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Retskrivningsordbogen

Sprogligheder

Burde R e t s k r i v n i n g s o r d b o g e n i k k e optage f o r m e n
annicitet ligeberettiget m e d anciennitet, n å r ordet
hedder sådan hos e n meget stor d e l af b e f o l k n i n gen? Læs h v a d f o r m a n d e n f o r dansk sprognævn
svarer på dette spørgsmål:
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Sprogrigtighedsspørgsmål
D e t er de svage v i sælger v e d liberalitet i s p r o g rigtighedsspørgsmål, f o r det er nemmere at lære
regler e n d at skønne. Sådanne o g andre tanker
gør e n dansklærer s i g :
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Pragmatik
D e t er v i g t i g t f o r os alle at v i d e o m det s p r o g v i
møder o g producerer er hensigtsmæssigt, o m det
er forståeligt, o m det tilslører eller afdækker, o m
det u n d e r t r y k k e r eller frigør. D e t s k r i v e r t o lærere
i p r a g m a t i k v e d Københavns U n i v e r s i t e t i serien
o m sprogvidenskabens discipliner. L æ s o m h v a d
p r a g m a t i k er, h v a d pragmatikere gør o g h v o r f o r :
side 2 2

Personlige
D e t er s o m at læse absurd d r a m a t i k . V i f o r n e m m e r e n b e t y d n i n g s f u l d h e d o g intensitet i ordene,
m e n v i aner i k k e h v a d de dækker over. U n d e r
den s p i n k l e sproglige overflade foregår der store
menneskelige dramaer. Læs o m kærlighedens u k u e l i g h e d o g nogle deraf følgende sproglige p r o b l e mer:
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Et klart sprog tjener ikke
magthaverne i vores sam-

Humsk

fund. Derfor forsøger de

H v o r d a n ser e n h u m s k person u d ? H v o r f o r findes
der i n g e n go-go-drenge? H v a d hedder det at være
l u g t e b l i n d ? H v a d blev der af ordet sæt? Svaret på
disse o g flere andre spørgsmål gives i a r t i k l e n h u l ler i sproget
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at formulere modsætningerne på en anden måde:
for at skjule dem.
Sven Wernstrom

,».,,' 4 i Væder
? Citat fra en oversat roman:
Jeg vidste k u n fra min fars
udtalelser, at h a n i sin u n g dom i Wien var gået meget i

operaen.

A f en eller anden årsag finder jeg formen „var gået"
forkert. Jeg ville nok foretrække - „have gået". Denne
form leder mig imidlertid til
den misforståelse, at faderen
har dyrket en eller anden
form for konditræning i operabygningen.
Har oversætteren anvendt
det rette hjælpeverbum?
Jeg er interesseret i oplysninger, der kan hjælpe mig
til en mere sikker benyttelse
af disse verber.
Iver Gaarden
! De allerfleste udsagnsord
bruger have som hjælpeudsagnsord; det gælder således
alle dem der har genstandsled: jeg har læst avisen/bagt
en kage/smadret en rude/nydt
livet osv. Når det drejer sig
om dem uden genstandsled må
vi skelne mellem to slags. Den
ene er dem der betegner en
overgang, fx gå. Siger vi han
går betyder det at først er han
her, men så foretager han sig
noget (nemlig at gå), og derefter er han her ikke. O m vendt med komme. Andre udsagnsord der betegner overgang fra én tilstand til en
anden er falde (stå op - ikke
stå op), vågne (sove - ikke
sove), blive (mæt), rejse,
kravle (op), nå (frem), vokse,
dø, flippe ud.
Den slags udsagnsord bruger være: han er gået/kommet/faldet/vågnet/blevet
mæt
osv.

?

Den anden slags udsagnsord er dem der ikke betegner
en overgang, og de har altid
have: jeg har sovet/vasket op/
ringet/protesteret osv.
Nu er der det særlige at
mange af de udsagnsord der
betegner overgang, også kan
bruges om en tiistand eller
noget der sker så regelmæssigt at det kan betragtes som
en tilstand: han rejser er en
overgang fra en tilstand til
en anden; men han rejser
meget i USA er ingen overgang, det er noget der sker
jævnlig, over et længere tidsrum. Når rejse betegner overgang, skal det have være: han
er rejst; men når det ikke gør
det, skal det have have: han
har rejst meget i USA. På
samme måde: han er gået/han
har gået i skole, de er kørt/
de har kørt hele dagen, hun
er cyklet til Ålborg/hun
har
cyklet 3 dage i træk.
Derfor kunne vi også vente
... han havde gået meget i
operaen - i modsætning til
han var gået i operaen. Deres
fornemmelse er altså rigtig,
der er noget her som ikke er
helt i orden. (Om man kommer til at tænke på konditræning, afhænger af hvordan
man lægger trykket. Har vi
tryk på gået er der tale om
fodsport i operaen; har vi
ikke tryk på gået betyder det
at han er en hyppig gæst i
operaen).
Når der alligevel står var
gået i Deres roman, hænger
det sammen med at der er en
del usikkerhed mht. have og
være, sådan at forstå at nogle
bruger være altid ved overgangs-udsagnsord uden
at

skifte til have i de tilfælde
jeg har skrevet om. V i kan
derfor finde vi er/har gået
langt i dag, jeg er/har stødt
på ham flere gange, han er!
har rejst meget i USA. - Og
endelig kan jeg ikke lade
være med at spekulere over
om romanen er oversat fra
østrigsk præget tysk, for her
er de former der svarer til de
danske ©ære-former meget
mere udbredte end i nordligere tysk.
EH

Kære hr. Erik Hansen!
Det glædede mig at læse de
kloge ord af Otto Jespersen på
forsiden af Mål & Mæle nr. 1.
Jeg kan et andet citat fra
samme kilde; det lyder som
følger:
„Overtro på bogstavernes
ukrænkelighed kan ødelægge meget af den ånd, der
levendegør."
Jeg tror nok, det er nogenlunde rigtigt citeret til trods
for, at det er ca. 65 år siden,
jeg studerede engelsk hos Otto
Jespersen ved universitetet,
men jeg syntes dengang, at
det var så godt, og det er vel
derfor, at det er bevaret i min
erindring. Jeg husker dog
ikke., hvor det står, men det
veed De måske. Med venlig hilsen
Deres
H. Rolff

? Gennem nogen t i d har jeg
interesseret m i g for betegnelser f o r erhvervsdrivende, sådan som de forekommer i ældre t i d og der er jeg stødt på
„en Konteerfeger", h v a d er
det for en mand?
Yderligere er jeg stødt på
„en Oremester", det var den
gamle titel på en organist.
K a n det stamme helt fra t i d l i g middelalder, hvor kirkesangens leder måske blev
kaldt „Oremester" o g det så
er gået over på orgelspilleren.
Jeg kunne tænke m i g , at det
er afledt af lat. os-ora.
D a jeg arbejder m e d en
„mini
fremmedordbog" t i l
„Nyt Dansk Jagtleksikon" vil
jeg gerne bede o m Deres
eventuelle hjælp med hensyn
t i l ordet „stukke". Det er den
udfladigelse, som et projekt i l får, når det rammer m å let. K a n det være afledet af
tysk „s recken"?
M i n mormor talte o m det
dejlige ævrede smør (græssmør) som v i f i k o m foråret.
Ordet er f r a oldn. afrid =
afrevet (afhøstet) og når det
er gået over på smørret, så
skyldes det jo, at kreaturerne,
efter at have tilbragt sommeren på overdrev og i skove,
med sparsom vegetation, er
kommet ud på markerne, hvor
der jo engang var en frodig
ukrudts-vegetation. - Men så
kommer der noget mærkeligt,
idet ævred er gået over til at
betegne risgærderne, der blev
nedbrudt efter høst, så kreaturerne gik over hele landsbyjorden og det hele blev
noget flydende og denne
handling vedtoges på bytinget
under betegnelsen: „Så opgiver v i ævred", der jo er
blevet stående i dansk sprogbrug.
Venlig hilsen
Gustav Graae

! En konterfejer, eller hvordan
man nu stavede det - i ældre
tid, er en portrætmaler, en
kontrafcj-er. D e t der ligger
bagved er kontrafej, der kommer af fransk
contrefait,
'eftergjort', 'efterlignet'.
Oremester er også et gammelt fremmedord der er blevet tillempet så det ser helt
hjemligt ud. Or(r)e betyder
bare 'orgel', o g ordet stammer fra det latinske organum,
'værktøj', 'apparat', efterhånden specielt om kirkemusikinstrumentet. D e n gammeldanske form blev orge, senere
orve, som igen kan give
or(r)e: orremester,
orreværk.
Ordet har altså ikke noget at
gøre med det latinske os,
'mund'.
Stukke, der nok ikke bruges meget uden for jagtsproget, stammer ganske rigtigt
også fra tysk, men det er det
ord som svarer til højtysk
stauchen der ligger bag. Det
betyder 'støde', 'mase sammen'. V i har det også i verstauchen, 'forstuve', og ordet
er beslægtet med stuve.
Det med ævred er et af de
uopklarede spørgsmål i nor-

Sprogllghødor
Denne brevkasse handler om
sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om sprog,
men det 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
til det. Send brevet til
ARENA, Forfatternes forlag,
naiu noveagaaru
8800 Viborg
og mærk det
SPROG LIGHEDER

disk ordhistorie, og det er
ikke helt så enkelt som De
skriver. Men uanset hvad ordet nu kommer af, så var
ævred i ældre dansk stubmarkerne der stod tilbage når der
var høstet. At opgive ævred
var at overlade ævredet til
kreaturerne efter at der havde
været spærret af hele sommeren. Opgive har vi her i en
velkendt ældre betydning:
'overlade', 'overdrage'.
I den billedlige brug betød
udtrykket først 'stille noget til
disposition', og derfra er der
ikke langt til 'opgive kontrollen med noget', 'give fortabt'.
Udviklingen er jo nok støttet
af at de fleste ikke mere
vidste hvad ævred var; tilbage stod så opgive (ganske
vist oprindelig i betydningen 'overlade'), og opgive ævred blev da det samme som
opgive. I øvrigt kan det også
have spillet en rolle at ævred
er sådan et blævret ord; bare
ved sin lydform illustrerer
det forvirring og kraftesløshed.
At ævred skulle kunne betegne risgærderne omkring
markerne har jeg aldrig hørt,
og jeg kan ikke finde denne
betydning i nogen ordbøger.
Kan det virkelig passe?
EH

? Hvorfor hedder det sprødt
med stød svarende til sprød,
når det hedder sødt uden stød
svarende til sød?
Bodil Ingerslev
Frederiksberg
! Kære Bodil Ingerslev.
Ja, det er mærkeligt. Jeg
går ud fra at du udtaler
sprødt uden det bløde d - for
ellers ville det ikke være
mærkeligt at der var stød.
De fleste tillægsord der ender på blødt d, mister i udtalen dette bløde d foran t i
intetkønsformen:
flad-fladt,
sød-sødt. Der findes dog ord
hvor dette bløde d ikke forsvinder, ofte fremmedord:
gravidt, stupidt, perfidt, men
også visse hjemlige ord: kådt,
ledt - og hvad med gladt?
Sprødt udtaler nogle mennesker også så man kan høre
det bløde d; da har ordet
også stød og det er ganske
normalt. Men der er altså
også en del mennesker der
siger sprødt uden blødt d,
men med stød - det er det
der er mærkeligt.
Det gælder nemlig for alle
andre tillægsord som i udtalen ender på blødt d, og
som mister dette foran t, at
de er uden stød: fladt, vredt,
bredt, fedt, vidt, stridt, blidt,
vådt, rødt, blødt. Sprødt er
mig bekendt den eneste undtagelse.
Nu kan også udsagnsord
ende på dt, nemlig i tillægsform: stride - han har stridt,
bløde - hun har blødt. A f
disse tillægsformer er der nogenlunde lige mange med og
uden stød: uden: ladt, stridt,
vridt, smidt, bidt, lydt, flydt,
nydt, snydt, og med: ledt,
bedt, bredt, spredt, redt,
klædt,
blødt, forrådt.
Ved
nogle udsagnsord er der vaklen: mødt, stødt kan høres
både med og uden stød.

Forskellen på tillægsordenes
og udsagnsordenes t-former
viser sig tydeligt ved ord
som bredt og blødt: lagnet er
bredt og blødt, han har bredt
dugen ud og har blødt meget.
Sprødt i forbindelser som
sprødt svær kan betragtes som
tillægsform af et udsagnsord
at sprøde, som findes men
som ikke er særlig almindeligt: kødet sprødes på alle
sider. Gør man det er det
ikke mærkeligt at det har
stød, det har halvdelen af
disse tillægsformer jo.
Netop det at der er to konkurrerende udtaler af sprødt,
nemlig den med blødt d og
stød og den uden blødt d,
men med stød, tyder på at
der er usikkerhed med hensyn til om ordet er et tillægsord eller et udsagnsord i
tillægsform.
Derfor tør jeg godt forklare stødet i sprødt ved at
det er tillægsform af et udsagnsord - på trods af at
dette udsagnsord næppe bruges mere.
OT

? Kære Mål & Mæle,
Jeg synes at man skal skrive
så „mundret" som muligt. Det
er blandt andet det journalister oplæres i og i mange
tilfælde er meget dygtige til.
Men der kan forekomme tilfælde, hvor der skrives mere
„mundret" end man faktisk
taler! Eller er det bare mig,
som taler som en bog?
I Ekstra Bladet for den 21.
juni er jeg faldet over et par
artikler, hvor man er gået
længere i retning af at skrive
som man taler, end der er
grundlag for. Jeg skal citere
nogle eksempler (efter at have

trukket disse eksempler ud,
har jeg opdaget, at hele bladet vrimler med dem):
(a) „Anklageren oplyste forstanderens tilstand kan
ende med hans død".
(b) „... blev det oplyst ransagningen
ikke
havde
medført ..."
(c) „... gjorde opmærksom på
ransagningen ikke havde
givet ..."
(d) „... man kunne sandsynliggøre flere brande ikke
kunne være antændt ..."
(e) „... anmoder han om ankestyrelsen igen tager sagen
op ..."
(f) „Nu må man da kunne se
det var en fejltagelse ..."
(g) „... der ikke mener han
bør tage hensyn til forstanderen langt fra er
dømt endnu".
I alle disse sætninger udelades
systematisk det lille 'at', som
skulle indlede udsagnsbisætningerne.
(Helt systematisk er det nu
ikke, for i en anden artikel
i samme blad står følgende to
sætninger:
„... undlod at nævne jeg var
journalist ..."
og
„... da jeg i onsdags fortalte
ham, at jeg var journalist").
Og nu vil jeg spørge om følgende :
1. udelader vi faktisk 'at' i udsagnsbisætninger ?
Jeg tror vi gør det nogen
gange (sic!)
Jeg tror dog ikke det gælder for sætning (d), (e) og
(g). Måske for de andre?
2. Er der i talesproget nogle
regler for, hvornår vi udelader 'at'? A f de eksempler,
der er citeret, kunne det se
ud som om der faktisk er
et mønster, et eller andet,
men hvilket?
Venlig hilsen
Stefan Ott

! Der er ikke noget nyt i at
et at efter visse regler udelades i talt o g skrevet sprog:
hun sagde ikke (at) du havde
ringet, vi regner med (at) vi
kan nå det. At'et kan dog
ikke udelades når ar-sætningen står forrest: at du havde
ringet, sagde hun ikke - eller
når der står noget mellem u d sagnsordet eller forholdsordet,
og af-sætningen: man kunne
se på lang afstand at han var
i højt humør.
I almindeligt skriftsprog
i n d t i l vore dage ser det u d t i l
at man først og fremmest har
kunnet udelade at i følgende
situationer: når ar-sætningen
er grundled: det var en skam
(at) du ikke kom; når udsagnsordet betegner en ytring : han påstod (at) det var
forkert, eller en mening: jeg
tror ikke (at) du kan have
set hende, eller en sansning
eller viden: han opdagede (at)
vi snød ham.
Talesproget har længe været
mere frisindet mht. at udelade
at i andre tilfælde også. I de
senere år har man imidlertid
set at talesprogspraksis trænger ind i skriftsproget, og det
er det De har fundet nogle
udmærkede eksempler på. Det
er uden tvivl
fremtidens
skriftsprog. Jeg kender det
selv fra gymnasieelevers og
studenters skriftsprog, og jeg
vil gætte på at de journalister
der har skrevet Deres eksempler, er under 40 år. I Aage
Hansens værk Moderne Dansk
(1967) kan man i bind III
side 470 finde en oversigt
over udeladelse af at hos
nyere skønlitterære forfattere.
Det viser sig at jo mere talesprognært en forfatter skriver,
des oftere udelader han at.
I Aage Hansens optælling har
Leck Fischer rekorden, idet
han har udeladt at i 5 0 %
af de tilfælde hvor det er

muligt, mens Drachmann og
J. P. Jacobsen kun gør det i
5 °/o af tilfældene.
Det er noget der sker i
skriftsproget lige i disse år,
og det er for tidligt at sige
noget om hvilket system der
bliver resultatet. Bliver det sådan at at altid kan udelades,
uanset udsagnsordets betydning og ar-sætningens grammatiske funktion, eller kommer udeladelsen til at følge
visse regler? Der går nok 50
år før vi ved det.
Som regel opleves nyheder
i sproget næsten automatisk
som noget vulgært. Tænk på
hvordan der skældes ud over
han er ældre end mig, vores,
i sommers, borteliminere, jeg
er enig i osv. Men hvordan
med det udeladte af? Mange
studser over man må tage i
betragtning han ikke er ret
gammel, men egentlig vulgært
er der vist ingen der mener
det er.
Det hænger nok sammen
med at man i mange år har
kæmpet for at holde et meget
fornuftigt, men folkeligt at
ude. Det regnes for skrækkeligt og vulgært at sige og
skrive hvis at vi får tid, mens
at vi sad og ventede, hvor at
hun bor, hvordan at man kan
gøre det osv. O g når det er
en dyd at udelade et at her,
er det svært at opfatte det
som noget groft og vulgært
at gøre det i de andre tilfælde. Det går igen ved et
helt andet at, nemlig det ved
navnemåde: vi prøver at nå
det. Det er noget nyt o g vulgært at have at efter tør og
gider: jeg tør ikke at kravle
derop, han gider aldrig at
være med. Det er også noget
nyt at stryge at efter behøver:
behøver jeg ringe? - men det
er ikke vulgært, det er bare
mærkeligt!
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Rettelse
Redaktionen har ansvaret for
og beklager en trykfejl i
sidste nummer: I Ole Stig Johannesens artikel omtales på
side 22, spalte 2 den italienske renæssancefilosof Scaliger
- det skulle have været renæssancefilolog.

EH
i

? Er der noget i vejen med
de søm'er, jeg har sat i parentes i nedslående eksempler?
Burde de have været udeladt?
(1) Statistikken
vedrørende
biblioteket viser en meget
stærk udvidelse af dettes
aktivitet. Det personale
(som) det har t i l rådighed,
er udsat for et meget hårdt
pres.
(2) De ni's regeringer v i l fortsat bestræbe sig for at
fremholde og styrke værdien af den tjeneste (som)

I L O gør det internationale

fællesskab.
(3) H v i s v i vender tilbage t i l
den side af sagen, som de

betalinger, (som) v i må

effektuere, udgør så dukker der andre besværligheder op.
Vibeke Gottlieb
Luxembourg

! N e j , der er absolut ingenting i vejen med de tre søm'er,
men de k a n også udelades
uden at sætningerne bliver
mindre korrekte eller mindre
tydelige af den grund.
Det drejer sig om de såkaldte henførende eller relative bisætninger. Hvis som
er grundled kan det aldrig
stryges, og det er der ingen
der nogensinde gør:
Den fyr som ringede, hvad
hedder han? (Man kan selvfølgelig indsætte et der i stedet for, men det er en helt
anden snak).
V i behøver altså kun at beskæftige os med de sætninger
hvor som ikke er grundled.
En henførende sætning kan
være parentetisk, dvs. at den
er en tilføjet oplysning som
for
sammenhængens
skyld
godt kunne undværes:
Min gamle bil, som jeg nu
har haft i over 15 år, skal til
syn.
6

I parentetiske sætninger kan
som ikke udelades. Prøv selv
hvor galt det lyder!
Henførende sætninger kan
imidlertid også være nødvendige for sammenhængen:
Den bil som jeg købte sidste
år, har der været meget vrøvl
med.
H v i s man fjerner som jeg
købte sidste år, er vi ikke
mere klar over hvad for en
bil det drejer sig o m ; s omsætningen er altså nødvendig,
og i nødvendige sætninger
kan man tage som med eller
lade være som man nu har
lyst til. Det er lige rigtigt.
I Deres eksempler er gomsætningerne nødvendige, og
De kan derfor tage som med
eller udelade det som De vil.
I eksempel (3) kunne man
dog af helt andre grunde anbefale at stryge det andet
som:
på den måde undgår
man den m i s l y d det giver at
have to gange som så tæt på
hinanden.
EH

Kære M og M ,
Vita Andersen: Trygheds narkomaner
side 75: „forstod dem gjorde
han ikke"
side 81: „gik i seng med hinanden gjorde de næsten a l drig"
side 82: „snakke med hinanden gjorde de næsten ikke"
De første to forekommer
mig ulogiske/„forkerte"/ - har
jeg ret? Hvis man synes, at
mit spørgsmål er for banal
for optagelse i Sproglighedcr,
så bedes redaktionen bare om
at droppe det.
Med venlig hilsen
Frantisek Frohlich
Praha
Tjekkoslovakiet

! Kære Frantisek Frohlich
Det er en ret sjælden k o n struktionstype, den med u d sagnsordet forrest i sætningen
og et gøre senere. Den bruges
nemlig når man vil fremhæve
udsagnsordet ekstra - det er
jo ellers det mest fremhævede
i sætningen.
Men når man altså vil
fremhæve udsagnsordet ekstra,
kan man sætte det forrest, og
genoptage det senere med et
gøre. Denne konstruktion ligner en konstruktion på engelsk som også bruges til at
fremhæve: I did go (ordret:
jeg gjorde gå). Fremhævelsen
gælder blot ikke det samme
på englesk og på dansk. På
engelsk fremhæver man med
to do når samtalepartneren
tvivler på at det er sandt
hvad man siger:
- You didn't go (du gik ikke)
- I did go (jeg gik faktisk)
På dansk fremhæver man
specielt udsagnsordet
som
modsætning til hvad man
ellers kunne have
gjort:
- Gå gør jeg, men løbe kan
jeg ikke. Konstruktionerne er
ikke ens skønt de ligner hinanden.
, Det at det er udsagnsordet
og ikke sandhedsværdien der
fremhæves, er måske forklaringen på at der på dansk
længe har været to varianter
af denne konstruktion: - Forstå dem gjorde han ikke, og:
- Forstod dem gjorde han
ikke (mens man så vidt jeg
ved ikke kan finde he did
xoent (han gjorde gik)), gøre
er i den danske konstruktion
nærmest noget der fylder en
plads i sætningen ud, ordet
betyder ikke noget, ikke engang så meget som være, have
eller måtte. Og netop denne
indholdstomhed er vel grunden til at man kan vakle
mellem at opfatte det som et
hj ælpeudsagnsord med hoved-

udsagnsordet i navneform, og
som et fyldeord der blot opfylder en plads (som der k a n
gøre det i der kom en mand).
De to varianter bruges ikke
de samme steder. Navneformen (forstå) bruges i skrevne
tekster, i de dannedes sprog
og står i selve paragraffens
tekst i grammatikkerne. Nutids-fortidsformen bruges i
tale, i skuespil med realistiske
replikker og i parenteser og
noter i grammatikkerne. M e n
lige udbredte er de vist. D e f i nerer man altså korrekt som
det
de dannede sproglige
kredse siger og bestemmer, så
er den første form korrekt og
den anden ukorrekt.
Men egentlig ulogisk er nutids-fortidsformen ikke. Man
kan sagtens formulere en regel for denne form, den kunne
fx lyde: Som alle andre led i
en sætning kan udsagnsleddet
(med tilhørende genstandsled,
hensynsled og andre faste biled) flyttes forrest i sætningen
og erstattes af gøre i samme
form på udsagnsordets gamle
plads. Denne regel gælder ikke
for hjælpeudsagnsord og mådesudsagnsord: De snakkede
næsten ikke med hinanden snakkede med hinanden gjorde de næsten ikke.
OT

? Kære Mål & Mæle,
En lørdag eftermiddag læser
jeg: „... Arrangementet var
vellykket, og vi glæder os til,
når sølvpointene begynder at
strømme ind
Kan man det? Jeg mener,
kan man glæde sig til når,
eller kan man kun glæde sig
til at? Og hvorfor egentlig?
Steen Hammerum
København 0

! Kære Steen Hammerum.
Det kan man åbenbart, glæde
sig til når. Det er ikke et enestående eksempel; her er et
par til, nemlig med når hvor
man ville vente at: - Man
kunne se når der var nogen
der kom gående til og fra
landsbyen, - En
stævningsmand, det er sådan en der
kommer og fortæller folk når
de skal i retten eller i fængsel, - Jeg kan godt huske når
børnene skal konfirmeres.

som en variant af at i daglig
tale eller lignende. Nu hvor
man kender den, kan man
glæde s i g til når man støder
på den igen.
OT

Beslægtede med disse konstruktioner er sætninger med
det før kommaet og når efter
kommaet hvor man ville vente
at: - Det er forfærdeligt
når
det kommer så vidt med et
menneske -, Det er galt når
en digter ikke kan huske sine
egne vers, - Det kaldtes i
gamle dage strådød, når en
døde af alderdom.
Og hvorfor kan man egentlig det? Jo, man får ved konstruktionen udtrykt en meget
fin nuance; prøv at se på forskellen på: - Man kunne se
at de kom gående og: - Man
kunne se når de kom gående.
Den sidste sætning betyder så
meget som: man kunne se at
de kom gående når de kom
gående. Mens at i de fleste
eksempler ville betyde at bisætningen er sand på ét bestemt tidspunkt, og mens en
normal når-sætning (nemlig
sådan en efter ar-sætningen)
ville betegne det der sker
flere gange (på ikke angivne
tidspunkter), så betegner denne type ndr-sætning at det
sker, hvergang når det sker.
I eksemplet med
sølvpointene må man antage at
disse sølvpoint kan begynde
at strømme ind flere gange,
og at vi glæder os til det
hver gang de gør det. Det må
altså betragtes som en meget
komprimeret og ikke særlig
brugt konstruktion, og ikke
7
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Kærlighedens ukuelighed
og nogle deraf følgende
sproglige problemer
Dét menneskelige samvær der for bare
nogen år siden udfoldede sig i købmandsbutikker o.L er med supermarkedernes overtagelse af handelen forsvundet. Det at købe i n d , der før var en s i tuation med personlige og varme bemærkninger, er n u blevet en steril aleneforeteelse. M e n menneskenes kontaktbehov lader sig ikke sådan knægte, og selv
i et samfund der skrider rask fremad
m.h.t. fremmedgørelse, dukker trangen
til samvær op som græs mellem brosten; vasketerierne er blevet de nye
mødesteder, cola-automater, enarmede
tyveknægte (også kaldet automater for
langsomt bevidsthedsselvmord) viser lokalernes præg.
O g efterhånden som tilværelsen for
mange er blevet en frem- og tilbagerejse
mellem en mere og mere automatiseret
og menneske-uvenlig arbejdsplads og en
isoleret og ligeså menneske-uvenlig bolig
i en cementblok, har behovet for samvær
med andre givet sig nye, glædeligt-deprimerende udtryk, deriblandt sproglige.
Ægteskabsannoncer, der har eksisteret
længe, er jo samfundets falliterklæring.
Dermed ikke sagt at de ikke rent faktisk
hjælper en masse mennesker, men det er
uhyggeligt at det at knytte kontakt ikke
mere er noget der foregår i dagligdagen
men er hevet ud af livet og gjort t i l noget kunstigt og specielt - som der må
betales for og som nogen altså har som
levebrød:

1. „Kom n u frit frem. Ensomme k v i n der og mænd, 30-70 med kontaktbehov, som v i l i forbindelse med
ligestillede k a n ringe t i l os alle dage
fra 8.30-19.00, (01) 67 16 25."
Et symptom på denne udvikling er P o l i tikens nye rubrik, K O M FRIT F R E M .
Her k a n mennesker knytte kontakter der
ikke nødvendigvis behøver være ægteskabelige eller seksuelle. Rubrikkens succes viser at den afhjælper et behov, og
det må man naturligvis glæde sig over,
samtidig med at man altså ikke må
glemme at det er sørgeligt at det er nødvendigt. H e r v i l jeg prøve at beskrive
nogen af de kommunikationsproblemer
læserne og især skribenterne støder på.
Denne nye kultursymptomatiske tekstart definerer sig selv som „Mødestedet
for danskere, der leder efter nogen eller
noget". Det efterlyste behøver altså ikke
være et menneske, det k a n være en b i l :
2. „500 k r . i dusør t i l den der finder
blå Fiat 850 Coupe 1969, A N 72.940
stjålet fra Stormøllevej. (01)213121/'
eller en h u n d :
3. „Hundeparring. Terrier/Puddel, han,
v i r i l , nydelig designed, 37 cm, søger
passende partner i løbetid. (01)
71 42 33."
Ja nogen gange er der faktisk ikke noget
der er efterlyst:
i

4. „lassen! V e l er der ej. (01)161434."
5. „Thoke! H o l d d i g t i l brandbiler. De
er ikke så avancerede. Pigerne på
„Kofangeren"/'
eventuelt et svar:
6. „P.-U. H v a d er det?"
7. „Nuser. Hvomår kommer du og besøger m i g igen? Krølle."
8 og 9 er nærmest kærlighedsdigte:
8. „K. Det var n u trist, swimmingpoolen ikke var opvarmet. G . "
9. „Niels Holgersens rejser indbundet.
Drømmer altid om vore dejlige danseaftener/'
M e n når det drejer sig om mennesker er
der for skribenten to problemer: at beskrive sig selv og at beskrive modtageren. Det er ikke særlig problematisk når
det k u n gælder et enkelt træk hos modtageren:
10. „Tenorer. Koncertforeningens kor
mangler tenorer. Kontakt korets d i rigent, organist Steen Lindholm
O R 10 916."
Mere krævende er den personlige annonce hvor både afsenderen og modtageren
må karakteriseres:
11. „Sød ung kvinde søges af enlig k u l tiveret herre i moden alder. (01)
50 80 66/'
Det kan eventuelt ske ved tilbud af m u l i ge fælles interesseemner:
12. „Veninde søges. Interesse, f i l m , teater, museer, traveture, byture,
svømning, hjemlig hygge, rejser.
Medio fyrre. (01) 96 54 33 ."
13. „Venskab. 41 årig mand, høj slank
søger anden mand for venskab. Skal

v i sammen prøve at opbygge et
godt venskab. H a r moderne lejlighed ved skov og strand. (01)
73 18 02."
men det svære her er at hele tekstarten
er meget fast og styret, så det kan være
svært at udtrykke sig personligt (jf. l i g nende problemer ved hilseslutninger i
breve).
14 er et forsøg på originalitet:
14. „Flyttehjælp. Friske, frække, flotte,
fingernemme, frygtløse fyre fordres
for flytning for frejdig frk. Flyttepils forefindes. Flyttebil fordel, ford i forfærdelig fattig. Forbavsende
få fragtdele. Facts foreligger f r a :
Marie. (01) 35 82 55."
Sådanne annoncer har efterhånden oparbejdet visse konventioner, en særlig kode.
„Gammeldags opdragelse" betyder noget
helt specielt i de seksuelle annoncer (jf.
også at visse afsendere har fundet det
nødvendigt udtrykkeligt at angive: ikke
sadisme). Ordet „traveture" (12) er vist
nærmest at opfatte som en slags beroligelse — for hvis annoncerne skulle tages
for pålydende burde skovene være fyldt
med vandrende mennesker!
Den nye problematik der er karakteristisk for K O M FRIT F R E M er illustreret
i 15 og 16:
15. „Kære pige i S-toget 15,09 fra Rødovre fredag d. 31/1. D u stod af på
Hovedbanegården. Jeg
desværre
ikke. K a n v i ikke ses? Overskægget."
16. „Højre-venstre. Vend D i g om og
læs i programhæftet. Er D u interesseret, så giv et tegn, men tydeligt
(jeg er så dum). Kærlig hilsen
operaelskeren."

For mens modtageren i den sædvanlige
type selv kigger i avisen under ægteskabs annoncer, er der det ekstraproblem
ved den nye type at det slet ikke er sikkert at modtageren overhovedet ser annoncen. Der er nemlig den forskel at det
i ægteskabsannoncen drejer sig om en
hvilkensomhelst modtager der opfylder
kriterierne, mens modtageren i fx 16 er
en og k u n denne ene bestemte person.
Dette gælder også 2 men her er det
forholdsvis let for modtageren at vide
om kriterierne er opfyldt: ved jeg hvor
A N 72.940 står eller ved jeg det ikke? I
15 og 16 defineres modtageren ikke ved
bestemte egenskaber men udelukkende u d fra en situation. Imidlertid er det jo slet
ikke sikkert at modtageren har opfattetsituationen på samme måde. Det er heller ikke givet at parterne har snakket
sammen, men et eller andet bevidsthedsfællesskab
må de have, på en eller anden
måde har modtageren været opmærksom
på afsenderen. Ellers er projektet nærmest umuligt, for hvordan skulle modtageren så kunne afgøre om det overhovedet er værd at besvare annoncen.
Det er via den store eller lille fællesoplevelse af en eller anden art at afsenderen søger at fange modtagerens opmærksomhed og få hende eller ham t i l at
identificere sig som den rette modtager.
Mens modtageren t i l ægteskabsannoncen selv opsøger kommunikationssituationen, ved modtageren her ikke på forhånd at der overhovedet bliver k o m m u nikeret. Afsenderen må identificere sig
selv, modtageren og situationen med ord
— og derfor kan man af det sproglige
materiale aflæse hvilken udgangssituation afsenderen kommunikerer udfra,
selv om det kan være svært at finde ud
af præcist hvad det er der er foregået.
Udtrykket „Højre-venstre" i 16 er uforståeligt for udenforstående men det er

også tydeligt af placeringen at afsenderen anser det for vigtigt identifikationsmateriale. Det kan fx hentyde t i l en situation ved i n d - eller udgangen fra teatret. Endvidere kan man af teksten forstå
at de — åbenbart „automatisk" — mødes
igen. Hvordan pigen i 15 skal forholde
sig hvis hun v i l uddybe bekendtskabet er
straks sværere at forstå. Lignende problemer er der i 17:
17. „Hej, skal v i mødes i De Tre M u sketerer lørdag d. 22. k l . 21. 3 f r i ske piger."
Jo mindre klar situationen er, jo mindre
oplevelsesfællesskab parterne har, des
mere sprog må der t i l . O g des lettere er
det for en udenforstående at sætte sig
ind i situationen. Jf. i denne forbindelse
ægtefolks indforståede samtaleform.
E n meget intens situation kræver ikke
så meget sprog, og de fåtallige ord bliver
uigennemskuelige for andre. 1 1 8 :
18. „Hanne, tak for dine vidunderlige
kys. D u er lykken. Søren J."
og 7 kan man nok ane situationen men 8
og 6 er temmelig umulige. For ikke at
tale om 5.
Det er som at læse absurd dramatik. V i
fornemmer en betydningsfuldhed og i n tensitet i ordene men v i aner ikke hvad
de dækker over. V i ved ikke engang om
ordene har normalbetydning eller om de
er en del af en særlig kode (5). M a n m i n des krigens skjulte nedkastningsmeddclelser i lignende annoncer.
Under den spinkle sproglige overflade
foregår der store menneskelige dramaer
som v i på en underlig måde bliver t i l skuere t i l .
Lars Henriksen
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Huller i sproget

En læser har spurgt: Når man er sulten,
spiser man og bliver mæt, når man er
tørstig,
drikker m a n og bliver ... ja
hvad? På svensk har man ordet otdrstig i
betydningen ikke tørstig.
I 1899 udskrev bladet Hver 8. dag en
konkurrence o m hvad det skulle hedde.
Ordet sæt blev valgt, men det har ikke
slået an, så v i mangler stadig et ord for
at være tilfreds med hensyn t i l det at
drikke.
Det har man kaldt et h u l i sproget. Der
mangler noget og man føler det som et
savn. Der findes mange andre huller. Fx
er der ikke noget bogstav t i l at angive
forskellen på (en) dør og (han) dør. Flere
folk f r a Rasmus Rask t i l Otto Jespersen har foreslået at man skelner mellem
o og ø i en dbr og han dør, og det har
været gennemført i et par retskrivningsordbøger omkring 1870, men det er ikke
blevet autoriseret og det har heller ikke
slået an.
A f andre huller kan i flæng nævnes:
man kan ikke sige udvikl, brogedere, nybegynde, forskammet, en penge, tøjbadning, en skuremand, der mangler ord for
et plantelig og en mandlig jomfru, og
hvorfor kan man ikke bøje bydeform i 3.
person fortid: han hav spist!
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Stavehuller
Hullerne er imidlertid ikke lige store, og
man falder ikke lige let i dem. Derfor
kan det være rimeligt at skelne mellem
lydlige eller retskrivningsmæssige huller,
grammatiske huller, orddannelsehuller
og ordforrådshuller.
Det manglende o er et retskrivningshul. M a n kan sige at v i også mangler et
bogstav t i l at betegne ng-lyden i lang og
tanke, eller for g-lyden i spørge, igle, ligne. Eller hvis man virkelig skal på en
l y d i g hullejagt, hvorfor har v i så ikke
nogen stemte h'er (forskellen på b og p
på dansk er den at b er ustemt og upustet, mens p er ustemt og pustet — i modsætning t i l mange andre sprog hvor b er
stemt). Nogle af disse huller kan man
godt ane, som fx det manglende o, mens
andre er ganske urimelige som f x ustemt
b. Er det lige sådan med grammatiske
huller?

Defekte bøjnlngsmaskiner
Grammatiske huller er ord der mangler
en bøjning som andre af samme ordklasse har: broget kan ikke gradbøjes, som
bred kan med bredere, bredest. Udvikle
og at måtte kan ikke sættes i bydeform:
udvikl, mål Vågne kan ikke sættes i pas-

siv her vågnes, og længes ikke i aktiv;
hun længer. M a n har i grammatikken
kaldt det defektiv bøjning. Som om bøjning var som en maskine hvor man puttede ordene i n d i den ene ende og f i k
dem u d med påsatte endelser fra forskellige rør i den anden ende. Desværre kom
retfærdighed
og tandpine aldrig u d af
flertalsrøret, og penge og røde hunde
ikke ud af entalsrøret.
Det er klart at det kommer an på m a skinens konstruktion hvad der anses som
defekt, og hvad ikke. I forrige århundrede
kunne en grammatiker således hævde at
der var huller i dansk fordi navneordene
ikke kunne bøjes i de latinske fald akkusativ, dativ og ablativ. M a n kunne jo
også spørge hvorfor v i ikke kan bøje b y deform i 3. person fortid, når det n u f i n des på klassisk græsk. M e n dette er vist
at vente at ordene kommer u d af nogle
huller som slet ikke findes på maskinen,
eller at stå ved en anden maskine end
man puttede ordene i n d i . Også ved
grammatiske huller er der nogle man
mærker, f x brogedere, som ikke kommer
ud af røret, og andre som hav spist som
kun savnes af dem der har stillet sig ved
den gale maskine.

At afdele underjorden
Nogle af de hyppigste huller i sproget er
orddannelses-huller. M a n kan fx danne
modsætninger til ord med forstavelsen u-:
nødvendig
— unødvendig;
men der f i n des en del ord på u- hvor der ikke er
noget tilsvarende uden u~: Er det ikke
vægerlig en lempe for en humsk, behøvlet og forskammet person at være bændig og fortøvet? Dette gælder også andre
former for afledninger: Skal man vente at
der taksiges af en person med rødhår
som med koldblod nybegynder at afdele
underjorden? Eller får m a n ingen taksigelse fra rødhårede koldblodige nybegyndere fra den underjordiske afdeling?
Disse huller er tydeligt mærkbare, men
er ikke så generende fordi m a n ofte k a n
lave de tilbagedannelser m a n mangler. I
1968-69 noterede Dansk Sprognævn f x
følgende tilbagedannelser som nylavede:
kurssikre, målsætte, nærlæse, produktudvikle, samkøre
af de i forvejen kendte
kurssikring, målsætning osv.

GranJemænd og levekoner
Også ved sammensætninger kan man f i n de huller, som dog let kan udfyldes. M a n
kan f x sætte bonde- og spå- sammen
med både kone og mand, men m a n har
k u n græde-, koge- o g skurekoner, k u n
vild-, jule-, herre- og levemænd.
Der findes ingen badedrenge, bardrenge, go-go-drenge, kalender drenge o g i n gen dækspiger,
lærepiger, mælkepiger e l ler rababerpiger — men der k a n hurtigt
komme det. Der er f x allerede folk der
har fundet på au-pair-dreng, syngedreng
Dg folde-ud-dreng, på duksepige, pigtrådspige og slagterpige.
Disse huller og udfyldte huller giver et
tydeligt billede af samfundet, her udstilles kønsrollemønstret og hvad der er ved
at ske med det. Huller i sproget skyldes
huller i samfundet.
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