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Vel skrevet - men også velskrevet?
Branden var vel påsat kan man vel godt sige, men
det kan ikke stå i en avis; dér skal stå formodentlig.
- Vel, skal der ej. Det vel er der ikke noget i vejen
med, vel? - Der er en lidt vel velskrevet artikel om
det lille ord vel i Mål & Mæles småordsleksikon.
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Sprogligheder.....
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Normal stabilitet... 25

Ustabil norm

Se til højre . . . . . . . .

Erik Hansen har altid gået ind for en stabil norm og
tolerance mod afvigerne. N u sender Tore Kristiansen ham et åbent brev og forsøger at bande i kirken
ved at gå ind for en ustabil norm. E n stabil rigssprogsnorm kan virke kommunikationshæmmende,
snarere end -fremmende. Derfor må man gøre variationen synlig.
Side 18

Og det kan Erik Hansen selvfølgelig ikke dy sig for
at svare på.
Side 25

E n darjlig mænd kårmer fram
Er det grimt, vulgært eller sjusket at sige mand med
a som \flad? Se artiklen om de grimme lyde. Side 13

Den pæne hånds venstrehåndsarbejde
Hvordan kan det være at ordene for 'venstre' og
'højre' også betyder 'negativ' og 'positiv'? Læs om
hvad. det har at gøre med svara yoga og sprogenes
akvifinalitet.
Side 28

. . . for det er velkendt at sproget ikke i så høj grad afspejler
virkeligheden, som det skaber
den.
Paul Watzlawick
Amerikansk
psykolog

28

ITOgUOheder
? Kære Mål & Mæle.
Tak for Jens Juhl Jensens
spændende artikel »Som en
mis«! Jeg m å tilstå, at jeg er en
hund efter etymologiske forklaringer.
To gange anvender J.J.J. ordet »sandsynligvis« i sin udredning. M e n i sin videre argumentation får han læseren - i hvert
fald mig - overbevist om, at
hans forklaring er rigtig: At det
tyrkiske »mis gibi«, egl. »ligesom parfume«, i forgangne t i der er indgået i et fællessprog
blandt søfolk, der besejlede
Middelhavet, og at fordanskningen »som en mis« så siden af
danske søfarere er bragt ind i
almindelig dansk sprogbrug.
E n - nu lidet brugt - parallel
har vi i udtrykket »som en
røg«. Den store danske ordbog
har et eksempel fra 1833:
»Spækhøkerne snappede Flæsket som en R ø g « . O g et senere:
»Martin løser Opgaverne som
en Røg«. Den engelske vending
»like smoke« har samme betydning.
Kan det mon tænkes, at
»røg« i den forbindelse er en
slags oversættelse af det tyrkiske »mis«?
Hvis J.J.J.'s forklaring holder stik, må man vel konstatere, at danske filologer gennem
tiderne (senest i nudansk 1982)
har gjort sig skyldige i en regulær folkeetymologi med hensyn
til den lille mis - som så sgu går
hen og viser sig at være sin
egen.
Med venlig hilsen
Ole Milthers.

? Mål & Mæle.
B. erklærede, at det/hans vigtigste formål med hans/sit besøg(et) var at udbygge hans/sit
kendskab til Europa-Parlamentet.
Da D. ikke var blevet erstattet af et nyt medlem af sin/hansgruppe, vedtog udvalget... (udvalget er sammensat af medlemmer fra forskellige politiske
grupper).
Jeg troede ikke, at jeg havde
kvaler med hans/sin ligesom
mange af mine rigtig jyske kolleger, men hvad er der rigtige i
disse to eksempler?
Vibeke Gottlieb
Luxembourg.
! Kære Vibeke Gottlieb.
Hovedreglen er at sig og sin
bruges når der skal vises tilbage
til en entalsord af 3. person der
står som grammatisk grundled:
han tog sin hat og gik sin vej og
at jyder kan bruge hans: han
tog hans hat og gik hans vej.
Der findes så en række tilfælde
med skjulte eller indbyggede
sætninger, hvor sig og sin viser
tilbage, ikke til det grammatiske grundled, men til det logiske
eller
meningsmæssige
grundled: vi bad ham hilse sin
mor (logisk: han hilste sin
mor), jeg fandt ham siddende
på sit værelse (logisk: han sad
på sit værelse), hans tro på sig
selv (han troede på sig selv).
Denne regel løser vist det første
eksempel: E r det B. selv der har
planlagt besøget, kan man
skrive: B. erklærede
at hans
vigtigste formål med (sit) be-

søget(et)
var at udbygge sit
kendskab... (logisk: han havde
det formål med sit besøg at udbygge sit kendskab). E r det ikke
B. men andre instanser der har
planlagt besøget, er det rimeligst at skrive: B erklærede at
det vigtigste formål med hans
besøg var at udbygge hans...
(logisk: de havde det formål
med hans besøg...).
Det andet
eksempel kører normalt efter
hovedreglen; sin henviser til det
grammatiske grundled: Da D.
ikke var blevet erstattet af et
nyt medlem af sin gruppe, vedtog. .. Problemet er at man kan
opfatte en skjult sætning (logisk: et nyt medlem der hørte til
sin gruppe) som imidlertid ikke
giver mening, og for at undgå
denne fejlagtige
association
kunne man bruge hans. Sætningen er jo imidlertid tvetydig på
en anden m å d e samtidig; den
kan enten betyde: Da D. af sin
gruppe ikke var blevet erstattet
af et nyt medlem, vedtog... eller: Da D. ikke var blevet erstattet af et nyt medlem af sin
egen gruppe. E r meningen den
sidste, hvad din parentes antyder, så ville det være mest klart
at skrive sin egen eller hans
egen. I så fald er der ikke noget
problem, for begge alternativer
vil henvise til D.s gruppe og ikke til det nye medlems gruppe
(som jo ikke kan være en anden
gruppe end dette nye medlems
gruppe), og så kan man lige så
godt skrive sin.
O.T.

? Som læge er det i tiltagende
grad blevet mig vanskeligt at
præsentere mig selv som dr.
Engelbrecht. For det første har
jeg ikke skrevet disputats (og
docerer altså heller ikke - doktorerer jeg?). For det andet
klæber der for mig lidt selvhøjtideligt og autoritært ved betegnelsen.
Hvis jeg ringer til et af de
apoteker der kender mig, p r æ senterer jeg mig som »Engelbrecht«. Er det derimod et af
dem der ikke kender mig, hatapoteket krav på en eller anden
måde at få oplyst at det er en
læge der ringer. Tidligere p r æ senterede jeg mig som »doktor
Engelbrecht«, mens jeg nu oftere og oftere siger »læge Nils E n gelbrecht (jeg ville ikke kunne
sige »læge Engelbrecht«).
Når apoteket sender varer til
mig og udenpå skriver Til læge
Engelbrecht befinder jeg mig ilde ved det. Der er altså fornavnet til forskel. Hvorfor?
M a n kan godt sige »dr. Engelbrecht« , men ikke »læge E n gelbrecht«. Man kan godt sige
»pastor Knudsen«, men ikke
»præst Knudsen«. Betegnelsen
professor synes at rumme begge
nuancer.
Hvad mener filolog Hansen?
Venlig hilsen
Nils Engelbrecht

osv.; desuden bruges betegnelser for kunstneriske erhverv
sjældent: sanger, forfatter,
skuespiller. Maler Petersen er
altså h å n d v æ r k e r , ikke kunstmaler.
Nogle stillings- eller positionsbetcgnelscr er dobbelte, sådan at de har en special form
der bruges som titel: konge/
kong, fyrste/fyrst, greve/grev,
helgen/sankt,
præst/pastor,
læge/dr.,
og endelig herre/hr.
og frue/fru, som for et par
hundrede år siden virkelig betød høj social placering.
I disse tilfælde er det unaturligt at bruge andet end titelformen som titel. Man siger altså
ikke konge Frederik, fyrste
Igor, helgen Peder, præst Holm
- og altså heller ikke læge Engelbrecht. (I pressens sladderspalter ser man dog i de senere
år greve brugt som titel i stedet
for grev: greve Conrad FL
Sparre - jeg ved ikke hvorfor).
Hvis man nu af en eller anden grund alligevel som titel vil
bruge en af de stillingsbetegnelser der ikke kan benyttes som
egentlige titler, altså uden tryk,
så kan man bruge den trykstærkt, men foran hele navnet.
Vicevært Johannes Olsen, skoleelev Ole Larsen, forfatteren
Klaus Rifbjerg, sognepræst
Asger Holm; men altså ikke vicevært Olsen, skoleelev Larsen,
specialarbejder Hansen, forfatter Tureli.
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! Problemet har at gøre med
de selv i vore dage indviklede titelregler.
Derfor går læge Nils EngelVed en titel kan vi forstå en
brecht fint, mens læge Engelbetegnelse for profession eller
brect - som allerede forklaret position som sættes foran navgår imod reglerne.
net, især når man tiltaler eller
EH
tilskriver en person. Titlen er
som hovedregel tryksvag: kaptajn Jespersen, dronning Ingrid, lektor Hanne Ruus.
Det er mest høje eller relativt
høje stillinger der bruges som
titler; de mere jævne bruges
sjældent på den måde: vicevært, specialarbejder, skoleelev
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? Ordbog over det danske
Sprog betegner (i 1918) sideformen anderledens (til anderledes) som nu k u n folkelig eller
dialektal. G æ l d e r det stadig?
Og hvad kommer formen af?

BK
Dronninglund
! I dialekterne er formen udbredt over det meste af landet,
således i Nørrejylland, p å L a n geland, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. I hvert fald i
flere nørrejyske egne er formen
æ l d r e end anderledes (den sidste synes at være indlånt fra
rigsmålet).

sig påvirkning fra biord og tillægsord på -ens, således nok
især sagtens, mindre sandsynligt nymodens, alskens, dødsens mil. (_jf. også ældre former
for nyssens (til nys), alleredens
(til allerede) og hersens (til her);
se nærmere Aage Hansen: Moderne dansk, bind 3, 1967, s.
207); muligvis kan man heller
ikke se bort fra genitivformer,
især sådanne som også bruges
som en art tillægsord: kattens,
fandens mfl. Når det tilsvarende indskud af -n- ikke kendes i
således, ligeledes og ikke længere i hvorledes, er det fordi disse
ord er sjældne i folkeligt sprog
og ikke bruges af mindre børn
(i stedet: sådan, også (eller ligesådan) og hvordan).

? Til M å l & M æ l e .
Selv om og skønt.
Selv om synes at tage helt overhånd. En redaktør af Politikens
»Dag til dag« svarede mig engang, at det var jo kun dårlige
(eller ubegavede) skribenter der
begik den fejl, men det bliver
vist værre og værre.
Venlig hilsen
E. Sand

! Kære E . Sand.
Jeg vil gerne melde mig som en
af de ubegavede med det samme; jeg skelner mellem skønt og
selv om, men kan godt lave den
»fejl« der er tale om. I den traN å r ordbogen også betegner
ditionelle skoleundervisning, og
formen anderledens som nu
i en bog som Erik Oxenvad: Bekun folkelig (ordbogen bruger
dre dansk, doceredes den regel
betegnelsen » v u l g æ r « , men heri
Arne Hamburger
at skønt betegner en virkelig
ligger der ikke nogen moralskeksisterende modsætning, mens
æstetisk stillingtagen) er det
selv om betegner en tænkt modnok fordi den er gammelkøbensætning. »Der er en stærk tilhavnsk.
Søren
Kierkegaard
bøjelighed til at bruge selv om i
(født i K ø b e n h a v n 1813) har
stedet for skønt om den faktibrugt den i flere af sin skrifter,
ske modsætning; men da det i
og den kan endnu forekomme
mange tilfælde gør udtrykket
hos voksne som i deres taletvetydigt, bør det undgås,«
sprog har gammelkøbenhavnskriver Oxenvad.
ske træk; den synes dog at leve
Både argumentet om de ubevidere blandt børn.
gavede skribenter og det om
Det gælder stadig at anderletvetydigheden som bør undgås,
Sprogligheder
dens er en dialektal form, men
er typiske eksempler på efterra
bortset derfra er den nu snarere
Denne brevkasse handler om
tionaliseringer som så ofte foresprogligheder. Det er spørgsgammeldags eller børnesprog
kommer
i
sprogrigtighedsmål og problemer om sprog,
end folkelig.
spørgsmål, efterrationaliserinmen det er også fine detaljer
Oprindelsen til anderledens
ger som dækker over den virkei sproget som man bliver oper tvivlsom. Den ældste form i
lige baggrund for regelen, nemmærksom på, og som man
rigssproget er anderledes, gamvil gøre andre bekendt med. lig at man m å have noget som
meldansk annerlethis. For jysk Går I rundt og tænker på
adskiller de dannedes sprog fra
har man formodet at sideforhobens, ellers bliver der ikke afsprogligheder, så send et
men på -ledens skulle komme af brev om dem til Erik Hansen
stand mellem klasserne.
sideformen anderlunds til anog Ole Togeby. De vil svare
I den sprogbrug jeg selv følderlunde ( = anderledes); andre på brevet hvis de kan. Ellers
ger, skelner jeg mellem selv om
kender de nok nogen de kan og skønt på den måde at skønt
mener at -ledens her er bestemt
sætte til det. Send brevet til
form genitiv (ejefald) af led i
kun kan bruges om det faktiske
betydningen 'vej' (eller 'måde')
og modsatrettede; jeg kan fx ikJul. Gjellerups Boghandel
eller er fremkaldt af -n- i ordets
ke sætte en skønt-sæimng
i
Sølvgade 87
første led, ander-. Det sidste afuvirkeligheds fortidsform, jeg
1307 København K
kræftes måske af at man for et
kan ikke sige: Skønt Dorthe •
og mærk kuverten Sprogligpar hundrede år siden kendte siheder.
Bennedsen havde været underdeformen hvorledens til hvorlevisningsminister, ville RUC hades. Endelig kunne man tænke
ve overlevet. I sådanne kontra-
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faktiske sætninger har jeg en
tendens til at bruge selv hvis og
ikke selv om.
Selv om kan jeg bruge i begge
betydninger altså svarende til
selv hvis og til skønt: selv om
det regner, cykler jeg på arbejde og selv om det regnede, cyklede jeg på arbejde idag. Om
det regelsæt jeg følger kan der
siges 3 ting; for det første er det
et helt konsistent regelsystem,
man kender mange eksempler
på at en term har et mere omfattende betydningsomfang end
en anden således at den både
kan bruges om det samme som,
og om noget andet end denne
anden, fx ko og tyr. F o r det andet har man i andre perioder af
sprogets historie slet ikke haft
ord der skelnede mellem de to
betydninger, i oldislandsk brugte man po at eller pot i begge
betydninger. Det skyldes - for
det tredje - at der ikke er nogen
forvekslingsmuligheder når ordene optræder i sætninger som
de to ovenfor; den anden kan
kun være sAw;/-betydningen,
fordi eftersætningen jo betegner noget faktisk og ikke kun
noget muligt, og den første kan

kun v æ r e .ve/v-/n'M-betydningen
for eftersætningen betegner noget muligt og ikke noget faktisk
(forudsat den ikke siges af en
der sidder på cyklen). 1 mit
sprog er der altså kun en stilistisk regel der siger at skønt kun
har faktisk betydning men mest
hører til formelt sprog, mens
selv om har begge betydningsmuligheder afhængigt af sammenhængen, og hører til dagligt sprog. Tendensen er ikke
ny, Mikkelsen omtaler i sin bog
fra 1911 også tendensen og jeg
tror ikke at der undervises i forskellen i skolen mere. De begavede er altså ved at blive en forsvindende minoritetsgruppe.
Det ville faktisk være mere
konsekvent hvis man stavede
selv om i denne videre betydning i ét ord: selvom. De der
kunne og ville, kunne jo så skelne mellem selvom i den vide u¬
differentierede betydning og
selv om i betydningen selv hvis,
mens resten kunne få færre stavefejl. 1 den vide betydning betyder om i selvom jo nemlig ikke hvis som delingen i to ord
kunne antyde.
O.T.

Kjære M å l og M æ l e
M å l og Mæle nr. 1, 1983, tar på
side 4 opp et spørsmål om betegnelsen »mund- og klov(e)syge«. H e r blir det hevdet at den
norske betegnelsen er »muleog klauvsyka«. Dette er ikke
riktig. Den norske betegnelsen
er »munn- og klovsyke« (bokmål) og »munn - og klauvsjuke«
(nynorsk). Det er også den betegnelsen som blir brukt i norske oppslagsverk.
Ifølge Norsk landbruksordbok (1979) begynner sykdommen med feber, »og etter kvart
får dyret (kua) blemmer i slimhinna i munnen, på mulen, p å
juret og i klauvspalta.« Etter
dette m å en kunne si at »mundog klovsyge« er en (minst) like
dekkende betegnelse som »mule- og klovsyge«.
Med vennlig hilsen
Ståle Løland
Nordisk
Språksekretariat
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MM & Mæles småordslekslkon 4
VEL
Vel født er vel en Trøst,
men bedre vel opdragen.
Vel gift er Livets Lyst,
vel død er hele Sagen.
Ambrosius Stub
»Vel er det ej!« kunne man have lyst til
at tilføje. Eller måske »Ja, det er det
vel« - alt efter temperament og holdning, for vel kan det betale sig at læse
digte, men derfor behøver man vel ikke
tro på hvad der står i dem, vel?
I denne artikel vil vi beskrive biordet
vel. Umiddelbart er det ikke en af sprogets tunge drenge, men det hører til gengæld til blandt de 2-300 hyppigste ord.
Det er både et meget gammelt ord og et
udpræget talesprogsord der optræder i
et utal af faste udtryk og forbindelser.
Det fylder fx 9 spalter i den store Ordbog over det danske Sprog - så vel er
det ikke noget uanseligt ord!
To slags »vel«
V i vil i det følgende vise at der er to
slags vel. Der er forskel på de to varianter i deres betydning og funktion, og i
udtalen og placeringen i sætningen.
Det første har grundbetydningen
'godt'. Det kan stå forskellige steder i
sætningen, det udtales med tryk, og det
beskriver et eller flere af de andre ord i
sætningen, - og det kan sættes sammen
med andre ord og derved danne nye
ord.
V i finder det i alle former for sprogbrug og tekstarter, ja det optræder sågar i det ældste danske skriftsprog vi
kender, vikingetidens runeindskrifter.
6

V i kan passende kalde denne variant
»det goe, gamle vel«. Det andet vel har
grundbetydningen formodentlig.
Det
kan kun stå ét sted i sætningen, og det
kan ikke have tryk. Det beskriver ikke
andre ord i sætningen, men det udtrykker noget om forholdet mellem talepartnerne. Det bruges nemlig mest i talesprog. I skriftsprog træffes det ikke så
ofte - og helt sikkert aldrig i bestemte
former for skriftsprog, hvis den der udtrykker sig da ellers vil opfattes som et
hæderligt menneske. For det vil man
vel?
Det goe, gamle »vel«
Den oprindelige betydning af vel er
'godf. Vel er i familie med det engelske
well og det tyske wohl. Det hører til
ordklassen biord.
Engang var dette vel et biord der beskrev og var knyttet til sætningens udsagnsled.
M a n kan altså forestille sig følgende
ordskifte på dansegulvet:
»Du danser vel!« - »Ja, det ved jeg
vel!« K u n hvis vi lægger tryk på vel og
tænker 'godt' forstår vi den lille samtale i dag. Det goe, gamle vel er nemlig
trængt helt ud af sproget i lige netop
dén funktion: som trykstærkt biord
med betydningen 'godt'. Dér er det simpelthen blevet erstattet af godt.

Alligevel
Alligevel ( = alt lige vel) er det goe,
gamle vel i fuld vigør i mange andre bi ordsfunktioner.
Det forbindes på alle mulige måder
med andre ord, så der dannes nye ord
og vendinger hvor vel udtrykker det positive, bekræftende - det der er 'plus'
som modsætning til negativerne, fx ilde, dårligt, mis-, u-, van- og selvfølgelig
ikke og ej.
V i har jo eksempelvis en masse tillægsord med vel som forstavelse: vellykket (modsat mislykket), vellugtende
(modsat
ildelugtende),
velfortjent
(modsat
ufortjent),
ve/organiseret
(modsat dårligt organiseret eller uorganiseret), velskabt (modsat vanskabt).
A f faste vendinger og talemåder har
vi fx vel at mærke, godt og vel, lidt vel
meget, vel begyndt er halvt fuldendt ja, og så dagligdags ord som velkommen, farvel og velbekomme!
Vel har jeg så!
Men vel kan skam meget mere. Det kan
naturligvis, i kraft af at være den positive modpol til ikke, tilbagevise en påstand med negativt indhold: »Du har
ikke forstået en pind!« - »Vel har jeg
så!« »Der er ikke kameler på Fyn!« »Vel er der da det, jeg har selv set tre!«
V i kan jo også tænke os følgende:
»Du har spist min sukkermad!« - »Vel
har jeg ej!« Her er vel det element der i
kraft af sin positive styrke skal overbevise om nægtelsens gyldighed.
Vel er dette ikke Rubicon, men...
Vores positive vel kan også have samme
funktion som ganske vist eller godt
nok. M a n kan nemlig bruge det til at tage forbehold over for noget som - indrømmet - er korrekt, men man har nu
alligevel en vægtig tilføjelse: »Vel er

TV-Avisen oplysende, men TV-Aktuelt
borer altså dybere i sagerne«.
- vel?
Vel over for ikke - samme forhold som
plus over for minus - finder vi i det goe,
gamle vel's måske hyppigste anvendelse: det kan danne et spørgsmål, forudsat at der er et udsagn med ikke eller
aldrig eller lignende negativer foran:
»Der er ikke kameler på Fyn, er der
vel?« V i kan endda droppe udsagnsled
og grundled og lade vel bære spørgsmålet alene: »Der er ikke kameler på Fyn,
vel?«
Præcis det samme, men med omvendt fortegn, har vi her: »Der E R kameler på Fyn, (er der) ikke?« Men her
har vi ikke vel med i det positive udsagn
for vel kan jo ikke være centraibiord
med tryk i denne positive betydning.
Man kunne understrege det positive
indhold i udsagnet ved hjælp af faktisk
eller da i stedet for.
Når vi overhovedet bruger tid på at
udtale os om hvordan verden ikke er
indrettet, når vi altså bruger sætninger
med »ikke« eller andre nægtelser i, så er
det fordi vi regner med at den vi taler
til, faktisk tror det modsatte (den ikke
benægtede sætning), og må korrigeres.
Det er mere naturligt at sige »Hvalen er
ikke en fisk«, end at sige »Katten er ikke en fisk«, for der kunne være fx
børn der troede at hvalen var en fisk.
Når vi så sætter ikke i et spørgsmål,
hvor vi som talere netop ikke ved hvad
der er rigtigt, så bliver spørgsmålet af
en sådan karakter at det lægger op til at
modtageren svarer det modsatte, altså
svarer jo: »Er der ikke kameler på
Fyn?« - »Jo.« V i l vi gerne lægge op til
at modtageren svarer nej, må vi omvendt bestyrke den tvivl der ligger i
spørgsmålet med et vel: »Er der vel ka-

meler på Fyn?« - »Nej.« M a n kan også
skille disse vejledende spørgeelementer
ud efter en normal fremsættende sætning, så får vi: »Der er kameler på Fyn,
er der ikke også?« - »Jo.« Og: »Der er
ikke kameler på Fyn, er der vel?« »Nej.«
J e g kommer, ikke,
men ikke alene, vel...
Det spørgende vel og ikke har fået en
udvandet variant som ikke appellerer til
en bekræftelse af at det man siger er rigtigt, men til en bekræftelse som er mere
»eksistentiel«. Det er noget med: hør på
mig, vær interesseret, følg med, ikke og appellen er ikke så stærk som hvis
man faktisk sagde det så tydeligt.
Vel nok
Endelig kan det goe, gamle vel, der betyder 'godt', kombineres med nok, der
betyder 'tilstrækkeligt'. V i får altså et
udtryk der angiver at noget er tilstrækkelig godt - eller tilstrækkelig sandt - til
at jeg kan sige det.
Vel nok kan både give et udsagn ekstra styrke, få det til at lyde ekstra overbevist: »Det er vel nok idiotisk«, - og
det kan gøre det modsatte, altså tage
forbehold, udtrykke en vis tvivl (men
stadig er jeg sikker nok til at jeg tør sige
det): »Ja, sådan forholder det sig vel
nok.«
Vel, vi må videre
Som pause-ord, eller ord der signalerer
overgangen til noget andet , bruger vi på
dansk som regel nå eller godt. V i kan
dog også bruge vel, a la det engelske
well, selv om det ikke er så udbredt.
Vel, nu har vi haft det goe, gamle vel
under luppen og set at det først og
fremmest udtrykker alt det gode, positive og bekræftende, undtagen som må8

desbiord, hvor godt har overtaget. Måske godt det samme, for derved er der
blevet plads til det andet vel som vi nu
skal se på.
Det lille »vel«
Det andet vel er det der betyder 'formodentlig': »Schliiter går vel snart af?« »Ja, det er vel ikke så underligt.«
Dette vel er sikkert ikke så gammelt
som det første vel. Som biord med betydningen 'godt' er vel gradvis gledet ud
til fordel for godt, - men vel har alligevel overlevet som biord midt i sætningen, men nu i en svagere eller »løsere«
betydning. Det lægger sig nu ikke til udsagnsledet alene, men til hele sætningen
og modificerer med hvilken ret taleren
overhovedet kan fremsætte sin ytring.
Denne løsere betydning begynder at
blive tydelig i 15-1600 tallet. I folkevisesproget bruges vel fx som ct fyldord i
stil med alt eller jo: »Hver Ridder var
saa pyntet, som han vel kunde bedst.«
Så hvis vi skal gætte på hvornår vel
begynder at få betydningen 'formodentlig', er det sikkert omkring år 1500.
I det 16. årh. træffer vi det i hvert fald i
en sætning som: »Her meniss vell, at
vorris folck schulle haffue hafft god
victorj.«
Skreddet i vel's betydning fra 'godt
til 'formodentlig' kan forstås på denne
måde: hvis jeg formoder noget er det
'godt nok til at jeg kan sige det', omend
det altså ikke er 100% godt, sikkert eller sandt. Det er ikke usædvanligt at et
ord får en svagere betydning - at der så
at sige går inflation i ordet. E n stærkere
og en svagere variant kan udmærket
eksistere side om side. Tænk fx på ganske i ganske rigtigt og ganske godt.
Der er altså på en vis måde tale om
samme ord, men det er praktisk at skille
dem ud i to varianter, som vi har gjort.

- Hvorfor tror du
jeg hopper sådan
randt på gulvet?
- D u danser vel.

Det oprindelige vel betyder 'godt' og
har et utal af funktioner. Det udtales
med tryk fordi det skal høres - det beskriver noget i sætningen, en måde eller
grad, en tilbagevisning af ikke osv. Det
eneste det ikke mere kan er at være mådesbiord. V i siger altså ikke mere: »Du
danser vel.«
Det lille, beskedne »vel«
V i kan derimod godt sige: Hvorfor tror
du jeg hopper sådan rundt på gulvet?«
- »Du danser vel.«
Her har vi det andet vel. Det udtales
uden tryk fordi det ikke skal høres så
meget. Det udtrykker kun en formodning, ikke noget med om der danses
godt eller ej. Det siger mere om dem der
taler og lytter end om hvad de taler om.
Det er et beskedent lille ord som ikke
kan stå på så fremtrædende pladser i
sætningen - det kan kun være sætningsbiord, altså stå lige efter grundled
og udsagnsled, netop der hvor det gamle vel i gamle dage også kunne stå og betyde 'godt'.
Dette vel betyder altså 'formodentlig , eller andre udtryk der angiver at
man har en nogenlunde sikker forestilling om at noget er sandt, uden at man
dog er så sikker at man kan sige at man
ved det: formodentlig, formentlig, jeg
tror, jeg går ud fra osv.
1

Den lille forskel
Men der er alligevel forskel på vel og de
andre udtryk for formodning.
V i kan nemlig godt sige: »Du danser
formodentlig«, men vi kan ikke skrive:
»Forhandlingerne genoptages vel i næste uge«, eller »Branden var vel påsat« i
en avisoverskrift. Der skal stå »formodentlig« eller »formentlig«.
Grunden til at en avis med respekt
for sig selv ikke ville skrive »Branden
var vel påsat«, er at vel så at sige stikker
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hovedet i busken. Vel angiver ganske
vist en formodning, men også at det ikke er noget der skal diskuteres yderligere, det skal ikke bevises.
Med vel viser man at man har en bestemt holdning til det man siger - hvor
vigtigt det er i forhold til hvad man ellers siger.
Og man viser at man har en bestemt
holdning til talepartneren, den person
man taler med. Vel forudsætter en samtale.
Lad os derfor se lidt på hvilke regler
der gælder for normale, ordentlige samtaler.
Fornuftige samtaler
De fleste sprogfolk i dag er enige om at
de allerfleste ytringer i grunden er udtryk for en af de tre såkaldte sproghandlinger.
Konstatering: »Temperaturen er steget
8 grader«
Vurdering: »Jeg synes det er varmt«
Regulering: »Gider du skrue ned for
varmen«
I en »ordentlig« samtale er man nogenlunde klar over hvad der er hvad,
dvs. hvem der siger hvad hvornår.
Det forudsætter dog at den der taler,
selv ved hvad han kan, gør og vil, at de
personer han taler med er af samme
slags, - og at det de taler om er noget de
er i stand til at tale fornuftigt om.
I vores kultur er der således nogle
normer der helst skal opfyldes for at en
samtale kan kaldes »ordentlig« eller
»vellykket«. M a n skal hverken sige for
lidt eller for meget, det skal hverken
være løgn eller noget der er helt ved siden af - og det skal helst være umiddelbart forståeligt og relevant.
Sådanne »krav« er noget vi alle kender til, vi benytter os af dem hver dag.
De bygger på den almindelige, sunde

fornuft. Denne 'fornuft' udstyrer os
med nogle forventninger til dem vi taler
med. 'Fornuften' er ikke noget vi er
født med, den er tillært. Og i andre kulturer kan det dreje sig om helt andre
forventninger.
N u kan det jo imidlertid være ret anstrengende hele tiden at skulle være et
fornuftigt og hæderligt menneske der
altid ved hvad man gør og hvorfor.
Mange af de situationer vi befinder
os i i løbet af en dag er ikke spor entydige. Der er masser af ting som man ikke
ved særlig meget om, eller som man ikke uden videre kan tage stilling til.
Det er her vel kommer ind i billedet.
De praktiske, små ord
Vel er et af mange udtryk for at man
har en formodning om noget uden at
være helt sikker. I en situation hvor
man ikke er 100% sikker på at det man
siger er sandt eller sandsynligt, vil et
hæderligt menneske angive at det er en
formodning.
Men vel tilhører samtidig en gruppe
småord der meget praktisk stiller sig til
vores disposition når vi ikke vil eller
kan leve op til de almindelige krav. E n ten fordi det man taler om ikke er vigtigt nok til at man vil bruge så meget
energi på det - eller fordi man vil skubbe sin samtalepartner i en bestemt retning uden at gøre det alt for tydeligt.
Når man udtrykker en formodning
kan man være mere eller mindre sikker
på om det man siger er sandt eller sandsynligt. M a n kan tro at talepartneren
ved eller ikke ved noget om det man taler om. M a n kan forvente at han bekræfter at man har ret - eller at han
måske har den modsatte opfattelse.
Og man kan forsøge at påvirke partneren til at komme med en bestemt reaktion.

Når vi bruger formentlig, formodentlig osv. lægger vi vores holdning for dagen uden at vise hvad vi venter af talepartneren, eller hvad vi vil have ham til
at gøre.
Det gør vi derimod med vel. Uden at
det tydeligt opfattes som et ønske, et
krav eller en vurdering, kan vi få gjort
partneren forståeligt at vi ønsker en bestemt reaktion.
Det interessante ved det lille vel er ikke kun at det betyder 'formodentlig',
men også, og især, at det formidler et
budskab, det er målrettet - det har en
funktion.
4 små vel'er
Vel bruges med forskellige funktioner.
Hvilken funktion det drejer sig om er
afhængigt af hvilke forventninger talepartnerne har til hinanden.
Fælles for alle situationer er at vel betyder 'formodentlig', at det ikke har
tryk, og at det skal stå lige efter grundled og udsagnsled.
Det bagatelliserende »vel«:
»Hvorfor hopper Knud sådan rundt på
gulvet?« - » H a n danser vel.«
Her er der også tale om en bagatellisering af indholdet i sætningen. Men taleren ved at partneren ved eller mener
det samme. Taleren forventer en bekræftelse - ikke et gjaldende J A , men et
indforstået nik eller en samtykkende
mumlen.
Uden vel ville også denne sætning
være en konstatering af en kendsgerning.
Det spørgende »vel«:
»Nu er der igen ballade med Brugsen« »Det er vel ikke noget uregelmæssigt?«
Her er taleren mindre sikker, og han
tror at partneren ligger inde med en
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større viden. Han forventer at partneren vil bekræfte ham i at det ikke er noget uregelmæssigt. Bemærk at det er vel
der gør sætningen til et spørgsmål: der
opfordres til et bekræftende svar, altså
et nej.
Som normalt spørgsmål: »Er det noget uregelmæssigt?«, ville taleren være
uhildet og kunne forvente et ja eller et
nej.
Det kommanderende »vel«:
»Det skal blive godt at sidde og slappe
af!« »Ja, - du laver vel kaffen?« Her er
taleren sikker på det han siger og på at
partneren vil bekræfte ham i det. Han
er faktisk så sikker at han giver en maskeret befaling. Det er jo ikke direkte en
ordre, for vel udtrykker stadig et lille
forbehold, men man skal være meget
tykhudet for ikke at forstå at taleren vil
have én til at gøre noget. P å den anden
side er det svært at stille sig forurettet
an - sværere end det ville have været
hvis ytringen havde været en direkte befaling: »Du laver kaffen!« eller »Lav
kaffen!«
Det lille vel er altså målrettet. Det
henvender sig til den man taler med, det
udtrykker både hvad man mener om
det man siger og hvad man ønsker af
sin talepartner.
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Men samtidig udtrykker det et forbehold, en afstandtagen fra at blive stillet
til regnskab, blive hængt op på noget.
Det er både en formodning og ikke en
formodning: det er ikke rimeligt at bede
om grunde, at spørge hvad taleren bygger sin formodning på. Han har nemlig
allerede vist hvad han synes ville være
en rimelig reaktion.
Både tungt og flygtigt
V i har nu kikket vel vel efter i sømmene
og fundet at det har formået at beholde
sin gamle, respektable identitet i nogle
situationer, samtidig med at det i andre
situationer optræder helt løsagtigt. Det
kan være et tungtvejende ord der er til
at tage og føle på, og det kan være noget flygtigt og forbeholdent der netop
ikke skal tages og føles på.
Således har sprogets brugere altså
forstået at tage hvad de skulle bruge i
enhver situation - og således hentes ord
som ellers er på vej ud i kulden ind i
varmen igen.
Og det er vel ikke så mærkeligt?
Jon Aibris, f. 1945,
stud.mag.,
lærer i dansk f. udlændinge.
Lilli Thorndal Rasmussen, f.
stud. mag.,
lærer i dansk f. udlændinge.
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De grimme lyde

Det er ikke spor vulgært at have fladt a.
Det er ikke engang vulgært at have kort
fladt a. Det store flertal af danskere har
fladt a i gade og hval. Men kun en vis
del har det også i mand og had (navneord). M a n hører tit dette flade a omtalt
nedsættende. Enten er det »grimt« eller
»sjusket« eller også er det »vulgært«.
Sådanne påstande er uberettigede.
Det har jeg dokumentation for. For
det første kan jeg henvise til en stor behandling af rigsdansk, skrevet af Lars
Brink og Jørn Lund: Dansk Rigsmål 1II, 1975. Men hvis man ikke tror på
den, har jeg mere. For Brink og Lund
forudså nemlig, da de skrev deres bog,
at nogen ikke ville tro på dem. Så de fik
mig til at lave en undersøgelse af udtalen i København.
Vi undersøger københavnerne
Denne undersøgelse skulle afdække
sammenhænge mellem køn og udtale,
mellem alder og udtale samt mellem socialt tilhørsforhold og udtale, for et udsnit af københavnere. Formålet skulle
være at undersøge, hvordan en række
bestemte træk opførte sig hos forskellige københavnere.
Med støtte fra Københavns Kommune interviewede jeg en række københavnere og optog samtalerne på bånd,
som jeg siden aflyttede. Jeg interesserede mig for kort fladt a, for aj-lyden
(darjlig eller dej Ugl), å-lyde (karme eller komme!), blødt d (gaje eller gade!),
for ræ-lyden (fram eller frem!), t-lyde

(Dsivoli eller Tivoli!), for vokal foran j
(borje eller bøje!), for »mørkt« a (karfe
eller kaffe!).
Udtaleforskellene
Undersøgelsen gav en klar bekræftelse
på Brink og Lunds fremstilling: i Københavnsk har vi to forskellige sæt udtaler - to sociolekter - der er knyttet til
henholdsvis lav og høj social status.
Den høj sociale sociolekt kalder vi rigsmål, den anden lavkøbenhavnsk.
Når altså mange unge i dag har fladt
a, må det kunne beskrives herudfra.
Det kan det også. Hvor det for personer
født omkring 1900 er almindeligt at have kort fladt a, hvis man er lavsocial, er
det meget usædvanligt, hvis man er høj¬
social. Hvis man derimod er født 1950,
er det noget mere almindeligt, selv når
man er høj social. Her har den lavkøbenhavnske udtale altså påvirket den
høj sociale.
Ned med sjuskeriet
Så giver det kun mening at tale om
»sjusk«, hvis man også vil hævde, at
gamle lavsociale taler sjusket. Og tilbage er kun gammel høj sociale, der ikke
taler sjusket. Det reducerer påstanden
om sjusk til en fordom eller endnu værre: et rent, tomt skældsord.
M a n har naturligvis fuld ret til at finde kort fladt a hæsligt. Det kan ingen
undersøgelse nogensinde tage kraften
af. Men kort fladt a er lige så tydeligt
som kort ikke-fladt a.
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Påvirkninger
I København har vi altså to sociolekter,
der påvirker hinanden op gennem vort
århundrede. V i har også eksempler på,
at det høj sociale sprog påvirker det lavsociale. Mangel på blødt d (som i fynsk)
eller j i stedet for blødt d var almindeligt hos lavsociale personer før århundredskiftet og det kan endnu findes hos
ældre. Hos unge er det næsten uddødt,
selv hos de mest lavsociale. Forskellene
mellem sociolekterne svinder altså.
Et andet resultat af undersøgelsen
var, at kvinder og m æ n d udtaler forskelligt. Kvinder har oftere den høj sociale udtale end m æ n d . Men også her er
forskellene svindende gennem århundredet. Fx fordi de lavsociale m æ n d
nærmer sig de øvriges udtale, men

langtfra alene derfor. Også her går påvirkningerne på kryds og tværs.

Mænd og kvinder
Forklaringen på, at kvinder taler anderledes end m æ n d , er vanskelig at finde.
Men uanset hvad den er, tager forholdet brodden af påstande om, at unge taler sjusket og vulgært. Udtaleforskydninger skal ikke beskrives som variation
i tydelighedsgrad eller grad af vulgaritet.
Udtaleforskellene i undersøgelsen
kan altså henføres til sociale forskelle
som grundlæggende forbindelse. Men
en given persons udtale skal ses i sammenhæng med både social status, køn
og alder.

