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 Sproget . . .
 For mig er sprogets klang min moders stemme
 kort og klart som hammerslag
 med venligt sving.
 Hver glose blank og rund og god at ta’ på
 alle skarpe kanter slidt
 ved hverdagsbrug.
 De grønne marker, det krappe sund,
 blå solskinstimer og månens segl
 alt det har også ret. Hver ting til sin tid.
 Ord skal være redskab først
 og så musik.

 Hør jydens seje stød. Hør øernes syngen.
 Hør Køvnhavnerdrengens a
 når han sir far.
 Det’ livets tumleplads, det’ sprogets havstok.
 Her bli’r talen skuret til
 og vasket ren.
 Det fine mennske, det sjældne digt
 - la’ dem beholde det skrevne ord.
 Men det er brugsværdien, i din og min mund
 sproget står og falder på: 
 Det talte ord.
   

   

   POUL HENNINGSEN,
   1936
 
 

Hvad skal vi med det 
danske sprog?
Når denne vintersæson rundes af i marts  bliver 

det med en gæst, som i hele sin karriere har 
beskæftiget sig med det danske sprog.

Gæsten er professor Jørn Lund, direktør for Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab, der vil fortælle 
os om vores modersmål, som gennem århundreder 
er stykket sammen af påvirkninger fra både græsk, 
latin, tysk, fransk og engelsk. Jørn Lund stiller 

spørgsmålet: ” Skal vi ikke bare sige pænt tak for 
1000 års tro tjeneste til det danske sprog – og så tage 
for os af engelsk, kinesisk og andre sprog med større 
rækkevidde?” 

– I en tid, hvor ordet globalisering bruges i tide og 
utide, er det vigtigt at gøre sig klart, hvilket funk-
tioner sproget har for den enkelte og for samfundet. 
Det sproglige Danmarkskort har ændret sig radikalt i 
1900-tallet, dialekterne viger og udtale og ordforråd 
ændrer sig konstant.

I stedet for at bekymre og jamre over sproget, skal 
vi ifølge Jørn Lund meget hellere glæde os over de 
muligheder, det giver den enkelte og fællesskabet. 

”Vi har hele vores kultur- og materialhistorie med 
os i sproget. De ord, der er i sproget, spejler, hvem vi 
har lært noget af, hvem vi har handlet med, hvem der 
gav os kristendommen o.s.v. Kristendommen kom 
sydfra, teatersproget er franskpåvirket – det er derfor 
vi er til premiere, hører lyde fra kulissen og ser en 
debutant.”

Jørn Lund modtog i 2009 Modersmål-Prisen for 
bl.a. et langt livs virke for at udbrede kendskabet til 
det danske sprogs muligheder og for med sin viden-
skabelige baggrund, store lydhørhed og skarpsindig-
hed at kunne kommentere og registrere ændringer i 
det danske sprog – ikke altid med en ukritisk kærlig-
hed til modersmålet.

Professor og direktør for Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab, Jørn Lund er sæsonens sidste gæst.



Jørn Lund er forfatter til en række artikler og 
bøger om sprog og sprogpolitik, og er helt aktuel 
med bogen ”Dansk i Nullerne”, som udkom i be-
gyndelsen af denne måned, og hvor Jørn Lund tager 
temperaturen på det danske sprog i det nye årtusinds 
første årti.

Mød Jørn Lund i Græse gl. Skole, hvor han den 
16. marts kl. 19.30 med sit oplæg om det danske 
sprog (vi kunne jo passende betegne det som en 
tilstandsrapport) også vil lægge op til en spændende 
debat.

 Foredraget begynder kl. 19.30
 – husk at dørene først åbnes kl. 18.45.

   Forhåndstilmelding:
   Senest mandag d. 14. marts kl. 18

   Navn:

   Tlf.:

   Træffes bedst ml.:

   Reservation kan også foretages via mail:

    Sigerslevvester@foredragsforeningen.dk
   Husk at oplyse dit medlemsnummer.

   Tilmelding via mail bekræftes altid med svarmail,
   så du er sikker på, at vi har modtaget din tilmel-
   ding/henvendelse.

Bestyrelsen 2010/2011
Formand Jan Sjøstrøm
Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106 - jbs1@pc.dk

Næstformand Anne-Lene Petersen
Langelinievej 18, Sigerslevøster - 3600 Fr.sund
Tlf. 4828 8477 - alp@langebaek.com

Kasserer Margit Juel
Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 5122 5177 - margitjuelj@mail.dk

Sekretær Hanne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2532 5099 - ha-munch@hotmail.com

PR-ansvarlig Mogens A. Andersen
Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 6017 5795 - moan1943@gmail.dk

Anne Bille
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224 - annebille@privat.dk

Arne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2217 1326 - ha-munch@hotmail.com

Helle Sjøstrøm
Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106

Lisbeth Holmgren
Langelinievej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 5132 9628

Thorkild Petersen
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224

Kirsten Lund
Sigerslevvestervej 25 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4670 - kirsten-lund@jubii.dk

Arne Hansen
Sigerslevvestervej 25 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4670 - piphans@vip.cybercity.dk

Michael Pedersen
Geerslettevej 10
Sigerslevøster - 3600 Frederikssund
Tlf. 2681 8356 - michael@solvanggaard.dk

Otto Pedersen
Gulspurvevej 7 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6927 - ottop@petersen.mail.dk

Tak for opbakning
og stort fremmøde
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til såvel 
mangeårige som nye medlemmer for jeres store 
fremmøde i den snart forgangne sæson. Det luner 
– også når pladsen i salen er lidt trang, at I finder vej 
til den gamle skole langt ude på landet og tager så 
vel imod bestyrelsens program.
I sommerhalvåret tager bestyrelsen fat på planlæg-
ningen af næste vintersæson, og vi har allerede gode 
forslag til, hvad den kunne indeholde, men vi modta-
ger altid gerne inspiration fra medlemmerne – så har 
du en god idé til foredrag, så send os en mail inden 
26. april:

Sigerslevvester@foredragsforeningen.dk



Der var fuldt hus til naturvejleder Jørgen 
F. Mortensens foredrag/happening, »Ud  
mæ’ de gamle, nervepiller eller  skval-
derkål«. Ikke et øje var tørt. og vi blev 
alle i høj grad aktiveret både mentalt og 
fysisk. Publikum kvitterede med stående 
ovationer, hvilket sjældent forekommer.
En aften, der vil gå over i foreningens 
historie, som en af de meget store 
oplevelser.
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