
Ill. 7: St. Croix (efter Larsen, 1940, s. 29)

2 Magens og Oldendorp

I dette kapitel vil jeg sammenligne Magenses grammatiske frem-
stilling med den fremstilling, der findes hos Christian Georg Andreas
Oldendorp i hans missionshistorie (Oldendorp 1784, 1995 og 2000).

Disse to grammatikker beskriver, så vidt vides, som de eneste fra
den tid det på de dansk-vestindiske øer talte nederlandske kreol, hvor-
for jeg ved en sammenligning af de to værker vil forsøge at se, om de to
forfattere er blevet påvirket af hinanden.

Joachim Melchior Magenses grammatik blev udgivet i København
i 1770, efter at Magens d. 24. marts 1769 havde dedikeret bogen til Otto
Thott, som blandt meget andet var første general-kirke-inspektor. I de-
dikationen til sin grammatik skriver Magens, at han forfattede den som
tidsfordriv (Magens 1770, s. A3).

Oldendorp forfattede — efter at have været på de dansk-vestind-
iske øer fra 22. maj 1768 til 23. oktober 1769 — et manuskript til sin mis-
sionshistorie på ca. 3000 sider. Men på grund af værkets længde blev
det redigeret og forkortet af Johann Jakob Bossart og udgivet i 1777 på
kun 1100 sider.

Denne udgave blev i 1784 oversat til dansk i kraftigt forkortet form
til trods for det i titlen lovende “Fuldstændigt Udtog”. Og i 1987 udgivet
uforkortet på engelsk af Arnold R. Highfield og Vladimir Barac, og
endelig udgivet og kommenteret på tysk i 1995. Af det tyske original-
manuskript er første bind udgivet i 2000 af Meier med flere (Oldendorp,
2000), og andet bind er undervejs.

Jeg vil her beskrive såvel den samtidige danske oversættelse, den
nutidige tyske samt det originale tyske manuskript.

Oldendorps værk er ikke primært en grammatik; men er en beskri-
velse af forholdene omkring de tyske herrnhutters mission i Vestindien.
Første del af Oldendorps store værk beskriver forholdene ud fra geo-
logiske, meteorologiske, biologiske, sociologiske og altså også lingvi-
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2. Magens og Oldendorp

stiske forhold; mens den anden del er en historisk beretning om mission-
en fra dens grundlæggelse på de vestindiske øer til 1769.

2.1 Opbygningen af Magenses grammatik

Efter indledning og dedikation på de første 8 sider består Magen-
ses grammatik af to dele: først en egentlig grammatik på 25 sider og
derefter eksempler på brugen af det kreolske sprog i form af ordsprog
og opstillede samtaler på de resterende 47 sider.

Selve grammatikken er opdelt i 3 hovedafsnit, som med Magenses
termer omhandler henholdsvis 1)grammatiske regler, 2)numeralier og til
sidst 3)adverbier, hvorunder findes præpositioner, konjunktioner, inter-
jektioner og exklamationer.

Eksempeldelen består af 14 afsnit, hvor det første er en række kre-
olske ordsprog og talemåder og de resterende 13 en række opstillede
samtaler på kreolsk mellem forskellige personer såvel hvide som slaver.
Den første af disse samtaler strækker sig over 15 sider og er en samtale
mellem en kateket1 og en slave; en del af denne er en genfortælling af
begyndelsen af 1. Mosebog. De resterende 12 afsnit er samtaler af
verdslig art.

2.1.1 Den grammatiske del

Grammatikken indledes med to ganske korte afsnit om udtalen,
der i afsnit 1 blot noterer, at hvert bogstav har sin fulde lyd, som på
dansk — hvad der hverken passer for dansk i dag, hvor hvert bogstav
har flere udtaler afhængig af den sproglige kontekst, eller på Magenses
tid, hvor samme gjorde sig gældende (Skautrup 1944-68, bl. a. bd. II,
s. 321-332).

Eneste undtagelse er ifølge Magens ‹v›, der udtales [f] som på ne-
derlandsk, hvorfor også ‹w› bruges for [v], som på højtysk.

I afsnit 2 forklarer Magens, at hvad han kalder “diphtongis” (‹Aa›,
‹Ae›, ‹Ee›, ‹Je›, ‹Ji›, ‹Oo›, ‹Uu›, ‹Ue› og ‹Ye›), er en markering af, at det
første bogstav er langt. Jeg formoder, at Magens med ‹J› har ment ‹I›,
eftersom han ikke benytter det store ‹I› nogen steder i den kreolske tekst,
og i den danske tekst, der er trykt med fraktur, også kun benytter ét tegn
for det store ‹I› og ‹J›. I de små bogstaver skelner Magens såvel i den
kreolske som i den danske tekst mellem ‹i› og ‹j›.

I tabel 1 har jeg anført de ord med ‹je›, som findes i eksempeldelen
af Magenses grammatik, og i tabel 2 de ord, der findes med ‹ie›. Begge
tabeller er sorteret alfabetisk.

1 Betegnelsen for dem der underviste slaverne i kristendom.
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Tabel 1: Ord med ‹je›.

beetje ‘smule’ Bejer ‘bær’ Blommetje ‘blomst’
Boontje ‘bønner’ Bordier-Lobbetje

‘broderede manchetter’
Borsje ‘smæk’

Butje ‘bror’ Consciensje
‘samvittighed’

Dooje ‘død’

Ejerstryf ‘æggekage’ guje ‘gode’ Gujen ‘god’
Hutje ‘hat’ jeet ‘spise’ kleintje ‘lille’
Lamuntje ‘lemon’ Lobbetje ‘manchet’ Meisje ‘pige/jomfru’
Negje ‘kusine’ Notisje ‘opdagelse’ Purgasje

‘purgation [renselse]’
qwaeje ‘ond’ Ribbentje ‘ribben’ Spelletje ‘spil’
Wajer ‘vifte’ Wandeltje

‘spadseregang’

Tabel 2: Ord med ‹ie›.

Barbier ‘barber‘ Batterie ‘batteri=sirup‘ Bedieing ‘embede‘
bedrieg ‘bedraget‘ belief ‘behager‘ Bier ‘øl‘
Bierman ‘nabo‘ blie ‘glad‘ blief ‘blive [FUT]‘
Blieskap ‘glæde’ Bordier-Lobbetje.

‘broderet manchet‘
Brokkie ‘levning‘

Consciensje
‘samvittighed‘

dabie ‘derhos‘ Dankie ‘tak‘

Dassie ‘halsklud‘ die [ART] diemaek ‘fordi‘
dien ‘tjene‘ Diener ‘tjener‘ Dievels ‘djævle‘
Diffie ‘due‘ Dominie ‘[?]‘ drie ‘tre‘
Familie ‘familie‘ fordiemaek ‘fordi‘ Ganganie ‘tosse‘
gief ‘give‘ hie ‘her‘ hieso ‘her‘
Hoffie ‘have‘ Jellie ‘[2PPL]‘ Kassavie ‘cassavie‘
Koppie ‘kop‘ krieg ‘modtog/blev[?]‘ kries ‘grædt‘
Kukkie ‘kager [PL?]‘ lie ‘lide‘ Lief ‘liv‘
lief ‘elske‘ Liefde ‘kærlighed‘ Liefste ‘kæreste‘
Liefte ‘kærlighed‘ lieve ‘kære[ADJ]‘ liever ‘heller‘
magasien ‘magasin‘ mie ‘jeg/mig/min‘ mussie ‘stor/mange‘
na bittie ‘udenfor‘ Natier ‘natur‘ natierlik ‘naturlig‘
Negocie ‘handel‘ niet ‘ikke/intet‘ Olie ‘olie‘
parie ‘føder‘ Pien ‘pine‘ Plesier ‘fornøjelse‘
Porcelien ‘porcelæn‘ Priester ‘præst‘ Radies ‘radiser‘
rie ‘ride‘ sellie ‘deres‘ Sie ‘silke‘
sie ‘[POSS]‘ Skiffie ‘skuffe‘ skrief ‘skrive‘
snie ‘skåret‘ Snier ‘skrædder‘ Snif-Doosie ‘snusdåse‘
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Soopie ‘rom‘ Spiegel ‘spejl‘ stier ‘sendt‘
Strikkie ‘sløjfe‘ Sussies ‘medister‘ Syffie ‘søster‘
tien ‘10‘ verdien ‘fortjene‘ verdienen ‘fortjent‘
Verdienste ‘fortjeneste‘ verherliek ‘helliggøre‘ Verkie ‘svin‘
Vieant ‘fjende‘ Viggie ‘figen‘ vrie ‘fri [V]‘
vrie ‘fri‘ Vrienskap ‘venskab‘ Vrient ‘ven‘
waerbie ‘hvorved‘ wie ‘hvem, som‘ Wien ‘vin‘
wies ‘vise‘ Wiesdom ‘visdom‘ wissiwassie ‘nonsens‘

Jeg mener, at tabellerne 1 og 2 klart viser, at det er vokalen ‹i›, som
Magens forlænger med tilføjelse af ‹e› og ikke konsonanten ‹j›.

I afsnit tre viser Magens hvorledes navneordenes deklination fo-
retages med partikler i stedet for med endelser, hvorfor Magens heller
ikke mener, at der egentlig er tale om en deklination.

Han viser med en række eksempler hvorledes “nominativ” følger
efter kendeordene een  ‘en/et’ og die ‘den/det’, og at “genitiven” enten
følges af sie ‘sin/sit/hans/hendes’ som i eksempel 1, eller følger efter
van, som i eksempel 2.

Analyserne og de danske oversættelser i alle mine eksempler er
mine egne. En forklaring på forkortelser findes i kapitlet “Formater og
forkortelser”.

Eksempel 1: Genitiv fulgt af sie.

Een Man sie Vrou
INDEF.ART mand POSS kone
‘En mands kone’

Eksempel 2: Genitiv efter van.

Die Vrou van die Man
ART kone PRÆP ART mand
‘Den mands kone’.

I sit eksempelmateriale har Magens dog kraftig overvægt af den-
ne sidste type, som det kan ses af tabel 3 og 4 nedenfor.

Dernæst vises, hvorledes “dativ” følger efter na:

Eksempel 3: Dativ efter na.

Wies dat na mie
Vis PRON PRÆP 1PPL
‘Vis det til mig’.
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“Akkusativen” er som “nominativen” — altså uden nogen foran-
dring. Og før “vokativen” benyttes det personlige stedord (Ju Jong, ‘Du,
dreng’), og det sidst beskrevne fald er “ablativ”, der følger efter van.
“Ablativens” forandring er altså alene det, at den står efter et forholds-
ord, ikke at navneordet ændrer form. I flertal er formerne de samme
som i ental, dog følges navneordet af sender eller sellie. Om mennesker
benyttes begge, mens der om dyr og livløse ting alene benyttes sender. I
øvrigt er sender også det personlige stedord i tredie person flertal, der i
sammenhængende sætninger oftest forkortes til se .

Magens opstiller altså et system som det latinske med flere fald i
navneordene; men i modsætning til på latin er disse fald ikke morfolog-
isk funderede. Et latinsk navneord har i det mindste 6 forskellige former
i de to tal, mens Magenses kreolsk kun har den samme form i alle fald i
begge tal.

Der findes ikke kønsforskel i det kreolske sprog.
Diminutiv kan udtrykkes ved at sætte ordet klein ‘lille’ foran det

pågældende navneord, når det betegner en ting for sig selv. Biordet
beetje ‘lidet’ sættes foran ting, der er del af et legeme og også foran alle
tillægsord. De hvide, som kender til nederlandsk, benytter den neder-
landske endelse -tje. I tabel 1 findes eksempler på de hvides brug af
endelsen -tje.

I afsnit seks skriver Magens, at alle tillægsord er uforanderlige i
alle køn, tal og fald; mens han i afsnit syv skriver, at navneord og til-
lægsord kongruerer i køn, tal og fald — hvad der synes noget overflø-
digt at nævne, når hverken navneord eller tillægsord har mere end én
form.

Tillægsordenes gradbøjning foregår ved hjælp af biordene meer
(2. grad) og meest (3. grad). Endvidere kan en ekstra grad dannes ved
tilføjelse af alteveel, svarende til den danske ‘aller-’. Nogle få tillægs-
ord bøjes med endelsen -ste i tredie grad. Det er dog mest de hvide, der
gør så. Magens giver tre eksempler på bøjningen med -ste: Die moojste
‘den smukkeste’, Die lellikste ‘den styggeste’ og Die fienste ‘det fineste’.

I de følgende tre afsnit, 9, 10 og 11, præsenteres de forskellige
stedord, først de personlige, så det påpegende og endelig de henførende
og spørgende.

De personlige stedord præsenteres i begge tal og fem fald til trods
for, at der ingen forskel findes. Det skal dog bemærkes, at Magens giver
alternative former til første, anden og tredie persons stedord i flertal i
“nominativ”, hvor første person kan have formerne Ons eller Wellie,
anden kan have Jender eller Jellie og tredie kan have Sender eller Sellie.
Om der er nogen betydnings- eller brugsforskel ud over, at wellie, jellie
og sellie kun benyttes i “nominativ”, fremgår ikke af grammatikafsnit-
tet. En gennemgang af Magenses teksteksempler viser ikke nogen for-
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skel ud over, at der ingen eksempler er på brugen af wellie. Endvidere
bemærker Magens, at genitiv i tredie person ental van Hem svarer til
sie; men igen uden at give en forklaring. Af teksteksemplerne, som er
gengivet nedenfor i tabel 3 og 4, viser det sig, at formen med forholds-
ordet van dog næsten kun optræder i den religiøse samtale (der er niog-
tyve2 religiøse eksempler; men kun ét verdsligt), derimod er formen med
sie lige udbredt i begge typer (fire i hver). Den religiøse samtales ek-
sempler er adskilt fra de verdsliges med en vandret streg i tabellerne.

Man kunne have forestillet sig, at der måske ville være en forskel
med hensyn til arten (for eksempel ±levende eller ±menneskelig) af det
ejede i de to konstruktioner; men det er der ikke. Der må derfor snarere
være tale om, at formen med forholdsord er mere formel eller mindre
kreolsk end den uden.

Tabel 3: Magenses genitiver med forholdsord.

Engel van Godt ‘Guds engel’
Beelt van Godt ‘Guds billede’
Woort van Godt ‘Guds ord’
Toorn van Godt ‘Guds vrede’
Son van Godt ‘Guds søn’
Regtveerdigheit van Godt ‘Guds retfærdighed’
Hant van Godt ‘Guds hånd’
Gnaede van Godt ‘Guds nåde’
Gront van Saeligheit ‘saligheds grundvold’
Orden van Saeligheit ‘saligheds orden’
Regtvaerdigheit van Christus ‘Kristi retfærdighed’
Skylt en Straf van Sond ‘syndens skyld og straf’
Magt van Sonde ‘syndens herredømme’
Kint van Godt ‘Guds barn’
Rik van Godt ‘Guds rige’
Orden van Saeligheit ‘saligheds orden’
Gedagten van N.N. ‘N.N.’s tanker’

Tabel 4: Magenses genitiver med sie .

Mie Meester sie ander
Neeger sender

‘Min Mesters andre negere’

Adam sie Sonde ‘Adams synd’
die Boom sie Vrygt ’træets frugt’
Godt sie Hogo ’Guds øje’
Meester sie Skuen sender ‘Mesters sko’
mie Swaeger sie Plantaj ‘min svogers plantage’

2 Der er i tabel 3 kun seksten forskellige sætninger, hvad der er udtryk for, at den samme sætning fo-
rekommer flere gange i Magenses samtaler.
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sie Liefste sie Syffie ‘hans kærestes søster’
N.N. sie Syffie ’N.N.’s søster’

Det påpegende stedord findes kun i én form, die, der benyttes i så-
vel en- som flertal, dog efterfølges navneordet af sender eller sellie i
flertal.

De henførende stedord er: Wie ‘hvem’, der kun bruges om menne-
skelige referenter, og Welk ‘hvilken’, der kun bruges om ikke menneske-
lige referenter, såvel dyr som ting.

Desuden kan ordet Wat ‘hvad’ også bruges, dog mest i spørgsmål
— Hvorvidt det benyttes om både menneskelige og ikke-menneskelige
referenter, oplyses ikke; men en undersøgelse af Magenses eksempler
viser, at det kun bruges om ikke-menneskelige referenter.

Til at indlede spørgsmål benyttes ofte ordet Da  først i sætningen,
hvilket også benyttes i indledningen af svaret. Endvidere benyttes Da
som bekræftende indleder sammen med fordobling af sætningens ho-
vedudsagnsord. Ved fordoblingen er det første af udsagnsordene i u-
bøjet form, mens det andet bøjes. Brugen af Da ses af eksemplerne 4-6. I
min analyse vælger jeg at kalde dette ord (Da ) for en emfatisk partikel,
da den optræder fremhævende.

Eksempel 4: Partiklen da i spørgsmål.

Da wie bin daeso?
EMF HVPRON KOP dér
‘Hvem er der?’

Eksempel 5:  Partiklen d a  i svar.

Da mie Vrou bin daeso.
EMF 1PSG kone KOP dér
‘Min kone er der.’

Eksempel 6: Partiklen da med fordobling af udsagnsord.

Da jeet mie ha ka jeet.
EMF spise 1PSG PAST PERF spise
‘Jeg har spist.’

I de følgende to afsnit (12 og 13), der strækker sig over næsten 10
sider, beskriver Magens udsagnsordenes bøjning i de forskellige tider,
måder og personer. Det første afsnit beskriver for Wees ‘at være’, som
Magens kalder det eneste “Verbum Auxiliare” (hjælpeudsagnsord); men
i hans eksempler i disse afsnit fremgår det, at der er flere af denne slags,
idet han i en note nævner, at primært de hvide benytter wort  ‘bliver’
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som et “Verbum Auxiliare”, hvor det føjes sammen med et “participium
passivum”. Magens giver det følgende eksempel:

Eksempel 7: wort som “Verbum Auxiliare”.

Christus ha wort gebooren van die Maegt Maria
Kristus PAST KOP født PRÆP ART jomfru Maria
‘Kristus blev født af jomfru Maria.’

Til trods for, at der ingen forskel er i udsagnsordets form i ental og
flertal og heller ikke i de 3 personer, opstiller Magens hele bøjnings-
mønsteret i alle tider, som det ses i tabel 5 herunder, hvor jeg benytter
Magenses terminologi og eksempler (dog kun 1. person ental, pånær
“imperativus”, der er i 2. person ental):

Tabel 5: Magenses bøjning af udsagnsord.

Form Kreolsk Dansk
Indicativus
Præsens bin Jeg er
Præteritum

Imperfectum
ha wees Jeg var

Præteritum Perfectum ka wees Jeg har været
Præteritum

Plusqvamperfectum
ha ka wees Jeg havde været

Futurum sa wees Jeg skal være
Paulopostfuturum sa ha wees Jeg skal

O: skulle have været
Imperativus
Præsens wees Vær du
Futurum sa wees Være skal du
Conjunctivus
Præterito Imperfecto ha sa wees Jeg skulle være
Infinitivus
Præsens for wees At være
Perf. og plusqvamperf. for ha wees /

for ka wees /
for ha ka wees

At have været

Gerundium for lo wees Til at være
Futurum for sa wees At skulle være

Alle øvrige udsagnsord bøjes på kun én måde, og Magens opstiller
igen et helt paradigme med de samme tider og måder som ovenfor,
bortset fra, at der skelnes mellem aktiv og passiv, der har hver deres pa-
radigme. I aktiv er der i forhold til ovenfor tilføjet en paulopostfuturum
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i infinitivus, og i passiv er der tilføjet supinum, participium og paulo-
postfuturum.

Efter paradigmerne giver Magens nogle noter: at le sættes før ud-
sagnsordet i præsens i alle personer; og i Præteritum Imperfectum ved
første person kun i svarende sætninger og ved anden og tredie person
kun i spørgende sætninger.

Det bemærkes at de to bindeord Vor og Dat , begge med oversæt-
telsen ‘at’, styrer henholdsvis Infinitivum og Conjunctivum.

I det næste afsnit (14) vises en række af talordene, såvel ordenstal
som tælletal, hvoraf det ses, at ordenstallene dannes af tælletallene
med tilføjelse af -de , -ste eller -te . Ligeledes dannes 20’erne o.s.v. regel-
mæssigt ud fra ordene for ‘tyve’, ‘og’ og ‘en’ og så fremdeles. I afsnitte-
ne 15 og 16 gives månedernes og ugedagenes navne.

I det næste afsnit (17) opstilles en række “Adverbia” efter deres
klasser; men Magens noterer, at mange af disse også bruges som for-
holdsord og bindeord. Der opstilles i alt 19 klasser, hvoraf nogle blot
indeholder et par ord, medens andre som for eksempel “Adverbia Tem-
poris” strækker sig over flere sider. Alt i alt fylder disse biord godt syv
sider. I afsnittene 18 og 19, der i alt fylder knapt en side, opstiller Ma-
gens uden kommentarer, men blot med danske oversættelser, lister over
forholdsord og bindeord. I det sidste afsnit, der mangler et nummer, vi-
ser Magens nogle udråbsord.

2.2 Opbygningen af Oldendorps grammatik

Den grammatiske fremstilling hos Oldendorp er en del af hans
grundige beskrivelse af de vestindiske øer, deres klima, plante- og dyre-
liv og deres befolkning.

Værket er opdelt i to “dele”, der hver er opdelt i flere “bøger”, der
igen er opdelt i en række kapitler.

I den danske udgave fra 1784 fylder den sproglige beskrivelse blot
fem sider; mens den i den tyske fra 1777 strækker sig over knapt tretten;
hvoraf to viser brugen af det kreolske sprog i en oversættelse af Fader
vor fra Luthers katekismus. I manuskriptudgaven fra 2000 fylder beskri-
velsen 41 sider inklusive godt 8 siders eksempler på det kreolske sprog.

I såvel den danske som de tyske udgaver præsenteres de sproglige
fakta som løbende tekst og ikke opstillet som i Magenses grammatik
med regler og tabeller. Oldendorps iagttagelser er ledsaget af eksemp-
ler og flere steder af vurderinger af det kreolske sprogs formåen, der
mod slutningen optager et helt afsnit.
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2.2.1 Den danske udgave

Beskrivelsen af sproget findes i første dels 34. kapitel under over-
skriften „Om Negrenes Creoliske Sprog” på s. 203 til 207. I forhold til
den forkortede tyske udgave fra 1777, som den naturligvis er en over-
sættelse og redigering af, er der her tale om en på nogle punkter blot
lettere redigering og på andre en noget voldsommere. Til det lettere hø-
rer, at der er knapt så mange eksempler på brugen af de forskellige be-
skrevne fænomener og opstillingen er knapt så overskuelig. Mens det
voldsommere er en meget kort indledning, der mangler oplysninger om
sprogets historie og overvejelser om ortografi og brug. Desuden mang-
ler oversættelsen af Fader vor ganske.

Den danske indledning lyder i al sin korthed således:

„Det Kreoliske Sprog paa de Danske vestindiske
Øer er en Blanding af Dansk, Hollandsk, Fransk,
Engelsk og Spansk, hvortil dog det Hollandske har
givet de fleste Ord. Det Egne derudi bestaaer i Orde-
nes Afbidelse eller Forkortelse, for at befordre Udta-
lens Læthed; saasom i Stedet for lewen, praaten,
politisch, siges paa Kreolsk Leew, Praat, po-
lisch.” (Oldendorp, 1784, s. 203)

Oldendorp nævner med den danske oversætters terminologi følg-
ende ordklasser i sin beskrivelse. I parentes de nutidige danske betegnel-
ser:

• Hovedord (navneord),
• Artikler (kendeord),
• Adjectiver (tillægsord),
• Personernes pronomen (personlige stedord) og
• Tidord (udsagnsord)
Oversætteren har altså primært valgt at benytte en dansk gram-

matisk terminologi, men blander den med latinsk, hvilket specielt ses i
behandlingen af udsagnsordene.

Der er kun ét kendeord die, der benyttes som det bestemte kende-
ord i både ental og flertal.

Navneordene viser ikke kønsforskel, og heller ikke morfologisk
flertal, idet det dannes ved at føje det selvstændige ord sender efter
navneordets grundform. Her har oversætteren udeladt en væsentlig
detalje hos Oldendorp, der i de tyske udgaver også beskriver en morfo-
logisk flertal dannet med -s.

Der er ikke morfologisk fald i navneordene; hensynsfald og ejefald
markeres med partikel/forholdsord foran ordet. For hensynsfalds ved-
kommende med na og ejefalds med van.
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Tillægsordene gradbøjes som på dansk i nogle tilfælde morfolog-
isk og i andre med partikel.

I de personlige stedord findes der kun én til tredie person ental, og
der er således ikke forskel på ‘han’, ‘hun’, ‘den’ og ‘det’, derimod er der
både en lang og kort form i flertal både i anden og tredie person: jen-
der/jen og sender/sen. Hvorvidt der er forskel i brugen eller betydning-
en af de to parallelle former, fremgår ikke.

Udsagnsordene har ikke morfologisk tids- og mådes-bøjning; men
bøjes ved hjælp af en række partikler foran udsagnsordet. Eneste und-
tagelse er ‘være’, der har formen ben i nutid og i alle andre tider og må-
der wees.  Først skrives der, at udsagnsordet i nutids fortællemåde bru-
ges uden partikel, siden modificeres det til, at der ofte sættes en partikel
le efter det personlige stedord i nutid, hvad der vel er det samme som at
sige, at der før udsagnsordet står en partikel le i nutid, når alle eksemp-
lerne viser [personligt stedord] + le + [udsagnsord]. En mulighed, som
jeg ikke undersøger, er, at der på kreolsk var forskel mellem stative og
non-stative udsagnsord.

I tabel 6 findes en oversigt over udsagnsordenes tider og de dertil
anvendte partikler.

Tabel 6: Udtryk for tid og måde i dansk udgave af Oldendorp.

Tid/Måde3 Partikel Eksempel Betydning
Præsens (le) mi le see jeg siger
Imperfectum a mi a ha jeg har haft
Perfectum ka mi ka ha jeg havde
Plusqvamperfectum a ka mi a ka ha jeg havde haft
Futurum sal mi sal ha jeg skal have
Konjunktiv moe/moet [Intet eksempel]
Gerundium voor voor ha til at have
Passiv kom kom bederf blive fordærvet

Ordet voor  kan endvidere bruges som mærke for navnemåde i
sammensatte udsagnsord, som i eksempel 8 herunder:

Eksempel 8: voor som mærke for navnemåde.

mi no kan voor lees,
1PSG NEG kunne INF læse
‘jeg kan ikke læse.’

For at udtrykke passiv kan handlingen omskrives til en anden aktiv
(han bliver overalt elsket —> Alle have ham kjer), hvor der benyttes et

3 Terminologien her er den danske oversætters.
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hjælpeudsagnsord kom  svarende til det danske ‘bliver’ som vist i tabel 6
ovenfor. Man kan også benytte hjælpeordet fra perfectum ka , som i ek-
sempel 9:

Eksempel 9: k a  som passivs hjælpeudsagnsord.

Die Meester no ka kleed
ART herre NEG PERF påklæde
‘Herren er ikke påklædt”.

En mere direkte oversættelse må være: ‘Herren havde ikke klædt
[sig på]’.

Endvidere skrives i denne udgave af Oldendorp, at man også kan
benytte sal ka, men det gives der ikke noget eksempel på.

For at give sætningen eftertryk gentages dens udsagnsord senere i
samme sætning.

Hjælpeordet i perfektum, ka , benyttes ofte i stedet for ben, som for
eksempel i:

Eksempel 10: k a  i stedet for ben.

mi ka [i. st. f. ben] moe
1PSG PERF [i. st. f. KOP] træt
‘jeg er træt’

Ordet ‘at’ udelades ofte, som på engelsk, skriver Oldendorp (1784,
s. 205); en påstand af hvilken det ikke fremgår, hvorvidt det er navne-
mådens kendeord voor  (‘at spise er sundt’) eller bindeordet dat (‘han
sagde, at han ville vaske op’). I originalmanuskriptet (Oldendorp 2000,
s. 703) vises, at det er bindeordet.

De personlige stedord er ens i alle fald, og der findes ikke særlige
ejestedord. Det kan umiddelbart give flertydige sætninger, som dog gø-
res entydige af sammenhængen, altså ordstillingen.

Om syntaksen skriver Oldendorp:

„Ordenes Construction kommer næsten ganske
overens med det Franske Sprogs, og nærmer sig
meest til Begrebernes naturlige Orden” (Oldendorp
1784, s. 205)

I slutningen af den danske udgave findes Oldendorps vurdering af
såvel sproget som sprogbrugernes formåen. Slaverne kritiseres for at
tale sproget for hurtigt og sjusket, men de er undskyldte med, at deres
afrikanske sprog udtales ligedan. Sproget egner sig ikke godt til at blive
brugt til foredrag, specielt religiøse, for dertil „er dette Sprog ikke rigt,
ikke bearbeydet nok.” (Oldendorp, 1784, s. 207). For at kunne bruges til
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den slags, mener Oldendorp, at der kræves tilførsel af fremmede ord
udover en mere bestemt måde at bøje på.

Til trods for at det kreolske sprog i denne beskrivelse ikke udviser
morfologiske fald, omtales de alligevel. Det er jo bl. a. også det, Olden-
dorp ønsker med bedre bøjningsmønster, og vel også med ønsket om
større variation i de personlige stedord, således at ikke kun ordstillingen
skal vise kasusroller.

Efter gennemgangen af denne meget forkortede udgave af Olden-
dorp, viser Magenses og Oldendorps fremstillinger sig for forskellige til
at være påvirkede af hinanden; men efter gennemgangen af såvel Bos-
sarts tyske udgave som Oldendorps originalmanuskript, vil jeg komme
med en nærmere sammenligning i afsnit 2.3.

2.2.2 Bossarts forkortede tyske udgave

I denne udgave fra 1777, som jeg benytter i en udgivelse fra 1995,
findes beskrivelsen af det kreolske sprog i del 1, bog 4, sektion 9, der
indledes med halvanden sides beskrivelse af det kreolske sprogs op-
rindelse og historie på de vestindiske øer. Det her beskrevne sprog er
det af negrene på Sankt Thomas og Sankt Jan og i en vis udstrækning
også på Sankt Croix talte. Oldendorp nævner, at der findes flere kreol-
sprog baseret på andre europæiske sprog. Sproget opstod på det tids-
punkt, hvor danskernes kolonisation af de vestindiske øer begyndte, som
en blanding mellem de af beboerne talte sprog. Indbyggerne på Sankt
Thomas, som jo var den første ø, danskerne koloniserede, var primært
brandenburgere, der talte plattysk, men der var også hollændere og
franskmænd ud over danskerne. Det kreolske sprog ligner dog neder-
landsk og plattysk mest. Forskellen på disse to sprog og kreolsproget er,
at i kreolsproget er ordene skamferede4 og fejlplacerede i forhold til de-
res oprindelsessprog ud over generelt forkortede. Oldendorp finder dog
ikke disse træk afgørende nok til egentligt at kalde dette kreol for et eget
sprog, men han finder det på den anden side uproblematisk at gøre det
alligevel, når andre, som han ikke nærmere specificerer, har gjort det
længe.

Oldendorp finder ikke, at sprogets struktur har udviklet sig efter
nogen plan — og man kan jo spørge sig selv, om der er noget sprog
overhovedet, når man ser bort fra kunstsprogene som Volapük og Espa-
rento med flere, der har dét. Men siden det kreolske sprog altså ingen
styrelse har haft, og har taget ord fra flere forskellige sprog, så er der

4 Med så voldsomt et ord som det tyske “Verstümmelung” beskrives det (Oldendorp 1995, s. 425).
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heller ikke noget ordentligt skriftsprog. Oldendorp overvejer, om orde-
ne skal skrives, som de bliver det på deres oprindelsessprog, eller om der
skal findes en generel retskrivningsregel, der kan gælde alle ord. Det
første forslag forkastes igen, da mange ord kan komme fra flere af
sprogene; men da de fleste ord er kommet fra nederlandsk, finder Old-
endorp, at man skal følge den nederlandske måde at stave på.

Med hensyn til afkortningen af ordene findes det mest ved ud-
sagnsordene, der for eksempel mister deres for nederlandsk almindelige
endelse -en i navnemåde. Hvad Oldendorp ikke bemærker, er, at det
samme gælder for navneordene, der i flertal på nederlandsk ofte ender
på ‘-en’; men som på kreolsk ikke har morfologisk flertal.

Der findes ikke grammatisk køn i navneordene, og det samme
kendeord die ‘den, det, de, der, som’ bruges i såvel ental som flertal
uden at bøjes i fald. Kendeordet bruges endvidere både påpegende og
henførende.

Heller ikke i navneordene er der markering af fald, og flertal mar-
keres oftest med ordet sender umiddelbart efter navneordet, men kan
også markeres morfologisk med endelserne -en eller -s. Oldendorp gi-
ver flere eksempler; men det er ikke muligt at se, om samme navneord
kan bøjes på flere måder.

Hvad der på andre sprog udtrykkes med fald, udtrykkes lige så
godt på kreolsk uden, skriver Oldendorp, hvormed han altså giver en
enlig positiv vurdering af det kreolske sprog. Der benyttes i stedet for-
holdsordsforbindelser eller ordstilling til bestemmelse af sætningsled-
denes kasusroller.

“Genitiv” dannes ifølge Oldendorp på en af tre måder, som det
kan ses af tabel 7. I denne udgave findes ingen eksempler herpå; men de
findes i det publicerede manuskript (Oldendorp 2000, s. 688-9), hvorfra
jeg har gengivet dem i deres fulde længde i eksemplerne 15-18 i afsnit
2.2.3.2. Her er blot selve ejeforholdet vist.

Tabel 7: Dannelse af genitiv.

Ejers tal former eksempel
en- og flertal ejet + van + N die doeki van die Mama
ental N + si + ejet die Mama si doeki
flertal N + sender + ejet die Mama sender hert

Som det også ses af afsnittet om stedord (afsnit 2.2.3.4) i min gen-
nemgang af Oldendorps manuskript, kan ejerforhold også udtrykkes
med et ejestedord.

“Dativ” markeres kun sporadisk med na, eftersom relationen for-
stås ud af konteksten. Ligeledes markeres “akkusativ” heller ikke. “Abla-
tiven” følger altid efter et forholdsord, selvom Oldendorp ikke mener,
at det er nødvendigt.
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De fleste tillægsord bøjes med partiklerne meer  ‘mere’ og meest
‘mest’, nogle få har morfologisk komparation med -er  og -est. Diminu-
tiv formes med -je eller -tje som på nederlandsk.

Alle udsagnsord på nær ben ‘være’, der i andre former end nutid
har wees , har samme form i alle tider og måder. Der skelnes mellem ti-
der og måder ved hjælp af partikler (hjælpeudsagnsord). Der gives i
denne udgave nogle flere eksempler på de enkelte tider og måder end i
den danske udgave; men ellers adskiller præsentationen sig ikke.

Det nævnes endnu en gang, at de personlige stedord kun findes i
én form; men i modsætning til i den danske udgave gør Oldendorp her
opmærksom på, at stedordet i tredie person ental em  også har en eje-
form si.

Oldendorp vurderer, at det kreolske system med kun én form i
stedordene er nemt for hukommelsen; men svært for forståelsen.

De i latin og tysk forekommende besværligheder, som Oldendorp
kalder dem, med forholdsord og deres styrelse af fald mangler fuld-
stændigt i kreolsk, eftersom der ikke er nogen morfologisk markering af
fald.

Bindeordene “entweder” ‘enten’ og “zwar” ‘ganske vist’ mangler
på kreolsk; men Oldendorp finder dem ikke nødvendige. Bindeordet ‘at’
(Oldendorp nævner ikke den kreolske form dat) (‘han sagde, at han ville
vaske op’) udelades ofte som på engelsk.

Ordstillingen følger den franske, som Oldendorp finder svarende
til begrebernes naturlige orden.

At kreolsk må have fast ordstilling er for Oldendorp en naturlig
følge af, hvad han kalder sprogets “Armut” ‘fattigdom’. Herefter gives
følgende to eksempler (11 & 12 og 13 & 14) på, hvorledes ordstillingen
bruges som betydningsadskiller:

Eksempel 11: Betydning ud fra ordstillingen, 1a.

die God, die ka maek ons
ART Gud RPRON PERF skabe 1PPL
‘Den Gud, som har skabt os’

Eksempel 12: Betydning ud fra ordstillingen, 1b.

die God, die ons ka maek
ART Gud RPRON 1PPL PERF skabe
‘Den Gud, som vi har skabt’

Eksempel 13: Betydning ud fra ordstillingen, 2a.

wie veracht em
RPRON foragte 3PSG
‘som foragter ham’
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Eksempel 14: Betydning ud fra ordstillingen, 2b.

wie em veracht
RPRON 3PSG foragte
‘som han foragter’

Spørgsmål dannes med samme ordstilling som fremsættende
sætninger; men adskiller sig ved tonegangen, når ikke sætningen indle-
des med et spørgeord.

Herefter giver Oldendorp en række eksempler på særlige kon-
struktioner, hvor nogle ord blandt andet bruges i overført betydning. Li-
geledes vises nogle kreolske talemåder, og endelig inden oversættelsen
af trosbekendelsen vurderer Oldendorp det kreolske sprog.

Sproget er endnu ikke egnet til religiøse anliggender, mener Old-
endorp, der skriver, at man må finde sig i kun at kunne udtrykke det vig-
tigste på en forståelig måde.

Ved indlån af ord og en udbygning af udsagnsordenes bøjning
— herunder etableringen af en passiv — finder Oldendorp, at det kreol-
ske sprog kan blive bedre, således at det kan blive muligt at skrive poesi
og ordentlige oversættelser fra andre sprog (Oldendorp, 1995, s. 434).

Oldendorp mener, at da et sprog ikke er bedre udviklet end dets
talere, er man nødt til at udvide og øge negrenes viden, hvad negrene
gerne vil for at gøre deres sprog bedre. Men det kræver en del (Olden-
dorp 1995, s. 433).

Den her gennemgåede udgave adskiller sig ikke væsentligt fra den
danske udgave, og det er stadig ikke muligt at se, om Magens og Old-
endorp har påvirket hinandens værker.

2.2.3 Det tyske originalmanuskript

Jeg benytter mig her af den i år 2000 af Meier med flere udgivne
udgave af Oldendorps originalmanuskript. Beskrivelsen af kreolsproget
findes her i 1. del, bog 4, §§112-117, s. 681-724 (i manuskriptet: s. 771-
823). Sidehenvisninger henviser fremover til 2000-udgaven, og alle dan-
ske oversættelser er mine egne.

Jeg vil i denne gennemgang primært fremhæve, hvad der adskiller
sig fra fremstillingerne i de forkortede udgaver for at undgå for megen
gentagelse.

Oldendorp bruger i sin indledning noget mere plads på at argu-
mentere for den nederlandske retstavning end i de forkortede udgaver;
men konklusionen er den samme: at nederlandsk retstavning skal benyt-
tes, dog skal ikke-udtalte stavelser også udelades i skriften, således at
det ikke er unødigt svært at læse. (Oldendorp, 2000, s. 685)
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I modsætning til i de forkortede udgaver er her medtaget en be-
skrivelse af sprogets udtale, som jeg gengiver i tabel 8 efter Oldendorp
(2000,  s. 684-85) med hans kreolske eksempler og oversættelser til tysk:

Tabel 8: Vokaludtale i Oldendorps manuskript.

Skrivemåde Tysk udtale Kreolsk eksempel Tysk oversættelse
aa a:, aa, ah klaar, waar klar, wahr
aai ai* som i ‘Bai’ fraai frai, recht, gut
aau au* flaau flau
auw au* gauw gauh, bald
ee e:, ee, eh Heer, meer Heer, Herr, mehr
eeuw som ee+w skreeuw laut schreien
ieu mellem i og ü nieuw neu
oo o:, oo, oh dood, groot, loon tod, groß, lohn
oe u, uh soek suchen
oei ui som i 'pfui' groei wachsen
ooi / oi oi nooit, mooi nimmer, schön
ou au koud kalt
ouw au* betrouw trauen
u ü eller üh skur zerreissen
uu ü: eller üh: uur Stunde
ui eu lui eller luy träge
y ei eller ey lyden Leiden

Om de med * mærkede bemærker Oldendorp, at udtalen er “mehr
gedehnt” altså forlænget. Om de øvrige vokaler noterer Oldendorp, at
de udtales som på tysk; mens han intet nævner om konsonanterne.

På de næste par sider (s. 685-87) gives så eksempler på, hvilke ord,
der er kommet fra nederlandsk, plattysk, nedersaksisk, fransk, engelsk,
spansk, guinesisk5 og dansk. Langt de fleste kommer dog fra neder-
landsk/plattysk. Men ordene er for det meste forkortede i formen og
dækker i betydningen et bredere semantisk felt end på originalsproget.

I sidste afsnit i denne paragraf nævner Oldendorp, at der findes
dialekter blandt de sorte og giver tre eksempler: nogen siger doek andre
doeki eller doekoe “ein Tuch” ‘tørklæde/dug’, nogen grooto  andre groot
‘stor’6 og nogen voeti andre voet  ‘fod’.

I §113 begynder Oldendorp på sin gennemgang af det kreolske
sprog. Han skriver selv, at det ikke skal være en egentlig grammatik
men blot en oversigt over sproget (Oldendorp 2000, s. 688).

5 “Guineischen Sprachen” er vel Oldendorps fællesterm for de på Guinea (Afrikas vestkyst) talte
sprog. Jeg oversætter det til guinesisk.
6 Oversættelse efter Oldendorp (1996).
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I tabel 9 herunder ses med min oversættelse af de grammatiske
termer, hvorledes Oldendorps beskrivelse er ordnet.

Tabel 9: Oldendorps grammatiske fremstilling.

Side Emne
688 Kendeord
688 Navneord
689 Tillægsord
691 Stedord
694 Talord
694 Udsagnsord
700 Partikler
704 Biord
706 Ordstilling
707 Særlige talemåder
710 Ordsprog
711 Opsummering
716 Samtaleeksempler på kreolsk
721 Den kristne trosbekendelse på kreolsk
722 Salmer og salmevers på kreolsk

Som i de forkortede udgaver af Oldendorps beskrivelse benyttes
eksempler fra kreolsk til illustration; men mængden er langt større her.

2.2.3.1 Kendeord

Der findes kun ét bestemt kendeord på kreolsk. Det er die ‘den, det,
-en, -et’. Oldendorp giver så nogle eksempler på, at der hverken er for-
skel i køn eller fald.

2.2.3.2 Navneord

I de forkortede udgaver er eksemplerne på genitivkonstruktioner-
ne pillet ud; men de findes i Oldendorps manuskript på side 688-9, hvor-
fra jeg gengiver dem i eksemplerne 15-18 herunder, først i ental med
henholdsvis forholdsord og ejestedord, så i flertal på de samme to må-
der.

Eksempel 15: Genitiv hos Oldendorp, SG og van.

Die ben die doeki van die Mama
ART KOP ART dug PRÆP ART moder
‘Det er moderens dug’
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Eksempel 16: Genitiv hos Oldendorp, SG.

die Mama si doeki
ART moder POSS dug
‘Moderens dug’

Eksempel 17: Genitiv hos Oldendorp, PL og van.

Mi weet die hert van die Mama sender
1PSG kende ART hjerte PRÆP ART moder PL
‘Jeg kender mødrenes hjerte’

Eksempel 18: Genitiv hos Oldendorp, PL.

Mi weet die Mama sender hert
1PSG kende ART moder PL hjerte
‘Jeg kender mødrenes hjerte’

Af Oldendorps eksempler viser det sig at nogle af de øvrige fem
latinske fald kan findes enten styret af et forholdsord eller bestemt af
ordets placering i sætningen.

• “Nominativ” vises alene med ordstilling.
• “Dativ” vises enten med ordstilling eller med forholdsord.
• “Akkusativ” vises alene med ordstilling.
• “Vokativ” vises efter bestemte udråbsord, joe  ‘du’, o  ‘O’, o mi ‘O

min’ og i skriftsproget i en sætning sluttende med udråbstegn.
• “Ablativ” vises efter forholdsordene van ‘fra’ og bi ‘ved’.
I flertal er formerne de samme som i ental, blot sættes sender efter

navneordets entalsform. I nogle få ord dannes flertal med en endelse,
der enten er -s eller -en. I tabel 10 nedenfor gengives de ord, som Olden-
dorp giver med morfologisk flertal — over stregen med -s og under med
-en. Det er blot nogle af ordene, som Oldendorp giver en tysk oversæt-
telse af, så jeg har oversat dem alle til dansk ved hjælp af eksemplerne i
Magens (1770), opslagene i Oldendorp (1996) og Kingo (1996)

Tabel 10: Oldendorps flertal med -s og -en.

Ord Oldendorps
oversættelse

Dansk
oversættelse

die Negers negrene
die Meesters mestrene
die Hofjes die Gärten haverne
die Kinders børnene
die Kindjes småbørnene
die Broeers brødrene
die Suches søstrene
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die skepsels7 die Geschöpfe kreaturerne
die Vogels fuglene
die Heeren mændene
die gedachten die Gedanken tankerne
die Heiden8 hedningene
die Mannen die Männer mændene
die slaaven die Sklaven slaverne

Om det kun er disse fjorten ord, der har morfologisk flertal, eller
om der er flere, nævner Oldendorp ikke. Men disse fjorten følger den
nederlandske fordeling mellem -en og -s dog undtaget, at “kinderen” er
mere almindelig i dag end “kinders”.

Det er dog ikke i alle tilfælde, hvor navneordet semantisk er i
flertal, at man benytter sender eller -s/-en :

„Dieses Kennzeichen der mehreren Zahl, durch
dessen Hülfe das Nennwort nicht ein Ding, sondern
mehr solche ausdrückt, bleibt nur alsdenn weg, wenn
mit der Nennwort ein ander Wort verbunden wird,
das schon ohnehin einie Vielheit anzeignet”
(Oldendorp 2000, s. 689)

Og som eksempel herpå giver Oldendorp følgende sætninger,
hvor flertal udtrykkes med et kvantificerende spørgeord (eksempel 19),
med talord (eksempel 20) og med et kvantificerende tillægsord (eksem-
pel 21).

Eksempel 19: Flertal markeres kun én gang, 1.

Hoeveel kawai ben da?
KVAN hest KOP der
‘Hvor mange heste er dér?’

Eksempel 20: Flertal markeres kun én gang, 2.

Mi ha twee, dri, fyf plank.
1PSG have NUM planke
‘Jeg har to, tre, fem planker.’

7 Jeg følger Oldendorps fordeling af store og små bogstaver.
8 Ifølge Oldendorp (1996 no. 1068) er entalsformen ‘Heide’, så her dannes flertal med ‘-n’. På moder-
ne nederlandsk er entalsformen af samme ord “heiden” med flertalsformen “heidenen”.

s. 40



2. Magens og Oldendorp

Eksempel 21: Flertal markeres kun én gang, 3.

Jender moe kap allemael die boom af
2PPL måtte kappe KVAN ART træ PRÆP
‘I skal kappe alle træerne af.’

Oldendorp skriver, at det er muligt at have dobbelt markering af
flertal ved de ord, der har morfologisk markering, eftersom de også kan
findes med sender efterstillet, som det kan ses i eksempel 26 i afsnit
2.2.3.4 (negers sender).

Der benyttes også en morfologisk -s-genitiv i ental efter tysk i kir-
kesange, skriver Oldendorp; men han konstaterer, at det ikke er rigtig
kreolsk, hvor man jo skal benytte en genitivkonstruktion med si ‘sin’.

2.2.3.3 Tillægsord

Ved eksempler viser Oldendorp, at tillægsordene ikke markeres
for fald eller tal.

De fleste tillægsord gradbøjes med partiklerne meer  ‘mere’ og
meest ‘mest’; mens nogle få gradbøjes morfologisk med -er  ‘mere’ og
-ste ‘mest’. Oldendorp giver ingen regel for, hvilke der har morfologisk
gradbøjning; men giver eksemplerne i tabel 11 på gradbøjning, hvor de
første to har ren morfologisk, de næste tre har begge muligheder, og de
sidste to har 2. grad med partikel, men morfologisk 3. grad.

Tabel 11: Gradbøjning af tillægsord.

1., 2., 3. grad Dansk oversættelse
veel, meer, meest ‘meget, mere, mest’
goeje, beeter, best ‘god, bedre, bedst’
groot, grooter/meer groot, meest groot/grootste ‘stor, større, størst’
hoog, hooger/meer hoog, meest hoog/hoogste ‘høj, højere, højest’
diep, dieper/meer diep, meest diep/diepste ‘dyb, dybere, dybest’
heilig, meer heilig, heiligste ‘hellige, helligere, helligst’
mooi, meer mooi, mooiste ‘smuk, smukkere, smukkest’

Den morfologiske 3. grad har slaverne ifølge Oldendorp lært af
deres lærere9 til at udtrykke religiøse forhold, eftersom en 3. grad slet
ikke er almindelig i kreolsk. I stedet benyttes en omskrivning hvor “Dies
ist mir das Lieblichste” ‘Dette er mig kærest’ (Oldendorp 2000, s 691),
omskrives som i eksempel 22 nedenfor.

9 Når Oldendorp her skriver “Lehrern” ‘lærere’ må han tænke på herrnhutterne, der missionerede
for slaverne og underviste dem i den kristne tro og herunder i at læse biblen.
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Eksempel 22: Omskrivning af 3. grad.

die ben goe soet na mi
ART KOP ADV sød PRÆP 1PSG
‘Dette er ganske sødt for mig.’

Diminutiver dannes som på nederlandsk med endelsen -je eller -tje
eller ved at sætte kleen foran navneordet. Det er også muligt at have
begge dele. Altså betyder såvel kleen vlasje og vlasje begge ‘lille flaske’.
Endvidere kan fordobling benyttes til såvel at give diminutiv betydning
som forstørrende betydning, således at beetje beetje ‘lille-lille’ betyder
‘en ganske lille smule’ og waarwaar  ’sand-sand’ betyder ‘helt sikkert’.

2.2.3.4 Stedord

Beskrivelsen af stedordene fylder i denne beskrivelse knapt tre si-
der, hvorunder såvel ejestedordene som de personlige, påpegende,
spørgende, henførende og tilbagevisende stedord beskrives med brug og
i form.

Som i navneord og tillægsord findes der heller ikke her markering
af fald, hvad Oldendorp illustrerer med en række sætninger, hvor der i
den tyske, men ikke den kreolske er forskellige fald. De personlige sted-
ord, som Oldendorp (2000, s. 691-2) præsenterer dem, ses af tabel 12
herunder, hvor de tre former i anden og tredie personer i flertal skyldes
mulighed for sammentrækning og dialektale former10. I tredie person
ental oversættes em med ‘han/hun’ og die med ‘den/det’.

Tabel 12: Personlige stedord.

Tal Person Alle fald Ejestedord
sg 1 mi mi

2 joe joe
3 em - die si/sie11

pl 1 ons ons
2 jender/jen/jellie jender
3 sender/sen/selli sender

Det tilbagevisende ‘selv’ udtrykkes med self hæftet efter det al-
mindelige stedord, som i eksempel 23 herunder (fra Oldendorp 2000, s.
694).

10  Je l l i e /se l l i  er ifølge Oldendorp (2000, s. 692) sammentrukket af den nedersaksiske: Ji Lüe “ihr
Leute” og plattyske: sei Lüe “sie Leute”. Jævnfør den hollandske standardform “jullie” ‘I’.
11  I omtalen af dette pronomen skriver Oldendorp (2000, s. 692) kun den korte form; men i hans ek-
sempler findes den lange form også. Der er ikke forskel på hans/hendes og sin/sit.
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Eksempel 23: Det tilbagevisende stedord self.

em no will emself
3PSG NEG ville 3PSG.selv
‘han kan ikke lide sig selv’

Kendeordet, der udtrykker de tyske der, dieser, derselbe, dieses
‘den’, ‘det’, ‘denne’, ‘dette’, ‘disse’, har normalt formen die. I nogle til-
fælde, som Oldendorp (2000, s. 692-3) ikke forklarer, benyttes også for-
men da,  som jeg giver eksempler på efter Oldendorp (2000, s. 692) i ek-
semplerne 24 og 25 herunder med Oldendorps tyske oversættelse sam-
men med min danske. Jeg vælger at give analysen PRON af de finale da
og die i disse eksempler for at følge Oldendorp.

Eksempel 24: d a  som kendeord.

da em da
EMF 3PSG PRON
“da ist er” = ‘der/her er han/hun’

Eksempel 25: die  som kendeord.

da die
EMF PRON
“ja das/dieses” = ‘det er den/denne’

Oldendorp skriver, at der i sange12 og bibeloversættelser også be-
nyttes en form deese  “dieser/diese” ‘denne, disse’. I Magenses gramma-
tik findes denne form ingen steder; men det gør den derimod to gange i
indledningen til hans oversættelse af NT (Magens 1781).

Oldendorp nævner fire spørgende stedord wie/welk  ‘hvem’ og
‘hvilken’ og welk/wat/wagoed 13 ‘hvad’ og ‘hvilken’. Jeg gengiver i ek-
semplerne 26 og 27 nedenfor to af Oldendorps 10 eksempler (2000, s.
693).

Eksempel 26: Spørgende stedord, 1.

welk Negers sender sal kom
HVPRON neger.PL PL skulle komme
‘Hvilke negre skal komme?’

12  Hvorvidt det er verdslige sange eller religiøse salmer, Oldendorp mener, fremgår ikke.
13  wagoed  findes ifølge Oldendorp også i formerne wat goed og wat voor goed.
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Eksempel 27: Spørgende stedord, 2.

van wie joe kom
PRÆP HVPRON 2PSG komme
‘Hvem kommer du fra?’

Som henførende stedord benyttes die ‘som’, ‘der’. Dette benyttes
såvel i ental som i flertal; men kan i flertal udvides til die sender ‘hvilke’,
hvis det, der refereres til, ikke er nævnt med sender, jævnfør eksempler-
ne 28 og 29 nedenfor (fra Oldendorp 2000 s. 693). Er der tale om morfo-
logisk markeret flertal, kan sender alligevel tilføjes i den henførende
sætning.

Eksempel 28: Henførende stedord, 1.

die plantei sender, na die ons a wees
ART plantage PL PRÆP RPRON 1PPL PAST være
‘Plantagerne, hvilke vi har været på.’

Eksempel 29: Henførende stedord, 2.

die plantei, na die sender ons a wees
ART plantage PRÆP RPON PL 1PPL PAST være
‘Plantagerne, hvilke vi har været på’.

Det bemærkes desuden, at det henførende stedord ofte udelades

„wenn es von selbst kann verstanden und in Ge-
danken hinzugesetz werden.” (Oldendorp 2000,
s. 693)

2.2.3.5 Talord

I dette lille afsnit nævnes talordene fra en til tyve, 10-erne til
hundrede samt 100, 200, 300 og 1000. Tallene 13-19 dannes regelmæssigt
af 3–9 + 10. 50–70 dannes regelmæssigt af 5–7 + tig. 80–90 af 8–9 +
tentig. Elleve og tolv er uregelmæssige: elleg og twalf, mens tallene
over tyve dannes regelmæssigt af 1–9 + en + 20 etc. Ordenstallene fra 3
ender alle på -de  eller -ste. Den første og anden hedder die eerst og die
tweede .

2.2.3.6 Udsagnsord

Dette afsnit strækker sig over 6 sider og indledes med en kort be-
skrivelse af, hvilke stedord der benyttes sammen med udsagnsordene. I
ental er det mi, joe, em, die ‘jeg, du, han/hun, den/det’ og volk ‘man’. I
flertal er det ons, jender, sender ‘vi, I, de’. Til at udtrykke ‘man’ benyttes
også såvel ons ‘vi’ som sender ’de’.
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Herefter beskriver Oldendorp tider og måder for ‘at være’. Jeg
samler her hans beskrivelse i tabelform i tabel 13, idet der er kun er én
form i hver tid og måde uanset person og tal. Med fed er de ord frem-
hævet i tabellen, som benyttes som hjælpeord til de forskellige tider og
måder. De forskellige former i “futurum” og også i “imperativ” og
“infinitiv” skyldes forskel i betydningen, som det ses af Oldendorps tyske
oversættelse. Terminologi og eksempler i tabellen er Oldendorps.

Tabel 13: Oldendorps bøjning af udsagnsord — aktiv (2000, s. 694-5).

Tid/Måde Form Tysk
Präsens mi ben ich bin
Imperfectum mi a wees ich war
Perfectum mi ka wees ich bin gewesen
Plusquamperfectum mi a ka wees ich war gewesen
Futurum mi sal wees / ich werde sein /

mi sal ka wees ich werde gewesen sein
Imperativ wees / sei /

joe sal wees du sollst sein
Infinitivus wees / sein /

ka wees / gewesen sein /
sal wees / sein werden /
sal ka wees gewesen sein werden

Gerundium voor wees / zu sein /
voor ka wees / gewesen zu sein /
voor sal wees / sein zu sollen /
voor sal ka wees gewesen sein zu sollen

Oldendorp mener ikke, at der findes nogen særegne konjunktiv-
former. Enten forandres udsagnsordet ikke, eller der dannes en form
med moe/moet  “mögen” ‘måtte/skulle’ efterfulgt af “futurum” eller
“gerundium”, som det ses af eksempel 30 (fra Oldendorp 2000 s. 695),
hvor Oldendorp under ét viser det uforandrede udsagnsord og formen
med hjælpeordet moe . Det er også muligt at ændre konstruktionen helt,
og så udtrykke tanken på en anden måde, som det ses af Oldendorps ek-
sempel (2000, s. 696), der er gengivet i eksempel 31.

Eksempel 30: Konjunktiv uden forandring eller med moe.

mi wensch dat em ben/moe wees toevreden
1PSG ønske KONJ 3PSG KOP/måtte KOP tilfreds
‘Jeg ønsker, at han bliver tilfreds.’
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Eksempel 31: Omskrivning af konjunktiv.

mi a ha honger voor kik joe
1PSG PAST have sult INF se 2PSG
“ich hätte dich gern gesehen” egl. “ich habe großen Hunger ge-

habt, dich zu sehen”.
‘Jeg ville gerne se dig’ egl. ‘Jeg havde sult efter at se dig.’

Udsagnsordet ‘have’ gennemgås ligeledes, og Oldendorp konsta-
terer, at alle udsagnsord bøjes på samme måde som de ovenfor nævnte.

Herefter følger nogle kommentarer til brugen af de enkelte tider
og måder. Specielt noterer Oldendorp (2000, s. 697), at alle udsagnsord,
pånær ben, ha, moe, sal, kan, wil, daerf ‘være, have, måtte, skulle,
kunne, ville, måtte’, ofte i nutid får indføjet le mellem stedordet og ud-
sagnsordet, som for eksempel: mi le loop ‘jeg løber’. Flere benytter det
også i spørgsmål i “imperfectum”, som i eksempel 32, ligesom det benyt-
tes i svaret, som i eksempel 33; men det er ifølge Oldendorp en fejl, ef-
tersom

„eigentlich soll es anzeigen, daß etwas schon
geschiehet und im Werden ist” (Oldendorp 2000,
s. 697).

Eksempel 32: l e  i spørgsmål.

joe a le bring die
2PSG PAST ASP bringe ART
‘Har du bragt det?’

Eksempel 33: l e  i svar.

mi a le bring die
1PSG PAST ASP bringe ART
‘Jeg har bragt det.’

Ofte benyttes imperfectum og perfectum uden betydningsforskel,
og “imperfektum” (a + VERB) benyttes oftere end “perfektum” (ka +
VERB).

“Plusquamperfectum” benyttes sjældent, i stedet træder “perfec-
tum”.

Hjælpeordet sal i “futurum”, “infinitivus” og “gerundium” forkor-
tes ofte til sa .

Af og til benyttes “gerundium” i stedet for navnemåde. Altså mi no
kan voor lees ’Jeg kan ikke læse’ i stedet for mi no kan lees.
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Det er almindeligt, skriver Oldendorp (2000, s. 698), at erstatte ben
‘er’ med ka14 ‘har’, der jo benyttes som hjælpeudsagnsord til at danne
“perfectum”, og således sige mi ka moe i stedet for mi ben moe ‘jeg er
træt’. Hvorvidt det kun er kopulaudsagnsordet, eller om det også er det
fuldstændige udsagnsord wees  ‘være’, der bliver erstattet, fremgår ikke
af Oldendorps eksempler.

For at bekræfte eller understrege noget, benyttes udsagnsordet to
gange i sætningen, der indledes med da  som i eksempel 34.

Eksempel 34: d a  som bekræfter/understreger.

joe no le kom? Da kom mie le kom.
2PSG NEG ASP komme EMF komme 1psg ASP komme
‘Kommer du ikke? Jo, jo jeg kommer.’

Det vil altså sige, at da  fungerer som en fokuspartikel, der i mange
tilfælde kan udtrykkes med sætningskløvning på dansk. Af samme
grund forekommer den i spørgsmål og som svar derpå.

Passiv er ifølge Oldendorp ualmindelig på kreolsk, og udtrykkes i
stedet med en omskrivning til en aktiv sætning med samme overordne-
de betydning. Det er også muligt som på dansk at danne passiv med
hjælpeudsagnsordet kom  ‘blive’, som det ses af tabel 14 nedenfor. I Old-
endorps tekst fremgår det ikke, hvilke tider de enkelte former svarer til;
men ud fra hjælpeordene a  og sal, må det være “imperfectum” og den
første “futurum”. Til at danne “perfectum”, “plusquamperfectum” og
den anden futurumsform benyttes ifølge Oldendorp den aktive form i de
samme tider; men blot med passiv betydning. — Hvorledes det så skal
være muligt at skelne mellem, om en sætning er aktiv eller passiv, skri-
ver Oldendorp intet om. Til oversættelse af den hellige skrift og kirke-
sange er det nødvendigt med et udbygget passivsystem for at kunne ud-
trykke alt „deutlich, kurz und ohne Umschweibe” (Oldendorp 2000, s.
699). Derfor har man indført passiver med hjælpeordet woord/woor  
’blive’ og wees   ‘være’ og de nederlandske eller tyske korte tillægsform-
er (perfektum participium), hvilket jeg har samlet i tabel 15 nedenfor
efter Oldendorps eksempler med hans oversættelser og terminologi.

Tabel 14: Oldendorps bøjning af udsagnsord — passiv (2000, s. 698).

Præsens kom bederf wird verdorben
Imperfectum a kom bederf ist verdorben worden
Futurum sal kom bederf wird verdorben werden

14  I Oldendorps „Crioliches Wörterbuch” (Oldendorp 1996, s. 83 #1291) forekommer ordet kan  ved
det tyske opslagsord “können”, så mon ikke, at den her forekommende form k a  er forkortet heraf på
samme måde, som Oldendorp skriver om sal , der forkortes til sa?
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Tabel 15: Oldendorps bøjning af udsagnsord — ny passiv (2000, s. 699).

Tid/Måde Form Tysk
Präsens mi woor/ben geliefd ich werde geliebt
Imperfektum mi a woor/wees geliefd ich wurde geliebt
Perfectum mi ka woor/wees geliefd ich bin geliebet15 worden
Plusquam-

perfectum
mi a ka woor/wees geliefd ich war geliebet worden

Futurum mi sal woor/wees geliefd / ich werde geliebt werden /
mi sal ka woor/wees geliefd ich werde/soll geliebt

worden sein
Imperativus joe sal woor/wees geliefd du sollst geliebt werden
Infinitivus woor/wees geliefd / geliebet werden /

ka woor/wees geliefd / geliebt worden sein /
sal woor/wees geliefd / werden geliebet werden /
sal ka woor/wees geliefd werden/sollen geliebet

worden sein
Gerundia voor woor/wees geliefd / geliebt zu worden /

voor ka woor/wees geliefd / geliebet worden zu sein /
voor sal woor/wees geliefd / daß ich werde/soll geliebt

werden /
voor sal ka woor/wees ge-

liefd
daß ich werde/soll ge-

liebet worden sein
Participium geliefd geliebt

I passivs “konjunktiv” benyttes, skriver Oldendorp (2000, s. 700),
moe/moet  ‘måtte’ som hjælpeudsagnsord sammen med en gerundiums-
eller futurumsform, hvis ikke gerundiums- eller futurumsformen benyt-
tes uden hjælpeudsagnsord.

Disse passiver forstås af de sorte; men benyttes ikke, og hvis man
benytter dem, snakker man ifølge Oldendorp ukreolsk, hvorfor man bør
undgå dem. Af samme grund kan man ikke blot efter forgodtbefindende
danne “participier” efter tysk og nederlandsk forbillede, hvorfor følgen-
de former ikke er godt kreolsk: gemaakt, gesprooken og gehoort  ‘gjort,
talt’ og ‘hørt’ i stedet hedder det: ka maak, ka praat og ka hoor.

2.2.3.7 Partikler

Partiklerne stammer ifølge Oldendorp alle fra plattysk/nedertysk
eller nederlandsk i stort set uforandret form.

15  Oldendorp er ikke konsekvent i sin stavemåde og benytter både “geliebt” og “geliebet”.
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Først gennemgår Oldendorp (2000, s. 700-702) forholdsordene på
knapt 2 sider, hvor han ved eksempler viser, at deres betydning er udvi-
det i forhold til tysk og nederlandsk.

Bindeordenes antal er mindre end i tysk, og Oldendorp viser,
hvorledes nogle derfor har udvidet deres betydning. Ofte udelades dat
‘at’ efter maak  ‘gøre’ og wies ‘vise’ samt efter flere andre udsagnsord.
Hvorvidt det blot er en udeladelse ved visse udsagnsord eller et træk
ved kreolsk fremgår ikke, da Oldendorp kun giver eksempler uden
bindeord efter disse to udsagnsord. Men ofte forekommer dat ‘at’
(bindeord) sammen med voor  ‘at’ (navnemådemærke). Oldendorp
(2000, s. 703) giver to eksempler herpå; men uden bindeordet, så det er
ikke muligt at se, om de to rent faktisk forekommer sammen. I eksempel
35 nedenfor er det ene af Oldendorps eksempler gengivet.

Eksempel 35: Udeladt bindeord.

sender ka skriev die boek voor ons sal lees na die
3PPL PERF skrive ART bog INF 1PPL skulle læse PRÆP ART

‘De har skrevet bogen, for at vi skal læse i den.’

2.2.3.8 Biord

Beskrivelsen af biordene fylder 2 sider og indledes med en konsta-
tering af, at mange af dem, der på tysk udtrykkes med ét ord, på kreolsk
består af flere. For eksempel na die begin “anfangs” ‘i begyndelsen’.
Herefter opremser Oldendorp en del biord og deres betydninger med
eksempler. De tillægsord, der også kan benyttes som biord, beholder de-
res tillægsordsform.

2.2.3.9 Udråbsord

Ud over nogle verbale udråbsord, som O, da, oh, ohoo, mailai,
au og tscha ‘oh’ og ‘åh’ etc., nævner Oldendorp også forekomsten af
nonverbale udråbsord, som fagter og tegn negrene benytter, når de er i
affekt og fortæller.

2.2.3.10 Ordstilling

Ordstillingen er, påpeger Oldendorp (2000, s. 706), ganske ander-
ledes end på tysk og nederlandsk, hvad han viser med 5 eksempler,
hvoraf et ses i eksempel 36 herunder, hvor Oldendorp giver den franske
oversættelse for at vise ligheden mellem kreolsk og fransk.
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Eksempel 36: Ordstillingen følger den franske.

mi no kan maak die fraai sonder jender help
1PSG NEG kunne gøre ART godt PRÆP 2PPL hjælp

fransk “je ne puis pas faire çela sans votre aîde”
tysk “Ich kan das nicht gut16 machen ohne euer Hilfe”
dansk ‘Jeg kan ikke gøre det godt uden jeres hjælp’

Leddenes rækkefølge i alle sætninger beskrives således:
1) Konjunktion, eller hvad der er nødvendigt i begyndelsen17.
2) Subjekt eller person eller ting hvorom noget siges, og hvad dertil

hører (mi i eksempel 36).
3) negation eller nægtelsesordet (no).
4) prædikatet, eller hvad der bliver sagt om subjektet, nemlig ud-

sagnsordet (kan maak).
5) hvad der hører til udsagnsordet og er forbundet dermed (resten af

sætningen).

Denne rækkefølge, finder Oldendorp, at man hurtigt genkender
som den franske ordstilling, hvad der også kan ses af eksempel 36
ovenfor, hvor den franske og den kreolske ordstilling stemmer overens.

Som undtagelse fra de ovenfor nævnte regler finder Oldendorp
dog, at biordene graag  ‘gerne’18, swaarlik ‘næppe/vanskeligt’, qualik
‘knapt/ næppe’ og nooit ‘aldrig’ kommer før udsagnsordet. Ligesom en-
kelte andre i bestemte talemåder, hvad Oldendorp illustrerer med tre
eksempler, som jeg har gengivet nedenfor som eksemplerne 37-39. Des-
værre viser Oldendorp ikke forskellige sætninger, hvor samme biord
kommer før og efter udsagnsordet. Og i eksempel 39 er det vel endda et
spørgsmål, om eenrees  er et biord ‘en gang’ eller et bindeord ‘lige da’.

Eksempel 37: Biord før udsagnsord, 1.

mi graag sal doe die
1PSG gerne FUT gøre ART
‘Jeg vil gerne gøre det.’

16  Hvorfor Oldendorp ikke giver en oversættelse af f raa i  på fransk, kan jeg ikke forstå; men måske
er f raa i  ikke er et biord; men et navneord, således at die fraai og ikke die  alene er sætningens ob-
jekt?
17  Vises af Oldendorp i et meget langt eksempel (2000 s. 706).
18  I Oldendorps tekst findes kun dette af biordene oversat. swaarl ik  findes i Oldendorp (1996) som
nr. 2054 ; qualik  findes i i Oldendorp (2000, s. 706-7) i et eksempel (her gengivet som eksempel 38)
sammen med swaarl ik , hvor de sammen oversættes med “kaum”, hvorfor jeg antager, at det dækker
begge ord; nooit findes i Kingo (1996), som nr. 008 med formen noit; men jeg antager, at det er samme
ord.
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Eksempel 38: Biord før udsagnsord, 2.

mi qualik, swaarlik kan permitteer die
1PSG ADV, ADV kunne tillade ART
‘Jeg kan næppe tillade det.’

Eksempel 39: Biord eller bindeord? før udsagnsord, 3.

eenrees em vlieg op, …
ADV 3PSG flyve PRÆP
‘lige da han tog afsted, (blev han hidsig19)’

Oldendorp påstår (2000, s. 707), at forholdsord, og hvad der hører
nærmest til udsagnsordet, ofte bliver skilt fra dette med noget andet
imellem, og giver fire eksempler. De to første eksempler indeholder et
forholdsord, der rigtig nok i forhold til den tyske oversættelse er adskilt
fra udsagnsordet, det tredje eksempel har en anden ordstilling end den
tyske og har det tyske biord “wohl” ‘vel’ udtrykt ved to ord goed fraai,
mens den fjerde, der gengives i eksempel 40 har adskilt de to ord ha lief
‘elske’, der sammen udgør udsagnsordet.

Eksempel 40: Deling af et sammensat udsagnsord.

em ka ha ons idertied goe moeschi lief
3PSG PERF PAST 1PPL ADV ADV ADV elske
“Er hat uns immer gar sehr geliebet.”
‘han har altid elsket os meget’

Oldendorps påstand om, at forholdsord og udsagnsord adskilles,
forbliver en sådan, eftersom han ikke giver eksempler, hvor de samme
ord findes samlet, og det er således ikke muligt at se, om de overhovedet
findes samlet på kreolsk.

Oldendorp påpeger, at ordstillingen i spørgsmål er den samme
som i fremsættende sætninger, hvorfor intet fra udsagnsordet eller
prædikatet kommer før subjektet.

2.2.3.11 Særlige talemåder

I dette afsnit, der strækker sig over knapt 3 sider, beskriver Olden-
dorp udtryk, der adskiller sig fra deres tyske oversættelse i ordvalg,
ordstilling og ords semantiske rækkevidde.

I et lille afsnit (Oldendorp, 2000, s. 708) beskrives igen, hvorledes
da  benyttes om ting, der er præsente, som man vil fremhæve eller om
hvilke man ytrer affekt, specielt i svar og spørgsmål.

19  I parentesen står resten af Oldendorps (2000, s. 707) tyske sætning, som han ikke har gengivet på
kreolsk.

s. 51



2. Magens og Oldendorp

Herefter nævnes nogle af de ord, der har bredere semantisk ind-
hold end de ord, de ligner på tysk og nederlandsk.

I et lille afsnit (Oldendorp 2000, s. 709) nævnes et fænomen, som
Oldendorp kalder „Überflussige Wörter”, det er konstruktioner, hvor
der i forhold til på tysk gentages eller indsættes et ord, der har delvist
samme indhold som et andet ord i sætningen, eller som henviser til
samme handling eller entitet; eksempler herpå gengives i eksemplerne
41 og 42 herunder.

Eksempel 41: Overflødige ord, 1.

Mi Meester em a see
1PSG herre 3PSG PAST sige
‘Min herre han sagde.’

Eksempel 42: Overflødige ord, 2.

Bring kom mi die goed hieso
bringe komme 1PSG ART ting hér
‘Kom bring mig det her.’

Det ses i disse to eksempler, at såvel et stedord, em  ‘han’, som et
udsagnsord, kom  ‘kom’, kan gentages. I udtalen lægges der normalt
tryk på dette overflødige ord.

For at betegne, at noget er langt væk, forlænger negrene udtalen
af tee  ‘indtil’.

De hvide og negrene taler ikke det samme kreolsk ifølge Olden-
dorp (2000, s. 710), eftersom de hvide blandt andet har nydeligere tale-
måder end negrene. De hvide benytter sig også af flere nederlandske
ord for at fjerne sig fra negrenes sprog (ibid.).

2.2.3.12 Ordsprog

I dette sidste afsnit inden Oldendorps opsummering, giver han på
knapt en side eksempler på kreolske ordsprog, som han forklarer betyd-
ningen af. Disse ordsprog findes gengivet i mit appendiks A.

2.2.3.13 Opsummering

På knapt fem sider opsummerer Oldendorp sin beskrivelse. Jeg
gengiver, hvad han ikke tidligere har nævnt.

Oldendorp finder, at det kreolske sprog er det letteste af alle, ef-
tersom man blot behøver at kende ordene, da “grammatikken” er næs-
ten ikke-eksisterende. Man skulle næsten tro, skriver Oldendorp (2000,
s. 711), at kreolsk var blevet opfundet med forsæt, for at slaverne, der
kom til Vestindien, skulle have nemt ved at lære at kommunikere med de
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hvide. Oldendorp finder også, at negrene hurtigt lærer kreolsk og i det
hele taget har en stor evne til at lære sprog. Der findes dog mange, som
har problemer med at lære kreolsk og med at tale det, så det er forståe-
ligt uden at blande det med deres afrikanske sprog. Også blandt de
hvide er der mange, der ikke lærer at tale og forstå kreolsk. Det er en
fordel at kende noget til nederlandsk og nedersachsisk; men Oldendorp
finder det en ulempe at kunne de to sprog for godt, da det så bliver
svært at skille dem fra kreolsk.

Det kreolske sprog indeholder kun de til dagligdagen nødvendig-
ste ord, hvad der giver sig udslag i problemer, når man skal benytte det
til religiøse anliggender, hvor man nemt mangler ord, specielt hvis man
vil bruge højtravende ord i stedet for at prædike jævnt. Der er dog ble-
vet indført mange af de til evangeliet hørende ord, og de forstås
— mener Oldendorp (2000, s. 713) — hurtigt af dem, for hvem det er
vigtigt.

Det, der gør det nemt at lære kreolsk, er også med til at gøre det
svært, for uden markering af fald på navneord og stedord kan samme
sætning nemt betyde mange ting, hvorfor man må tage sig i agt i over-
sættelser. Som eksempel herpå giver Oldendorp blandt andet doe die,
der kan betyde ‘gør det’, ‘dæk det til’ og ‘luk det til’ samt joe Tatta, der
kan betyde både ‘du fader’ og ‘din fader’.

Oldendorp gør opmærksom på (2000, s. 714), at det er vigtigt at
give agt på den faste ordstilling; idet et led jo skifter semantisk rolle af-
hængig af sin placering i modsætning til på tysk, hvor det primært er et
spørgsmål om leddets fald. Det er derfor ikke let at oversætte vers fra
tysk så vellyden beholdes, også fordi de fleste kreolske ord ender på en
lang stavelse. Men alligevel finder Oldendorp (2000, s. 714), at man om
muligt skal benytte rim:

„so ist doch ein halber oder ziemlicher Reim al-
lemal besser als gar keiner; und etwas ganz Unge-
reimtes sollte nie ohne die höchste Not mit unter-
laufen.” (Oldendorp 2000, s. 714)

Dette opsummerende kapitel afslutter Oldendorp med en konsta-
tering af, at det kreolske sprog næsten allerede er uddødt på en stor del
af Sankt Croix i 1769, mens det dog er almindeligt på resten af øen og
på Sankt Thomas og Sankt Jan.

2.2.3.14 Eksempeltekster på kreolsk

De sidste 81/2 side af Oldendorps beskrivelse består af 5 sider med
samtaleeksempler, 11/2 side med oversættelse af den kristne trosbekend-
else og endelig 2 sider med oversættelse af 5 vers af religiøse sange for,
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som Oldendorp skriver (2000, s. 713), at give en prøve på det beskrevne
sprog.

2.3 Sammenligning af Magens og Oldendorp

I dette afsnit vil jeg gennemgå Magenses og Oldendorps gramma-
tikker for i afsnit 2.4 at forsøge at udtale mig om, hvorvidt de to forfat-
tere har haft kendskab til hinandens værker. Jeg inddrager alle de i dette
kapitel præsenterede udgaver af Oldendorp, altså såvel manuskript-
udgivelsen fra 2000, som den af Bossart forkortede udgave fra 1777 og
den danske fra 1784.

De historiske fakta, at Oldendorp var i Vestindien i perioden fra
maj 1768 til oktober 1769, og at dedikationen i Magenses grammatik er
underkrevet i april 1769, giver mulighed for, at Magens og Oldendorp
har kunnet påvirke hinanden undervejs i skrivningen, desuden kan Ma-
genses grammatik have påvirket Oldendorp i højere grad, da den var
udgivet, inden Oldendorps manuskript var færdigredigeret af ham selv.

Der er ikke nævnt noget direkte i de to værker, der tyder på kon-
takt, idet ingen af de to forfattere nævner, at der foretoges eller fandtes
andre beskrivelser af det kreolske sprog end deres egen.

Med hensyn til størrelsen af beskrivelserne strækker selve beskri-
velsen hos Magens sig over 23 sider mod 33 i Oldendorps manuskript-
udgave. Når man tager hensyn til antallet af tegn per side20 og forskelle
i opsætning, er Magenses tekst ca. 11/2 gang så lang som Oldendorps.

Opbygningerne af de to grammatikker er stort set ens, idet begge
indleder med et afsnit om udtalen og slutter med eksempler på brugen af
sproget, hvorimellem de stort set kommer ind på alle de samme ting i
næsten samme rækkefølge. Det kunne være tegn på en påvirkning mel-
lem de to forfattere; men er snarere udtryk for den generelle opbygning
af grammatikker, som det også ses i mine senere gennemgange af øvri-
ge grammatikker.

Deres vægtning af de forskellige områder er dog forskellig, idet
Oldendorp undervejs har ganske mange sætningseksempler; mens Ma-
gens til gengæld har gjort mere ud af de afsluttende samtaler, hvor
Oldendorp så har nogle salmevers og den kristne trosbekendelse over-
sat til kreolsk.

Det må primært være i eksempelmaterialet, at det vil være muligt
at se, hvorvidt de to forfattere har kendt hinandens materiale, da det vil

20  Hos Oldendorp findes maksimalt:ß 52 karakterer per linie og 36 linier per side —> 1872
karakterer per side. Hos Magens maksimalt: 58 karakterer per linie og 37 linier per side —> 2146
karakterer per side.
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være oplagt at låne eksempler fra en anden beskrivelse; men jeg sam-
menligner først selve grammatikkerne.

2.3.1 Den grammatiske del

I gennemgangen herunder følger jeg den af Magens valgte række-
følge og markerer hvert afsnit med Magenses paragrafnumre; mens si-
detallene er fra Oldendorp (2000).

§§1-2, s. 684-5: Oldendorps beskrivelse af den kreolske udtale er
meget grundigere end Magenses, men adskiller sig ikke indholdsmæs-
sigt fra denne.

§3, s. 688-690+691-2: I behandlingen af fald, benytter Oldendorp
hele sætninger som eksempler; mens Magens blot benytter den kortest
mulige enhed — nominalfrase eller en kort sætning. Desuden er der tale
om så godt som helt forskelligt ordvalg i de to grammatikkers eksem-
pler.

Begge forfattere udvider deres beskrivelser med noter, der adskil-
ler sig fra hinanden, idet Oldendorp ikke som Magens gør opmærksom
på forskellen i brugen af sender ‘[PL]’ og sellie ‘[PL]’. Oldendorp bemærk-
er derimod, at sender ‘[PL]’ kan forkortes til sen ‘[PL]’ uden i brug at ad-
skille sig fra sender ‘[PL]’; mens Magens beskriver en form se  ‘de’, der
kun bruges i sammenhængende sætninger refererende tilbage til perso-
ner, der er nævnt i flertal. Endvidere nævner alene Oldendorp, at send-
er  ikke føjes til ord, der i sig selv udtrykker flertal.

§4, s. 688: I behandlingen af kendeordet benytter Magens og Old-
endorp de nedenfor i tabel 16 viste navneord for at vise, at der kun er ét
kendeord.

Tabel 16: Navneordskendeord hos Magens og Oldendorp.

Magens oversættelse21 Oldendorp oversættelse22

Die Man Den mand die Heer Herr
Die Vrou Den kone die Vro Frau
Die Kint Det Barne die kind23 Kind
Die Hus Det Huus

die beest Thier
die berg Berg

21  Oversættelserne såvel som stavemåderne er Magenses.
22  Oversættelsen er efter Oldendorp 1996.
23  Atter følger jeg Oldendorps fordeling af store og små bogstaver.
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Der er således et vist — men ikke fuldstændigt — sammenfald i
eksempelmaterialet ud over forskellen i retstavning.

Oldendorp beskriver og viser endvidere, at kendeordet ikke æn-
drer form, uanset hvilket led nominalfrasen er i sætningen, hvad Ma-
gens kun indirekte viser i sin beskrivelse af navneordenes uforanderlig-
hed uanset fald.

§5, s. 691: Diminutiver dannes på samme måde hos Oldendorp og
Magens; men deres forklaringer afviger, idet Magens finder, at kun de
hvide, der kender til nederlandsk, benytter endelsen -tje, mens det hos
Oldendorp er den først præsenterede form. Magens har foranstillet
klein ‘lille’ som den præfererede form, og nævner desuden, at der foran
tillægsord sættes beetje ‘lidt’ og ikke klein, hvor Oldendorp til gengæld
gør opmærksom på betydningen af fordobling af ord.

§§6-8, s. 690-1: Beskrivelsen af tillægsordene adskiller sig på tre
punkter. 1) Oldendorp finder, at såvel 2. som 3. grad kan udtrykkes mor-
fologisk, hvor Magens kun finder det en mulighed i 3. grad og specielt
brugt af de hvide indbyggere. 2) Magens beskriver også en ekstra grad
svarende til den danske ‘aller-’. Og 3) Oldendorp benytter langt flere ek-
sempler end Magens.

§§9-11, s. 691-4: Beskrivelsen af stedordene er hos begge opdelt i 3
afsnit: 1) personlige, 2) påpegende og 3) henførende og spørgende, hvor-
udover Oldendorp nævner det tilbagevisende stedord -self ’selv’.

Magens opstiller blot de 6 personlige stedord (3 i hvert tal) i en ta-
bel i de 5 fald: “nominativ”, “genitiv”, “dativ”, “akkusativ” og “ablativ”,
hvoraf “nominativ” og “akkusativ” er sammenfaldende, og de øvrige er
styret af forholdsord uden at ændre form i forhold til førnævnte. Old-
endorp derimod giver i sin fremstilling en lang række af eksempler,
hvoraf det er muligt at udlede det samme som hos Magens, pånær at
Magens danner genitiv med van + PRON, hvor Oldendorp benytter det
uændrede stedord som ejestedord, dog således at ejestedordet i 3. per-
son ental er si og ikke em  ‘hans/hendes/sin/sit’. Af Magenses eksempler
i §11 fremgår det dog, at han også kender formen med ejestedord.

Magens og Oldendorp er enige om, at der kun findes ét påpegende
stedord nemlig die ‘den, det, denne, dette’ på kreolsk; men Oldendorp
(2000, s. 693) udvider med at konstatere, at der i sange og bibeloversæt-
telser — dog ikke på ordentlig kreolsk — også benyttes et deese  til over-
sættelse af “diese, dieser”. Magens beskriver ikke dette forhold; men
benytter formen i indledningen af sin oversættelse af NT (Magens,
1781).

s. 56



2. Magens og Oldendorp

De henførende og spørgende stedord behandler Magens under et,
mens Oldendorp behandler dem i hver sit afsnit. Bortset fra, at Olden-
dorp har et wagoed  ‘hvilken’ mere end Magens, er de enige om ud-
valget og brugen af de spørgende stedord.

Om henførende stedord er Magens og Oldendorp uenige, idet
sidstnævnte i sin grammatik benytter die ’der, som’; mens Magens i sin
grammatik benytter wie  og welk . I Magenses eksempler efter den
egentlige grammatik findes dog ingen steder wie24 eller welk25 brugt
som henførende stedord; men die benyttes som sådan i 12 tilfælde26 i de
religiøse samtaler og kun 1 i de verdslige. Sætningerne i de verdslige ek-
sempler er dog kortere end i den religiøse, hvorfor der næppe kan dra-
ges en konklusion om fænomenets hyppighed i de forskellige kontekster.
Jeg må derfor konstatere, at de to forfattere tilsyneladene er enige alli-
gevel.

§§12-13, s. 694-700: Begge forfattere indleder deres beskrivelse af
udsagnsordene med en gennemgang af wees  ‘være’. Men præsentation
såvel som indhold afviger lidt, som det ses af tabel 17 herunder (jævnfør
tabellerne 5 og 13 tidligere i dette kapitel). Forskellene i stavemåde, så-
vel som Magenses brug af ‹h› i hjælpeordet ha/a  ligesom forskellen på
hjælpeordet sal/sa , må skyldes deres forskellige måde at skrive kreolsk
på; men forskellene i navnemåde må skyldes enten en beskrivelse af for-
skellige dialekter eller eventuelt forskel på de sortes og hvides og even-
tuelt også de gejstliges sprog. Det er også muligt, at Oldendorps flere
former i “gerundium”, som han (jævnfør tabel 13 i afsnit 2.2.3.6) over-
sætter med forholdsvis simple tyske former, skyldes, at de findes på
tysk, men ikke på dansk eller, at Magens  og Oldendorp arbejder ud fra
lidt forskellige standardbeskrivelser af sprog.

24  W i e  benyttes dog i syv tilfælde som spørgende stedord efter d a  i de religiøse samtaler.
25  Faktisk findes welk  slet ikke i Magenses samtaler.
26  Det drejer sig om sætninger i Magenses eksempeltekster på siderne 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 (to
gange), 47, 49 og 71 (Magens, 1770).
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Tabel 17: Magenses og Oldendorps bøjning af wees ‘være’27 .

Magens Oldendorp
Tid/Måde Form Tid/Måde Form
Præs. Ind. Mie bin Präsens mi ben
Præt. Imperf. Mie ha wees Imperfectum mi a wees
Præt. Perf. Mie ka wees Perfectum mi ka wees
Præt. Plusq. Mie ha ka wees Plusquamp. mi a ka wees
Futurum Mie sa wees mi sal wees
Paulopostfut. Mie sa ha wees mi sal ka wees
Imp. Præs Ju wees wees
Imp. Fut Ju sa wees joe sal wees
Conjunctiv
Præt. Imperf. Mie ha sa wees
Inf. Præs For wees wees

For ha wees ka wees
Inf. Perf/Plusq For ka wees sal wees

For ha ka wees sal ka wees
Inf. Gerundium For lo wees voor wees
Inf. Futurum For sa wees voor ka wees

voor sal wees
voor sal ka wees

Infinitivus

Gerundium

Imperativ

Futurum

Oldendorps beskrivelse er herefter grundigere end Magenses, idet
førstnævnte også gennemgår bøjningen af ha  ‘have’. I modsætning til
Magens skriver Oldendorp dog, at der ikke findes en konjunktiv. Skal
Oldendorp endelig danne en sådan, sker det med hjælpeordet moe/
moet  “mögen” ‘måtte/skulle’. Begge oplyser herefter, at alle andre ud-
sagnsord følger samme mønster, dog giver Magens ved de andre ud-
sagnsord en “paulopostfuturum” i navnemåde med formen: for sa
ha/ka, der stemmer overens med Oldendorps sidste gerundiumsform.

Begge bemærker, at passiv er sjælden på kreolsk. Magens, der
mener, at det primært er de hvide, der benytter passiv, opstiller et helt
bøjningsparadigme, hvor han benytter bin/wort ‘være/blive’ som hjæl-
peudsagnsord. Oldendorp mener, at de sorte benytter en passiv med
kom  “werden” som hjælpeudsagnsord, mens der i religiøse tekster er
blevet indført en form med woord/woor  “werden” og wees  “sein”,
hvortil der også fra tysk og nederlandsk er blevet indført “perfektums
participier”. Dette system giver Oldendorp eksempler på i alle tider.

27  I Magenses gennemgang af øvrige verber i §13 fremgår det, at såvel sa ha som sa ka benyttes i
“paualopostfuturum”. Om “Conjunctiv” skriver Magens (1770, s. 15), at øvrige tider er som den her
viste “Præt. Imperf.”.
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Magens benytter også kom  som hjælpeord i sin grammatik (Magens
1770, s. 16); men kun til at danne sætninger med subjektsprædikat, hvor
dette er et tillægsord.

Begge forfattere beskriver brugen af le mellem stedord og ud-
sagnsord på stort set samme måde; men med forskellige eksempler. Hos
Oldendorp (2000, s. 697) bemærkes det, at le ikke benyttes ved en lille
gruppe af udsagnsord, nemlig: ben, ha, moe, sal, kan, wil og daerf . Des-
uden bemærker Oldendorp, at det egentlig er ukorrekt at benytte le i
andre tider end nutid, da det er et nutidsmærke.

Begge beskriver brugen af udsagnsordsfordobling. Magens dog
allerede i afsnittet om de henførende og spørgende stedord; men ind-
holdet i deres beskrivelser er det samme.

Noterne om udsagnsordene hos de to forfattere adskiller sig i øv-
rigt ved ikke at beskæftige sig med de samme områder:

Magens noterer sig, at “præsens participium” er meget sjælden
— han giver end ikke en sådan form — hvorfor der i stedet benyttes en
sammensætning af to udsagnsord i samme tid med en ‘og’.

Oldendorp (2000, s. 697-8) har derimod bemærket flere ting:
• at “perfektum” og “imperfektum” benyttes i flæng med samme

betydning.
• “plusquamperfectum” er sjælden og erstattes af “perfectum”.
• “gerundium” erstattes af og til af navnemåde.
• ka  [PERF] benyttes i stedet for ben ‘er’ i kopulakonstruktioner.

§14, s. 694: Beskrivelsen af talordene er hos begge ganske kort og
afviger på to punkter: Magens skriver veif, Oldendorp vyf ‘fem’ og lige-
så hvor fem ellers benyttes. Desuden skriver Magens tagentig, hvor
Oldendorp har achtentig ‘80’. Der kan ikke være tale om en trykfejl, for
formen optræder også i ordenstallene. Så der er vel tale om beskrivelser
af forskellige dialekter.

§§15-16: Magens har to små paragraffer med månedernes og da-
genes navne, som Oldendorp ikke har.

§17, s. 704-6: Biordene er hos Magens inddelt i 19 grupper med
omtrent 415 ord og sammensætninger opstillet i kolonner blot med den
danske oversættelse; hos Oldendorp gennemgås ca 80 ord og sammen-
sætninger i løbende tekst med en del sætningseksempler og kommenta-
rer til deres brug. Den eneste kommentar, som Magens knytter til biord-
ene, er, at mange af dem også benyttes som forholds- og bindeord. Til
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trods for den massive overvægt hos Magens, har Oldendorp alligevel
nogle ord, der ikke findes hos Magens.

§18, s. 700-2+707: Hos Magens opstilles 29 forholdsord, der blot
gives med dansk oversættelse. Oldendorp behandler 21 ord mere grun-
digt med hensyn til deres semantiske områder i forhold til tysk. Desuden
beskriver han i afsnittet om ordstilling (Oldendorp 2000, s. 707), hvorle-
des forholdsordene ofte skilles fra udsagnsordene, som de ellers er tæt
forbundne med. Magens og Oldendorp er stort set enige i udvalget og
helt i betydningen, som det ses af tabel 18 herunder.

Tabel 18: Forholdsord hos Magens og Oldendorp.

Magens Oldendorp
dansk kreolsk kreolsk tysk
af af
efter aster aster nach
hos bie bi bei
inden for binne voor
uden for bittie voor butten außer
tætved destobie dabi nahe zu/bei/an
ved, igennem door
tilligemed glik mit
lige for glik voor
i in
med mit mee mit
til, i, på, hos na na nach, zu, an, in, auf, bei

nabi nahe zu/bei/an
i, udi na binne nabinn hinein
oven på na bobo nabov(en) auf
iblandt na middel van
i steden for na plek van

navoor vor
under onder onder unter
på op op auf

over über
omkring ront om om/ rond om um…herum

sens zeit
uden sonder sonder ohne
indtil tee
imod teegen

tot zu
imellem tyssen tuschen zwischen
af van van [GEN]
langt fra vervan

s. 60



2. Magens og Oldendorp

i følge volgens
for voor voor für, zu
forbi voorbie
udaf yt van ut aus

§19, s. 702-3: Bindeordene er hos Magens blot opstillet med deres
danske oversættelse; og igen er Oldendorp grundigere, idet han blandt
andet bemærker, at der er forskel på de sortes og hvides brug af forskel-
lige bindeord. Som det ses af tabel 19 herunder er der forskel på, såvel
hvilke ord de to har med, som hvad de nogle steder oversættes til.

Tabel 19: Bindeord hos Magens og Oldendorp.

Magens Oldendorp
dansk kreolsk kreolsk tysk
efterat afteran

anders sonst
om, dersom as as als, wenn
om ikke as niet
dersom biealdien

daarom darum
at dat dat daß

derwil weil
dog dog
og en
at for
men maer maar aber, sondern
endskønt maskee maski obzwar, obgleich
og mit
eftersom nademael
om, dersom of o f oder

onoso anders
og ook
også ookal

opdat damit
endskønt skoon ofskoon obzwar, obgleich

soo so
eftersom soo lang soolang weil, da
så og soo ok

toen als, da
voor solang, daß, damit
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voordarom derohalben28

voordoor deswegen
wanneer wenn

thi want want denn

§[20]29, s. 706: Udråbsord gives hos Magens blot som en oversat
liste. Oldendorp giver lidt længere eksempler; men udvalget er en
anelse mindre.

2.3.2 Eksempelafsnittene

Hos såvel Magens som Oldendorp findes til slut nogle sider med
eksempler på brugen af det kreolske sprog. Hos Magens er det fyrre si-
der, der indledes med ordsprog og talemåder og efterfølges af opstillede
samtaler — først en lang religiøs og siden flere verdslige. Hos Olden-
dorp er der ni siders eksempler, der indledes med samtaler og afsluttes
med en oversættelse af den kristne trosbekendelse og nogle salmer. I
selve grammatikken findes en side med ordsprog.

Det er altså i samtalerne og ordsprogene at en eventuel lighed skal
findes. Hos Oldendorp findes fire samtaler alle med et religiøst præg;
mens Magens præsenterer tretten samtaler, hvoraf kun én — dog langt
den længste — har et religiøst indhold. Men indholdet i samtalerne er
så vidt forskelligt, at der absolut ingen lighed ses mellem Magens og
Oldendorp i denne del af deres fremstillinger. Ordsprogene ligner der-
imod hinanden en del, som det ses af mit appendiks A; men der er allige-
vel for store forskelle til, at de kan være taget fra samme kilde, eller at
Magens og Oldendorp skulle have lånt fra hinanden.

2.4 Konklusion

Med baggrund i ovenstående gennemgang af Magenses og Old-
endorps grammatikker og ved inddragelse af enkelte historiske forhold
må jeg hermed konkludere, at Magens og Oldendorp ikke har påvirket
hinandens værker.

Der er en række ligheder mellem de to præsentationer; men spe-
cielt lægger jeg vægt på, at der er forskelle på punkter, hvor en lighed
ville være forventelig, hvis der var tale om en påvirkning fra den ene
forfatter til den anden.

28  En ældre form med samme betydning som det moderne “deshalb” ‘derfor’ (Norbert Strade person-
lig kommunikation 26/2-2001).
29  Denne paragraf er ikke nummereret hos Magens, man da den følger efter §19, formoder jeg, at den
skulle have haft nummer 20.
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Den praktiske mulighed for, at de to forfattere kendte til hinand-
ens værker, er umiddelbart til stede, idet Oldendorp var på de dansk-
vestindiske øer i samme periode, som Magens skrev sin grammatik bo-
ende på de samme øer. Som nævnt i kapitel 1 var Magens fra 1762
stadthauptman på Sankt Jan, og fik i 1766 en af de danske udsendte mis-
sionærer tilknyttet som huslærer. Magens havde altså forbindelse til
den danske mission på øerne; mens Oldendorp tilhørte den tyske herrn-
hutmission, som godt nok havde fået tilladelse af den danske konge til at
missionere blandt slaverne, men alligevel må opfattes som en konkurre-
rende religion i forhold til den lutheranske. Det er derfor muligt, at Ma-
gens og Oldendorp af religiøse årsager ingen kontakt har kunnet have.

Ud fra indholdet og præsentationsformen i de to grammatikker er
der ikke noget, der taler for, at de to forfattere har haft med hinanden at
gøre. Dels er der absolut ingen direkte eller indirekte henvisninger til
den anden, dels ligner grammatikkerne ikke hinanden overvældende,
hverken i eksempelmaterialet eller i de kreolske retskrivningsregler.
Rækkefølgen i præsentationen og valget af kategorier stemmer rimeligt
overens; men det skyldes snarere, at det var den fremherskende form i
grammatiske beskrivelser på den tid, hvor man stort set altid uden ske-
len til det beskrevne sprog benyttede den latinske grammatik som ret-
tesnor, som det også ses af min gennemgang af andre grammatikker i
kapitlerne 3 og 4.

Magenses og Oldendorps kommentarer med hensyn til brugen af
forskellige former er heller ikke samstemmende, så det er sandsynligt, at
de ikke har benyttet samme informanter til at skrive grammatikkerne ud
fra. Magens, der jo er født og så godt som opvokset på øerne, har med
meget stor sandsynlighed haft kreolsk som et af sine modersmål30 og må
desuden have haft omgang med en stor gruppe af såvel hvide som sorte
kreoltalere; hvorimod Oldendorp kun var på øerne i ca 11/2 år og derfor
må have haft et betydeligt mindre nært kendskab til sproget, uanset at
det har været et forholdsvist nemt sprog at lære.

Havde der været tale om påvirkning mellem Magens og Olden-
dorp, ville jeg forvente det største sammenfald i deres eksempelmateri-
aler; men netop dér findes den største forskel. At der er et vist sammen-
fald, men også forskelle, i ordsprogene, er vel et udtryk for, at det var de
ordsprog, der benyttedes på den tid. Men forskellene indikerer også, at

30  Jeg formoder, at han som barn af en velstående familie er blevet passet af en slave, og derfor har
lært kreolsk, og som barn af dansk/hollandske forældre har lært mindst et af disse sprog fra barns-
ben.
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Magens og Oldendorp ikke har benyttet samme kilder eller hinandens
værker.

Oldendorps grammatik er umiddelbart mere grundig end Magen-
ses, eftersom der er langt flere eksempler deri; men når Magenses 40 si-
der med samtaler på kreolsk inddrages, bliver det muligt at finde ek-
sempler på mange af de i grammatikken omtalte fænomener.

Oldendorp bekriver flere steder fænomener, som han derefter kun
eksemplificerer halvt, som for eksempel i omtalen af forholdsordenes
adskillelse fra udsagnsordene, som jeg har gennemgået i afsnit 2.2.3.10.

Jeg har på baggrund af ovenstående gennemgange og sammenlig-
ninger af Magenses og Oldendorps grammatikker samt ved inddragelse
af historiske forhold stærkt sandsynliggjort, at Magens og Oldendorp
har skrevet deres grammatiske beskrivelser uafhængigt af hinanden.

Den store lighed værkerne imellem gør, at jeg desuden kan kon-
kludere, at de giver en troværdig beskrivelse af det datidige kreolske
sprog. De giver den samme grammatik for sproget og de samme afvig-
elser mellem sorte og hvides sprog såvel som mellem verdslig og religi-
øs brug.

Ill. 8: Slaveskibe (efter Carstens, 1981, s. 40)
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