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Sgu fånderne....fortov!

Brevkasse om

Mål & Mæle tager stærke ord i spalterne og finder
frem til, hvad de betyder og hvorfor. »Hele sproget
er bare noget folk tror,« siger cand. mag. lars A n ton Henriksen
Side 7

sprogligheder . . . . . . . 2

Mål & Mæles småordsleksikon 3
Der er faktisk en bunke at sige om faktisk - og det
gør professor Erik Hansen
Side 10

Der tales med store bogstaver i Oslo
Vor socialminister, Ritt Bjerregaard, er intet mindre end vor tids Cicero, hvis man skal tro, hvad
lektor Ole Togeby siger udfra Oslotalen
Side 13

1948-reformen slår igennem i Københavns
Sporveje
Retsskrivningsreformen af 1948 var et stridens
æble, men blev dog accepteret i vide kredse, selvom
Aagaard og navnefæller ikke vil vide af bolle-å,
mener lektor Bent Jørgensen
Side 18

Om at tage småbørn på ordet
Johs V. Jensen kaldte børn »Det lille folk« og som
sådan har det sit eget sprog. Når man er både mormor og ordbogsredaktør kan man få meget ud af
det som Anne Duekilde.
Side 25

Hvordan var det nu det var?
Mål & Mæle bragte i 7. årg. nr. 2 og 3 artikler om
dansk i engelsk. »Det må beklages, at det ikke af
artiklen fremgår, at de danske stednavne i England
er andet og mere end et ret tilfældigt tillæg til det
nordiske ordforråd i engelsk«, mener lektor Gillian Fellows Jensen i sin kritik
Side 31
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Hvis man kunde reducere Ordene til at
være en Slags matematiske størrelser af
en bestemt og uforanderlig
Værdi,
maatte den samme
Tanke jo altid gengives paa samme
Maade, men herved
vilde det hele blive
et uudholdeligt graat
i graat; vor Tale vilde komme til at bestaa af matematiske
Formler • uden Nuancering, uden Personlighed og derfor
uden Liv.
Kristoffer Nyrop
(1858 - 1931)

SPrdgUGheder
? K æ r e Mål & M æ l e !
Hvordan kan vi afgøre om der
skal bruges »på« eller »i« foran
navne på veje, gader og s t r æ der? V i kan selv få øje på det system at man oftest bor »på« veje og »i« gader, men det hedder
dog »på« Amagerbrogade (og
andre-brogader). Kunne dét have noget at gøre med at de opleves som åbne og vej-og pladslignende, mens de fleste gader
opfattes som mere lukkede, som
rum man er nede »i«? Den forklaring var vi tilfredse med -indtil vi korn i tanke om at man siger »på« Strøget.
Kan I hjælpe os?
M e d venlig hilsen
1. r, T å r n b y gymnasium
! Kære 1. r!
Jeres forklaring er god nok.
Valget af på og / h æ n g e r sammen med hvor bred færdselsåren er og hvor høje husene er.
Føler man sig som i en æ s k e , siger man /, ellers på.
M a n skal bare huske at denne
sprogbrug er fastlagt for længe
siden, dengang der ikke skulle
så meget til at imponere hvad
vejbredde angår. Strøget
har
man følt som en ganske flot
boulevard sammenlignet med
de små sidestræder hvor man
nærmest skulle kante sig igennem. Derfor på Strøget.
Man
skal nok også regne med det
gamle udtryk på Strøget i betydningen 'på vejen', 'på den
strækning hvor man f æ r d e s ' , fx
han gik ind på en lille beværtning der lå ham på strøget. Og
man kan også stadig sige på
Nørregade og på
Købmagergade (ved siden af i N og K.). Det
var engang store h o v e d f æ r d selsårer der førte direkte til og
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fra byporten ved Nørrevold.
Hvis I vil have grundigere besked, så læs P i a Riber Petersens
artikler om emnet i »Nyt fra
S p r o g n æ v n e t « nr. 17 og 18
(1976 og 77).
EH
? K æ r e »Mål & M æ l e « .
Tak for mange s p æ n d e n d e oplysninger. K a n i kommentere
følgende (hvis I finder det umagen v æ r d - og helst uden trykfejl):
H v a d er rigtigt? a) dørene er
aflåsede/aflåste/afiåst, b) kufferterne skal være m æ r k e t / m æ r kede med navn(e) og adresse(r).
Erik Liebst
Valby
! K æ r e Erik Liebst
Spørgsmålet drejer sig om om
tillægsformen skal have e på eller ej, når grundleddet er flertal.
O m det skal hedde aflåste eller
aflåsede er et andet spørgsmål.
Der findes nogle udsagnsord
som har to lige gode tillægsformer, og man kan så føje e til
den ene eller den anden som
man nu har lyst til: gabet - gabt,
nævnet - nævnt, malet - malt,
låset - låst osv.
M h t . e eller ikke e gælder det
om at finde ud af om tillægsformen opfører sig som et tillægsord eller som et udsagnsord.
O p t r æ d e r det som et tillægsord,
skal det have e som andre tillægsord: bøgerne
er brugte/
gamle - ellers ikke noget e: pengene er (blevet) brugt.
Det er altså betydningen der
afgør det. Hvis det er tilstand
eller egenskab der betones, så er
ordet tillægsagtigt og skal have
e: disse døre er altid aflåste/aflåsede efter kl. 17 - kufferterne
skal være mærkede
med navn

og adresse når de sendes. E r det
derimod handling eller proces
der betones, skal vi have former
uden e: nu er alle dørene (blevet) aflåst/aflåset
- kufferterne
blev af ejeren mærket med navn
og adresse.
Flere eksempler: når du kommer næste gang, er vinduerne
malet - bænkene
er malede,
men skabet er lakeret; bjælkerne er nu frigjort fra underlaget Hans og Grethe er nu så frigjorte; sålerne på hans sko er slidte sålerne på hans sko er slidt op;
Jensen er gået konkurs, vi er
alle rystede - vi blev rystet godt
sammen på den tur. L æ g m æ r ke til at hvis der står eller kan
stå en gradsbetegnelse foran
(ret, temmelig meget osv.) så
skal der bruges e-form: skaderne efter branden er heldigvis
meget begrænsede.
Det gælder
også hvis ordet begynder med
det negative u-: begge de fyrede
arbejdere var uorganiserede.
Det jeg har beskrevet her, er
det som hidtil har været regnet
for den korrekte sprogbrug,
som man ikke kan komme galt
af sted med. M e n de yngre generationer har ubøjet form i alle
tilfælde, og imellem de yngste
og de æ l d r e er der en masse som
delvis følger reglerne, mens vi
næsten allesammen stryger e'et
i udtalen. Heldigvis regnes det
ikke for nogen slem fejl at rode
lidt med det i skriften!
EH

? Semikolon synes desværre stadig på vej til at u d d ø her i landet, og at forekomme sjældent i
andre lande. Tegnet ville kunne
afskaffe en hel del af kancellistilen. T i l min glæde har jeg i
den
sproghistoriske
artikel
bragt i Mål & M æ l e 7.2 set nogle semikoloner. Nogle aviser
undskylder sig med, at de i kveller vanskeligt kan bruge i egnet; de typografiske vanskelig-

heder er dog, såvidt jeg har
forstået, ikke uovervindelige.
Hvorfor ikke erklære offentligt
at Mål & M æ l e kan.
Venlig hilsen
E. Sand
! K æ r e E . Sand.
Det er rigtigt at færre og færre
bruger semikolon. Visse lærere i
folkeskolen forbyder ligefrem
deres elever at bruge tegnet; det
er åbenbart for besværligt at
administrere.
Det h æ n g e r nok sammen med
den opfattelse som ligger bag de
flestes brug af grammatisk
komma: tegn skal sættes efter
mekaniske regler så det entydigt
kan afgøres om tegnet er sat
korrekt eller ej. H a r man denne
opfattelse er semikolon noget
sjusk, for der er ingen mekaniske regler for det.
M a n kan også have den opfattelse, som ligger bag brugen
af pausekomma, at tegn skal
bruges til at tydeliggøre udtrykket, til at artikulere meningen
og u n d g å flertydigheder; så er
semikolon netop et brugbart og
nødvendigt udtryksmiddel.
K o m m a bruges til at markere
de punkter inden for en helsætning hvor man går over til noget
nyt, noget selvstændigt eller
noget parentetisk, det vil ofte
sige: hvor en ledsætning slutter.
Punktum bruges til at afgrænse
meningsmæssige helheder, altså
en eller flere s a m m e n h ø r e n d e
helsætninger.
Så mangler der et tegn midt
imellem, et tegn der markerer
overgangen fra en helsætning
til en anden - inden for et punktum, men uden om flere kommaer. Det er det semikolon bruges t i l . P r ø v at se et par eksempler:
kinesisk pistol. Det er
ikke svært at regne ud, at der
må være tale om
fyrværkeri,
om en kineser; men i dag ville vi

ikke drømme om at anvende ordet pistol i den forbindelse.
T o helsætninger (hovedsætninger) sættes inden for samme
punktum når de m e n i n g s m æ s sigt hører tættere sammen end
helsætninger normalt gør. Det
gør de fx når de står i et modsætningsforhold til hinanden, og
det markerer man ofte med men.
Derfor er det ikke nogen hel
dum regel at semikolon kan
bruges foran et men der indleder en helsætning.
Semikolon bruges i det hele
taget når man ønsker at markere at der er flere niveauer i sætningen;
Notitsen kan give anledning
til endnu flere refleksioner, b/.a.
over, hvad en datidig avisredaktion kunne finde
kommunikationsværdigt;
og over stilen; og
over begrebet sproglig
anstændighed: der skal unægtelig
adskilligt mere til, før man nu om
stunder regner noget for U n æ v neligt.
Inden for dette punktum adskiller semikolonerne de 3 hoveddele: det kommunikationsværdige, stilen og den sproglige
a n s t æ n d i g h e d . Inden for det
sidste semikolon adskiller kolon
de to underdele denne del falder
i : den sammenfattende betegnelse sproglig anstændighed
og
dens udfoldelse. Inden for den
sidste helsætning markerer komma så en enhed på endnu lavere
niveau: helsætningen og dens
ledsætning.
Med
semikoloner
undgår
man b å d e den indviklede kancellistil med dens lange og svært
forståelige helsætninger, og den
ulæselige punktumstil med dens
mange og s a m m e n h æ n g s n e d brydende punktummer.
OT

? M i n kone havde fået nogle
hjemmesyltede b æ r og flere flasker saft. F o r s l æ b t og forpustet
sukkede hun: » J a , hvad gør
man ikke for at få den slags...«
Hvorfor sagde hun det?Hun
gjorde det j o !
Venlig hilsen
Jørgen Laursen
Valby
! K æ r e Jørgen Laursen.
Det er egentlig ikke så m æ r k e ligt. E n almindelig fremsættende s æ t n i n g angiver hvilken af de
mange mulige beskrivelser af
verden der nu er den sande:
Dorte har syltet bærrene angiver altså at det lige er Dorte der
har gjort det, og ikke Per eller
Lise eller nogen anden. E n sætning der indeholder en nægtelse, angiver ikke hvilken af de
mange mulige beskrivelser af
verden som ikke er sand, men
kun én af de mange beskrivelser
som ikke er sand. Per har ikke
syltet bærrene er altså ikke n æ r
så informativ, for der er ca. 3
milliarder mennesker der ikke
har syltet b æ r r e n e , og af dem er
Per altså én. Når man alligevel
bruger tid på at sige sætninger
med nægtelser i , er det fordi
man siger dem til folk som man
antager tror de er sande. Sætningen med Per er altså kun informativ for en der troede at
han havde stået og syltet.
Almindelige /?v-spørgsmål efterlyser almindelige fremsættende sætninger som svar: Hvem
har syltet? - Det har Dorte.
Spørgeren antager at høreren
kender svaret. Spørgeren kender det ikke selv.
N u kan man se at /n*-spørgsmål normalt ikke kan b e n æ g t e s .
M a n kan jo ikke p å én gang antage at modtageren kender svaret som man ikke selv kender, og
antage at man selv tror noget
forkert. Eller man kan ikke bede om et svar som ville v æ r e u¬
endeligt: Hvem har ikke syltet
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bærrene?Per,
Poul, Lise, Ulla..
Når man så alligevel bruger benægtede /u'-spørgsmål, er de ikke rigtige spørgsmål, men retoriske spørgsmål, dvs. spørgsmål
som ikke skal besvares. Bl.a. af
den gode grund at svaret er: intet. Hvad gør man ikke for at få
den slags? efterlyser altså svaret:
der findes intet som man ikke
ville gøre for at få den slags; ingen anstrengelse er for stor, alt
ville man gøre. Intet er det eneste mulige d æ k k e n d e svar.
Bortset fra de situationer
hvor det ligger i sagens natur at
der er et begrænset antal svar,
fx hvem har ikke spist op? så
bruges benægtede hv-spørgsmål
kun hvor de ellers uendelige
mange svarmuligheder forventes at være reduceret til nul:
Hvem kender ikke Anker Jørgensen, Hvor ofte har hun ikke
ventet på at postbudet skulle
komme med et brev. Hvor dejligt er der ikke på Bornholm?
Ja, hvad siger man ikke i den
slags situationer?

OT
? Mål & M æ l e ,
forlaget A R E N A .
H a l d hovedgård 8800 Viborg.
Siden jeg den 13. oktober 1980
talte med en sprogmand på universitetets afdeling i Njalsgade
om » r a b u n d u s « har jeg prøvet
at finde frem til hvordan man
kunne blive abonnent på Mål
& M æ l e , og det er endelig lykkedes fordi jeg så annoncen i
POLITIKEN.
Grunden til at jeg har været
så ivrig er at jeg mener at have
fundet frem til en rimelig sandsynlighed for, at det hidtil uforklarede og uforklarlige »rabundus« kan v æ r e en sproglig forskydning af »moribundus« »gå r a b u n d u s « passer med rytmen, og med betydningen, (gå
til grunde, gå nedenom og hjem,
dø) og lydligheden er rimelig.
Manden i Njalsgade syntes det

lød så interessant at det kunne
fortjene at komme i Mål & M æ le, og det er jeg altså stadig
spændt på.
E n anden spekulation gælder
»Kjørmes-ÅTii«/« som ikke u¬
sandsynligt er en forvanskning
af det jyske ord »kno«g, om
vintervejret n å r himmel og jord
står i eet. » k n o « g , som forholdsvis ukendt er så blevet til
K n u ' g / Knu'd / og altså nu
stavet Knud. Til støtte for forklaringen har jeg rimet: Kjørmes K n u ' d med sine hvide stu'de hvor de hvide stude er det fygende vintervejrs piskende sne.
Det næste er et spørgsmål til
Dem: kan børneremsen »Elle
bælle mig fortælle-« muligvis
have forbindelse til det franske
»Elle est belle, ma foi, tene..« - ?
Og dalle døs til d'all deux? Jeg
har til nu ikke kunnet finde
noget der sandsynliggjorde det.
Og til allersidst et par eksempler fra en legekammerat som
sproget slog sludder for: Familiejournalen blev til Semiliefonalen, og citronfromage blev til
fudronsimasi.
Med venlig hilsen og tak for
årgang 1980
E. V. Jensen
! K æ r e E . V . Jensen:
Ordbøgerne plejer at oplyse at
rabundus synes at stamme fra
plattysk, enten i formen rabunten/rabanten, eller som rapuse:
rapuse gan betyder netop »gå til
grunde«. M e n det hele betragtes som usikkert, og ordenes oprindelse og historie i tysk er også usikker.
Deres idé med at det latinske
moribundus »dødsmærket, døende« skulle ligge bag rabundus, synes jeg er lige så usikker.
M a n kan sige at De har et bud
på den sidste del af ordet, mens
ordbøgerne har et på den første
del, men en sandsynliggjort forklaring med støtte i ældre tekster, det har vi ikke. M a n kunne

også t æ n k e p å noget med bund,
som også giver en vis mening i
s a m m e n h æ n g e n . Og det er jo
ikke ukendt at man morer sig
med at s æ t t e latinske endelser
p å moderne ord: umulius, kontor ius, rosiflengius, 100 kr. pro
snabula (per næse) osv.
M e n b å d e De, jeg og o r d b ø gerne g æ t t e r , og sagen er stadig
lige usikker - eller mindre end
det.
Det samme gælder tælleremsen elle belle
Der findes masser af tælleremser, og i nogle få
tilfælde kan man vise forbindelser ud over landets g r æ n s e r .
M e n ellers har vi netop her
eksempler p å at. der produceres
en slags ord ud af den blå luft,
og det nytter n æ p p e at søge efter de sproghistoriske linjer.
Derimod har De nok ret i at
kjørmes- eller kyndelmisseknude kan have at gøre med knog
og et par andre ord, som på en
eller anden måde er sammenblandet med knude. Her er De
enig med Ordbog over det Danske Sprog, se artiklerne Knog,
Knude og Kyndelmisse.
EH

? Til Mål& Mæles
Sprogligheder.
For nogen tid siden havde jeg
lejlighed til at læse et manuskript til en børnebog som forlaget Aros har antaget til udgivelse. To gange standsede jeg
op over for en vending som jeg
ikke kendte, og ikke kunne godtage:
»Somme tider vidste han ingengang, om hun var virkelig, eller
om det hele var en drøm.« og
»Den kedelige dukkestue, som
han ingengang måtte komme til
for sin store søster.«
Da jeg ville rette til ikke engang, protesterede forfatteren.
ingengang var almindelig sprogbrug, påstod hun. Hun har tilbragt sin barndom i Jylland,

men sine voksne år i København, og erklærede at ordet efter hendes mening ikke var specielt jysk, hvad jeg antog.
Ordbog over det Danske
Sprog gav ingen h j æ l p , og p å
telefonisk forespørgsel oplyser
Dansk S p r o g n æ v n at man ikke
har sedler p å ordet, men anser
det for talesprog, m å s k e især
b ø r n e s p r o g , og man fraråder at
bruge ingengang i skriftsproget.
I M å l & M æ l e 7. årgang nr. 4
1980 m ø d t e jeg så til min overraskelse ordet ingengang i voksent skriftsprog i artiklen af
Firm Agger ( H i n M / K s. 28
øverst). Jeg citerer:
» S o m engelskstuderende følte jeg det i sin tid m æ r k e l i g t , da
kvindelige
engelskstuderende
ved en ren »flertalsafgørelse«
slog fast, at nu var jeg en » h u n « .
Og nogen minoritet tilhørte jeg
ingengang, da een ud af tre engelskstuderende dog stadigvæk
var h a n k ø n . «
K a n M å l & Mæles r e d a k t ø r e r
eller dets læsere fortælle om de
kender udtrykket, om det er udbredt i talesproget, om det forekommer i skriftsproget, om det
har dialektal karakter eller bare
er b ø r n e s p r o g ? V i l man foreslå Aros at bede forfatteren om
at udskifte ingengang med ikke
engang?
Annelise Munck
Nordentoft
! K æ r e Annelise Nordentoft:
Skrivemåden
ingengang
for
ikke engang er en gengivelse af
en ret udbredt udtale i København og den sproglige omegn.
M a n kunne p å samme m å d e lave slæk = slet ikke, måjk = må
ikke, dark - der er ikke osv.
Der har a l k dage været en tilbøjelighed hos usikre stavere til
at gengive deres egen udtale og
ikke de ord eller orddele som et
udtryk består af: vofer (hvorfor), agertii (af og til), nyskerit
(nysgerrigt) osv.
Det er gennemgående en dår-

lig idé: alle har ikke samme udtale, og hvis man i skriften fulgte hver sin, ville skriftbilledet
hurtigt blive så forvirret at det
ville blive meget svært at læse for slet ikke at tale om at alfabetisere eller slå op i leksika og
ordbøger.
N u er der ikke ret mange af
disse private stavemåder der n å r
frem til tryk. N å r det er lykkedes for ingengang, h æ n g e r det
sikkert sammen med at b å d e ingen og gang hver for sig er rigtigt stavet og at ordet ingengang
faktisk giver en vis mening. Det
vel n æ r m e s t betyder det samme
som aldrig, og aldrig kan, især i
lidt æ l d r e sprog bruges i betydningen »ikke«: du skulle vel aldrig have set Jens? - jeg var lige
nede på gaden, men der var aldrig et menneske at se - det skal
du aldrig bryde dig
om.:
Hvis man v i l gengive udtalen
n å r man skriver, sådan som fx
Soya og Storm P . gør det, så
kan ingengang v æ r e u d m æ r k e t .
Ellers kan det absolut ikke v æ r e
nogen gevinst for skriftsproget
at nogle begynder at indføre
private stavemåder. Det går ud
over det sproglige fællesskab,
og det er der ikke for meget af i
forvejen.
EH
Til Mål & Mæle
A f d . f. sprogligheder.
Kære OTEH.
Det drejer sig o m eet af de udtryk der i en ikke så fjern fortid
bragte et bredt spektrum af blå
nuancer frem i ansigtet p å snart
sagt enhver form for modersmålsunderviser, ofte kombineret med en synlig tindingebanken; n æ s t e n lisså slemt som at
skrive d i gjort: »Det hedder
ikke 'een af de eneste', det hedder 'een af de få'.«
Mange og frugtesløse er de
diskussioner, jeg har haft med
r e p r æ s e n t a n t e r for o v e n n æ v n t e
folkefærd i alle aldersklasser.

Hver gang blev jeg kulet ned,
foragtet, u d s t ø d t - efterladt som
paria uden fremtid indenfor logikkens rige.
F ø r jeg endegyldigt lægger
mit grådstrimede ansigt ned p å
mine s p a s m e t r æ t t e arme og resignerer, v i l jeg gerne h ø r e M å l
& M æ l e s opfattelse.
Argumentationen gik - altid
p å , at 'de eneste' er en absolut
størrelse i lighed med 'den eneste' og som s å d a n udelelig. M a n
kunne ikke pille et individ eller
eksemplar ud af 'de eneste'.
M å s k e bunder det i virkeligheden i at udtrykket 'de eneste'
i sig selv skulle v æ r e naturstridigt, idet man ikke kunne kombinere det semantiske indhold i
'en' med et pluralisbegreb. Det
kan selv jeg forstå. (Idet vi her
ikke forsøger at kommentere
den lidt dubiøse g r a d b ø j n i n g af
'en'). Imidlertid var man j o nødt
til at akceptere formen ved ord
der notorisk ikke har singularis:
'Det er de eneste penge jeg
har'.
Udtrykket er ofte brugt til at
f r e m h æ v e visse vigtige historiske kendsgerninger som fx: 'De
eneste virkelige søhelte der har
besejlet A r r e s ø i travaljeslup er
min gamle kompagnichef, overfænrik Krigher, og undertegnede.'
Det der fik mig til at skrive
dette brev er en passage af L i l i an Kaufmann i Politiken d.d.:
» T a k k e t v æ r e arkaderne og de
mange, s m å torve er det også en
af de eneste byer (Bologna)
hvor man kan nyde et måltid
u d e n d ø r s , uden at risikere blyforgiftning eller at få en Fiat p å
skødet.«
Hverken her eller i de foregående eksempler ville det genere
min sproglige fornemmelse at
»dele«, al den stund jeg godt
kan dele mine sidste penge:
» H a n fik en del (!) af de eneste
penge jeg h a v d e « ; ej heller at
f r e m h æ v e mig selv p å overfæn-
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rikkens bekostning »Jeg er een
af de eneste,
« eller Bologna
frem for andre blandt de få tilbageværende byer a f n æ v n t e
kategori.
A t jeg så i de fleste tilfælde
selv ville f o r e t r æ k k e få-varianten er en anden sag - ens sprogfornemmelse kan jo også lide af
fortrængninger. Men det er vel
et stilistisk og ikke et logisk problem.
Venligst
Niels Peter Møller
! K æ r e Mål & Mæle.
E n enkelt kommentar til omtalen i artiklen »Musikerjargon«
om ordet chokolademarchen: 1
Svend-Tito Aachen: » O r d b o g
over det herlovianske Sprog«
(1940) findes - i et afsnit om den
årlige fugleskydning p å Herlufsholm - følgende: »Kl. 15.30
bringes Chokoladen over fra
Køkkenet til Vestibulen. I Spidsen gaar Musiken, spillende
Chokolademarchen
(Riberhusmarchen)....«
Så er ordet altså udbredt andre steder end ved juletræsfester.
Med venlig hilsen
Lennart Konow
Virum
! K æ r e Mål & M æ l e
Jeg har med interesse læst den
morsomme artikel om musikerjargon. Således også om Pennies from Heaven, der blev til Penis from Heaven.
M e n jeg husker den (som
gammel a m a t ø r t r o m m e s l a g e r )
på en anden m å d e . Erik Schultz,
en strålende klaverbegavelse, der
døde alt for tidligt, præsenterede en melodi »Lugekonens
drøm«. Når man så spørgende
på ham, svarede han: »Penis fra
h a v e n « . Og så spillede han »Penies from Heaven« i sin brilliante stil.
Venlig hilsen
B. Henius
Danmarks Radio

6

Sprogligheder
Denne brevkasse handler om
sprogligheder. Det ©r spørgsmå! og problemer om sprog,
men dat er også fine detaljer
i sproget som man bliver opmærksom på, og som man vil
gøre andre bekendt med. Går
I rundt og t a n k e r på sproglighøder, 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 tætte
til det. Send brevet til
Mål & Mæle
Hald Hovedgaard
8800 Viborg
og mærk det
SPROGLIGHEDER

Ordet sgu
I alle sprog har man eksempler p å at
ord fra samfundets religiøse sfære er
blevet omdannet og indgår i dagligsproget med en svækket betydning;
ofte bruges de blot som forstærkende
udtryk. Ingen kan se p å fx støtteordet
såmænd at det oprindelig betød »de
hellige m æ n d « , dvs. helgenerne. T i l svarende bruger englænderne udråbsordet gee uden at være klar over at det
kommer af førstestavelsen i navnet
Jesus.
Religiøse udtryk kan befinde sig p å
forskellige planer i svækkelsesprocessen. Såmænd er helt uigennemskuelig,
den gamle betydning er ikke tilstede i
ordet og kan kun erkendes ved historiske studier - den er ikke en del af den
nuværende danske sprogbevidsthed.
Ordet hillemænd er mindre svært at
føre tilbage t i l »de hellige m æ n d « ,
men det kræver stadig kunstig historisk viden. Ingen danskere - bortset
fra nogle sprogforskere - ved det. Derimod er det ved vorherrebevars let at
tilbagedanne t i l Vorherre bevare os.
Det skal ikke forstås sådan at vorherrebevars betyder Vorherre bevare os,
for det gør det j o helt klart ikke. Det
gjorde det engang, men nu betyder
det noget i retning af »selfølgelig, for
mig gerne« eller undertiden »Sikke en
redelighed«. Og det kan i øvrigt videre forkortes til bevars. Selv i de tilfælde hvor man let kan spore en ældre betydning vil det altså ingenlunde sige at
denne stadig er tilstede i ordet.
Når forbandelses- og edsformularer
bliver til blotte kraftudtryk behøver
de ikke mere have en mening i sig selv,

kunne forstås led for led. Og den historiske, oprindelige betydning går da
i opløsning. Sammenlign r æ k k e n : Gid
Fanden ville æde mig om det er løgn Fanden æde mig - fandeme - farne.
Det er klart at det i udtrykket gu vil
jeg ej oprindelig er ordet Gud der bruges, men udviklingen er nu kommet så
langt at man ikke kan erstatte gu med
Gud. Det er umuligt at sige Gud vil
jeg ej. Sådanne udtryk kan altså blive
totalt forvansket og misforstået. De
fleste tror at ordet pokker er et navn
for djævlen. Sammenlign pokkers og
fandens, nu er pokker løs og langt
pokker i vold osv. M e n ordet betød
oprindelig »bylder« eller »udslæt« og
er en omdannelse af sygdomsnavnet
kopper. Gid pokker havde ham betød
altså oprindelig »Gid han m å blive
ramt af kopper«.
Og så n æ r m e r vi os ordet sgu og
hvad det ord betyder. Det er nemlig et
meget mærkeligt ord. Først er vi imidlertid nødt til at se lidt p å ord og deres
betydning i almindelighed. O R D B E T Y D E R D E T D E B E T Y D E R O G IKK E D E T D E E N G A N G HAR B E T Y D E T . Det skulle synes indlysende men
er det åbenbart ikke for alle. Problemet skyldes delvis en misvisende
sprogbrug indenfor sprogvidenskaben.
Når man forklarede ordenes historiske betydningsudviklinger udtrykte
man sig lidt klodset - og nogle gør det
stadig.
Professor Lindegård Hjorth skriver
fx et sted om ordet forlegen » a t det
egentlig betyder»som har taget skade
af at ligge««. M e n ordet egentlig er
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meget dårligt valgt. Det kommer til at
lyde som om den historiske betydning
på en eller anden underlig måde stadig
er tilstede i ordet. Det er klarere at sige at ordet forlegen E N G A N G eller
O P R I N D E L I G betød »som har taget
skade af at ligge«. Den historiske, oprindelige betydning er nemlig ikke den
egentlige. N å r den er forsvundet er
den forsvundet. Sådan går det i ordenes verden. Ordene har ikke en indre
kerne af sand betydning som uvidende mennesker ødelægger. Ordene betyder det som sprogsamfundet er enige om at forstå ved dem. Det er derfor
uhyrligt at en stor sprogforsker som
Holger Pedersen kan skrive følgende:
»de fleste Danskere aner vel n æ p p e at
Drøfte egentlig betyder - at rense korn
for avner - « . Selvfølgelig gør de ikke
det, men det betyder ordet ikke, det
BETØD det.
Om ordet sgu gælder det at det oprindelig betød »så hjælpe mig Gud«.
Både indhold og udtryk ændredes efterhånden, via sågu til sgu. Ordet indeholdt altså engang ordet Gud men
gør det ikke mere. På samme måde
som såmænd engang betød helgener
men ikke gør det mere. Det er urimeligt at sige at et ord betyder noget som
ingen sprogbrugere ved af. Det som
sprogbrugerne ikke ved er selvfølgelig
ikke en del af sproget. »Ordet x betyder egentlig y, men ingen danskere
ved det« er således en selvdementerende påstand. Dansk sprog er det der
findes i nutidige danske sprogbrugeres
bevidsthed.
Almindelig sund sprogfornuft må
altså konkludere at ordet sgu på ingen
måde indeholder ordet Gud - endnu
tydeligere ved sideformen sgi (for ikke
at nævne sgisseme). Det er jo simpelthen til at se: der er ingen forbindelse
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mellem sgu og Gud hvis man ikke ved
det i forvejen.
Og her er vi ved det helt enestående
ved ordet. Sagen er nemlig at så og
sige alle sprogbrugere har fået fortalt
om forholdet mellem de to ord. Det er
som sagt ikke rigtigt - de H A R hængt
sammen men gør det ikke mere - men
når alle tror det bliver det (i sprogets
verden, ihvertfald!) på forunderlig vis
alligevel rigtigt. Engang var ordet
skælm et meget groft og voldsomt
ord, det kunne både betyde forbryder
og ådsel. Nu om dage er det et mildt
ord: »Du er vist en værre
skælm«.
Hvis ingen sprogbrugere føler at det
er groft - ja så er det det ikke.
Sproget er i sine vurderinger fuldstændig ligeglad med de historiske
forhold. Skide og skidt har fælles oprindelse - men der er stor forskel på at
sige skidt være med det og skide være
med det.
Men hvis pludselig sprogbrugerne
oplevede at ordet fortov var et enormt
vulgært og »uartigt« ord, ja så var det
det. Der er ikke noget der hedder at
det i virkeligheden ikke er det, det er
bare noget folk tror. For hele sproget
er bare noget folk tror! Lydrækken
(hæsd) har intetsomhelst at gøre med
hverken konkrete heste eller med begrebet 'hest'. Det er bare noget vi bilder os ind, og fordi vi er enige om at
bilde os det ind, at tro det, er det et
brugbart kommunikationssystem, et
sprog.
Altså: ordene betyder det sprogbrugerne oplever at de betyder - færdig.
Historisk viden om ældre ordbetydninger hører ikke med til denne fælles
sprogbevidsthed og har derfor intet at
gøre med hvad ordene faktisk betyder
(selv om dette er meget vigtigt og klargørende er alle problemer naturligvis

ordet sgu har noget at gøre med ordet
Gud er så udbredt at det må siges at
høre med til at kunne dansk at kende
den. Ordet er et ejendommeligt eksempel på at sproghistorien er med i
den levende, nuværende sprogbevidsthed.

ikke løst; sprogbrugernes oplevelser
af ordene varierer, og - hvad der er
nok så vigtigt - der er nogle sprogbrugere hvis oplevelser har større
prestige/magt end andres).
Det helt specielle ved ordet sgu er
da at her har - modsat hvad der sædvanligvis er tilfældet - den historiske
betydning relevans. Oplevelsen af at

Lars Anton

Henriksen

f. 1946, cand. mag.
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Mål & Mæles småordsleksikon 3
FAKTISK
Her er en sang om en mand, der hed Larsen,
det' ham man møder på gaden hver da'
og han var temlig uheldig med livet,
som han ellers havde ventet meget af,
Det sku vær så godt, og så' det faktisk skidt.
5

Svend Møller Kristensen (1935)

Faktisk har gjort en mærkelig karriere. Det begynder som et lidt akademisk klingende fremmedord, men bliver engang i 1940erne hele folkets eje.
Ordet bliver så udbredt at de altid årvågne sprogrevsere rundt omkring føler sig forpligtet til at advare mod det
i skrift og tale. Det er blevet betegnet
som modeord, fyldeord, bandeord eller som en dårlig vane på linje med
neglebidning.
Man siger stadigvæk faktisk slet ikke så sjældent, men muligvis noget
mindre end tidligere, og først og fremmest er folk nu bange for at skrive
faktisk. Det er ikke usædvanligt at et
faktisk på tryk efterfølges af en parentes som skal vise at forfatteren
skam godt ved at det er forkasteligt at
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bruge ordet: »....man maa hellere lave daarlig Kunst end ingen.... ja, jeg
synes det faktisk, aah, der er det Ord
igen, jeg ved ikke hvor jeg har det
fra.«(Berlingske Aften 25.10.1948),
»... den kenyanske forfatter Ngugi wa
Thiong'o.... har 'faktisk' (dette ord!)
pillet Karen Blixen 'ned fra piedestalen'...« (Politiken 22.3.1981).

Rent faktisk
Den oprindelige betydning af faktisk
var at sige at det jeg nu fortæller, det
er i overensstemmelse med sandhed og
kendsgerninger: byggetilladelsen har
faktisk foreligget siden nytår - når der
nu faktisk foregår snyderi ved eksamen... - man kan kun fratrække de
faktiske udgifter.
Man kan måske undre sig over at
der er brug for sådan et ord. Det er jo
grundreglen for al sproglig kommunikation at det der meddeles er i overensstemmelse med kendsgerningerne eller i det mindste gives ud for at være
det: når jeg siger det regnede det meste af august måned, ja så er det noget

der skal gælde for sandhed og facts,
og hvad skal man så med faktisk?
Det er nu ikke så svært at forklare.
Med faktisk understreger jeg at mit
udsagn er sandt, jeg har fx efterforsket sagerne usædvanlig grundigt og
vil signalere at jeg ikke så let lader mig
afdisputere min mening. Denne understregning er især nødvendig n å r
man har en formodning om at den
man taler eller skriver til, vil betvivle
meddelelsens sandhed.

passer, men jeg venter at du finder det
ubehageligt, fx overraskende, provokerende eller utilbørligt.«
Eksempler: jeg er ked af det, men
jeg kan faktisk ikke vente længere
med betalingen - for at sige det mildt,
kan jeg faktisk ikke se h vad det kommer hende ved - jeg synes faktisk man
skal have tid til at snakke med de
gamle - Peters fætter, faktisk et subjekt, var kommet uden at være inviteret.
Signalet om at jeg ved at du finder
Dette er den oprindelige betydning
min
meddelelse ubehagelig, kan dels
og funktion af faktisk, og det er ikke
fungere
som undskyldning eller bekladenne brug man har kritiseret. For at
gelse:
vi
er faktisk nødt til at forlange
understrege at det er det oprindelige
betaling
forud - jeg har faktisk ikke
og ukritisable faktisk man bruger er
haft
tid
til
at vaske op, dels som en
der mange som for en sikkerheds
markering
af
at den talende fralægger
skyld siger og skriver rent faktisk:
sig
ansvaret
eller
frabeder sig ballade:
byggetilladelsen har rent faktisk foreligget siden nytår - når der nu rent fak- mener du da at det er min skyld? ja,
tisk foregår snyderi... - man kan kun faktisk - De kan faktisk blive nødt til
fratrække de rent f aktiske udgifter - at udskifte hele isolationen. Prøv at
det regnede rent f aktisk det meste af tænke på en samtale som tølgenue:
»Hvornår
kan jeg da træffe
august.
værkføreren?« »Det ved jeg faktisk
Så skulle det ikke være til at forvekikke.« Sidste sætning uden faktisk
sle med andre anvendelser.
lyder barsk og uvenligt, så ordet er
ikke uden videre overflødigt. Det viDet er faktisk for dårligt!
ser at et medmenneske interesserer sig
Det oprindelige faktisk viser altså noen lille smule for mine tanker og følelget om den talendes forventninger til
ser.
tilhørerens holdning: »Det jeg siger er
sandt, men jeg venter at du finder det
usandsynligt.« Med sit faktisk siger
De facto
den talende at samtalepartneren må
Den tredje brug af faktisk er den hvor
acceptere hvad der er sagt, der er ikke
ordet betyder det samme som praktisk
noget at snakke om: »dette er kendstaget, i virkeligheden eller så at sige.
gerninger, det er ikke noget jeg har
Når man har skrællet 120 kartofler,
fundet på«.
kan man sige »jeg er faktisk færdig«,
selv om man mangler fire endnu.
I den mest udbredte og kritiserede
faktisk-brug er der sket en forskydHer betegner faktisk 'formelt
ning i forhold til den oprindelige. Nu
usandt, men reelt sandt': »det jeg sidrejer det sig ikke om 'usandsynligt,
ger er sandt, men jeg er forberedt på
men sandt', derimod om 'ubehageat du kan påpege nogle rent formelle,
ligt, men sandt': »det jeg siger nu, det
men ubetydelige mangler«. Eksemp11

ler: Rumfærgeflyvningen
forløb faktisk uden uheld - CD har faktisk lovet
deres støtte til forliget, vi mangler kun
det formelle tilsagn - hun er faktisk
færdig med sin uddannelse, hun har
kun et par teoretiske prøver tilbage.
Et internationalt latin-udtryk med
samme betydning, er de facto: BRD
anerkender de facto DDRs eksistens.

kationsforløbet: 'detteher bliver du
ikke glad for at høre' (faktisk) - 'dette
ved du i forvejen' (jo) - 'dette er ikke
helt sikkert' (vel) - 'dette modsiger det
der lige er sagt' (da) osv.
Derfor skal samtalen eller korrespondancen være i gang inden man kan
bruge faktisk.

Dialog-signaler

Faktisk er behandlet i Ordbog over
det Danske Sporg bind IV fra 1922.
Artiklen fylder i alt 40 linjer, og heraf
bruges de 34 til at beskrive og dokumentere den betydning jeg har kaldt
den oprindelige. Til de to andre anvendelser bruges der kun 6 linjer.
Det kan betyde at den moderne
brug af ordet først for alvor har bredt
sig efter 1920. Og succesen har altså
været så stor at dansklærere og andre
har måttet advare mod ordet. Det er
måske grunden til at det er så svært at
finde faktisk på tryk - også i skuespiltekster af Panduro, Rifbjerg og Soya,
som ellers alle er meget præcise talesprogsgengivere.

Om alle de tre betydninger af faktisk
gælder det, som for de andre »småo r d « , at ordet ikke kan bruges i indledningen til en artikel, samtale osv.
Jeg kan ikke komme farende og meddele mine venner det helt utrolige på
denne måde »Der har faktisk været et
kraftigt jordskælv i Hobro!« og en
avisartikel kan ikke have overskriften
»Underskuddet på betalingsbalancen
blev faktisk 8 mia. mindre end sidste
år.« Det må hedde fx »1 tror det ikke,
men der har været et kraftigt jordskælv i Hobro« og »Underskuddet på
betalingsbalancen blev mod al forventning 8 mia. kr. mindre end sidste
år.«

Faktisk bliver ligesom jo, vel, nok,
da, skam, også, altså osv. brugt af
samtalepartnerne til at udsende signaler om selve dialogen eller kommuni12

Det fjerde faktisk

Der er ikke noget galt og foruroligende ved at en ordbetydning forskubber
eller udvider sig lidt. Det sker hele tiden i alle sprog. For så vidt er der ikke
noget at indvende mod de nye betydninger af faktisk.
Man kan derimod nok sige at det er
en dårlig idé at bruge faktisk i hver
tredje sætning eller deromkring. Det
er der nogle få ord der er beregnet til
(og, at, der, det, i, for o.a.), men de
andre bliver bare tømt for betydning
og funktion, og så har vi det fjerde
faktisk: tomt, grimt og unyttigt som
en gammel sardindåse.
Erik Hansen f. 1931
Professor i dansk sprog,
Københavns Universitet.

Talen i Oslo
I februar holdt Ritt Bjerregaard en tale i Oslo over emnet: er den skandinaviske model død? Den blev trykt som
to kronikker i Politiken 13. og 14.2.
Talen vakte opsigt i Danmark; blandt
andre Kjeld Olesen kommenterede
25.2. talen i et åbent brev, også i Politiken: Kære Ritt!
Ritt Bjerregaards taler giver ofte
genlyd. I denne artikel skal jeg prøve
at undersøge hvorfor. Det kan selvfølgelig have noget at gøre med hvad
hun mener, men det kan også skyldes
måden hun mener det på. E r der noget påfaldende med Ritt Bjerregaards
sprog og stil når hun skriver hvad hun
har sagt? Når hun taler uden forberedelser er det noget andet, men altså:
hvordan skriver hun taler?

Retoriske figurer
Det er vist en almindelig opfattelse at
der ikke findes store talere mere. 1
gamle dage: Demosthenes, Cicero,
Robbespierre, Viggo H ø r u p . Men i
dag - nej. A l t synes at drukne i fjernsynssminke og sekunddemokrati.
Det er dog ikke rigtigt; Ritt Bjerregaard er faktisk en u d m æ r k e t taler også målt med retorikkens alen. Hendes tale i Oslo er fx på mange punkter
fuldt p å højde med de store mestres,
velkomponeret, letløbende, men samtidig prægnant sprog, mange retoriske
figurer. Tag fx indledningen (som altså ikke er talens indledning men kronikkens):
Hvis arbejderbevægelsen
havde
været opbygget for at realisere nogle politiske og faglige mål, så kunne

vi godt opløse foreningen eller gå
over til anden virksomhed, ligesom
Landforeningen
til tuberkulosens
bekæmpelse. Men sådan er det som
bekendt ikke.
Dette er en helt klassisk logisk slutning eller syllogisme. Hvis a, så b Ikke
a. (konklusionen står der ikke): ergo
ikke b. Det er den første tanke man
får: at Ritt Bjerregaard vil bevise at
den skandinaviske model ikke er død
på den m å d e . Der er bare det ved det
at det ikke er en gyldig argumentation. M a n kan ikke slutte på den måde.
Hemmeligheden er at hun ikke er ude
på at bevise at partiet ikke skal opløses, men at det er et interesseparti. Og
så skal syllogismen læses således:
Hvis a, så b. (2. præmis udeladt - den
retoriske figur ellipse:) ikke b, med
ord: vi vil ikke opløse partiet, ergo:
ikke a, med ord:
arbejderbevægelsen
er ikke en idé-bevægelse.
Sammenligningen midt i syllogismen er heller ikke ueffen: opløse foreningen eller gå over til anden virksomhed, ligesom 'Landsforeningen til
tuberkulosens bekæmpelse'.
Denne
forening har intet formål - for tuberkulosen er blevet bekæmpet; overført:
et parti med politiske og faglige mål
har ingen funktion, for alle politiske
mål er nået .
Hele dette indviklede spil p å vores
forventninger med underforståede
pointer, alt dette virker kun fordi det
hele er skruet sammen med en lang
hvis ....så-sætning og en ganske kort
sætning efter. Det giver den rette rytme.
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Men sådan er det som bekendt ikke
er konklusionen på det foregående.
Det ser man også af at det er denne
sætning der specificeres ved det følgende:
Arbejderbevægelsen
- de faglige organisationer og socialdemokratiet er ikke lavet for at fremme gode og
nyttige formål. Den er ikke lavet
for at varetage det almene vel. Den
er

