Er rejti jysk på vej frem?
Alle danskere kan høre, at Søren Vester fra DR’s tv-program Søren
Vesters Have kommer fra Jylland. Ja, nogle seere vil måske have
svært ved at forstå ham. Søren bor tæt ved æ fyw’r, og han taler
sit jyske på landsdækkende tv, sådan helt naturligt. Uden undertekster. De store sproglige kontraster mellem egnene i Danmark er
ellers ved at forsvinde, og de næste generationer taler et dansk, der
lyder mere og mere leverpostejsfarvet. De unge vil hellere tale rigsdansk – en variant af dansk, som ikke afslører, hvor de kommer fra.
Men alligevel finder jysk vej ind i reklamer for Suzuki, i biograffilmen
Onkel og i DR’s primetime. For slet ikke at tale om juni måneds
Tænkepause nummer 100 af skabsjyden Inger Schoonderbeek
Hansen, som faktisk ved noget om jysk, det sprog, jyderne taler, og
som de har gjort i tusind år. Den handler kort og godt om jysk. Om
hun duer til noget, det ve’ a æ’t, men Jysk er nu noget særligt, for
den markerer ti år med ti Tænkepauser om året. Ka do håw· e.
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“Jysk er det sprog, jeg hørte, når min familie og jeg holdt sommerferie
oppe i Salling, Midtvestjylland. Min mor er hollænderbarn, og hun lærte
det dansk, hendes plejefamilie taler, jysk. Jysk kan lyde ret så forskelligt,
afhængigt af hvor i Jylland du befinder dig. Jysk har også en lang forhistorie, der fortæller en masse om, hvem jyderne er, og hvilken rolle deres
dialekt spiller både før og nu. “
– Inger Schoonderbeek Hansen
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JYSK er nr. 100 i serien Tænkepauser.
Alle bøger i serien fås også som lyd- og
e-bøger og kan købes i abonnement på
forlagets hjemmeside

INGER SCHOONDERBEEK HANSEN
Inger Schoonderbeek Hansen er lektor i dansk sprog ved Institut
for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Hun er optaget
af det jyske sprogs udvikling og redaktør på Jysk Ordbog ved Peter
Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning.
DEN 7. JUNI OPFØRER NØRREBRO TEATER TÆNKEPAUSEN LIVE.
KOMIKER OG JOURNALIST SEBASTIAN DORSET ER VÆRT FOR
MONOLOG OG LEVENDE TALKSHOW. OPLEV OGSÅ TÆNKEPAUSER
LIVE DEN 9. JUNI PÅ ODENSE TEATER OG DEN 14. JUNI PÅ AARHUS
TEATER.

