
Syndefaldet – sætningsudtryk  

 

Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: ”Har 

Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?” Kvinden svarede slangen: ”Vi må gerne 

spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at 

vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø”. Men slangen sagde til kvinden: ”Vist skal I 

ikke dø! Men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan 

kende godt og ondt”. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det var 

godt at få indsigt af, og hun tog frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, 

og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade 

sammen og bandt dem om livet.   

  

Assimilation og reduktion  

Sætningstrykket på dansk har en fast rytme. Man siger at dansk er et trykmetrisk sprog. For at kunne 

fastholde rytmen er der flere lyde, der falder bort i hurtig udtale. Når en lyd falder bort kalder vi det 

reduktion. Fx i sætningen: ”Det ved jeg ikke” eller ”Kan du tage på biblioteket i dag?” Verberne ”ved” 

og ”kan” udtales her [ve] og [ka].    

 

Et andet fænomen er assimilation. Her sker der det, at det tryksvage e [ə] forsvinder, men så 

forlænges den forudgående vokal og får en opadgående tone. F.eks.: sige [si:i]og byge [by:y]. Det 

tryksvage e kan også blive opslugt af konsonanterne m, n, l, j og blødt d. I disse tilfælde forlænges 

konsonantens lyd, f.eks. falde: [fall], kande: [kann].   

 

Øvelse 2:  Markér steder i uddraget hvor der er assimilation og reduktion i hurtig udtale. Øv igen 

udtalen to og to.   

  

Øvelse 3: Øv dig i at læse teksten højt. Lyt til optagelsen på Lectio. Optag dig selv, og aflevér når du 

er tilfreds med din udtale. Aflevér din optagelse på Lectio, eller send den som sms til …   
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