
Ill. 13: Fugle (efter Carstens, 1981, s. 17)

6 Konklusion

I de foregående 5 kapitler har jeg præsenteret J. M. Magenses
kreolske grammatik i en større sammenhæng, såvel lingvistisk som hi-
storisk.

Jeg har i kapitel 1 givet en indledende beskrivelse af de historiske
forhold på de vestindiske øer, hvor Magenses familie levede og arbejde-
de i flere generationer. Jeg har således samlet og præsenteret en slægts-
tavle for Magenses familie op til vor tid og muligvis fundet den A. Ma-
gens, som Schuchardt har fået et brev på kreolsk fra (nærmere omtalt i
kapitel 5.6). Magenses eget liv og virke, herunder hans litterære pro-
duktion, er også blevet beskrevet. Endvidere har jeg givet en mulig  for-
klaring på, hvorfor Magens og Oldendorp ikke refererer til hinanden i
deres værker.

I kapitel 2 sammenlignede jeg Magenses grammatik med C. G. A.
Oldendorps og fandt det ud fra værkernes indhold og specielt deres ek-
sempelmateriale rimeligt at konkludere, at de to værker er skrevet uaf-
hængigt af hinanden. De historiske omstændigheder, at de to værker er
forfattet på samme tidspunkt på stort set samme sted, blev desuden
taget i betragtning i vurderingen af, om der kunne have været kontakt
mellem de to forfattere.

I kapitel 3 undersøgte jeg tre grammatiske beskrivelser (af Erik
Pontoppidan, Henrich Gerner og Peder Syv) af dansk fra tiden før Ma-
genses grammatik for at se, om Magens skulle have brugt én af disse
som skabelon for sin grammatik, hvilket ikke var tilfældet.

I kapitel 4 undersøgte jeg på lignende måde tre grammatikker over
fire sprog, som den danske mission var i kontakt med (lappisk, grøn-
landsk, acraisk & fanteisk) for igen at undersøge, om Magens skulle ha-
ve benyttet én af disse som skabelon. Sammenligningen viste, at Ma-
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genses grammatik heller ikke var skrevet med én af disse som forlæg.
Desuden viste det sig, at det var almindeligt i denne slags grammatik-
ker, at lade et større eller mindre stykke udgøres af samtaler, ordsprog
og religiøse tekster.

I det afsluttende kapitel 5 undersøgte jeg beskrivelser af kreol-
sproget senere end Magenses, for at se i hvor høj grad forfatterne
kendte og benyttede Magenses grammatik. Resultatet var, at der var et
begrænset kendskab og deraf følgende brug af Magenses grammatik i
den nyere forskning.

Selvom jeg har vist, at Magenses grammatik var et selvstændigt
arbejde, der ikke var bygget over Oldendorps samtidige beskrivelse eller
direkte oversat hverken fra tidligere grammatiske beskrivelser af dansk
eller såkaldte eksotiske sprog, så er der stor strukturel lighed mellem
alle beskrivelserne. Denne strukturelle lighed skal sandsynligvis, som
nævnt i kapitel 4.4, søges i en traditionel logisk opbygning af gramma-
tikker, hvor visse forhold er praktiske at kende til, inden andre beskri-
ves.

Som nævnt i kapitel 1.2 havde Magens sandsynligvis gået i skole i
Danmark og lært latin, og han forstod, som nævnt i kapitel 1.3, også
græsk, så han har haft godt kendskab til den klassiske grammatikbeskri-
velse, som der er tydelige træk fra i hans grammatik.

Den store overensstemmelse, som vist i kapitel 2, der er mellem
beskrivelsen af kreolsproget hos Magens og Oldendorp, gør, at jeg ka-
rakteriserer Magenses grammatik som troværdig og fyldestgørende.
Begge forfattere beskriver endvidere omtrent de samme sociolektale
forskelle i sproget, og de forskelle, der er i beskrivelserne, kan skyldes
forskel på, iblandt hvilke talere (primært danskere og nederlændere
henholdsvis herrnhutter) Magens og Oldendorp havde deres gang.

Som nævnt i kapitel 5 — og som det ses af litteraturlisten i van
Rossem & van der Voort (1996) — er der forsket en del i det nederland-
ske kreol; men ud over Rasmus Rask og Erik Pontoppidan er der ingen
danskere før mig, der har beskæftiget sig med sproget. Af nyere uden-
landske forskere, der beskæftiger sig med det nederlandske kreol, skal
blandt andet nævnes Hans den Besten, Peter Stein, Thomas Stolz og
Hein van der Voort.

Dette speciale adskiller sig også fra den tidligere forskning ved at
beskæftige sig med Magenses grammatik i stedet for med beskrivelser
af flere eller færre aspekter af det kreolske sprog.
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Det er i øvrigt tankevækkende, hvorledes en næppe lingvistisk ud-
dannet mand i 1770 var i stand til at frembringe et så imponerende værk
som Magenses grammatik, der efter min mening giver en glimrende be-
skrivelse af det nederlandske kreolsprog og dets brug i såvel verdslige
som religiøse sammenhænge. Ud over de rent sproglige oplysninger,
som grammatikken naturligvis giver, findes der i eksempeldelen en stor
og værdifuld mængde sociologiske informationer om livet på de vest-
indiske øer.

Forhåbentlig kan dette speciale ved sin offentliggørelse være med
til at trække Magenses grammatik frem i lyset blandt såvel lingvistiske
kreolsprogsforskere som sociologer.

Ill. 14: Soldater (efter Carstens, 1981, s. 116)
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