå vælt æ bål'k in' te ' smo' g ri
s1; - overf.: vi mo ves hæl r re·s en bål'k imæl i an r tåw 'slaws' broj r!2 (få jer skilt fra
hinanden). (Oversættelse: 1 soen har væltet balken ind til smågrisene; 2 vi må vist hellere reise
en balk imellem I andre to slagsbrødre)

(v-pr~t)

/384/

[538] og (konj) , og (konj) de (pron-ubest) skulle

/385/

(539] jo (adv) være (v) så (adv) stram (a-p1)

/386/

[540] når (konj) - ned (adv) ad

/387/

[540] sådan (aov) at (konj)

/388/

[542] skulle (v-præt) jo (adv) Ikke (aov) tage (v) lmoo (adv)

/389/

[542] xhase (s-pl-bf) af (præp) ae (pron-obllk) • ja (interJ)

(pr~p)

xsvlngeltr~

1

at (konj)

en (art-m) bakke (s-m)
(s-pl-bf) de (pron)

Oversættelse:
og de (dvs. skaglerne) skulle jo være så stramme, at når (det gik) ned ad bakke ... sådan at
svingeltræerne de skulle jo ikke tage imod haserne af dem (dvs. hestene), ja.
Figur 12. Ca. 100 bånd fra instituttets samling er udskrevet i normaliseret form. Tekstens ord
gengives som glose + ordklasse + bøjningsform (samt * for mere sjældne dialektord).
Normaliseringen muliggør elektronisk behandling, f.eks. alfabetisk og topografisk listning af
ord og bøjningsformer.
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ORD PRÆPARERING
SVINGE

v
v
v

V-PRÆT
V-PRÆT
V-PRÆT
V-PTC
SVINGELTRÆ
S-PL-BF"
SVINGLE
S-P L

LINIE TRIP BAND SOGN
665
155
107
852
349
381
136

547
211
151
680
389
414
183

460
334
344
63
307
307
99

1229A
1527
1535
1994
2501
2501
1182

387 540 632 1259
75 105 371 2153

Figur 13. Udsnit af en alfabetisk ordnet liste over de *-markerede ord i samtlige instituttets
båndudskrifter. For den enkelte ordform er anført (kolonnevis i denne rækkefølge):
linjenummer i udskriften, triptæller-reference til båndet, båndnummer, topografisk
sognenummer. Listen anvendes som supplement til det øvrige redaktionsmateriale og viser,
hvor en udtale kan efterhøres i påkommende tilfælde.
III Jysk Ordbogs "sikre" kilder

O

(markeret med • i artiklerne)
Sogne, hvorfra Jysk Ordbog
har besvarelse af mere end H>D·~ _ 0
S spørgelister

_.,.,,

Figur 14. For hele det centrale ordforråds vedkommende hviler Jysk Ordbogs oplysninger
først og fremmest på to hinanden supplerende kildetyper: l) de "sikre" kilder (med dækkende
lydskrift og grundige ordforklaringer, optegnet af filologer eller trænede lokalfolk), 2) det
store antal spørgelistebesvarelser (som på trods af mangler og evt. fejl i den enkelte besvarelse
tilsammen giver et sikkert billede af ords, udtalers og betydningers geografiske udbredelse).
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Bilag l

29 JAN.1990

JYSK ORDBOG
SPØRGELISTE

DB

1. Kendes i Deres dialekt ordet at dominere?
Hvordan udtales det? (domenijr, domen!er,
domen~er, el. anderledes)
Hvad betyder ordet? (larme, skælde ud, bande, el. andet)
Giv eksempler på ordets brug.

12 8 6 4

å doamå'ni'r;

hanj •war let domma'ni'rånA • han var lidt dominerende;
men: hanj 'banj.t å tu'ni'ra • han
bandte og turnerede ?/tordnede ?
(skældte ud)

jo 'mi,r jo 'bæj.r J des 'mi.r des
'bæj.r ; jo 'kål)år"cå som i: op)
2. Hvad hedder i Deres dialekt udtrykket
jo 'bæj.r • jo værre jobedre ; jo
"jQ mere litl bedre"? (jo mejer des bejer;
•wæ.r
des 'bæj.r • jo værre des bedes mijer es beer; je mee je bee; i mier i bæjer; re 1 (og
vist også andre kombinatioel. anderledes)
ner efter humør og behov)
Skriv udtalen af hele udtrykket.
3. Hvad hedder~ i Deres dialekt? (dræt,
dræht, dreet, tøw, tæw, ty, el. andet)
Gengiv ordets udtale i sætningen
"Se nu at få lagt ID:Æ1 l 1!ti på hesten!"

'sij' •no å fo lå 'drat po •håjstån
A

a:y:--·-dl:."fit---::-f"tØj _______________ _
4. Kan ID:Æi i Deres dialekt bruges i en eller
flere af følgende betydninger?
(a) foer (i tøj)?
(b) spor efter noget (f.eks. efter en harve)?
(c) indhaling af vod?
(d) arbejdsperiode (før der holdes pause)?
(e) opdræt (af kvæg)?
(t) nakkedrag?
Giv eksempler på brugen.

b). kendes ikke

kendes ikke
opdræt • 'åpfennen~ (opfedning ;
eks.:"wi føj. 'få.m 'kal. •åp åm
•o'ra = vi opdrættede fem kalve
om året
d). en arbejdsperiode .. l!. '~i'
f). et nakkedrag huskes af 90-årig
som: å 'drag

-------------4-------------------

5. Kendes i Deres dialekt ordet at djævle e!.
at~ (i en forbindelse som "bande og
djævle", "djævles med nogen el. noget")?
Hvordan udtales ordet? (døwwl, dæwles,
dywles, el. anderledes)
Hvad betyder ordet? (bande, skråle op, kives
med, trækkes med, tumle med, el. andet)
Giv eksempler på ordets brug.

'no wel a 'ejk 'daw.l~s •mæ'å
'långgår m nu vil jeg ikke mase/
tumle/trækkes med det længere '

Spørgelistebesvarelse indsendt 1990 af Anders Fisker (Hanherred). Den anvendte lydskrift
dækker i næsten alle henseender dialektens fonematiske struktur.

338

ORDLISTER

Bilag 2

1
opslagsform

ordkl.

l.basse'ralle
2.basse'ralle
bass+eret
basse'rok
basse'rolle
basse'rone
basse* skaff+er
basse*spyd
bassevak
l.bass+i(e)
l.bass+i(e)
2.bass+i(e)
2.bass+i(e)

v
adj
s
s
s
v
v
v
v

betydning, /brugssfære/ udbredelse kilder spørge!.
larm, gilde
larme
befængt med lus
/fugl/
snurretop
stort gilde
(ved gilde)
bjørnespyd
/spøg! kæleord for barn
l) gå med besvær
2) søle sig til, svire
l) gasse sig
2) rode, lave uorden

J
NØ
NN,NØ
NN,MV
NØ
SS
MØ
MV
NN
NN,NØ,MV
MV
N,M
MV

3
l
2
2
l
l AÅ29
l
l
l
2 AÅ27,Zl2
2
3
l

2
afledn.end.

opslagsform

ordkl.

+i(e)
+i(e)
+i(e)
+i(e)
+i(e)
+i(e)
+i(e)

af*græss+i(e)
2.bass+i(e)
2.bass+i(e)
l.bass+i(e)
l.bass+i(e)
3.bass+i(e)
duss+i(e)

v
v
v
v
v
v
v

betydning, /brugssfære/

udbredelse

afgræsse
l) gasse sig
2) rode, lave uorden
l) gå med besvær
2) søle sig til, svire
/leg! (i remse)
gå med små skridt

MØ
N,M
MV
NN,NØ,MV
MV
MV
M

3
/brugssfære/

opslagsform

/fugl/
/fugl/
/fugl/
/fugl/
/fugl/
/fugl/

ordkl.

betydning

udbredelse

bakke*svale
bakke*ugle
banke*fugl
bartel*fugl
basse'rok

/fugl/
/fugl/
/fugl/
/fugl/
/fugl/

N,M
NN,NV
NØ
MØ
NN,MV

bassurni

/fugl/

NN

Udsnit af: 1. Liste over ordforrådet i Jysk Ordbog. 2. Liste over
forekomsten af afledningsendelser; +i(e) og +ie optager i alt 170
linjer. 3. Liste over brugssfærer; fuglenavne (præpareret /fugl/)
optager i alt 1196 linjer.

Som arbejdsredskab for redaktionen og til orientering for andre interesserede er der udarbejdet
en liste over ordforrådet i Jysk Ordbog (pkt 1). Listen rummer kortfattede betydningsangivelser (i visse tilfælde blot en henvisning til betydnings- el. brugssfære, markert l 1),
desuden summarisk angivelse af udbredelsesområderne samt kildernes mængde (l = l kilde,
2 =2-10 kilder, 3 = 11-50 kilder, 4 = over 50 kilder); endelig angives det, om ordet har været
efterspurgt på spørgeliste. Opslagsformerne i listen er præpareret sådan, at der har kunnet
udarbejdes særlige lister over afledninger og 2. sammensætningsled såvel som over
betydnings- og brugssfærer. I pkt. 2 ses et udsnit af listen over afledninger på -ie (i alt 170
linjer), i pkt. 3 et udsnit af listen over fuglenavne (i alt 1196 linjer).

