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Om hvad man kan bruge
ordet ikke til

Brevkasse om
Sprogligheder

Ordet ikke er ikke bare et uskyldigt lille ord. Det
røber hvad folk anser hinanden og sig selv for/
og det kan på snedigste vis brages af den beskedne pralhals eller af den der spiller ha-kandu-redde-dig-ud-af-den-situation.

Læg ikke alt
til side

..
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Når sproget peger
på sig selv
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SIDE 5

Du skal ikke tro,
du skal vide

Snapstinget
er ikke hvad man skulle tro - sprogligt i al fald.
Hvad dette mærkelige ord kommer af og hvordan
det hænger sammen med de gamle landsting og
dengang fandens fødselsdag faldt på en anden tid
af året, kan man læse om i artiklen Snip, snap,
snude.
SIDE 28

Når det offentlige henvender sig
til folket
Hvorfor er skrivelser fra det offentlige så ubegribelige for dem der skal læse dem? Hvorfor er
det så svært at skrive anderledes? Hvilke problemer får v i hvis det lykkes at lave om på det offentlige skriftsprog?
SIDE 14

Sådan taler den yngste generation
Hånden på hjertet: hvordan har De det med Deres a'er? K a n De udtale forskel på kaos og kærres? Læs i artiklen om det også gælder Dem n å r
det siges at »Aldrig har man talt mere sjusket,
usoigneret og plat, end de unge gør nu om dage«.
SIDE 24

K&bsfihsvne Universitet

Institut før anvendt og
aiatfenatkk lingvistik
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Når det offentlige
henvender sig
til folket
14
Sådan taler den
yngste generation 24
Snip, Snap, Snude 28

Det Talesprog, som
er fælles for et Folk,
kalder v i dets Maal
eller Mæle, med den
forskel, at det første
Ord især gaar paa
det almindelige, det
sidste paa det særegne.
Vilh. Andersen

SPrOgHOheder
* Kære Ole. Hedder det i
køkkenet eller på køkkenet?
Jeg blev ret overrasket da
jeg flyttede på kollegium over
at man her siger at man er
ude på køkkenet. Det er dog
det almindeligste at sige
i køkkenet.
Uffe Petersen
vær, 913
Egmont Kollegiet

l Kære Uffe. Forskellen på i
og på er normalt at man har
noget omkring sig når man
siger i, mens man kun har noget under sig når man er på,
fx i gaden med høje huse
omkring, men på landevejen
hvor der kun er flade marker. Således er det rigtigt at
sige: i værelset, i stuen, i
køkkenet og i badeværelset.
Imidlertid kan på bruges i
andre forbindelser end de
rent stedslige: på skole, på
hotel, på hospital, på kontor.
Det drejer sig her om nogle
anstalter og hvis de står i
nøgen form, dvs. uden en
eller et foran og uden endelsen -en eller -et, så betegner
udtrykket det at foretage
sig det som disse anstalter er
indrettet t i l : give og få
undervisning, bo på betalt
værelse, ligge og blive kureret, lave skrivearbejde.
på i forbindelse med disse
anstalter i bestemt form,
angiver så både den stedslige
og den ikke-stedslige betydning: hun var på kontoret
betyder altså hun var på det
og det sted ifærd med at
lave skrivearbejde. V i ser at
hvis der er særlige rum på
anstalterne, så bruger man
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også på med den samme dobbelte betydning: man er på
stue 6 på et hospital, mens
man er i stuen i et privat
hjem, men er på værelse 12
på et hotel, mens man er
hjemme i sit eget værelse.
(Reglen gælder dog ikke
uden undtagelser for alle anstalter og alle rum. På universitetet kan man være på
biblioteket eller på laboratoriet, men man kan ikke
være på auditoriet.)
Svaret bliver altså at et
kollegium også er en anstalt,
og så længe man gør hvad
anstalten er indrettet til,
nemlig at læse, at spise eller
at sove, så er man på værelset eller på køkkenet. Men
når man ikke længere gør
hvad anstalten er indrettet
til, så er man i billardværelset eller i fjernsynsstuen.
Q.T.

Sprogligheder
Denne brevkasse handler om
sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om sprog,
men del er også fine detaljer
i sproget som man bliver opmærksom på, og som man vil
gøre andre bekendt med. Går
I rundt og tænker på sprogligheder, så send et brev om
dem til Erik Hansen og Ole
Togeby. De vil svare på brevet hvis de kan. Ellers kender
de nok nogen de kan sætte
ti! det. Send brevet til
ARENA, Forfatternes forlag,
Gule Hus, Taarupgaard
8831 Løgstrup
og mærk det
SPROGLIGHEDER

i Er der nogen forskel i
betydningen mellem en årsagssætning med da. og en
med fordi? Med andre ord:
betyder jeg bliver hjemme,
da jeg er forkølet det samme
som jeg bliver hjemme fordi
jeg er forkølet?
Steen Haraldsen,
Vinkelvej 282,
Vedbæk

! Nej, de to sætninger betyder ikke helt det samme.
Man kan fx se det af at kun
den med fordi kan bruges
som svar på spørgsmålet
»hvorfor bliver du hjemme?«. »Jeg bliver hjemme
fordi jeg er forkølet« er et
naturligt svar, »jeg bliver
hjemme da jeg er forkølet«
lyder underligt eller forkert.
Det hænger sammen med
at man i sætninger med da
fortæller den man taler med
to nye ting. For det første
at »jeg bliver hjemme«, for
det andet at grunden er at
»jeg er forkølet«. I sætninger med fordi fortæller jeg
kun én ny ting; jeg går ud
fra at den anden i forvejen
ved at jeg bliver hjemme,
det eneste nye han får at
vide er grunden. Derfor kan
man springe det over som
den anden ved allerede:
»hvorfor bliver du hjemme?«
» . . . fordi jeg er forkølet«.
Man kan ikke svare » . . . da
jeg er forkølet«.
V i kan også se det på en
anden måde. Jeg kan skrive
på en seddel t i l min søns lærer: »Anders var fraværende
i går fordi han var forkølet«.
Læreren ved jo i forvejen at
drengen ikke var i skole,
men han har krav på at vide
årsagen. Men hvis situationen er den at drengen på
grund af sit fravær er gået
glip af et eller andet og jeg

derfor skriver til inspektøren,
så er det nok mere naturligt
at skrive: »Anders var fraværende i går, da han var
forkølet« - for jeg regner
ikke med at selve inspektøren har konstateret at min
søn ikke var i skole.
Forskellen mellem de to
slags årsagssætninger kommer også frem når der er
nægtelser i nærheden: »jeg
går på værtshus, da v i får
besøg af min svigermor«,
»jeg går ikke på værtshus,
da v i får besøg af min svigermor«. I det første eksempel går jeg på værtshus, i
det andet ikke. Men sammenligner v i »jeg går på
værtshus fordi v i får besøg
af min svigermor« og »jeg
går ikke på værtshus fordi v i
får besøg af min svigermor«,
så fortæller begge sætninger
at jeg går på værtshus. Forskellen er at den første siger
at årsagen er svigermors
besøg, den anden at det ikke
er det der er grunden.
Dette var forskellen mellem fordi og da i årsagssætninger. Men det er vigtigt at
få med at »i mindre omhyggeligt sprog«, som ordbøgerne siger, bruges fordi
tit på samme måde som da.
Han gik ikke fordi han
havde travlt kan altså betyde to forskellige ting,
ikke?
E. H .
N

? En ping, hvad er det for
en, og hvad kommer ordet
af?

! Det ser ud til at det er et
særligt københavnsk ord,
i al fald skal man ikke langt
væk fra hovedstaden før
folk slet ikke forstår det.
Det er sikkert heller ikke ret
gammelt, for det er først

på det allersidste det er kommet med i ordbøgerne.
En ping kan betyde en
»lille sød person« og bruges
vistnok kun om børn, og
kun i forbindelsen en lille
ping: »der står en lille ping
udenfor og v i l tale med dig«.
Men dernæst, og det er det
vigtigste, kan en ping være
en person som spiller en
fremtrædende rolle i forbindelse med det man nu taler
om. Man kan fx tale om at
Jensen hører til pingerne i
den lokale idrætsforening,
eller at Anker Jørgensen er
en af Socialdemokratiets
pinger. Man taler om kulturpinger, om forretningspinger og pressepinger osv.
Og siger man bare pinger
uden at henføre det til noget
bestemt, så betyder det
»kendte folk«, folk der har
gjort sig bemærket over for
offentligheden: »det er et
sted hvor der altid kommer
mange pinger«. Altså næsten det samme som det
svenske ord kandis.
Ordet er ikke rigtig alvorligt. Det antyder en vis
gemytlig skepsis over for de
folk man taler om - men
det er absolut ikke ondskabsfuldt eller alvorligt kritisk
i sig selv.
Se, det var betydningen
i hovedtræk. Men hvad kommer det af? Der findes forskellige teorier om det, men
ingen ved noget rigtigt endnu. Hvis nogle af læserne
kan bidrage med oplysninger
der fører t i l opklaring af
sagen, så bliver v i glade og
aflægger rapport i M & M .
Skriv til os!
E. H.

1 Kære Mål & Mæle. Forledag var jeg inde i en radioforretning for at se på et
fjernsyn. Forhandleren viste
mig forskellige mærker og
om et Color Electronic super
23 (8030 kr.) sagde han: »Jeg
må indrømme at det er det
bedste fjernsyn vi har på
markedet i dag.« Kan man
sige det? Jeg følte i hvert
fald at der var noget underligt ved det, og at jeg på en
eller anden måde blev taget
i skægget.
Jens hund,
Hegnsvang 12,
Gentofte

! Kære Jens Lund: Han indrømmede at Color Electronic
super 23 var det bedste
fjernsyn betyder: han havde
benægtet eller skjult at dette
fjernsyn vat det bedste, men
andre havde fremført argumenter for det, og så gav
han dem ret.
Hvis nu der ikke var nogen der havde fremført argumenter, så ville det være
lige så mærkeligt at sige
han indrømmede, som det er
at sige hun hørte ham komme hvis han ikke kom. Men
eksemplet overfor er mere
spidsfindigt. Det skyldes at
jeg må indrømme er et performativ. PERFORMATIVER
er 1. person nutid af visse
udsagnsord, fx: jeg lover
hermed at..., jeg påbyder
dig hermed at..., jeg advarer dig (hermed) mod at...
Mens andre sætninger henviser til ting og forhold i
omverdenen, så henviser performativer til sig selv. Jeg
står og maler henviser t i l
noget som enhver kan se,
høre, føle og derved kontrollere sandheden af. Jeg kan
også male uden at jeg siger

3

at jeg gør det. Men det at
sige: jeg lover hermed at...
det henviser kun til det at
sige: jeg lover hermed at...
Hvis man hører sætningen
kan den altså ikke være
usand. Man kan ikke have et
replikskifte som dette:
- Jeg lover hermed at komme i morgen.
- Nej, det er ikke sandt,
du lover ikke spor.
Man kan heller ikke love
uden at man siger at man
gør det.
Det samme gælder jeg må
indrømme ... Ved ganske
simpelt at sige disse ord,
har forhandleren indrømmet
at det er det bedste fjernsyn
på markedet. Det er ikke til
at benægte.
Så det ER en underlig situation du har været ude for.
Forhandleren har sagt noget som ikke kan benægtes,
men på grund af betydningen
af ordet indrømme forudsætter denne sætning at du
har været helt vild efter at
købe et Color Electronic 23,
og har fremført en masse
gode argumenter for at det
er det bedste fjernsyn på
markedet. I betragtning af
prisen har det sikkert også
lige præcis været det forhandleren ønskede. Læg til
sidst mærke til at det er
ligegyldigt om forhandleren
havde sagt jeg må indrømme . . . eller jeg vil ikke
indrømme ..., han havde
taget dig lige meget i skægget for det. Købte du for
resten fjernsynet?
O. T.
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? Til redaktionen. Jeg har
hørt at I vil lave et sprogtidsskrift. Det er en god idé,
og jeg vil straks spørge jer:
hvad kommer udtrykket at
kro sig af?
Venlig hilsen
K. E. Hermann
Arena, Forfatternes Forlag
Gule Hus, Taarupgaard
8831 Løgstrup.

! Kære Hermann. At kro sig
bruges sædvanligvis i betydningen »at være vigtig«, »at
være selvtilfreds«. Ifølge
Ordbog over det Danske
Sprog bind XI er denne betydning overført. Oprindeligt
betyder udtrykket »at opspile kroen«, »at vise sin
fyldte kro« og bruges om
fugle der har en kro, en pose
på spiserøret hvor maden
gemmes.
Fuglene har åbenbart været
gode til at beskrive folk der
var lidt for tilfredse med sig
selv; den der kror sig vil
sikkert også bryste sig, være
oppustet, have højtflyvende
planer, være en hanekylling
og være næbbet.
Kro har altså ikke noget
med en krog at gøre, selvom
tanken er nærliggende. Derimod er ordet beslægtet med
krave, som er »det klædningsstykke som omgiver
halsen«, og med kværke,
som er »at gribe om struben«.
Ifølge Dansk Etymologisk
Ordbog stammer de tre beslægtede ord alle fra ældre
former der er beslægtet med
det græske bronkhos »strube«,
som v i har i bronkitis, og
med det latinske gurgulio
»strube« som v i (vistnok)
har i at gurgle.
Der er endelig også mulighed for at det danske ord

kro, »gæstgiveri« stammer
fra den samme form, og at
betydningen oprindeligt har
været »trangt hul«, »hytte«.
At kro sig og at være på
kro, at gurgle og at have
bronkitis kommer altså, hvis
man går nogle tusind år tilbage, af et og samme ord.
O.T.

Denne gang har redaktionen
måttet lave de fleste af
spørgsmålene selv. Men fra
næste nummer regner v i
med hjælp fra læserne.

Læg

Ikke

alt til side for at læse denne artikel

Om hvad man kan bruge
ordet ikke til

En elev der gerne vil genere, sin lærer,
kommer ind til eksamensbordet, trækker
sit spørgsmål, læser det, og udbryder så
højt at også censor kan høre det: Den opgave har vi ikke aftalt at jeg skulle have.
Nu sidder læreren i en situation som kan
være svær at komme ud af. På den anden
side kan eleven ikke hænges op på noget.
Han benægter jo netop at læreren og han
selv har snydt. Hvordan kan det nu gå
til?
For at svare på det, må jeg begynde i
en lidt anden ende. Man bruger ordet
ikke til at sige det modsatte med. To sætninger kan imidlertid være modsatte på
to forskellige måder. De kan være K O N TRADIKTORISKE, som fx 117 er et lige
tal: 117 er et ulige tal. Hvis den ene er
falsk, er den anden sand. De kan også
være KONTRÆRE, som fx: figuren er en
cirkel: figuren er en firkant. Her gælder
det at mindst én af dem er falsk, evt.
begge to. Hvis man føjer en nægtelse til
en sætning, får man den kontradiktoriske
modsætning til den oprindelige: figuren
er ikke en firkant: figuren er en firkant.
Hvis den første er falsk, er den anden
sand.

Skakbræt og farvebillede
Nu findes der visse områder i vores
sproglige verden der er ligesom et skakbræt, enten er et felt hvidt, eller også er

det sort, der er ingen tredje mulighed.
Enten er et voksent menneske mand eller
kvinde, enten død eller levende. I disse
skakbrætområder giver det samme information at bruge benægtende sætninger
som at bruge bekræftende. Det er lige så
godt at sige: Poul Hartling er ikke en
kvinde, som at sige: Poul Hartling er en
mand.

VERDENS VOK$ne
POOL

MÆND

KVINDER

SKÅKOMR&DE

IKKE-KVINDER

Men der er også andre områder i vores
sproglige univers, nemlig dem der er ligesom farvebilleder; enten er en plet rød,
eller blå, eller grøn, eller gul, eller orange,
eller turkis . . . Der er mangfoldige muligheder. Her giver det ikke nær den samme
information at bruge benægtende sætninger som at bruge bekræftende. Det er
ikke lige så præcist at sige: Per Hækkerup er ikke svensker, som at sige: Per
Hækkerup er dansker, for der er jo mange
folkeslag som ikke er svenskere.

VJEPDENS

MENNESKER

SVENSKERE NQRDA1ÆND TYSKERE

II
Farvebilled-område

lå

SPANIERE FRANSKMÆND

II
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IKKE-SVENSKERH

Det er altså ikke særlig informativt at
bruge benægtende sætninger på farvebilled-områderne. Men hvorfor bruger vi
så nægtelserne?
V i kan også se det på en anden måde.
Hver gang vi fremsætter en sand bekræftende sætning på farvebilled-området, så
ville vi kunne fremsætte 117 sande benægtende påstande om det samme: Hvis
det nu er sandt at:
Poul Hartling er statsminister i Danmark
så vil man også kunne fremsætte følgeride sande benægtende påstande:
Poul Hartling er ikke statsminister på
Malta
Poul Hartling er ikke statsminister i
USA
Poul Hartling er ikke statsminister på
Bornholm alene
Poul Hartling er ikke finansminister i
Danmark
Poul Hartling er ikke udenrigsminister
i Danmark
Poul Hartling er ikke forsvarsminister
i Danmark
Poul Hartling er ikke bybud for Skive
Folkeblad
Poul Hartling er ikke diplomat i USA
med intime forbindelser til fru Nixon
Poul Hartling er ikke statsminister for
en kommunistisk-kristelig folkepartikoalitionsregering i Danmark
osv. til 117
6
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Hvorfor synes alle disse sætninger at
være mere usandsynlige end fx:
Poul Hartling er ikke statsminister for
en flertalsregering
Hvordan vælger man blandt alle disse
muligheder?
I spørgsmål der begynder med et hv-orå
kan v i se at det virkelig er et problem
med de 117 mulige sande benægtende
sætninger. Her er verden nemlig principielt et farvebillede, hvor det eneste man
ikke kender er farven. Derfor kan man
ikke rigtig bruge ikke i hv-spørgsmål:
hvad er Poul Hartling ikke?
hvem er Hækkerup ikke blevet bestukket af?
Hvis verden på en eller anden måde er
gjort mindre kulørt og mere som et skakbræt, så går det betydelig lettere med benægtede hv-spørgsmål:
hvem af jer (4 personer) vil ikke have
suppe?
Eller hvis man i en samtale ikke har
hørt hvad det er Poul Hartling ikke er,
så kan man spørge:
hvad er Poul Hartling ikke?
Men i dette tilfælde vil det være lige så
naturligt at bruge en sætning af typen:
hvad er det Poul Hartling ikke er
og så er hv-spørgsmål et ikke benægtet.
Endelig kan man godt have ikke i retoriske hv-spørgsmål:
hvad har Poul Hartling ikke sagt af
sludder!

Men Her er der slet ikke noget muligt
svar, det er et skakbræt med kun sorte
felter. Det er slet ikke noget spørgsmål.
I ja/nej -spørgsmål er v i principielt på et
rent skakbrætområde, og derfor kan man
godt benægte dem:
kommer Poul Hartling ikke hos fru
Nixon?
er Per Hækkerup ikke bestukket af
KGB?

Regler og undtagelser
Jeg har stillet to spørgsmål op: hvorfor
bruger man overhovedet nægtelser, og
hvordan vælger man blandt de 117 sande
benægtede påstande som svarer til hver
enkelt sand sætning? Disse spørgsmål
kan logikken og grammatikken ikke
svare på, for det drejer sig ikke om hvordan man laver korrekte sætninger og
slutninger, men om hvordan man opfører
sig over for andre i bestemte situationer;
det drejer sig om hvad folk anser sig selv
for, hvad de anser andre for, og hvad de
tror andre anser dem selv for. Om det
kan man opstille følgende regel:
afsenderen bruger ikke når hun mener
at modtageren tror, mener, har sagt,
vil sige eller vil gøre, - det der benægtes.
Man vil kun forklare:
Hækkerup er ikke bestukket af KGB til
at være modstander af EF
til nogen der tror det. Og hvis man ikke
støder på nogen der tror det, så har man
ingen grund til at fyre sætningen af.
V i kan se at reglen også gælder benægtende ja/nej-spørgsmål. Dem bruger man
jo netop når man vil have modtageren til
at sige jo:

-Kommer Poul Hartling ikke hos fru
Nixon?
- Jo, da.
V i l man gerne have benægtet svar, siger
man vel:
- Er Hækkerup vel mod EF?
- N e j , da.
Det er rester af sådanne ledende spørgsmål man finder når folk siger ikke eller
vel efter hver anden sætning, ikke. Det
er noget man tit støder på, ikke. I samtaler, ikke. Og det er ikke til at overhøre,
vel. Det kan også være længere, ikke
sandt. Så hedder det ikke sandt, ikke. Det
bruges ofte i situationer hvor folk har
brug for lidt selvtillid, ikke. Men de venter ikke på svaret, vel. Den der tier, samtykker, ikke.
Hvis man ikke overholder reglen om brug
af ikke, går samtalen uvægerlig galt.
Prøv fx ved den første den bedste lejlighed at sige til en person der ikke er sur:
- du er ikke sur i dag.
Samtalen kan næsten kun fortsætte, hvis
den anden bliver sur.
Reglen om brug af ikke giver altså
svaret på de to opstillede spørgsmål. Men
hvornår kan man som afsender mene at
modtageren tror, mener, har sagt, v i l
sige, vil gøre - det modsatte? Amerikaneren Wason har lavet et forsøg der belyser
dette. Her er der nogle elefanter i hvidt
og sort.
Se på figuren og prøv at fuldende de følgende påstande så de bliver sande:
(1) elefant nr. 5 er
(2) elefant nr. 5 er ikke
(3) elefant nr. 4 er
(4) elefant nr. 4 er ikke

AF LEIF BLÆDEL
HANS HERTELS, Sven Møller Kristensens og Hanne
Marie Svendsens debatniveau
i replikken til mig (4.6.) frister
i den grad til svar at jeg ikke.,
nære mig for et par bemærkjunger.
Jeg har ikke beskyldt de fire
, superlitterater
for
nogen
»sammensværgelse«.
Heller
"ikke for »manipulation« med^
Runstfonaeris"" litterære tre*^mandsudvalg. Heller ikke for *
»pression« — det var kultur-^ J
minister Niels Matthiasen jeg

Wason bad en række forsøgspersoner
gøre dette og fandt at gennemsnits-tiden
for svarene var: (1): 1,60 sek., (2): 1,96
sek., (3): 1,93 sek., (4): 2,53 sek. (Man
kan læse mere om hans forsøg i artiklen:
The Context of Plausible Denial (1965).
Den står bl.a. i Oldfield & Marshall: Language (1968) Penguin.) Ved dette forsøg
fandt han bevis for denne regel:
Hvis man har en regelmæssighed og en
undtagelse herfra, så er det mere naturligt at benægte at undtagelsen er
regelmæssig, end at benægte at et regelmæssigt tilfælde er en undtagelse.
Det er altså mere naturligt at sige: hvalen
er ikke en fisk, end at sige: silden er ikke
et pattedyr; naturligere at sige: undervisningsministeren er ikke en mand,
end: statsministeren er ikke en kvinde, så
længe de fleste ministre er mænd.
Prøv at se på tre af de principper jeg
har omtalt ovenfor: benægtende sætninger er ofte upræcise, er ofte valgt blandt
117 mulige sande påstande, og bruges
kun hvis afsenderen mener at modtageren
8

De tre replikskrivere mener
det er afgørende at få sagen
debatteret inden den forestående ændring af kunstfondloven. Derfor vil de nødig have
mig til at forplumre diskussionen og ønsker at fastslå, at
Åge Hansen-sagen »drejer sig
. . om de principielle problemer
der rejser sig, når to grupper af
sagkyndige vurderer så forskelligt som i tilfældet Åge
Hansen«.
Bemærkningen er en foræring for de penge. Man mener
der
opstår
»principielle
problemer« af største betydning for offentlighed og folketing fordi de selv (den . ene

mener det modsatte. Hvis man tager dem
som en helhed kan man se at benægtende
sætninger må give et meget godt billede
af hvad afsenderen anser modtageren for,
af meddelelsens adressat. Lad os nu se på
nogle autentiske eksempler:
A

Når Blædel indleder med at fortælle hvad
han ikke har gjort, så er det fordi han
skriver for folk der har læst de fire litterater beskylde ham for at beskylde dem
for dette og hint.

>
Når Helga Mach bl.a. sagde at det ikke
synes at være undervurderet at skrive
børnebøger i Tjekkoslovakiet, så er det jo
fordi hun mener at hendes tilhørere mener at det synes at være det - selvfølgelig
fordi det er en regel at det er det i andre
lande.
Den der har gjort sig klart at adressaten ligger gemt i hægteisen, kan benytte
sig af det på snildeste vis. Det kan fx
være den beskedne pralhals:

r

Drengen og krigen
Af TONI LIVE RS AGE

høj grad en bog om et barns
placering i voksenverdenen,
om hans plads i hakkeordenen
indenfor familien og blandt de
andre børn, og om hans families placering i bunden — eller
næsten i bunden — af landsbyhierarkiét.
Olin er en lille sej g rod, der af
omstændighederne — faderens
tæv og de andre drenges forfølgelser — må fægte sig igennem, som han bedst kan,
men selv er han nu heller ikke

I ET FOREDRAG om tjekkoslovakisk børnelitteratur holdt
sidste år på den internationale børnebogskonference på
Hindsgavl sagde foredragsholderen Helga Mach bl.a.: »Næsten alle børnebogsforfattere
skriver også bøger for voksne,
eller med andre ord — _dejt_synes ikkei at_være_ nedvurderet
at skrive tørnebøger og derfor
er der Hellerikke nogenJbarnere mellemdet, der skrives .J^arbørn og. hele den nationale lit-, ner
- gå ud
, , over _dem, der er svateratur«.
| ^ r e end_hjrø.JDer er.i^et hele
•*ømm taget ikke "megen solidaritet
Nu er tjekkisk og slovakisk *T>ørn imeUemt deiiné bog; hvad
b ø n ^ ^ t u r j o ^ ^ a særlig .Jder især kommer op til overflakendt herhjemme; foruden den, da børnene fra landsbyen
nogle billedbøger "for mindre bliver sendt ud i skoven med
børn, er der — så vidt jeg ved køer og heste for at skjule dy— kun oversat to bøger for rene for de fremmede soldater;
større børn til dansk, begge Olin skal passe familiens eneskrevet af Klara Jarunkova ste hest, den store lysebrune
(»Den ensomme Ulvs bror« og hoppe Julina med silkelæ»Hvem er jeg?«), men hertil berne.
kommer altså endnu en bog —
Nu er børn og dyr jo et yn»Leve republikken« af Jan det emne indenfor børnelitteraProchazka, en bog der i øvrigt turen, et emne, der kan knuses
ret præcist illustrerer ovenstå- mangen en sentimental tåre
ende citat.
over, men her synes jeg balanJan Prochazka, der er født i cen holdes; Olin har virkelig et
1929, yar oprindelig-uddannet særligt nært forhold til dyr —
som agronom og har i sine bø- sikkert fordi han savner
ger for voksne især beskæfti- varmere menneskelige kontakget sig med landsbyens pro- ter. Foruden Julina kan han
blemer. Efter januar 1968 ud- dog også regne med den gamle
videde han sin skribentvirk- outsider Vitlich, der økonosomhed betragteligt, men blev misk er gået helt i hundene,
i 1969 stemplet som en_af de fordi de mere velbjærgede af
forfattere,, hvis Uttel^tur-ikke landsbyens beboere i sin tid
J ^ g l ^ H f i n korrekte linje; han ikke var sene til at sætte hans
døde i 1971." ~~" "~~
hus^rtvangsauktion, da det
»Leve republikken« foregår kneb for ham.
også i et landsbymiljø — under
Og dette forhold fører frem til
anden verdenskrig; bogen ud' bogens temmelig stærke slut>M

/i m

/4
-

Illustration f A
uden JuKnf og til ro6df ^
nødt til afe giv
omgang inr\ i
forlanger id/„<
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•nieii. rundt med den daværende tronfølger og blev bete
intelligens og charme. I mange år har ambassadøren siéå
tidejrøsier. Nu giaider han sig over at komme hjem til D
HlNÉN ligger der og reflekterer nok så frækt de kroppe solglimt ind gennem naboens vinduer, ganske uden respekt for, at dér er de på fremmed territorium, lier bliver nu
sikkert ingen diplomatiske indsigelser af don grund, for naboen,
vor mand i Bonn, ambassadør,
greve Kield Gustav Knuth-Wintcrfvldt, er et overmåde fredeligt
gemyt, som vist ganske udiplomatisk, har overordentligt let til
milct.
Fra en væg i ambassadørens
dansk-møblerede kontor sender
Bertel Thorvaldsen et vemodigt
kunstnersmil langt ad led. Men
greve Knuth-Winterfeldt skynder
sig at bedyre, at maleriet af vor
store billedhugger ikke. hænger
der gom en sentimental tribut til
hans pure ungdoms tabte tid.
Dengang, han selv nærede én
drøm om at blive billedhuggér: —
Nej, hej, det es bare et smukt maleri, og føl Dem overbevist om, at
intet af det, jeg lavede som ganske
ung, på nogen, måde er «gnet .
lejligheder har greve
w Knuth-Winierfeldt til at erstatte noget af Thorvald- I
Tru4i truffet dronning sens.
Om nogen tid overtager greve
rethe og prins Henrik.
Kmith: Winterfeldt stillingen ©om

Eller det kan være den der spiller ha-kandu-redde-dig-ud-af-den-situation, som fx
eleven der siger: Den opgave har vi ikke
aftalt jeg skulle have. Fidusen er jo, at
man ved disse benægtende sætninger kan
få sagt en hel masse uden at sige det,
nemlig om hvad modtageren mener. Der
er jo ingen der i sin vildeste fantasi havde
forestillet sig at Knuth-Winterfeldt som
billedhugger ville kunne erstatte Thorvaldsen. Men når han nu finder lejlighed
10

som ambassadør
Den daværende
grethe vår med 1
ruten fra Køben!
geles sarnmen rhe
garétha fro Svei
Astrid, fra Norge;
dinaviske ambass
hed til at følge pi
arrangementerne
Allérexio dengan
dybt indtryk p
prinsesse Mar/cre
til trods, interess
det, hun så. -jeg
besøgte det dai
hjem i Solvarig,
meget stor véigt
hver eneste of" l
gjorde det på er
perionilg måde.
var det også don
sesse Margrethe,
når de tre prinse
sig. Også det k!
på en made, der
indtryk på mig.;
lade være at beu'
menneskelighed
hendes sans for
detaljer. Siden .
dronning Margre
lieheder. både ri

til at benægte det, så tegner han et billede
af os som nogen der mener det, og vi bliver næsten forpligtet til at gå ind for at
Knuth-Winterfeldt kunne erstatte Thorvaldsen. Og elevens adressat er jo en der
har aftalt med ham hvilken opgave han
ville få.
Ole Togeby
Ole Togeby, f. 1947,
adjunkt i dansk sprog
ved Københavns Universitet

Når sproget peger på sig selv

Sproget er et konventionelt
kommunikationsmiddel, et
sæt af sociale tegn. Tegn
eller symboler er især karakteristiske ved at være REPRÆSENTATIVE, ved at pege udover sig selv. I litteraturen
betyder en rose fx ofte kærlighed; den står FOR noget.
Op på samme måde med
alle sprogets ord, lydforbindelsen hæsd eller bogstavforbindelsen hest viser ud
over lydene og bogstaverne
til forestillingen om en hest.
Men ordet hest er jo ingen hest.
Når man bruger sproget
hører man ikke lyde men
betydning, ligesom man heller ikke ser de enkelte bogstaver (det kræver en særlig
opmærksomhedsindstilling at
få øje på dem, jf. korrektur).
Sproget er et MIDDEL, og
det er sprogets natur at det
vil overses, som sprogforskeren Louis Hjelmslev udtrykker det.
Når det sker at selve
sprogmediet, ordmaterialet
kommer i fokus, i opmærksomhedens centralfelt, så
kan sproget ikke virke; der
indtræder forstyrrelser, kommunikationsstøj.
At opmærksomheden således drages fra indholdet
af det sagte t i l selve det
sagte (og evt. t i l den der
siger det), sker når en given
sprogform afviger fra det
situationsforventede: dialektal udtale i rigssprogssam-

menhæng, såkaldte sprogfejl
i et miljø der bestræber sig
på at undgå dem, talefejl
osv. osv.
Der findes imidlertid
sprogbrugstyper hvor man
netop lægger vægt på at lade
sproget pege på sig selv,
nemlig i sprogvidenskab og
i sprogkunst (skønlitteratur).
Det kan være meget forskelligt hvor sprogbevidst
og sprogfokuseret skønlitteratur er; tekster af Henrik
Pontoppidan og Anders Bodelsen er det fx i mindre
grad end tekster af J. P. Jacobsen og Per Højholt.
For dagligsproget er denne
»sprogpåkaldelse« som sagt
fremmed. I løbet af sprogets
ændring gennem tiden opstår der undertiden H O M O NYMER, dvs. ord med samme
udtryk og forskellig betydning (fx krone i botanisk og
økonomisk betydning). De er
principielt sprogforstyrrende
- selv om de ofte kun optræder i helt forskellige sammenhænge - og sproghistorien viser mange eksempler
på at de trykkes ud af
sproget.
Dog er der i dagligsproget visse sprogbrugstyper
med højt sprogligt bevidsthedsniveau, med fokus på
sproget, fx humor. Og især
ordspillende børn, der ikke
tager sproget mere alvorligt
end at de tør lege med det,
træffer man dem ofte hos.

Storm P. var mester i dem,
og hos en komiker som
Jesper Klein optager de en
stor del af repertoiret.
Reklamen har i lang tid været opmærksom på det sproglige udtryk, og mange sprogeksperimenter løb før af
stablen i reklamesproget end
fx i den konkrete poesi.
Begge steder arbejdede man
med de niveauer i sproget
der normalt er i opmærksomhedens marginalfelt. Fx
bogstaverne som man farvede, stillede på hovedet osv.
Men også på de niveauer
hvor det er mere traditionelt
at skabe fornyelse:
(1) Ceres Pilsner - værtens bedste øl.
(2) Spring ud i det - anskaf Dem en swimmingpool.
(3) Hæng TUGON op - så
er fluerne på den.
(4) Frellsen Kaffe - svaret
på Deres kaffebønner.
(5) Stanggo' Københavner
(skilt med billede af en
ispind).
I (1) spilles der på at
verden og værten i talesproget er homonymer (der findes flere i tale end i skrift,
jf. fx hver, vær, vejr). Tilsvarende i (4).
I de andre sker det sproglige vælt på den måde at en
stående vending, et overført
udtryk pludselig også kan
opfattes bogstaveligt; der
pustes nyt liv i sprogets døde
11

billeder. At være på den betyder at have problemer, at
springe ud i noget betyder
at tage skridtet, stang- i
stanggo' er et forstærkende
element. Men her optræder
disse kendte udtryk i en
sammenhæng der gør dem
tvetydige, hvor to betydningsplaner støder sammen.
I et glimt peger sproget
på sig selv, og en sådan materiale-synsvinkel er kommunikationsforstyrrende.
Der sker en sproglig overspringsbevægelse, en knasen

i maskineriet som på den
ene side kan være sjov, på
den anden side. ubehagelig.
Det påtrænger sig bevidstheden, og denne mekanisme,
denne lille irritation bruger
reklamesproget til sit vigtigste mål, at fange opmærksomheden.
Lars Henriksen

Lars Henriksen, f. 1945,
Undervisningsassistent i
dansk sprog
ved Københavns Universitet.

Du skal ikke tro,
du skal vide
Engang mens jeg gik i anden
klasse var jeg ordensduks,
som det hed dengang. Det
var et meget ansvarsfuldt
hverv, hvad der bl. a. fremgik af at man skulle blive
oppe i frikvartererne for ret
at kunne påse at alt var forskriftsmæssigt lagt til rette
til den følgende time.
I spisefrikvarteret havde
ordensduksen dog tilladelse
til at forlade klasseværelset
forudsat at alt var i orden. I
mit klasseværelse, der lå lidt
specielt for den herskende
vindretning, var det duksens
pligt at sørge for at alle vinduer var lukkede. Det havde
12

jeg også sørget for den dag
jeg nu v i l fortælle om. Ikke
desto mindre viste det sig da
vi kom op til timen at der
stod et vindue åbent og at
det havde regnet lidt ind på
en stabel nye skrivehæfter.
Jeg vil den dag i dag hævde
at det må have været en
hemmelig fjende af mig der
har sneget sig ind og har åbnet vinduet - men det kommer ikke sagen ved.
Læreren drog naturligvis
mig til ansvar for den skete
skade og spurgte strengt men
retfærdigt: »Hvorfor har du
ikke lukket vinduet?« Jeg:
»Jamen, jeg troede det var

lukket.« Læreren: »Du skal
ikke tro, du skal vide!«
Han var nu meget flink,
læreren, og der skete mig sådan set ikke mere. Men det
jeg husker fra det ordskifte,
var at sproget ligesom snød
mig, eller måske ligefrem
snørede sig sammen om halsen på mig som en kvælerslange. Hvad skulle man
svare? Da jeg forlod klassen,
vidste jeg faktisk at vinduet
var lukket, men det kunne
jeg umuligt sige til læreren:
»Jamen, jeg vidste det var
lukket.« Jeg var nødt til at
sige troede, selv om jeg havde været fuldstændig sikker
på det.
Senere har jeg været ude
for tilsvarende ordskifter med
personer der i situationen
havde krammet på mig: min
far, min lærer, min oversergent, min blikkenslager. Og
hver gang har jeg haft en
fornemmelse af at der var
noget i selve ordene der
gjorde et forsvar umuligt.
Lad os se på hvad vide
at... og tro at . . . betyder.
Hvis vide at betyder »være
overbevist om at det og det
er sandt«, så betyder tro at
noget i retning af det modsatte: »være næsten eller nogenlunde sikker på at det og
det er sandt«. Tro betyder
altså antage, formode, mene,
synes osv.
Han ved at vinduet er lukket betyder at han er overbevist om at sætningen vinduet er lukket er sand, således at han er villig til at tage
alle konsekvenserne af at det
er et faktum at vinduet er
lukket. Han tror at vinduet
er lukket betyder at det er
hans overbevisning at det er
sandsynligt at sætningen
vinduet er lukket er sand.
Men det er mere indviklet
end det. Han ved at vinduet

er lukket siger også noget om
mig, der siger sætningen
»han ved at vinduet er lukket«. Jeg kan kun sige den
sætning hvis jeg også selv
ved at vinduet er lukket. Er
det sådan at
han er overbevist om at
vinduet er lukket
men
jeg er overbevist om, at
vinduet ikke er lukket
så kan jeg ikke sige han vedat vinduet er lukket, men det
passer ikke. Her er det den
talendes overbevisning der
styrer ordvalget, og det må
hedde han tror at vinduet er
lukket, men det passer ikke.
Det kan godt være at han
oplever det som om han ved
at vinduet er lukket, men når
jeg taler om det, skal jeg
sige han tror at.. .
Det er altså en anden betydning at tro. Den første betydning var »være næsten
sikker på«; den kalder v i
tro . Den anden betydning,
tro , er »han er sikker på . . . ,
men jeg er ikke sikker på . . . «
1
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Nu har v i hele tiden talt om
jeg over for han. Det kan
også være jeg over for jeg,
hvis jeg nu udtaler mig om
hvad jeg tidligere har ment.
Lad os sige at jeg k l . 8 ved
at vinduet er lukket. K l . 10
opdager jeg at jeg har taget
fejl. Hvis jeg skal tale om
det, må jeg behandle mit tidligere jeg, altså k l . 8-jeget,
på samme måde som et han.
Jeg kan altså ikke sige kl. 8
vidste jeg at vinduet var lukket, men det passede ikke.
Det skal være kl. 8 troede
jeg...
Det er igen tro , det ord
der så at sige betegner at en
viden er annulleret, selv om
den tidligere oplevedes som
stensikker.
Når nu læreren siger du
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skat ikke tro, du skal vide,
så tager han tro i betydningen tro , altså det tro der betyder dét modsatte af vide.
Han beskylder mig på den
måde for at have haft ufuldstændige oplysninger om vinduet - som jeg jo selv har
tilstået det da jeg sagde jeg
troede ... Nej, det har jeg
netop ikke, for det er jo tro
der foreligger her!
Det kan v i også se på en
anden måde. Hvis jeg spiser
kl. 8, og senere, k l . 10, v i l
fortælle om denne begivenhed, så siger jeg ikke jeg
spiser, men derimod jeg
spiste. Det er først og fremmest det man bruger datidsformen til.
Hvis jeg k l . 8 tror at vinduet er lukket og k l . 10 v i l
fortælle om dette, så kan jeg
netop ikke bare bruge datid
og sige jeg troede at vinduet
var lukket, for det betyder
jo »jeg var helt sikker dengang, men nu ved jeg bedre«.
Jeg må sige jeg troede og tror
stadig at...; eller hvis jeg er
kommet på bedre tanker siden
jeg har troet at...; til nød
også jeg troede nok
at...
Det eneste jeg ikke kan sige
er lige præcis jeg troede at
vinduet var lukket.
Det v i l altså sige at jeg
troede at... nærmest er en
slags datid af jeg ved
at...
Der er derfor ikke noget at
bebrejde mig, for jeg har
netop opfyldt kravet om at
jeg skulle vide. Indrømmet:
jeg tog fejl, men det er både
menneskeligt og en helt anden sag.
Det er både forvrøvlet og
brutalt at sige »du skal ikke
tro, du skal vide«.
Erik Hansen
1
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Når det offentlige
henvender sig til
folket

Lov nr. 262 af 7. juni 1972 kaldes heldigvis også Dagpengeloven. Hvordan skulle
man ellers vide at det var noget der kom
én ved? For det gør den. Den har faktisk
betydning for næsten alle her i landet, og
det må være grunden til at Kommunernes Landsforening og Sammenslutningen
af Sociale Udvalg har udgivet en brochure som skal forklare os hvad det
egentlig er der står i loven. Det er en
handy lille tryksag på et par og tyve
sider. Der er farver på omslaget, den har
indholdsfortegnelse, pæne overskrifter og
små muntre tegninger rundt omkring.
Og så er der alligevel noget i vejen
med den: den er meget svær at læse.
Sproget i den ligner loven alt for meget.
I vore dage har man midler til nogenlunde at måle hvor svær en tekst er at
læse. Ligesom man kan sige at en kasse
har en vægt på 35 kg og en væske har en
temperatur på 40°, sådan kan man sige
at en tekst har en læsbarhed på så og så
mange lix. V i skal i et senere nummer
komme tilbage til hvad måleenheden lix
er for noget og hvordan man måler en
teksts lix. Men jeg skal lige nævne, at
man ved mange forsøg har fundet frem til
sammenhængen mellem lix-tallet og den
14

sværhedsgrad en gennemsnitslæser oplever. Det kan stilles op sådan:
op til 24 lix: meget let
25-34 lix: let
35-44 lix: middelsvær
45-54 lix: svær
54 og opefter: meget svær
Dagpengebrochuren har, når man regner
lavt, en lix på 62 - altså et godt stykke
op i det „meget svære". Og det skal være
orientering til os allesammen. For at have
noget at sammenligne med, kan man tage
en almindelig avis. Den har en lix på omkring de 40.
Dette betyder at dagpengebrochuren
for de fleste er meget svær læsning, så
svær at mange må give op, og så er det
endnu engang dem der har gået længst i
skole der er mest sikre på at få hvad de
har ret til.
Et stykke af Dagpengeloven ser sådan ud:
Under sygdom af mere end 2 ugers varighed kan arbejdsgiveren kræve, at
lønmodtageren fra sin egen læge eller
fra en specialist, som er valgt af lønmodtageren, fremskaffer nærmere oplysninger om sygdommens varighed.
Udgifterne afholdes af arbejdsgiveren.

Opfylder lønmodtageren ikke denne
pligt, uden at der foreligger fyldestgørende begrundelse herfor, bortfalder
retten til dagpenge fra arbejdsgiveren.
Det tilsvarende sted i brochuren ser sådan ud:
Efter 2 ugers fravær har arbejdsgiveren
ret til at forlange, at lønmodtageren
enten hos læge eller hos en specialist,
som vælges af lønmodtageren, skaffer
oplysninger om sygdommens forventede varighed. Udgiften til denne lægeerklæring afholdes af arbejdsgiveren.
Undlader lønmodtageren uden fyldestgørende grund, at efterkomme arbejdsgiverens eventuelle krav til dokumentation, bortfalder arbejdsgiverens
pligt til at yde dagpenge i resten af
arbej dsgiverperioden.
Men det kunne også se sådan ud:
Når lønmodtageren har været væk fra
sit arbejde i 2 uger, gælder der særlige
regler. Så kan arbejdsgiveren nemlig
forlange at lønmodtageren skaffer oplysninger hos en læge eller en specialist, om hvorlænge man regner med at
sygdommen kommer til at vare. Lønmodtageren kan selv vælge lægen eller
specialisten, men det er arbejdsgiveren
der skal betale lægeerklæringen.
Hvis en lønmodtager ikke skaffer denne
lægeerklæring når arbejdsgiveren beder
om den, så har arbejdsgiveren ikke
mere pligt til at betale dagpenge til
lønmodtageren.
Dagpengebrochuren er slet ikke noget
særlig slemt eksempel. Den er nærmest
typisk for den slags tryksager som det
Offentlige skriver til Folket.

Der kommer mange brochurer og vejledninger som udlægger love og anordninger
for os: om EF, om den nye sygeforsikringsordning, om dagpenge, om udfyldelsen af selvangivelsen osv.
Disse tryksager har tit rappe farver på
omslaget, kvikke illustrationer indeni, og
tiltalende og overskuelig typografi. Der
er også tit lavet om på rækkefølgen i forhold til loven for at gøre teksten mere logisk for brugeren, og regler og begreber
er forklaret så læseren får nogle ord i stedet for bare en henvisning til ulykkesforsikringslovens §§ 55, 59 og 74.
Derimod er der så at sige aldrig gjort
noget ud af at modernisere sproget. Her
er alt stort set ved det gamle. Man kan fx
se det når man sammenligner vejledningen til selvangivelsen for 1972 med 6-7
år gamle udgaver. Udefra er vejledningen
slet ikke til at kende igen. Det er den til
gengæld når man begynder at læse den.
Hovedindtrykket er at fornyelsen i de
officielle tryksager først og fremmest er
sket på de områder som embedsmændene
kan sætte andre til at tage sig af: typografi, lay-out og illustrering.
Sproget er stadig det traditionelle abstrakte som gør alt for at tilsløre at love,
retsforskrifter, cirkulærer osv. er anliggender mellem mennesker. De er ikke
skrevet fra mig til dig, men ligesom ud i
luften. Det er som om embedsmændene
betragter deres love som en slags naturlove: tyngdeloven virker uanset om folk
kender den eller ej, det gør Retsplejeloven
også. Hvis du ikke kender den er det sgu
værst for dig selv!

Hvorfor gøre noget selv når man
kan sætte andre til at gøre
noget andet?

Hvorfor er det så svært at skrive
anderledes?

Nu ville det være uretfærdigt at sige at
der slet ikke er sket noget mht. det offentliges måde at henvende sig til os på.

Det danske myndighedssprog - der vel at
mærke også har præget forretningskorrespondance, foreningsmeddelelser, dan15

Vejledning til selvangivelsen
ior skatteåret 1965/66.
X. Indledning.
Vejledningen tilsigter kun at give de almindeligste anvisninger til
brug ved udfyldelsen af selvangivelsen. De oplysninger, der vedrører
en rubrik i selvangivelsen, findes ved det tilsvarende rubriknummer
i vejledningen. Afsnit II omtaler ^le bestemmelser, der har særlig
betydning for opgørelsen af lønindtægt. Om problemer, der ikke er
behandlet i vejledningen, vil man kuniie søge oplysning hos den
stedlige ligningsmyndighed.
Hvis der under et punkt i selvangivelsen ikke er tilstrækkelig
plads til besvarelsen, kan denne suppleres på et bilag, der henviser til det pågældende punkt.
Yderligere eksemplarer åf selvangivelsen kan købes i boghanIndsendelsesfristen udløber den 31. januar 1965, således at selvangivelsen m å være ligningsmyndigheden i hænde senest denne
dato. Bogførings- eller regnskabspligtige bar dog frist til den
15'. februar 1965, såfremt regnskabsåret er udløbet efter den 30. november. 1964.
Hustruens indtægt og formue opføres i mandens selvangivelse
under d é . p u n k t e r , hvor indkomsten eller formuen efter sin art
henhører. Hvis "ægtefællerne er separeret eller til stadighed lever
adskilt, skal hver af dem dog indgive selvstændig selvangivelse.
Nygifte kan forlange, at hustruens arbejds- eller erhvervsindtægt
inden ægteskabets indgåelse ikke medregnes ved mandens skatteansættelse, såfremt indtægten er ophørt senest 3 måneder efter
ægteskabets indgåelse; Det samme gælder hustruens eventuelle indtægtsnydelser, f. eks. legater, der er bortfaldet i anledning af .ægteskabet.

E r »årsindtægten« 1.200 kr. eller mere, skal barnet ansættes selvstændigt, og det omhandlede fradrag i indkomsten p å indtil 800 kr.
kan i så fald ikke foretages.
Særligt skema til opgørelsen af den »årsindtægt«, der efter det
foranstående er bestemmende for, om harnet skal sambeskattes med
forældrene eller ikke, kan f å s hos ligningsmyndighederne, hvis det
ikke er fulgt med selvangivelsesblanketten.
Enker og enkemænd, der har leret i sædvanligt formuefællesskab
med deres afdøde ægtefælle, skal opføre såvel deres egen som deres
afdøde ægtefælles indkomst i det foregående år. Såvel enker som
enkemænd kan dog forlange sig skatteansat efter den forventede
fremtidige indkomst, hvis den som følge af ægtefællens død m å
antages at blive mindre end den indkomst,' der ellers skulle være
beskattet.

m

Udfyldelsen af dette punkt har betydning for, om den
skattepligtige ved skatteberegningen skal anses for forsørger eller é j . Udfyldelsen sker med et X i den »rude«, Q der følger
umiddelbart efter det svar, der skal markeres. Hvis man f. eks. vil
markere, at man er gift, sker besvarelsen således:
»Er De gift? . . . j a g
3 • *
Ved skatteberegningen anses som
familieforsørgere:
Gifte mænd, som sambeskattes med hustruen.Skattepligtige, der har børn, derunder stedbørn og adoptivbørn,
under 18 år, som enten er hjemmeværende eller som i overvejende
grad forsørges af den skattepligtige gennem bidrag til barnets underhold, dog at der herved bortses fra bidrag, som den pågældende
kan fratrække i indkomsten.
n e

Skattepligtige, der har plejebørn under 18 år.
• Skattepligtige, der bortset fra størrelsen af deres skattepligtige
indkomst opfylder betingelserne for at opnå nedslag i skatteansættelsen i medfør af lov pm nedslag i skatteansættelsen for folkepensionister m.fl., d.v. s, personer, der den 1. april 1965 opfylder
aldersbetingelsen for at opnå folkepension, eller som pr. nævnte
dato oppebærer eller er kendt berettiget til at oppebære folke- eller
invalidepension, pension i henhold til lov om pension og hjælp til
enker m. fl. eller den i § 24, stk. 1, i lov om invalide- og folkepension omhandlede ydelse.
Gifte mænd skal i tilfælde, hvor hustruen er afgået ved dø'den i
tiden 1/4 1964—31/3 1965, eller hvor betingelserne for sambeskatEr barnet hjemmeværende den 1. januar 1965, skal det som ning er bortfaldet p å grund af separation eller skilsmisse eller fakhovedregel sambeskattes med forældrene, forudsat at det er under tisk adskillelse i samme tidsrum, beskattes som familieforsørgere
18 år p å det nævnte tidspunkt. Barnet skal dog ansættes selvstæn- for skatteåret 1965/66.
Enker skal, n å r de første gang.ansættes selvstændigt til statsskat
digt, når dets »årsindtægt« udgør 1.200 kr. eller mere.
Hvis barnet har haft egen indtægt, vil det være praktisk at ud- efter mandens død, stilles som familieforsørgere, selv om de ikke
fylde det senere omtalte særlige skema inden selvangivelsen, idet opfylder de foran nævnte betingelser. Hvis en enkes skattepligt',
størrelsen og arten af barnets indtægt er afgørende for, om det skal indtræder for en del af é t skatteår, skal hun også ved skatteberegningen for det følgende skatteår stilles som familieforsørger.
udfylde egen selvangivelse eller sambeskattes med
forældrene.
En skattepligtig, der ikke efter det foran anførte er familieforVed opgørelsen af den nævnte »årsindtægt« tages kun følgende
^aøfg'ér, kan opnå tilladelse til at blivé stillet som familieforsørger,
indtægtsarter i betragtning:
n å r han godtgør, at han til stadighed vederlagsfrit underholder en
1. Indtægt ved arbejde for fremmede.
pær pårørende, som på' grund af alderdom, svagelighed eller lig2. Indtægt i form af renter af kapital eller indtægtsnydelser f. eks.
nende forhold er ude af stand til at klare sig økonomisk. Samme
legater, n å r kapitalen eller indtægtsnydelsen ikke er modtaget tilladelse kan meddeles, n å r skatteyderen har børn, herunder stedsom gave fra forældrene.
børn, adoptivbørn og plejebørn, der er fyldt 18 år, og under uddan3. Indtægt ved arbejde i forældrenes erhvervsvirksomhed, hvis nelse, forudsat at barnet i overvejende grad forsørges af skattebarnet, den 1. januar 1965 er fyldt 15 år.
yderen. Ansøgning om at blive beskattet som familieforsørger kan
I de under 1 og 2 nævnte indtægter foretages et fradrag p å 800 kr. vedlægges selvangivelsen,
Børns indtægt og formue skal opføres i selvangivelsen, når barnet skal .sambeskattes med forældrene. Hvis barnet skal ansættes
selvstændigt
til skat; skal det udfylde egen selvangivelse.
Børn, der er fyldt 18 år den 1. januar 1965 skal ansættes selvstændigt til skat for skatteåret 1965/66, selvom de bor hjemme.
Børn, der ikke er hjemmeværende den 1. januar 1965, skal ansættes selvstændigt
til skat for skatteåret 1965/66 uanset deres alder.
Et barn betragtes som' hjemmeværende også i de tilfælde, hvor det
af hensyn til dets undervisning eller Opdragelse er anbragt udenfor
hjemmet, f. eks. p å kostskole eller lignende, undervisnings- eller
opdragelsesanstalt.

Bliver barnets »årsindtægt« herefter under 1.200 kr., skal det sambeskattes med forældrene, og barnets indtægter af den under 1 og 2
nævnte art medregnes da kun, i det omfang de tilsammen overstiger
800 kr. Fradraget kan ikke overstige barnets indtægt. Det skal opføres i rubrik 25 på selvangivelsen. Opgørelsen foretages for hvert
barn for sig.

IX. Lønindtægter og fradrag heii.
I denne rubrik opføres lønindtægter af enhver art i året
1964, altså også tillæg til l ø n , f. eks. tillæg for overarbejde
eller forskudt arbejdstid, natpenge, udepenge, skurpenge, smudstillæg, værktøjspenge, drikkepenge og dusører m.m. Feriegodt-

