Forklædte præster og andre vittigheder

Sprogligheder.
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En vittighed er en forklædt præst, der lader som
om at det er p å skrømt han vier et par hvis familier
ikke kan tåle forbindelsen med hinanden. Det er
den bedste definition på vittigheder der findes; læs
om hvorfor
side 8.

Vittigheder
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Lad tusinde
sprogblomster
blomstre
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Er selskabet pligtig .25
Detdanske sprog .. 30
Mål & Mæle

31

Nye ord i dansk
Hvorfor E F T A og E F ? Hvad har været bestemmende for udformningen af disse navne? H v a d er
egentlig en junker, og hvornår var det nu vi brugte
poletter? Læs om hvad der står i en ny ordbog, der
er udsendt af Dansk Sprognævn
side 21

Er selskabet pligtig uopholdelig at
meddele...
E r forsikringsselskaber ellers ikke private foretagender? Hvorfor skriver de så som offentlige
myndigheder. Læs om sætningerne, leddene, ordene og stilen i forsikringspolicer
side 25

Mål og Mæle
går nu ind i sin 10. årgang. Det fejres i dette
nummer med en artikel om hvad forskellen er p å
mål og mæle. E r det blot smart kling-klang med to
m-er, eller ligger der andet bag?
side 31

Den mørke, menneskefjendske
Sværmer
udtrykker sig i kunstig,
højtravende, lidenskabelig Svulst, jager efter
sjældne, sære, dunkle
og bitre Udtryk og
Talemaader; den blide, menneskekærlige
Tænker derimod indlager os ved sit hj ærtelige og lyse Foredrag, i
intet Ord spores nogen
Kunst eller Tvang, og
dog synes alt at passe
til sin Hensigt paa det
fuldkomneste; ti det
udflød af hans Hj ærtes
inderste Fylde, af den
rene, forædlede, men
ikke forvendte Natur,
og bækken må dog altid ligne kilden.
Rasmus Rask
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meget. Min undren kommer af,
at du - som også Ove Klausen tilsyneladende betragter de to
Sprogligheder
ord som stort set synonyme.
For mig har de to temmelig
Denne brevkasse handler om
forskellige funktioner.
sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om sprog,
Ordet »tautologi« angiver en
men det er også fine detaljer
egenskab ved visse udsagn (alti sproget som man bliver opså p å s t a n d e om noget). E t ud! K æ r e Caroline
mærksom på, og som man
sagn er en tautologi, hvis det er
Næ, det der med derhen er
vil gøre andre bekendt med.
sandt af logiske grunde (f.eks.
skam ikke noget nyt. Det ældGår I rundt og tænker på
ste eksempel, jeg kender, er »hvis han kommer, så kommer
sprogligheder, så send et
han« og »enten er der vand i
300 år gammelt. Udtrykket
brev om dem til Erik Hansen
glasset eller også er der ikke
stammer fra tysk og har især
og Ole Togeby. De vil svare
pa brevet hvis de kan. Ellers
været
brugt
i
embeds- vand i glasset«, o.lign., hvor
kender de nok nogen de kan
sandheden ikke følger af hvad
mandssprog.
sætte til det. Send brevet til
der tales o m , men af selve udI vore dage hører vi tit udtryk
sagnets form), eller fordi det
som al forstå noget derhen at
G.E.C. GAD
at forklare et eller andet derhen kun udtaler sig om de egenskaV i m m e l s k a f t e t 32
ber ved en genstand som allereat .... at understrege et forhold
1161 Kbh. K.
de følger af genstandens definiderhen al... Det er mest politiog mærk kuverten Sprogligkere, der bruger derhen på den tion (Eks. »Dette kvadrat er
heder.
firkantet«, »Vinhandler Petermåde.
N å r vi andre synes, det lyder sen handler med vin«).
irriterende, så er det ikke, fordi
D e r i m o d går »pleonasme«
der er noget i vejen med grampå »adjektivisk
dobbeltkonmatikken i vendingen, for det
fekt«, en attributiv (hedder det
er der ikke. D e t er k u n , fordi vist) angivelse af en egenskab
'den brages af folk, der i det som indgår i eller følger af be? Kære E r i k Hansen
hele taget udtrykker sig kruk- grebets definition (»en rund
Jeg h å b e r ikke, De bliver irriteket og gør sig umage for aldrig cirkel«, »en dum idiot«, »en
ret, når jeg nu igen spørger
at sige noget lige ud ad lande- stor k æ m p e « ) . E n pleonasme
Dem om noget. M e n hvad er
vejen. D e t med derhen v i l som er altså (for mig) ikke et uddet dog for en underlig vending
regel bare være en af utallige sagn, men kan omdannes t i l ét,
(og efter min mening grim) at
sproglige uvaner.
som så er en tautologi - af den
»forstå derhen«? Fra et læserbrev i Politiken: »Et læserbrev
- V i bliver da ikke irriteret sidstnævnte type. Til gengæld
den 10. ds. måtte jeg forstå
over, at folk spørger os - tvært- har ikke enhver tautologi sit
modstykke i en pleonasme,
derhen, at man bebrejdede
imod!
nemlig hvis der er tale om en
Bertel Haarder hans ønske o m
EH
tautologi af den første type.
at udbygge religionsundervisningen i gymnasiet.«
Denne afgrænsning afsted? Kære E r i k Hansen
E r det også en af de nye
Det svar du i Mål og Mæle nr. 4, kommer, at der findes dobbelttalemåder, man får trukket
9. årg. gav til Ove Klausen om konfektudsagn, som ved at
over hovedet, eller har den albrugen af ordene »pleonasme« være udsagn ikke er pleonastid forekommet?
og »tautologi« undrede mig mer, men som heller ikke er
M i n mor synes, det er lige så
grimt som jeg, men ved heller
ikke om det er korrekt dansk,
hun mener ikke at have brugt/
lært det i skolen.
Venlig hilsen
Caroline Angelo 15 år
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tautologier, fordi de ikke nødvendigvis er sande (»kaffen er
god og dejlig«, »det er godt og
rigtigt«).
Jeg påstår ikke at min sprogbrug er den rigtige, men indtil
Mål og Mæle skriverierne om
sagen var jeg ikke H a r over at
den ikke er den gængse. Opslag
i danske og udenlandske ordbøger viser imidlertid at det er
den ikke; også d é r bruges »pleo n a s m e « og »tautologi« nærmest i flæng.
K a n du sige om jeg virkelig
er alene om denne skelnen ••- i så
fald m å den jo være hjemmelavet - eller om der m å s k e er tale
om ældre betydningsforskelle,
der er blevet visket ud i brug. I
hvert fald bruges ordet »tautologi« inden for formel logik,
som jeg tilfældigvis kender lidt
til, i ca. den betydning jeg har
skitseret ovenfor. M å s k e gør
jeg mig skyldig i en uberettiget
overførsel af grænsedragningen
for dette begreb.
Med venlig hilsen
Mogens Niss

! K æ r e Mogens Niss
Du har naturligvis fuldstændig
ret, at ordet tautologi i den formelle logik har den betydning
som du så præcist beskriver.
M e n inden for stilistikken og
retorikken har ordet altså siden
oldtiden betydet det samme
som pleonasme, sådan som det
fremgår af citaterne i mit svar
til Ove Klausen i M & M 9. årg.
nr. 4.
Du er absolut ikke alene o m
at bruge tautologi som du gør:
du har hele logikken med dig.
T i l gengæld har jeg hele stilistikken på m i n side n å r jeg brager ordet p å min måde. Men
n å r jeg diskuterer logik, kunne
jeg ikke drømme o m at lægge
andet i tautologi end du gør.
EH

Ja, sandelig æ n d r e r sproget
? K æ r e E r i k Hansen
I Mål og Mæle 4 side 3 - midter- sig, og det med en sådan fart at
spalten - svar til Caroline skri- man risikerer at få ø r e r n e i maskinen,
hvis
man
skriver
ver D e : Jeg kan godt forstå at
korrekt!
du og din mor er i tvivl o m hvad
EH
det skal hedde, for det er de du
kalder eksperter skam også!
? Kære E H !
E r det en skrivefejl fra Deres
side, eller er det nu også med Hvorfor hedder det: En /linker
Dansk Sprognævns velsignelse, fyr eller et skønne vejr? Det er
at man bruger de som andet end altså en form, man i slang/dia(første person, flertal) subjekt? lekt bruger til at fremhæve en
særlig egenskab med.
Jeg ville afgjort skrive dem. A f
K a n det tænkes at være indsamme grund skurrer det og
generer mine grammatikalske flydelse fra tysk, eventuelt via
håndværkersprog?
læresætninger at læse resten af
V e n l i g hilsen
Deres svar til Caroline. Jeg syBirgitte Nielsen
nes i det hele taget at Dansk
Hørhuskollegiet
Sprognævn er lidt vattet i sine
2300 Kbh. S
holdninger med det resultat, at
det bliver meget sværere at ud! Kære Birgitte Nielsen:
trykke sig helt præcist.
Jeg ved godt hvad D e v i l Tillægsordsendelsen -er kan
svare: sproget æ n d r e r sig hele man stadig træffe p å i lidt getiden, og det er der så ikke mytligt dagligsprog. V e d at blade i ordbøger og grammatikker
noget at g ø r e ved.
I øvrigt er Mål og Mæle et har jeg bl.a. fundet: en flinker
mand, en grimmer dreng, en
morsomt lille blad.
Venlig hilsen skrapper én, en pæner mand, en
Vibeke Crone grimmer historie. Det er rigtigt,
St. Valbyvej 125 som du er inde på, at endelsen
4000 Roskilde bruges til at fremhæve en positiv eller negativ egenskab.
Man regner med at det er et
! K æ r e V i b e k e Crone:
levn fra gammeldansk. EndelNår nogen spørger om problesen -er i tillægsord der stod i
mer som del dem plejer det at
være fordi de vil have besked ental og hankøn og som hørte
til grundleddet, forsvandt ganom den gammeldags regel der
ske vist i løbet af 1200-tallet
sikrer skudsikker korrekthed.
Og det er den regel jeg har (men den findes selvfølgelig i
formuleret i mit svar til Caro- islandsk« i formen -ur). I dialekterne har den imidlertid
line.
D e n går ud p å at de brages til holdt sig meget længere, og
grundleddet og kun til det, man kan vistnok stadig være
mens dem skal bruges og kun heldig at høre den på Bornkan bruges til alt andet. Og det holm. I skriftsproget overleveer jo lige det De selv foretræk- de endelsen i nogle enkelte forbindelser, især i en unger mand
ker, fremgår det af Deres brev.
I den sætning D e studser eller en unger svend, og det var
over (... for det er de du kalder fordi man af romantiske grunde
eksperter også) er subjektet de forsøgte at bevare lidt af folkedu kalder eksperter, og det skal visesproget.
En flinker fyr osv. kan derfor
altså - ifølge den regel som
både De og jeg gerne vil følge - dels skyldes påvirkning fra dialekter, dels være dannet efter
være de.
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m ø n s t e r e t en unger svend (eller
Desuden kan der stå hvad
eksempler p å , at navneordene
en ungersvend), der går direkte
som helst der betyder det sam- er blevet skrevet med lille betilbage til gammeldansk; og
me som en /zvu-sætning: i tilfælgyndelsesbogstav? M a n kunne
man kan ikke udelukke at der
de af sygdom (= hvis du er syg), t æ n k e sig, at det her skyldes
kan have været lidt støtte fra
meld afbud til NN - ved brand, afsmitning fra en højskolelætysk, fx gennem h å n d v æ r k e r tryk ruden ind ~ for evt. afbud, rer, eftersom højskoleeleverne
slang.
kontakt NN. Og læg mærke til kommer fra alle egne af landet
Formerne med -e stammer
at det ikke går ved en kun hvis- og vel n æ p p e kan være blevet
fra dialekterne, især jysk: et
sætning: man kan ikke sige kun
undervist i den anvendte retskønne vejr, et slemme menne- hvis du vil med, så ring til mig!
skrivning i folkeskoler i alle
ske, et grimme uheld, ramme
Endelig kan der stå udtryk
landsdele i forrige å r h u n d r e d e .
alvor. D e bruges også til undermed betydningen 'hvad enten'
Det ville interessere mig at h ø stregning af noget godt eller foran b y d e m å d e n : hvad enten re et kyndigt ord o m denne
noget dårligt.
du vil med eller ej, så ring til mig m æ r k e l i g e sag.
Det er heller ikke her nød- - uanset vejret, mød op til deM e d venlig hilsen
vendigt at regne med påvirk- monstrationen - hvad der end
Hans Christophersen
ning fra tysk. I det hele taget er sker, så tab ikke hovedet!
Birkerød
påvirkning udefra ikke noget
I andre tilfælde virker det
der rammer ordenes endelser.
meget eller temmelig forkert at
! K æ r e Hans Christophersen.
A f alle disse former med et sætte noget foran en b y d e m å D e kyndige ord står jo allerede
uregelmæssigt e er det vist kun de. Mærkeligt nok er der så vidt
i spørgsmålet. Men vi kan da
en skønne dag der stadig kan jeg kan se ingen danske gramgodt brodere lidt videre. I 1869
bruges af alle danskere. De an- matikere der har været inde p å
var der et stort retskrivningsdre er vistnok mere eller min- dette hverdagsfænomen.
m ø d e i Stockholm hvor man
dre gammeldags.
EH vedtog at henstille at der blev
Når du skriver næste gang,
brugt bolle-å og hvor formerne
vil du så bruge den rigtige ? Til »Mål & Mæle«,
hjærte og jærn blev fastlagt.
adresse? Den står altid i bladet! Sprogligheder
Bolle-å-et havde været brugt i
EH
Under gennemgangen af et masvensk siden 1500-tallet udvikteriale til bind 2 af Danske Poelet af et a med et o over. Svend
sivers på Rostras Forlag er jeg Grundtvig havde så prøvet i
stødt på en poesibog, som har flere retskrivningsordbøger at
? Kære E . H .
tilhørt en norsk pige, som har indføre små bogstaver og bolleHvorfor »kan man ikke sige«:
været på Vallekilde Højskole i
1) Ved hjælp af La bov analyser
å og i højskolekredse og lærerOdsherred i 1899. Inden afrejfølgende eksempel ... 2) P å
kredse gik man kraftigt ind for
sen har højskolevennerne skregrundlag af spørgsmål 1 formuen sådan retskrivningsreform,
vet i poesibogen, der indeholler en beskrivelse af ...
men i en b e k e n d t g ø r e l s e fra
G æ l d e r »forbudet« k u n i m - der ca. 90 vers. H v a d der for1888 gik kultusministeriet imod
bavsede mig, var imidlertid, at
perativer eller er der mere jeg
begge disse forslag. Der er dersom udlænding endnu ikke har versene på nogle få undtagelser
for ikke spor mærkeligt i at
nær er skrevet med brug af bollært?
h ø j s k o l e e l e v e r har været påvirket t i l at skrive med s m å bogCarol Henriksen le-å og navneordene er med
småt. Det eneste der minder
staver og bolle-å. Om lige ledeom en ældre retskrivning er ord ren af Vallekilde Højskole på
! Kære Carol
som hjærte, gærning, der nu er det tidspunkt, P o u l . Hansen,
Som regel står der aldrig noget
har skrevet med denne ortograforan en bydemåde (impera- med e. Jeg har også mødt bollefi, har jeg ikke kunnet få opkla-,
tiv) : giv mig besked inden i mor- å i tekster skrevet af lærer Hans
gen! husk at vande potteplan- Jensen H ø j (død 1913) i Torrig
ret. O g s å før denne skandinaviterne!
ved Nakskov, hvad der også
stisk p å v i r k e d e bevægelse har
store grammatikere og forfatteMen der k a n godt stå noget forbavsede m i g , selv o m det
re brugt disse former, fx skrev
foran, nemlig sætninger med kan forklares som værende
K i n g o og H o l b e r g med lille behvis og når: hvis du vil med (så) kommet til os fra det øvrige
gyndelsesbogstav - selv om
giv mig besked inden i morgen - Skandinavien. H v o r almindeligt har det været med bolle-å i
denne sidstes sættere ikke altid
når du kommer hjem (så) husk
dansk før 1948? E r der andre
gjorde det, og både Rasmus
at vande potteplanterne!
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og latin, og ikke et politisk.
»Die Schildwache« er som regel en mand, hvorimod læseren
kan være af begge køn, selv om
han grammatisk betegnes med
han.. Det virker forkert, når
hun grammatisk ukorrekt men
politisk bevidst bruges i stedet
for han. M e n kvindebevægelsen gør sig da helt til grin ved at
afskaffe nogle specielle kvindebetegnelser, samtidig med at
andre indføres!
M e d venlig hilsen
Hans Christophersen
Birkerød

synes m å s k e heller ikke der er
noget akavet ved en mandlig
sygeplejerske? Denne usynliggørelse af kvinder har ordet
lærer jo ikke. D e t fremgår ikke
på nogen m å d e at det nødvendigvis skulle være en mand.
Man gør sig da på ingen måde
til grin ved at ville afskaffe de
generelle betegnelser der er
diskriminerende.
Hvis man ønsker at tale om
en lærers køn er det, som det
fremgår af det foregående, det
sikreste at tale o m henholdsvis
mandlige og kvindelige lærere,
for der hænger vel stadig hos
! Kære Hans Christophersen
ældre mennesker en betydning
Det bliver mig der svarer for af småbørnslærer ved ordet læjeg er også et af pjattehoveder- rerinde.
ne. Jeg synes det er et meget
? K æ r e Prof. Hansen!
Om den ikke kønsbestemte
I tresserne annoncerede »Fol- uretfærdigt og mandschauvini- tredje person, dvs. om enhver
keskolen« efter enten lærere el- stisk læserbrev du har skrevet eller en hvilken som helst af
ler lærerinder, og ingen kunne her. For det første tvivler jeg på slagsen, har der ganske rigtig
drømme o m at kalde en lærer- at der kan findes belæg for at været den regel at man brugte
inde for en lærer. Dette æ n d r e - »Folkeskolen« i tresserne skul- han. Men det turde være et
de sig i løbet af halvfjerdserne. le have annonceret efter lærerandet problem end køn på tysk
Kvinderne ville have ligeberet- inder. Sagen er nemlig den at og latin. P å disse sprog hører
tigelse, og n u skulle k u n der tidligere, i tyverne, var to alle ord til et af tre køn, og skal
uddannelser, en man henvise til ordet - også
mandsbeteglensen lærer bruges forskellige
om alle , men ikke alle var enige som lærer og en som lærerinde selv om det ikke gælder enhver
o m , hvordan kvindens stilling og den sidste havde ikke fysik - så skal man bruge et stedord i
bedst kunne forbedres, for nu og sådanne tekniske fag. Ordet det samme køn. Og ordenes
hører man eksempelvis om for- lærerinde var således betegnel- køn følger som du bemærker
sen for dem med ringere ud- ikke altid den betegnedes biokvinder. Hvis den betegnelse
dannelse der underviste i folke- logiske køn og det kan man
havde fandtes før i tiden samskolens laveste klasser. Midt i
men med lærerinde var den nok
have meget sjov af. Men det er
blevet lavet om? Eller hvad me- trediverne blev denne særlige ikke det der er problemet på
ner De? Er det et sprogligt pro- lærerindeuddannelse afskaffet dansk. På dansk har man som
blem eller blot vaklende kvin- og dermed - må man antage - bekendt kun fælleskøn og intetogså den officielle annoncering køn , og når man henviser med
delogik? Måske et psykologisk
spørgsmål? Jeg forstår i øvrigt efter lærerinder. Rødstrømper- et stedord bruger man han når
ikke, at mange foretrækker at ne har således overhovedet in- der henvises til et ord der bepræcisere kønnet ved at sige gen andel i afskaffelsen af ordet tegner en biologisk mand og
kvindelig lærer frem for at sige lærerinde. Jeg synes også at det hun når der henvises til et ord
er temmelig ved siden af at tale der betegner en biologisk kvinlærerinde.
de: formanden for FTF, hun
Samtidig har jeg konstateret, om vaklende kvindelogik fordi
at nogle pjattehoveder - og der er nogle mennesker (også har udtalt, sygeplejersken på
oven i købet mænd - blandt mænd, som du selv bemærker) gangen, han sagde. Problemet
opstår kun hvor der henvises til
Mål & Mæles skribenter bruger finder at ord som formand, folbetegnelsen hun om den ikke ketingsmand og andre ord der enhver eller en hvilken som
kønsbestemte tredje person, fx ender på mand, er akavede be- helst. Jeg kan ikke på nogen
læseren af dette læserbrev = tegnelser for kvinder der er som helst måde se at »det virker
forkert, når hun grammatisk
hun, men det turde være et præsidenter for en forening elgrammatisk problem, sml. tysk ler folketingsmedlemmer. D u ukorrekt men politisk bevidst

Rask og N . M . Pedersen har
foreslået bolle-å. O g netop fra
1888, hvor metrikeren Ernst
von der Recke med skriftet Store og smaa Bogstaver fik afværget at ministeriet indførte s m å
begyndelsesbogstaver, og t i l
1902 hvor der blev udsendt
endnu en ministeriel bekendtgørelse, var debatten alier hedest. D e r var mange indlæg i
debatten og der var mange bek e n d t g ø r e l s e r , fx afskaffedes i
1892 æ i hægge og næm. Det er
derfor ikke'så mærkeligt at h ø j skoleeleverne har brugt lige
præcis den s k r i v e m å d e som tilfældet er.
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bruges i stedet for han« - derimod synes jeg, at det er temmelig uheldigt n å r der fx også i
ægteskabslovene står: » E n ægtefælle har ret til skilsmisse n å r
den anden har stræbt ham efter
livet ...« Kan m æ n d ikke forsøge jalousimord? Denne uheldige og misforståelige brug af han
for hun eller han kan man gøre
opmærksom på og gøre bevidst
om ved at bruge hun - evt. hver
anden gang. Så efter min mening virker det rigtigt når hun
grammatisk ukorrekt men politisk bevidst bruges i stedet for
han. V i l man ikke provokere,
kan man jo undgå det uheldige
generelle han ved at skrive flertal de, fx Mål & Mæles læsere,
de er ... eller man kan sige han
eller hun eller
vedkommende.
Det er lidt klumpet men det er
hverken ukorrekt eller politisk
ubevidst. Det synes nu jeg.
Venlig hilsen
OT
?

K æ r e M å l & Mæle

Deres kommentar udbedes.
»GRATIS G A V E
illum
Skaffer De en ny S V A L E ¬
KONTO-kunde,
kan De vælge mellem disse
gaver.
Gør Deres bekendte en tjeneste ...«
M e d venlig hilsen
Poul Ib Larsen
København 0
! K æ r e Poul Ib Larsen
V i har skåret en del væk af det
materiale der lå ved læserbrevet, men vi antager at det er det
vi har trykt som vi skulle kommentere. V i går ud fra at det er
overskriften GRATIS
GAVE
som er faldet i øjnene. Det
synes jeg egentlig også der er
grand t i l , for her er der tale o m
dobbeltkonfekt. Ordet gave
betyder jo 'hvad der overdra-
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ges som ejendom fra en person
meddele, at nævnet vil foretage
til en anden uden vederlag'. O g
besigtigelse af lejligheden
så er det en overflødig gentagelse at sige at den også er
onsdag den 15. februar d.å. kl.
gratis. Dobbeltkonfekt er ikke i 13.10,
sig selv moralsk forkasteligt elhvilken dag og tid man skal
ler tegn p å at man ikke kan
bede D e m o m at være til stede
bruge sproget rigtigt, men jeg
på ejendommen, eventuelt ved
synes nok at der her er et eken r e p r æ s e n t a n t for D e m , og
sempel p å en der ufrivilligt rødrage omsorg for, at der for
ber sig selv. Det er jo nemlig så
nævnet er adgang til besigtipåfaldende at man bliver nysgelse.
gerrig og en smule mistænkP.n.v.
som. O g ens værste anelser v i ser sig så at være korrekte når
man ser at denne »gave« faktisk
slet ikke er gratis, men at man
! Kære Hans Christophersen
skal levere en tjenesteydelse til
Tak, det er et meget fint eksemgengæld. Grunden til at der altpel på en offentlig myndighed
så to gange m å stå at denne vare
der ikke forstår hvorledes den
overdrages uden vederlag, det
skal henvende sig til private
er altså den at det ikke er sandt.
mennesker. Den kunne jo
O g det er lige præcis hvad dennemlig have skrevet:
ne dobbeltkonfekt signalerer.
T i l huslejenævnet er der indSå de gør det smart der inde i
bragt en sag o m huslejens størIllum.
relse med videre i lejligheden
Østervej 14 C . 1. sal til højre,
Venlig hilsen
OT som tilhører D e m . D e t er L e jernes
Landsorganisations
Næstved afdeling der for fr. E l na Andersen har indbragt sa? Kære Prof. Erik Hansen!
gen. I den anledning v i l nævnet
Vedlagt sender jeg en kopi af et
besigtige lejligheden
brev, jeg har modtaget fra
onsdag den 15. februar 1984 kl.
huslejenævnet i Næstved. Den
13.10.
lange sætning må da vist siges at
Nævnet beder Dem være til
være kancellisprog!
stede på ejendommen, eventuHvis De kan bruge den til
elt ved en repræsentant, og dranoget, er De for min skyld hjerge omsorg for at der for nævnet
teligt velkommen. D e n kunne
eksempelvis tjene som autener adgang til lejligheden.
tisk eksempelmateriale.
På nævnets vegne
Med venlig hilsen
Hans Christophersen
Meningen er præcis den samme. Det er bare meget lettere
at læse når det ikke er én sæt»Vedr.
ejendommen Østervej
ning det hele, når nævnet ikke
14 C, Næstved
omtaler sig selv man, når der
I anledning af den af Lejernes
ikke bruges forkortelser, og når
Landsorganisation, Næstvedafleddene ikke sættes i en sådan
deling, for fr. Elna Andersen,
rækkefølge at man skal huske
der har været lejer af den Dem
de første ord indtil man får
tilhørende 1. sals lejlighed th. i
fortsættelsen 25 ord senere
ovennævnte ejendom, indbrag(nemlig fra den til indbragte).
te sag vedrørende huslejens
Venlig hilsen
størrelse m v. skal man hermed
OT

? T i l Mål & Mæle
M e d udgangspunkt i dette citat
vil jeg gerne h ø r e lidt om brugen af »strofe« og »vers« i dag.
Kornet vokser vildt p å engen
bonden får sin mad p å sengen
' Dansken er en dejlig mand
Så falder Danny i n d , en anelse
falsk, for nu kommer hans yndlingsvers:
D e r findes andre mennesker
end dem der er danske
de bor i huler og slås hele daen
Det har v i nu ligodt aldrig nogen sinde gjort
D e varme lande er noget lort
A l l e fire synger med p å sidste
strofe:
Storken er en dejlig flyver
den der siger andet lyver
Danmark er et dejligt
sted at være
der er lissom atmosfære
Danmark er et yndigt land!
Venlig hilsen
D. Plenge
Løgstør

! K æ r e D . Plenge
Strofe betyder den r æ k k e linjer
der adskilles med luft fra de
andre linjer og som har det
samme genkomne m ø n s t e r af
rim og rytme som andre rækker
af linjer i et digt. Ordet vers kan
nu bruges o m enten det samme
som strofe og så kan man betegne den enkelte linje som verselinje hvis det skal hedde andet
end linje. Ordet vers kan også
betyde den enkelte linje i en
strofe, og betyder da altså det
samme som en linje i et digt.
D e n sidste brug af ordet vers er
den tekniske som man finder i
litteraturvidenskab og verselære, og den første er den brug
man finder i det daglige sprog.
Jeg kan ikke se at nogen af de to
b r u g s m å d e r er bedre end den
anden, men det er noget rod at
der er to betydninger af ordet
vers. Læg dog mærke til at det i
citatet kan være begge betydninger; meningen kan enten
være 'for nu k o m hans yndlingsstrofe' eller 'for eu kom
hans yndlingsverselinier'. og
det er helt ligegyldigt om det er
den ene eller den anden der er
den rigtige.
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E n vittighed er en forklædt præst der
lader som om at det er p å skrømt han
vier de par hvis familier ikke kan tåle
forbindelsen med hinanden. Det er en
af de bedste definitioner p å vittigheder. Denne artikel skal handle om
hvorfor.
Det vigtigste ved vittigheder - til
forskel fra andre korte tekster som
anekdoter, ordsprog, aforismer og
den slags - det er nok den psykologiske mekanisme der udløser latter hos
dem der hører vittigheden. H v a d er da
den psykologiske mekanisme?
Den psykologiske mekanisme kan
beskrives således: først opstilles der
for lytteren en gåde med en ramme for
hvor løsningen kan falde. Pointen,
som kommer i stedet for løsningen,
dukker' imidlertid op uden for rammen, i den 4. dimension og det medfører for lytteren at den psykiske energi
som var bundet inden for rammen til
løsning af gåden, bliver overflødig.
D e n overflødige energi finder ved den
værdiernes revolution som pointen udgør, udløsning i latter.

Gåden
Først gåden. A l l e vittigheder er en
slags gåder, nogle direkte andre mere
indirekte. Se fx:
- Hvorfor kan en hest ikke blive
elektriker?
- Fordi den taber pærerne.
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E n m ø r k og stormfuld nat kom en
mand gående ad vejene omkring
Randers. Han frøs og rystede af
kulde da han bankede på døren på
en kro ved landevejen. Tjeneren
lukkede op, vagabonden fortalte at
han ingen penge havde, men at han
havde et lille nummer at vise frem
hvis han så til gengæld fik en cognac
til at varme sig p å . H a n fik sin
cognac og måtte frem med sit nummer. O p af lommen trak han et lille
bitte koncertflygel, en mus i kjole og
hvidt og en kanariefugl i en smuk
balkjole. Musen satte sig hen ved
flyglet og spillede, og kanariefuglen
sang de smukkeste arier til. Tjeneren var begejstret og spurgte hvorfor han dog gik rundt p å landevejene, når han havde et nummer han
kunne blive verdensberømt p å . Nej, sagde vagabonden, det går
ikke; der er fup i det, det kan jeg
ikke optræde med. - Jo, vedblev
tjeneren, det er et helt vidunderligt
nummer, du kan tjene en formue på
det. Det er helt fantastisk. - N e j , det
går ikke; det er fup: kanariefuglen
kan ikke synge, det er musen der er
bugtaler.
Det første er jo helt klart en gåde, og
der er ikke ret meget andet i vittigheden end løsningen p å gåden. M e n
hvad er gåden i den anden vittighed?
G å d e n i den anden vittighed stilles i

den sidste linje før pointen - som er
den alier sidste sætning: kanariefuglen
kan ikke synge, det er musen der er
hugtaler. O g gåden er så dette: hvad
kan gøre at et så fantastisk cirkusnummer ikke er noget værd? Hvad er det
der forbinder fattigdom med det store
illusionsnummer?
I gåden indføres først vittighedens
modsætningsmotiv, det der er emne
for vittigheden, her: fattigdom og det
strålende cirkusnummer. G å d e n går
så ud p å hvorledes disse modsætninger
på meningsfyldt m å d e kan forbindes i
ét univers. Hvordan kan de begge
være sande?
N å r enhver vittighed indeholder en
gåde, indeholder den også en løsning,
og det er denne løsning man kalder
pointen. Pointen skal være en overraskelse, ellers ville der ikke være tale
om en gåde. Pointen angiver hvorledes de to motiver, der umiddelbart
synes uforenelige, kan forbindes i et
univers.

Rammen

Løsningen står på sidste side af denne
artikel. Når 9 ud af 10 ikke kan løse
opgaven, så er det fordi de - selv om
det ikke har været nævnt i instruktionen - indsætter den ekstra regel at
linjerne ikke m å gå ud over de yderste
prikker i kvadratet. De indsætter altså
opgaven i en ramme, som de selv
leverer. Sidder opgaven i denne ramme , kan den ikke løses, og kun hvis
man altså bliver sig bevidst at man ikke
er begrænset af rammen fordi man selv
har sat opgaven ind i den, kan man
løse opgaven. E t eksempel til med
præcis den samme pointe:
På tegningen kan man se hvor Det
R ø d e Hus ligger og hvor Det Blå
Hus ligger. Opgaven er nu:
H v o r ligger Det Hvide Hus?

Det R ø d e Hus

Det Blå Hus

Her kommer en gåde, som ikke er en
vittighed, men som kan illustrere noget meget vigtigt om den psykologiske
mekanisme ved vittigheder; tag lidt tid
til at tænke over gåden og læs først
derefter videre i teksten. G å d e n lyder
således:
Forbind disse 9 prikker med fire
rette linier uden at løfte pennen fra
papiret:
<S>

j

©

•

©

m

O

©

G

Tænk nu lidt over problemet! Løsningen kommer i næste sætning: Det H v i de Hus ligger i Washington. Rammen
som læseren der ikke kan løse opgaven, selv har sat opgaven ind i , det er
den ramme der står p å papiret. Der
står jo nemlig ikke noget i opgaveformuleringen om at Det Hvide Hus skal
ligge i rammen. Prøver man at finde
løsningen inden for denne ramme, kan
man ikke løse opgaven. K u n hvis man
bliver sig bevidst at man selv har sat
opgaven ind i denne ramme kan man
gå uden for den.
9

Implikaturen

Vittighedens ramme

Hver gang man læser eller hører en A l l e vittigheder har implikaturer, og
tekst, sætter man den automatisk ind i det er dem der udgør den ramme som
en ramme, ellers kan man slet ikke tilhøreren selv sætter op og som forforstå sammenhængen mellem tek- hindrer at gåden kan løses:
stens dele. D e n ramme man sætter de
fleste tekster ind i , det er en ramme af
E n fyrste var engang på rejse rundt i
normal sund fornuft. E t par eksempler
sine lande. 1 en landsby så han i
kan belyse dette fænomen. Far er ædru
folkemængden der havde stimlet sig
i dag, denne sætning indsættes i den
sammen, en mand som fuldstændig
ramme at far normalt ikke er ædru,
lignede ham selv. Han gik ned til
ellers ville der ikke være grund til at
ham og spurgte: - H a r din mor
nævne det.
nogen sinde tjent ved hoffet? - N e j ,
svarede manden, men det har min
E n elev sætter sig ind ved det grønne
far!
bord, trækker et kort hvor eksamensopgaven står, og siger så til den eksaminerende lærer, mens censor hører
G å d e n i denne opgave er ikke: hvad
p å det: - Den opgave har vi ikke aftalt har det med sagen at gøre om moderen
at jeg skulle have. Det er ikke usandt har tjent ved hoffet? Det er kun den
hvad eleven siger hvis de faktisk slet indledende øvelse der får alle der siikke har aftalt noget, men det sætter mulerer lidt åndsfriske, til som en rilæreren i en meget ubehagelig situa- melig implikatur at tænke: fyrsten m å
tion fordi censor ikke kan gøre andet have fået den tanke at manden og han
end at sætte sætningen ind i en ramme
selv har samme far, at fyrstens far altså
af sund fornuft hvor den slags benæghar lavet et lille sidespring, og at mantende sætninger kun siges hvis afsenden i mængden altså er et uægte barn.
deren, altså eleven, har grund til at
G å d e n i vittigheden lyder noget i retantage at modtageren, altså læreren,
ning af: hvordan kan den magtesløse
mener det der benægtes, altså at de
bondemand værge sig mod antydninhavde aftalt den opgave. Den engelske
gerne om at han er et uægte barn? Den
filosof Grice kalder dette fænomen en
»sunde« fornuft der som en ramme af
implikatur, dvs. noget som følger af
læseren sættes om denne historie, det
sætningen, ikke med logisk nødvener det feudale samfunds dobbeltmodighed, som ved en implikation, men
ralske fornuft der går ud på at fyrster
noget der følger af vanerne om hvorer ægte født, mens bønder kan være
dan sproget bruges.
uægte børn, og at fyrstelige mænd kan
og bør have friller, mens fyrstelige
kvinder selvfølgelig ikke er deres
mænd utro.
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Ligesom et billede af et hav i stormvejr eller af en halvbar sigeunerpige
kan passe ind i et almindeligt borgerligt hjem blot der kommer en ramme
om, så kan en tekst også passe ind i den
offentlige orden blot den sættes ind i
en passende ramme.

Også tegninger sættes af beskueren ind i en
ramme af sund fornuft, dvs. i en verden hvor
fysiske love og regler for perspektiv gælder.

Den 4. dimension
Når vittighedsfortælleren ved hjælp af
gåden har fået tilhøreren til at sætte
opgaven fast og sikkert ind i en passende ramme, så åbnes der med pointen
pludseligt for den 4, dimension. Dette
kan måske bedst illustreres med et
eksempel p å en vittighed hvor kun de
færreste umiddelbart fatter pointen,
hvor altså den 4. dimension er lige så
usynlig som til daglig:

To tvivlsomme forretningsmænd
har haft held til at skabe sig en
formue og prøver nu at albue sig ind
i det fine selskab. De får deres portrætter malet af en af tidens fasionable malere, og i guldrammer bliver de vist frem ved en reception i
den store stil. Blandt gæsterne er
der en kendt kunstkritiker, og den
ene af forretningsmændene fører
ham hen til væggen hvor de to portrætter hænger side om side. Kritikeren ser på billederne en tid lang
og ryster p å hovedet som om han
mangler noget. T i l sidst peger han
på den bare væg mellem de to billeder og spørger: O g hvor er Frelseren?

For at forstå pointen m å man om kunst
vide at et yndet motiv for store malere
har været Golgatha med de tre kors; i
midten hænger Frelseren, og på de to
andre kors hænger de to røvere der
blev korsfæstet samtidig. Så forstår
man at kunstkritikeren med sit spørgsmål i virkeligheden siger: portrætterne
skriver sig ind i den fineste tradition,
det er to røvere de forestiller.
G å d e n i denne vittighed er denne'.hvordan kan kunsten, som kunstkriti12

keren er repræsentant for, og som de
tvivlsomme forretningsmænd udnytter
til deres egne formål, klare sig mod
penge og magt og spidse albuer? Rammen som læserne lægger ind er faktisk
de rammer der er om forretningsmændenes portrætter. Pointen forbinder
nu med en bro, som kun findes i den 4.
dimension, de to sider af motivets
modsætning: kunst og pengemagt.
Den 4. dimension omfatter ikke blot
portrætterne i deres rammer, men også deres plads p å væggen og hele situationen de bliver vist frem i , en dimension som forretningsmændene ikke
havde regnet med. D e n fjerde dimension er så at sige en ny ramme som
motiverne sættes ind i , en ramme hvor
motivernes forening er indlysende og
hvor forholdet mellem dem ofte er
vendt på hovedet i forhold til i gåden. I
gåden var pengemagten ovenpå, og
udnyttede kunsten, i pointen er det
omvendt, de tvivlsomme pengemænd
er blot det motiv som kunsten fremstiller. D e r er helt vendt op og ned på
styrkeforholdet.
Når jeg kalder denne nye ramme for
den 4. dimension, så er det fordi det
ikke blot er en ny ramme der skærer
motivet af p å en anden m å d e end den
første, men en ny m å d e at betragte
modsætningsmotivet p å , som ligger
uden for og omfatter den første m å d e .
Den anden ramme omfatter den første
og man kan derfor ikke forestille sig
den anden ramme når man tankemæssigt befinder sig inde i den første ramme, lige som man ikke kan forestille
sig hvordan tingene forholder sig til
hinanden i den 4. dimension når man
lever i en 3-dimensionel verden.

Den 3. dimension
E n virkelig god illustration a f dette
kan man få ved at forestille sig hvorledes den 3. dimension ser ud fra en 2dimensionel verden. Består hele verden af en flade med to dimensioner, så
kan man skelne mellem fx store og små
figurer, mellem en prik og en linje,
mellem en polygon og en cirkel, og
mellem figurer der står stille og figurer
der bevæger sig som en bille p å et
papir. Hvis der i denne flade verden
dukker en prik op der vokser og vokser til den n å r en vis størrelse og så

bliver mindre og mindre lige til den
forsvinder helt, hvad er så det? M a n er
tilbøjelig til at sige at det er en række
forskellige figurer, prikker af forskellige størrelser der ikke hænger sammen,
men afløser hinanden i hurtig rækkefølge i den todimensionale verden, fx
som en tegnefilm er lavet.
Det er faktisk en tre-dimensional
kugle der passerer gennem den todimensionale verden.
På samrne m å d e i vittighederne.
Motiverne ser helt forskellige ud i den
sproglige sunde fornufts 3 dimensio-

Også på billeder kan man forene mod ,
på den 4. dimension; hvor skulle n,
kunne finde denne trekant?

13

