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»En normal sætning er næsten som tal: akrostisk
læser man ytringer skrevet tilsløret i kode« - en
rigtig primtalssætning over elegante talkombinationer i skriftets kapitler
side 27.

Som katten om den
varme grød . . . . .
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Tretaller
L a d os lave en tre-tals klub - en hygge klub med
kaffe og tre-stjernet eognak, så kunne vi sidde og
bytte tretaller - herligt!
side 25.

Hvad eleverne
mener om danskundervisningen . .
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Således talte
Zarathustra . . . . .
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Omkring . . . . . . . .
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Som katten om den varme kartoffel
Hvordan ser en fjernsynet mand ud? - eller varme
brød der går? H v e m pudser tænder, og jokker man
i spinaten ved torskegilder? K a n ord bøjes og
strækkes som arme riddere? Læs om fraseologi og
idiomatik, om idiotisme og bonderegler, og sidst
men ikke mindst den endelige sandhed om kong
Volmers røv
side 5.

Jeg elsker fristil:
Hvad kan du bedst lide i dansk? - Jeg kan bedst
lide at skrive fristile fordi det er selvstændigt. Læs
om hvad elever fra 6. til 10. klasse synes om danskundervisningen; er der forskel p å drengene og pigerne, og hvad kan gøre den bedre?
side 18.

H , .vis jeg var dig,
hvem er det så der læser denne sætning?
Douglas R.

Hofstadter.

m

m
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Sprogligheder
Denne brevkasse handler om
sprogligheder.
Det
er
spørgsmål og problemer om
sprog, men det er også fine
detaljer i sproget som man
bliver opmærksom på, og
som man vil gøre andre bekendt med. Går ! rundt og
tænker på sprogligheder, så
send et brev om dem til Erik
Hansen og Ole Togeby. De vil
svare på brevet hvis de kan.
Ellers kender de nok nogen
de kan sætte til det. Send
brevet til:
G E C GAD
Vimmelskaftet 32
1161 Kbh. K.
og mærk kuverten Sprogligheder.

? K æ r e Mål & Mæle!
Jeg har et kort spørgsmål:
Hvordan bruges som og der
korrekt? Findes der nogle regler for hvordan disse ord bruges
i sætninger?
Med venlig hilsen
Flemming Thomsen
København
S.
! Kære Flemming Thomsen.
Jo, det gør der. Hovedreglen er
den at som og der bruges til at
indlede h e n f ø r e n d e (relative)
sætninger med. De henviser til
alle .navneled, som kan selv optræde som alle slags navneled.
mens der kun kan o p t r æ d e som
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grundled (subjekt) i sin egen
sætning. Han kunne ikke betale
de 20 kr. som hatten kostede,
han viste en udholdenhed der
var en bedre sag værdig. M a n
kan altså ikke have: Her er den
mand der du kender. Sådan er
hovedreglen.
Så er der finesserne: der bruges
ikke efter og, eller og men: Jeg
kender en mand der vil påtage
sig arbejdet, og som (ikke der)
er i stand til at udføre det.; der
bruges ikke i sætningsknuder:
Jeg kender en dame som (ikke
der) jeg tror ved besked om sagen; som og der bruges ikke i
parentetiske sætninger hvorfra
der skal henvises til n a v n e m å der eller ledsætninger: Du kan
sige din mening, hvad (ikke vom
eller der) jeg ikke må, Jeg ved
ikke om han er tilfreds, hvad
(ikke som eller der) der forøvrigt også er ligegyldigt.
O g endelig finessernes finesse:
som og der bruges ikke, når tvetydighed skal u n d g å s , i parentetiske henførende
sætninger,
men kun i tilsvarende bestemmende: Hun havde kun én veninde, hvem hun betroede alt
(d.v.s. 'og hende betroede hun
alt') over for hun havde kun én
veninde som hun betroede alt
(d.v.s. 'af den slags hun betroede a l f ) . ( V e d pausekommametoden kan man også skelne
mellem de to former for henførende sætninger.)
Det er en fin nuance som ikke
mange kender - det er en fin nuance, hvad ikke mange ved.
OT

? Det ville glæde mig, hvis De
kunne besvare følgende spørgsmål: Hvad er det rigtige Det er
relativ ubevidst eller Det er relativt ubevidst? H v a d er reglen,
n å r adjektivet står adverbielt i
forhold til et andet adjektiv?
Med venlig hilsen
Leif Jiirgensen
København
0

! Det rigtige er det er relativt
ubevidst, altså med t på relativ.
Hovedreglen for dette er at et
tillægsord (adjektiv) der er en
bestemmelse til et andet tillægsord, får /-form: pillerne gjorde
mig svagt døsig; svagt h ø r e r til
døsig, det var døsigheden der
var svag, ikke mig. P å samme
m å d e : I er godt dumme - solen
var smukt r ø d - de var blevet demonstrativt tavse - d ø r e n stod
vidt å b e n - en langsomt stigende
kurve - et par helt nye sko nogle principielt ukvalificerede
personer - den ærbart generte
unge frue - en stærkt overdrevet
reaktion.
Det er let nok. Det værste er at
der er nogle undtagelser, og det
er især de ord der ender på -ig
eller -lig: jeg blev
forfærdelig
ked af det - filmen var vældig
morsom.
A t forklare hvordan det egentlig h æ n g e r sammen, tager
mindst 8 sider. D e m skrev jeg i
M å l & M æ l e 7. årg. nr. 4 (1980),
og jeg sender lige et eksemplar
til selvstudium.
Eli

? Det andet spørgsmål går p å
om det hedder: » D a politiet
kom til gerningsstedet, fandt de
hurtigt forbi yderen« eller » D a
politiet kom til gerningsstedet,
fandt det hurtigt forbryderen«
H v a d er korrekt? - P å forhånd
tak.
Med venlig hilsen
Leif J iirgensen
København
0

! Kære Leif Jiirgensen.
De er begge korrekte, men ikke
lige mundrette. Politiet er et
kollektiv som består af flere enkeltmedlemmer, og man kan
betone korpset, ved at henvise
med det, og man kan betone
medlemmerne ved at henvise
med de. Læg m æ r k e til at hvis
der ikke er nogen forestilling
om kollektiv tilbage, nemlig fx
hvis der kun var en betjent p å
rejseholdet, kan man ikke
bruge det men kun han: Da politiet kom til gerningsstedet,
fandt han hurtigt forbryderen.
M a n kan heller ikke sige at en
præst har anklaget politiet for at
være en lystmorder, men kun:
for at være lystmordere. O m vendt kan man kun bruge det
hvis det alene er korpset man
omtaler: Politiet hører til i politikredse, og det ledes af en rigspolitichef. I eksemplet er det
snarere medlemmerne og ikke
korpset der kommer til gerningsstedet, så derfor ville jeg
foretrække: Da politiet kom til
gerningsstedet, fandt de hurtigt
forbryderen. Lignende forhold
gælder for alle entalsord der betegner kollektiver: regeringen,
7. b på skolen, landsholdet, sejlerfolket.
OT

? Dette er ikke et spørgsmål
om sproglige ligheder eller uligheder - og dog.
K a n I fortælle mig, hvordan
reglerne for sammenskrivning

af navneord er med henblik på
sammenbindingsbogstaver (-e
og -s), fx sport + plads = sportsplads, sport + s t r ø m p e r =
s p o r t s s t r ø m p e r , dreng + år =
d r e n g e å r (Nu-dansk ordbog).
E r det ikke s å d a n , at hvis et ord
i ét tilfælde bindes sammen ved
hjælp af et bestemt bogstav, så
sker dette generelt? Eksempel:
Formandspost,
formandsskab. (Det var svært at få formandsposten besat.)
Nu-dansk ordbog, som jeg regner for verdens bedste danske
ordbog (bortset fra Den Store),
skriver formandskab, og det er
grunden til dette m å s k e lidt intrigante spørgsmål.
For resten: H v a d er den etymologiske grund t i l , at det hedder
retablere og ikke reetablere?
H v o r n å r er ordet dannet?
Med venlig hilsen
II. Barslund Nielsen

! Kære H . Barslund Nielsen.
D e r er ikke nogen skudsikre
regler, men der er forskellige
tendenser. Hyppigst laves sammensætninger uden bogstav i
fugen mellem ordets to dele (altid hvis førstcordet ender p å -s,
trykstærk vokal eller tryksvagt e): husfælle, hattebånd,
spåkone, kvindebevægelse,
bogbind.
Næsthyppigst er formen med
-s-: domsafsigelse,
fredspibe,
sammenbindingsbogstav:
-sfindes altid efter -ion, -tet,
-dom, -skab, -sel, -else, -ing og
-hed:
kommunikationsmodel,
biblioteksafgift,
visdomstand,
venskabsbånd,
kørselspenge,
stavelsesdeling,
sammensætningsord og frihedstrang, -sbruges ofte i s a m m e n s æ t n i n g e r
af s a m m e n s æ t n i n g e r til et ord:
skrivebordsskuffe
men bordskuffe, kancellistilstræk
men
stiltræk,
kvindesprogsregler
men sprogregler, -s- undgås ofte
foran andetled på s-: domstol,
aktstykke.

-e- bruges ofte efter konsonantforbindelser: heltedigt, torskegilde, sovseskål, og ellers ikke
så tit: bøgeskov,
barnebarn,
stoleben.
Det mærkelige er nu at man
sjældent er i tvivl om hvorledes
man skal lave endnu ikke sete
s a m m e n s æ t n i n g e r : undersøger
man fx hvorledes æ n d e r taler,
hedder det andesprog {andssprog og andsprog er utænkelige), og kommer der særlige toner i vand, m å det hedde vandIvd (vandslyd og vandelyd er
utænkelige selv om man har
tungtvandsbeholder).
Denne
sikkerhed m å være bundet til
hvert enkelt ord som førsteled
og synes ikke at følge sikre regler.
K u n i enkelte tilfælde kan man
blive uenige: nogle kalder det fx
mandesprog, mens andre fore¬
t r æ k k e r mandssprog fordi det
ikke lugter af
mandebevægelse.
D e r i m o d kan man ikke t æ n k e
sig mandsprog overhovedet ••
selv om det hedder manddrab.
Nogle f o r e t r æ k k e r papirskurv,
mens andre mener at det m å
hedde papirkurv hvis det er til
papir og ikke af papir.
? K æ r e Mål & M æ l e .
OT
Ordene i alt, i dag og i øvrigt ses
ofte skrevet i ét ord. Jeg mener,
disse skal skrives i to ord. H v a d
er reglerne for sær- og sammenskrivning?
Susanne Tranberg
Allerød

! Ordene skal ganske rigtigt
skrives i to, altså / alt, i dag og i
øvrigt - sådan står der i Retskrivningsordbogen .
Det er ret let at give en regel for
h v o r n å r noget skal skrives i ét
og h v o r n å r i to ord - men det er
meget vanskeligt at blive enige
om hvordan reglen skal bruges i
praksis.
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V i kan allesaminen fornemme
at der er forskel p å et højt hus og
et højhus, en lille skole og en lilleskole, en let matros og en letmatros, en billig bog og en billigbog osv.
E n billigbog kan snildt koste
53,45 k r . , og en bog man k ø b e r
antikvarisk kan man være heldig at få for 15 kr.; den er så en
billig bog, men absolut ikke en
billigbog! I billigbog har forbindelsen af billig og bog ikke den
betydning man venter n å r man i
forvejen kender de to ord: billigbog siger ikke meget om bogens pris, men snarere noget
om dens udstyr og m å d e n den
sælges p å .

M e n ingen t æ n k e r p å disse enkeltelementer, man oplever ordene som blokke der ikke kan
deles i mindre dele, og så skriver man dem - korrekt - i ét ord.
Problemerne opstår fordi det er
forskelligt hvor dybt vi analyserer ordene. R e d a k t ø r e r n e af
Retskrivningsordbogen
fra
1955 mente således at det skulle
være somme tider i to ord, foldet var jo somme ('nogle') og tider, på samme m å d e selv om
('endog hvis'), simpelthen ('lige
ud af landvejen'), far vel ('rejs
godt og sikkert') osv. M e n
mange oplever i vore dage slet
ikke disse udtryk som noget der
er sammensat af velkendte ord,
Det er det der markeres med og så er det naturligt at skrive
sammenskrivningen til ét ord. dem i ét ord: simpelthen, somM a n kan ikke få betydningen metider, farvel, selvom osv., og
frem ved at se p å de enkelte det bliver også tilladt i den nye
ord, de er smeltet sammen til en Retskrivningsordbog, som er
ny enhed. Se artiklen »Som kat- på trapperne; men der bliver
ten o m den varme grød« i dette ikke lavet om p å i alt, i dag og i
øvrigt, for her er det nogennummer!
N å r nogle skriver fx i dag, så lunde til at genkende enkeltorhænger det sammen med dette. dene. D e t er imidlertid umuligt
Dag har ikke sin normale be- at få styr p å dette problem, n å r
tydning, fx kan man jo sige idag det er så forskelligt hvordan v i
k l . 10 om aftenen og mene nu! I oplever ordene i vort sprog.
mange tilfælde er det helt korrekt at skrive i ét ord. D e r er fx M e n der findes en god tommelitu, som oprindelig betyder ' i fingerregel: hvis du er i tvivl om
to', der er især med den oprin- noget skal skrives i ét eller to
delige betydning 'for sig', og ord, så skriv det i to! Det giver
endnu, der jo b e s t å r af elemen- rigtigt resultat de fleste gange.
ter der betyder 'stadigvæk nu'.
Eli
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Hmm ibttteM om dem varme grød
Fortsatte vandringer

»Kidde og Christmas,
Christmas og Kidde;
det samme, set fra en anden
side.«
Således karakteriserede en studenterrevy forholdet mellem de to konservative kronprinser omkring Første
verdenskrig: Aage Kidde og John
Christmas Møller,
Næsten sådan står det også til med
de sprogvidenskabelige begreber 'fraseologi og 'idiomatik', som ikke er
identiske, men alligevel i vidt omfang
dækker hinanden og derfor i en lang
række tilfælde bliver det samme set
fra to forskellige synsvinkler.
Det kræver unægteligt en forklaring.
5

Fraser, du!
F R A S E O L O G I har
selvfølgelig
noget at gøre med det stærkt negative
ord 'fraser'. Begge dele går ud på, at
ord undertiden alt for forudsigeligt
klæber til hinanden. Det findes der jo
faktisk så grove, plumpe og bevidstløse eksempler på, at der er al mulig
grand til at kritisere det, f.eks. i forbindelse med politisk demagogi og
journalistisk klichévælde, som når
man en overgang ikke kunne åbne
avisen uden at læse, der var givet grønt
lys for et eller andet.
D o g bør man være lidt varsom med
at stille sig hellig an, for ingen undgår
at ty til allerede formede konstrukti-

oner, hvis de vil gøre sig forståelige
over for andre. Det gælder selv digtere, der lægger altafgørende vægt på at
være sprogligt originale. Ofte finder
nydannelser netop sted i kraft af, at
det velkendte varieres. V i l l y Sørensen
spiller helt klart p å talemåden gå nogens ærinde, når han i den første legende fra »Sære historier« skriver, at
Djævelen fik en kvinde til at gå sine
ærinder, og så gik hun da ærinder for
Djævelen
i Nazareth by, ligesom
Klaus Rifbjerg lader titelpersonen i
» A n n a (jeg) A n n a « betjene sig kreativt af et standardudtryk for 'at være
heldig' i statusopgørelsen over sit liv:
Du har omend ikke skudt papegøjen ,
så i det mindste strejfet undulaten.
Herhjemme skal man vel stadigvæk
være ~ forhærdet
sprogvidenskabsmand m/k for at bruge begrebet 'frase'
helt uden at blinke; men med mindre
sammenhængen lægger ironisk op til
det , betyder det engelske phrase 'sætningsled' eller 'vending' og unephrase
på fransk simpelthen 'en sætning'!

Den rene idioti.
I D I O M kommer til gengæld af det
græske og latinske 'idioma' (særegenhed, ejendommelighed). Indtil for ca.
100 år siden anvendtes det næsten
udelukkende om den sprogbrug, der
er speciel for en talesprogskreds, hvad
enten det så drejede sig om en stand,
nation eller egn. I sidstnævnte tilfælde
faldt det altså nærmest sammen med
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'dialekt'. D e konkrete udslag af dette
fællespræg kaldtes I D I O T I S M E R , og
ud fra denne betragtning er det derfor
idiotisme, når mange jyder stadigvæk
siger Knud, han har jo hans arbejde i
stedet for Knud, han har jo sit arbejde,
og begrebet har også været bragt på
overførsel af strukturer eller hele udtryk fra ét sprog til et andet. Det er op
til jer lyder vel stadigvæk lidt utilpasset i retning af sit engelsk/amerikanske forlæg It's up to you og m å derfor
kaldes en 'anglicisme'.
Tdiotisme'havde længe en stærkt
nedsættende klang og betegnede
overvejende familiære og ilde anskrevne talemåder, der ansås for vulgære af de lærde, som imidlertid ind
imellem tog dem i deres mund, når de
skulle overbevise folk, der stod under
dem, jfr. at den græske forgænger for
'idiot' idiotes betød 'privatmand' eller
'uvidende person'; men for lidt mere
end 200 år siden begyndte man at anfægte, at den latinskolede embedsstands og gejstligheds tænkning og
sprog var et absolut niveau, alt andet
kunne måles ud fra. Det nye folkelighedsbegreb, som i Tyskland og Skandinavien hang sammen med den vakte
nationalfølelse, hvot modersmålet
blev en forenende kraft, førte bl.a. til,
at andre stænders udtryksmåder i stigende grad blev accepteret. Siden da
har stadig nye befolkningsgrupper,
der føler sig overset, i deres kamp om
offentlig o p m æ r k s o m h e d og magt
gjort krav på at få anerkendt lige netop deres sprog som oprindeligt i positiv forstand: handelsborgerskab, storog s m å b ø n d e r , arbejdere, kvinder,
unge...
N u forekom ordet 'idiotisme' med
den ubehagelige biklang af 'evnesvaghed' mindre anvendeligt. Derfor har
den engelske begrebsbrug i stigende
6

grad sat sig igennem. Den lader nemlig også 'idiom' betegne de konkrete
udtryk og ikke bare det fællespræg, de
er produkt af.

Sådan siger man simpelthen!
Nogle forskere hævder, der ingen
grund er til at skelne mellem fraseologi og idiomatik, mens andre fastholder, at fraseologi drejer sig om
I N D K O D N I N G og idiomatik har
med A F K O D N I N G at gøre - eller
sagt med lidt mere jævne ord, som
ikke opfatter mennesket i en computers billede: fraseologi bliver et spørgsmål om at F O R M U L E R E sig rigtigt
ved at vælge den korrekte ydre sprogdragt, uden man har regler til hjælp,
d.v.s. anvisninger, der gælder for
mere end enkelttilfælde - idiomatik et
problem m.h.t. at F O R S T Å udtryk,
hvis samlede betydning ikke fremgår
af enkeltelementernes betydning.
Jamen er det netop ikke, som det
hed sig om Christmas og Kidde, det
samme set fra en anden side? Findes
der eksempler p å formuleringstvang,
som ikke samtidig volder forståelsesvanskeligheder? Det synes jeg er tilfældet, når man taler om en landmands redskaber, en tømrers værktøj
og en kirurgs instrumenter, ligesom
mjave unægteligt indskrænker muligheden for grundled. Hvad enten dette
er et egennavn (Pjevs, Mons, Pussy,
eventuelt mere menneskelige såsom
Dagmar og Frederik), et stedord
(han, hun, den) eller et fællesnavn,
kan man - hvis det da ikke drejer sig
om digteres eller journalisters friheder - være sikker p å at m ø d e en missekat. Sådanne begrænsninger kunne
man kalde saglige, fordi de også kommer udefra, og selvfølgelig er det
ikke-sproglige grunde, der gør det
temmelig umuligt at tale om en livs-

farlig snue og uskadelig kræft, men
ikke, at det både går med en alvorlig
forkølelse,
en syær forkølelse,
en
stærk forkølelse, og tilsvarende en alvorlig sygdom og en svær sygdom,
mens en stærk sygdom skurrer i gode
danske øren. Det er heller ikke omverdensforhold, som bevirker, at danskere børster tænder ligesom svenskere og englændere (att borsta tander, to brush one's teeth), mens nordmænd og tyskere pudser deres (å
pusse tennene, (sich) die Zåhne putzen) og franskmænd foruden at børste
tænder (se brosser les dents) også har
mulighed for at vaske dem (se laver les
dents), ligesom de gør med hænderne
(se laver les mains).
Falske analogislutninger og usikkerhed over for, hvad det hedder, findes vel i større eller mindre grad hos
os alle, men trives især hos b ø r n , udlændinge og folk, der har været længe
væk - og ikke bare på vendings- eller
sætningsplanet. D a immunologiforskeren Niels Jerne blev interviewet til
dansk tv i anledning af, at han havde

modtaget Nobelprisen, søgte han lidt
efter modsætningen til 'snæversynet'
eller 'kortsigtet' og spurgte, om det
ikke hed 'fjernsynet', skønt man jo
faktisk siger 'vidtskuende', 'langsigtet' eller 'fremsynet'. Fjernsynet'
kunne man også godt tro var det modsatte af 'nærsynet'; men med mindre
ens skavank skyldes alderdomssvækkelse, diagnosticerer øjenlægen den
til trods for begrebsparret 'nær/fjern'
som langsynethedl
Forbindelsen udsagnsord + forholdsord er ofte fraseologisk uden at
være idiomatisk. Det bliver hurtigt
vanskeligt at give regler for, hvilket
forholdsord der bør anvendes, så
snart vi bevæger os væk fra de tilfælde,
som angår tid og rum. Det hjælper
ikke på tilegnelsen af de tyske udtryk
sich gewdhnen an (vænne sig til) og
ver z ich ten auf (afstå fra, give afkald
p å ) , at 'auf betegner lodrette bevægelser af typen ich stelle das Glas auf
den Tisch (jeg stiller glasset på bordet) og 'an' til gengæld vandrette (ich
hånge das Bild an die Wand: jeg hænger billedet på væggen), eller at 'auf i
forbindelse med visse pladser betyder
'på' (auf dem Bahnhof: på banegården), men 'an' til gengæld 'ved', ' i
nærheden a f (am Bahnhof: ved banegården). M a n vil formodentlig forstå
vente på , watten auf, wait for, hvis
man ved, hvad 'vente', 'watten' og
'wait' betyder, men have behov for at
føle sig lidt frem, når man skal udtale
helheden på et andet sprog end sit
eget. M a n kan som dansker ikke
slutte sig til, at 'vente p å ' hedder warten auf og 'tro på' glauben an, højst
have held med at gætte rigtigt, og de
engelske versioner må også for tysksprogede kaldes uforudsigelige: wait
for og believe in! Jeg kunne blive
længe ved.
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Schweizeren Harald Burger opererer med begrebet I D I O S Y N K R A T I S K E B E G R Æ N S N I N G E R . Det virker måske rent umiddelbart lidt underligt her, men slet ikke så malplaceret endda, hvis man tænker p å , at ordet 'idiosynkrasi' ellers bruges i forbindelse med allergiske reaktioner:
både når man ikke ret godt tåler
mælk, rødvin, rejer, hestehår o . l . eller i almindelighed bliver utilpas ved,
at pollentallet stiger, men også i tilfælde af, at man ikke kan fordrage et
andet menneske og eventuelt yderligere tager som påskud, at det spiser
hvidløg, stinker af parfume, har en irriterende skæv mund o.s.v. M a n reagerer simpelthen imod og kommer i
vanskeligheder, hvis andre prøver at
aftvinge én mere udbyggede fornuftgrunde.
Tilsvarende sker det, at man med
lettere fortrukkent
ansigtsudtryk,
som indbefatter næserynken, sætter
sig til modværge over for børns og udlændinges sproglige udfoldelser på
ens eget modersmål og ikke ser sig i
stand til at diske op med ret meget andet end bemærkninger af typen: »Det
kan man ikke sige. Sådan hedder det
ikke.«»Hvorfor?« » J a m e n . . . d e t siger
man simpelthen ikke. Det hedder sådan og sådan!« M a n har blot en uartikuleret fornemmelse af, at noget knaser, knirker og skratter. •

Stræk og bøj!
Foruden udsagnsord og forholdsord
(vente på, tro på) kan udsagnsord og
navneord klæbe fraseologisk til hinanden. Det gælder bl.a. de såkaldte
S T R Æ K F O R M E R , som består i , at
der til hele forbindelsen svarer et enkelt udsagnsord, som er i familie med
den lange versions navneord, der så
får et udsagnsord med en blegnet eller
afsvækket betydning stillet foran sig.
Eksempel: begå en fejl = fejle, foretage en rejse = rejse, holde hvil = hvile,
give vejledning = vejlede, hjemføre en
sejr = sejre, udstøde et skrig *= skrige,
tage flugten = flygte. Eventuelt hører
der yderligere et forholdsord til navneordet: udøve påvirkningpå
= påvirke, foretage gennemgang af = gennemgå, være til hinder for = hindre,
nære frygt for = frygte, have respekt
for = respektere, udvise beundring for
= beundre.
M a n behøver ikke lytte særlig længe
til en politiker, der rigtig giver den p å
christiansborgsk, for at m ø d e dette
fænomen: gøre krav på = kræve, fremsætte (lov)forslag om = foreslå (ved
lov), udøve kritik af = kritisere, give
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udtryk for = udtrykke, sætte under debat = debattere, tage under behandling = behandle, træffe beslutning om
= beslutte, bringe til gennemførelse =
gennemføre.
Det, man kalder kancellistil, vrimler
af det. Her er et par prøver fra juridisk
sprogbrug: indgive (politi-)anmeldelse
mod = melde (til politiet), foretage afhøring af = afhøre, rejse anklage mod
= anklage, fremlægge bevis for = bevise, nedlægge forbud mod = forbyde,
aflægge tilståelse (om) = tilstå.
Den ironiske betegnelse skriver sig
jo fra, at det hele (s)trækkes lidt mere,
end det er strengt nødvendigt. Disse
udtryk lader sig selvfølgelig anvende
med stor, ofte forførerisk elegance til
at variere og smidiggøre stilen, men
virker undertiden også platte, unødigt
fraseagtige og prætentiøst oppustede,
for ikke at sige ufrivilligt selvparodiske.
Der findes dog også folk, som forsvarer strækformerne, da de undertiden angiver et aspekt, især (s)tilstand
modsat handling: være i besiddelse af
er nok det samme som 'besidde', ligesom optage/indlede kontakt med svarer til 'kontakte'; men komme i besiddelse af kan ikke bare gengives med
'besidde', være/stå i kontakt med ejheller igennem 'kontakte'.

Som katten om den varme
kartoffel
Efter at have konstateret at vi
unægteligt er stødt på samlede værker,
åben ild, tidens krav og den herskende
klasse før, nærmer vi os langsomt de
fraseologiske udtryk, der også er idiomatiske ved, at deres betydning ikke
kan afledes af enkeltdelenes betydninger; men vi er endnu ikke nået helt
frem, så længe vi blot opholder os på

det sorte marked. Nok anvendes 'sort'
ikke længere konkret. Imidlertid står
det også i andre forbindelser for 'hemmelig', 'ulovlig': sorte penge, sort arbejde, i det sammensatte ord sortseer
m.m.
Modsat det tyske 'kaiter Krieg' har
'kold' i kold krig ikke givet anledning
til R Æ K K E D A N N E L S E : at et billedligt anvendt ord indgår i en hel
række forbindelser med andre. Derfor kan det sidestilles med blind passager, der jo rummer ét normalt brugt
ord (passager) og et andet, som kun
har betydningen 'ikke-betalende' i
denne sammenhæng. M a n taler f.eks.
ikke om en blind biografgænger, hvis
nogen smutter ind og ser en film uden
at k ø b e billet! Visse forskere siger, en
blind passager ikke er et idiom, da det
trods alt er en passager, mens andre
hæfter sig ved, at specialbctydningen
af 'blind' vil forsvinde, hvis det samlede udtryk opløses i sine bestanddele.
Nogle vælger at tale om D E L V I S
I D I O M A T I S K E vendinger. En tur
ud i det blå er ganske vist en tur; men
'ud i det blå' angiver her, at målet er
ukendt, i hvert fald for dem, der ikke
selv sidder bag rattet, jfr. opgive noget
på halvvejen og en mængde, forstærkelser af typen være belånt til op over
skorstenen, rose én til skyerne og ikke
tro én over en dørtærskel - foruden
sammenligninger,
hvor
forholdet
mellem det, som sammenlignes, og
det, der sammenlignes med, ikke virker umiddelbart indlysende. ' R ø d
som blod, hvid som sne og sort som
ibenholt' var Snehvide j o ; men hvad
med at holde af noget som en kat af
sennep, gå som varmt brød ell. varme
hveder, passe på som en smed, sove
som en sten, have det som blommen i et
æg, lyve så stærkt som en hest kan ren-
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de, forslå så lidt som en skrædder i helvede, eller at noget er sikkert som
amen i kirken og nogen så tro som
guld, fattig som en kirkerotte, grim
som arvesynden, fuld som en pave ell.
allike og fræk som en slagterhund! Tyskerne siger bl.a. frech wie Oskar! A t
noget går op og ned ell. ud og ind som
kong Volmers røv vender jeg tilbage
til senere.
H E L I D I O M A T I S K E kalder man
vendinger, hvor alle ord bruges i en
ikke-konkret betydning og ingen af
dem indgår i rækkedannelser (male
byen rød, have rotter på loftet); men
spektret rummer selvfølgelig glidende
overgange.

Torskegilde
T i l trods for at nogle sprogvidenskabsfolk kun kalder forbindelser af
flere ord 'idiomer', finder man helt
beslægtede forhold ved at vende blikket mod de S A M M E N S A T T E O R D
med mindst to rødder. Lad os straks
springe hen til de billedlige!
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V i møder et eksempel på rækkedannelse, når 'løve' udgør sidste sammensætningsled: balløve,
selskabsløve, salonløve, strandløve. Første del
angiver klart lokaliteten, vedkommende udfolder sig i , og det drejer sig
i alle tilfælde om en person, der gør sig
stærkt b e m æ r k e t , vækker opsigt,
eventuelt dominerer, ligefrem giver
tonen an eller er nr. 1, svarende til de
talrige udtryk med 'haj' (bolighaj,
narkohaj, sortbørshaj),
'prinsesse'
(dollarprinsesse,
cirkusprinsesse,
skøjteprinsesse)
og 'konge', som er
særdeles produktiv: fuglekonge, valsekonge, tenorkonge, flugtkonge, kanonkonge, målkonge,
driblekonge,
speedway konge, rockerkonge...
På grænsen til halvidiomatiske sammensatte ord kunne man placere visse
tilfælde, hvor ét af leddene angiver,
hvad man har med at gøre, uden det
andet indgår i rækkedannelse. Dertil
vil jeg ikke være så pernittengrynagtig
at regne to gange . E n luskebuks, bangebuks, vigtigprås, blærerøv,
arrigtrold, slapsvans og klodsmajor er jo en
henholdsvis lusket, bange, vigtig, blæret, arrig, slap og klodset person, ligesom løgnhalse, vovehalse, horebukke,
grinebidere, drillepinde,
mumiegøge,
snydepelse, fedterøve,
nasseprinser,
sludrechatoller, drukkenbolte, sladderhanke, sladdertasker og spøgefugle
er folk, der lyver, vover, horer, griner, driller, mumler, snyder, fedter,
nasser, sludrer, drikker, sladrer og
spøger så meget, at det falder andre i
øjnene som deres mest påfaldende
egenskab. T i l denne gruppe b ø r også
henregnes typen 'karakteriserende
tillægsord + egennavn': en dovenlars,
dovendidrik, dummerjan, dummepeter, vigtigper, vigtigpeter, spørgejørgen, kluddermikkel, sjuskedorte.

D e forstærkende led 'lud',' m ø j ' ,
'skide' og 'pisse' lader sig kombinere
ret frit (skidefuld,
skideirriterende,
skidenervøs),
mens abeskøn m å kaldes ægte halvidiomatisk, fordi 'abe'
mig bekendt ikke betyder 'meget,
overordentlig' uden for denne forbindelse.
Der bliver også en lille gruppe sammensatte ord tilbage, som er helidiomatiske, fordi begge r ø d d e r optræder
i en anden betydning end den normale. Torskegilde betegner jo, at man
må stille p å rådhuset og gøre rede for
oplysninger i selvangivelsen, som
myndighederne finder mangelfulde.
Før indleveringsfristen blev flyttet til
midten af februar, fandt den slags sted
kort efter nytårsaften, hvor torsk er
almindelig festmad, ligesom offeret
blev gjort til torsk, d.v.s. kluddermikkel. Krokodilletårer er også et helidiomatisk sammensat ord. Forstilt medfølelse behøver som bekendt ikke slå
ud i stride salte strømme.

Homo-...hvad?
'Idiomatiske' kalder man bare ikke
alle sammensatte eller adskilte ord,
selv om nogle af delene optræder i en
betydning, de kun har i dette udtryk.
Amerikaneren U r i e l Weinreich indsnævrer feltet ved at sige, at et idiom
skal have en H O M O F O N (d.v.s. enslydende)
IKKE-IDIOMATISK
M O D S P I L L E R . Eksempler: til jokke
i spinaten for 'at dumme sig' svarer det
konkrete udtryk at jokke i spinaten,
altså noget, man formodentlig kun
kan gøre i k ø k k e n h a v e r , og torskegilde har også et enslydende modstykke. Enskønt det kan lyde lidt komisk,
lader det sig faktisk gøre, at ens gode
ven ringer og inviterer én til torskegilde, uden han af den grund er kommunal embedsmand, ligesom man holder

ålegilde, når denne fisk står i centrum
som hovedret.
På dansk har vi bare en række ordforbindelser, hvis endelige betydning
ikke kan fastlægges, n å r de optræder
isoleret og skriftligt, men fremgår
klart gennem udtalen, idet trykstærkt
hovedudsagnsord da angiver noget
blot og bart fysisk konkret, mens den
tryksvage udgave giver en videre eller
endog helt anden mening (vise nogen
døren, gå på gaden, slå til Søren
o.s.v.); men også selv om man retter
homofon (enslydende) til H O M O G R A F I S K (skrevet på samme m å d e ) ,
volder begrebet stadigvæk vanskeligheder, især ved sammensatte ord.
Hvad med alle de bibelske, mytologiske og historiske udtryk (uriaspost,
jobspost, babelstårn, akilleshæl, prokrustesseng, ariadnetråd,
darnoklessværd, columbusæg) eller noget så nutidigt som en rødstrømpe? H a r hun en
homografisk modspiller? Det ville
hun éntydigt have haft, hvis en kvinde, som på ofte provokerende og aggressiv m å d e gør o p r ø r mod stivnede
og traditionelle kønsroller, hed 'en
rød s t r ø m p e ' ; men det gør hun jo
ikke.
E t andet g r æ n s e o m r å d e , de lærde
strides o m , er udtryk, der rummer
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velmotiverede ud fra deres egen
d r ø m m e - og eventyragtige logik.

Man tager et s ø l v f a d -

ord, som kun forekommer lige netop i
denne ene forbindelse, enten i det
hele taget (pist, nap, dit, dat, hip og
hap i hist og pist, knap og nap, dit og
dat, hip som hap), på rigsdansk modsat dialekt (gå fra snøvsen) eller i
hvert fald nutidssproget (gå én i bedene, tærske langhalm på noget, være i
kridthuset hos én, løbe spidsrod), så
man ikke kan tale om to planer og
deraf følgende tvetydighed, mens
grammatiske former, der overlever
fra tidligere perioder i bestemte vendinger, normalt ikke kvalificerer helheden til frasortering (hånde, fode,
vilden i gå én til hånde, træde nogen
ell. noget under fode, skrige i vilden
sky).
Jeg mener heller ikke at have hørt
nogen hævde, at udtryk m å kasseres
som ikke-idiomatiske, selv om de ud
fra et naivt realistisk synspunkt virker
bizare (stå på pinde for én), skildrer
noget stærkt besværligt (tage benene
på nakken, slå koldt vand i blodet) eller legemligt abnormt (sætte det lange
ben foran, kunne vikle én om sin lillefinger) , for ikke at sige direkte umuligt (stå med livet i hænderne, gå i hundene, gå ud af sit gode skind, gå op i en
spids, fare ell. flyve i flint, gøre en myg
til en elefant), for de virker særdeles

12

E n særstilling indtager T E R M E R ,
d.v.s. udtryk, der har en fastlagt betydning i specielle faglige sammenhænge: det gule kort og det røde kort i
fodbold. Det store frikvarter behøver
ikke være specielt stort, men blot
større end de andre på skoleskemaet .
Sammensatte ord og enheder bestående af flere ord skilles fra, når de har
en direkte udpegende, navngivende
funktion i forhold til konkrete anskuelige ting: især betegnelser på madretter (arme riddere, brændende
kærlighed, dyrlægens natmad, Janssons fristelse) o.a. spiselige sager (kongen af
Danmarks bolsjer), drikkevarer (russisk havfrue), planter (svigermors
skarpe tunge, fandens
mælkebøtte,
jomfru Marias sengehalm, nøgen jomfru, grine-til-middagltorskernund,
kodriver, løjtnantshjerte, løvetand, jødeskæg) og sygdomme (røde hunde/helvedesild, hekseskud, sanktvejsdans,
hareskår), der ofte til at begynde med
har været folkelige, eventuelt spøgefulde, men i visse tilfælde efterhånden
er blevet officielt fuldgyldige, for de
spiselige og drikkelige fænomeners
vedkommende ikke bare på menukort , som jo tit er noget helt for sig
selv, og bortset fra det ikke altid omfattes af normerne for god og velplejet
sprogbrug, men også i kogebøger anvendt på kokkeskoler og anerkendt af
Statens Husholdningsråd - hvad angår
botanikkens og medicinens o m r å d e
også i tilfælde, hvor der findes latinske
fagord. Selv når sekretæren fører diagnosen til protokols p å latin, behøver lægen ikke føle sig jovialt nedadsnobbende ved at stille den p å dansk
over for patienten eller de p å r ø r e n d e .

