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De bedste vittigheder bliver til på stedet. Det er
svært at genfortælle dem. De kan ikke k o m m e s p å
dåse og tages frem ved en senere lejlighed, for
man kan ikke tage situationen med. Men hvad er
det sjove ved vittigheder i flugten?
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ord hvert år. Hvordan det går til, kan man læse
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»Han holdt op med at drikke igen«
Det er en ting og ikke nødvendigvis det samme
som »han holdt igen op med at drikke«. I det sidste tilfælde er det ikke første gang, han er holdt
op. Det kan det godt være i det første. Forskellen
kommer af, at igen kan betyde flere ting.
Læs om igen
side 20.

år du ligger vågen
med

Afklædning på svensk
V i har en uskreven aftale med sproget om, at vi
ikke hører, hvordan ordene lyder, eller hvordan
de er sat sammen. M e n den aftale gælder ikke for
svensk. Svensk er sproglig striptease for danskere.
side 24.

en

trøstesløs

ho-

vedpine, og din sjælefred er bandlyst af
angst, tænker jeg, at d u
kan hengive dig til et
hvilket s o m helst s p r o g

uden at misbruge det.
W.S.

Gilbert (1836-1911)

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-1 rundt og
tænker på sprogligheder, så
send et brev.om dem til Erik
Hansen, Ole Togeby og Carsten Elbro. De vil svare på
brevet • hvis de kan. Ellers
kender de nok nogen de kan
sætte til det. Send brevet til:

ilte er stort set forsvundet fra
dansk kemisk terminologi indenfor de sidste tredive år, og
stavelsen -tve- forsvandt i 1906.
At ordet kulsyre skulle være
uheldigt udfra en kemisk terminologisk synsvinkel kommer
dernæst som en overraskelse.
Kulsyre er det korrekte navn
for den kemiske forbindelse
H C0 .

10. årgang nr. 1. M e n indsigelsen er interessant, fordi den så
klart viser, hvor længe en videnskabelig sprogbrug er om at
slå igennem, når dagligsproget
har ord, der synes at dække det
almindelige behov for præcision.

Min på sin vis endnu unge
kone er kemiingeniør (fra
1984), så derfor spurgte jeg
Det kan ikke forbavse at man hende, hvordan hun ville omstadig i dagligsproget kan træffe tale C 0 overfor mennesker
på forældede betegnelser, selv- uden særlig kemisk viden.
om disse forlængst er forladt af »Kultveilte«, sagde hun uden at
både fagfolk og andre der jævn- blinke. »Hvad er så kulilte«.
ligt har med kemi at gøre. Men spurgte jeg skarpt. »Det er kuldet vækker nogen undren at se monoxyd eller CO«, kom det
navne, der blev forladt for tre- lige så promte. D a b å d e en
kvart århundrede siden frem- yngre biolog og en biokemiker
G-E-C GAD
draget som eksempler på »...en gav samme svar, gik jeg videre
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klar videnskabelig eller faglig til h å n d b ø g e r n e . I Danmarks
1161 Kbh. K.
Natur 1-12 (Politikens forlag,
terminologi.«
og mærk kuverten SprogligEt læserbrev er nok ikke ste- 1972) bliver man henvist til
heder.
det hvor man gør detaljeret kultveilte, hvis man slår op unrede for hvordan og hvorfor ke- der kuldioxyd. Karbondioxyd
misk fagterminologi har ændret findes ikke i registret (heller
sig, men lad mig dog nævne at ikke i alternative stavemåder).
? Kære Mål og M æ l e , .
Jens Juhl Jensen vejledes blidt forbindelserne C u Q og F e 0 Der er altså nok ikke tvivl om,
men bestemt i tre læserbreve i før 1906 hed hhv. kobbertveiltc hvad ordene kulilte og kultveilte
sidste nummer af M & M med og jerntveilte. Stavelsen -rve- betyder. Så Jens Juhl Jensen lahensyn til forskellen mellem E F har som det ses ikke noget med der til at have ret i, at terminoog E Ø F , hvor han øjensynlig er tallet 2 at gøre, og det er en af logieB er klar, men om den også
kommet til at træde i spinaten. I grundene til at kemikerne i hele er "videnskabelig", må afsit svar benytter han et eksem- dette århundrede energisk har hænge af, om man mener, at
pel hentet fra kemien, idet han b e k æ m p e t netop navne som andre end fagfolk kan tale v i denskabeligt.
anfører at luftarterne C O og "kultveilte".
C 0 »...hedder i dansk termiSå er der problemet med kulSteen Hammerum
nologi hhv. kulilte og kultveilte«
H. C. Ørsted Institutet syre. Mine informanter mente
- O g herved har han trådt i spialle, at det var H C 0 , altså noKøbenhavn
naten igen. De to luftarter hedget der normalt er på væskeder carbonmonoxid og carbon- ! M e d Steen Hammerums form. Men de nævnte også, at
dioxid. Man træffer undertiden indsigelse er vi efterhånden kulsyre ofte bliver brugt om
betegnelserne kulmonoxid og nået et stykke væk fra Jens Juhl lufttarten C 0 . Selv Paul Bergkuldioxid, men betegnelsen - Jensens oprindelige artikel fra søe, bruger betegnelsen "kulsy2
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re" om både væsken og luftar- der foran st-, sp- og sc- indskudt
ten i Kemi paa en anden Maade et e- mens s- faldt bort, fx latin:
(Hirsehspi ungs forlag, 1943, scola O fransk: école, så det
f.eks. side 281). Derfor kan blev til fransk: etablir. På fransk
"kulsyre" være tvetydigt sådan er det så blevet sat sammen
som.Jens Juhl Jensen skriver, med re- som betyder 'igen';
f.eks." hvis en lægmand taler men når to identiske vokaler
med en kemiker.
støder sammen smelter de samÆndringer i videnskabelig men - på fransk - så man får: réterminologi sker ofte ved æn- tablir, og det er det vi har lånt.
dringer i hele det videnskabe- Det latinske stabilire har vi også
lige begrebssystem, som or- lånt uden om fransk i ordet stadene er en del af. F o r lægfolk bil.
har kultveilte eller kuldioxyd
m å s k e først og fremmest noget
at gøre med sodavand og med
atmosfærens sammensætning.
Lægfolk ser ikke kultveilte som
en kemisk forbindelse med relation til andre forbindelser
som f.eks. frit kul, ilt eller kulmonoxyd. Derfor spiller det ingen større rolle for lægfolk, når
videnskabelige begreber gennemgår et systemskifte. Hvis
tve- bliver til di- i é n del af systemet, så får det kun indflydelse
på andre dele af systemet for de
mennesker, som tænker i systemet og ikke i de enkelte komponenter. A f den grund vil vi
formodentlig fortsat bruge de
ældre betegnelser i sammensatte ord som f.eks. kulsyrepatroner (CO ) og kulilteforgiftning (CO) længe efter, at kuldioxyd og kulmonoxyd eventuelt er slået igennem i bredere
kredse.
CE
2

? Sprogligheder
Hvad er den sproghistoriske
grund til, at det hedder retablere
og
ikke
reetablere?
Hvornår er ordet dannet?
H. Barslund Nielsen
Randers
! Kære Barslund Nielsen.
Oprindeligt kommer anden del
af ordet fra latin, hvor det hed
stabitire, 'fastgøre'. På vulgærlatin og senere på fransk blev

or

! Tak for overvejelserne om
sanseverber. D e forekommer
interessante.
Sanseverberne
kan på rent grammatisk grundlag defineres som de verber
(udsagnsord) der kan forbindes
med den grammatiske konstruktion der hedder akkusativ
med infinitiv (navnemåde efter
genstandsled). Hertil hører så
især: se, høre og mærke (føle):
Jeg så toget køre, vi hørte dronningen tale, hun mærkede vandet blive varmere.

?

Kære Mål og Mæle.
Man kan også møde konEt par løse betragtninger i struktionen ved: opdage, skimanledning af E r i k Hansens arti- te, og ved smage og lugte kun
kel om regionalt sprog i Mål og hvis der står kan foran: hun
Mæle nr. 4, 1984. Nærmere be- kunne lugte løgene stege på pantegnet den sidste sætning i den den. De kunne smage chokolakonstruerede prøve på side 19, den smelte på tungen.
2. spalte, 2. afsnit: De smagte
Sanseverberne som de sålegode. (Det er ganske vist længe des er defineret, kan forbindes
siden - men alligevel).
med fire forskellige konstruktiFørst forekom den mig helt oner som alle har forskellig beskæv. Men så gav den anled- tydning: foruden akkusativ
ning til nogle overvejelser. M a n med infinitiv kan de forbindes
kan sige: de smager i hvert fald med en almindelig ^/-sætning.
gennemstegte, og: den smagerMens meningen med akkusativ
meget sød. H e r står smager for med infinitiv er at man i samme
sådan noget som "synes" eller tidsforløb sanser noget og for"opleves som". Ligeså med de står det samme, så betyder konbrune kager, der smager gode. struktionerne med a?-sætninEndvidere: de 5 sanseverber gerne at man på et øjeblik forkan opdeles i 3 (se, høre og står noget (af-sætningen) på
føle), der hentyder til "evner", grundlag af en sansning, som
der kun kan konstateres ved kan være en sansning af noget
hjælp af stimuli - samt 2 (smage andet på et andet tidspunkt: vi
og lugte), der har det p å samme hørte på folkets jubel at dronmåde, men desuden betegner ningen kom, vi så at toget var
"egenskaber". En hel del ek- kørt, de mærkede at det trak op
sempler myldrer gennem mit til regn.
hoved, men det er ikke helt så
Sanseverberne kan for det
let at få system i det, heller ikke tredje forbindes med et umidpå baggrund af o v e n n æ v n t e delbart genstandsled: de så lyinddeling. Findes der arbejder set, de hørte lyde, hun følte
om sanseverber, specielt nogle smerte. Og sanscverber kan for
der systematiserer og derved gi- det fjerde forbindes middelver mere forklaring end jeg i bart, dvs. gennem et forholdsøjeblikket kan mobilisere? Jeg ord (en p r æ p o s i t i o n ) med sin
har jo bare lugtet til dem; de genstand: de så på billedet, de
lugter interessante.
hørte på talen, de lugtede td
Mange hilsner, blomsterne og de smagte på maJohs. Brønnum,
Hvalsø. den.

3

Forskellen på de to sidste
konstruktioner er dels viljen,
dels tiden: den umiddelbare
konstruktion angiver det uvilkårlige, det man ikke kan lade
være med at- opfatte, og den
middelbare konstruktion angiver det vilkårlige, det man gør
med vilje; den umiddelbare
konstruktion angiver det øjeblikkelige, mens den middelbare konstruktion angiver en
proces over tid hvor der ikke
tænkes på dens grænser.
Det er nu meget interessant
at de to sidste sanseverber,
smage og lugte, sjældent bruges
ved akkusativ med infinitiv, afsætning, og med umiddelbart
genstandsled. De bruges hyppigst med det middelbare genstandsled. Det kunne tyde på at
de betegner sanser af en anden
art end de tre første. Hele vores
forståelse af omverdenen er
bundet til se, høre og mærke,
mens de to sidste sanser ingen
praktisk rolle spiller og ikke er
forbundet med vores forståelse
af verdenen.
Det samme fremgår af det
forhold at de to sidste sanseverber også betegner egenskaber.
Mens man ved de tre første sanseverber har forskellige ord for
det de sansende mennesker (eller dyr) gør, og så den egenskab
ved genstanden som personen
sanser, så bruger man ved de to
sidste de samme ord til begge
tingene: De så at det så blåt ud,
de hørte at det lød smukt, de
mærkede at det føltes glat, men:
de lugtede på det at det lugtede
godt og de smagte på det at det
smagte godt. (Læg mærke til at
der også sker sammenblanding
mellem de to forhold i synes:
æblerne synes gode, han synes
at de er gode.)
Dette er det system man kan
opstille på rent sprogligt grundlag, og selv om det ikke afspejler hvordan fysiologien er i de
forskellige sanser, så afspejler

disse forskelle at vi oplever vores sanser forskelligt, og at
sansning og forståelse er to forskellige ting som ofte følges ad,
men som kan skilles, specielt
ved lugt og smag.
OT
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Virkeligheden I flugten

I almindelig kommunikationslære beskrives kommunikationssituationen
ofte med følgende model:

MODTAGER]

Den har selvfølgelig sine fordele, men
den giver på væsentlige punkter et
helt galt billede af hvad kommunikation er; tegningen lader nemlig ane at
tekstens indhold, som kaldes M E D D E L E L S E N , er en 'ting' som man
kommer ned i en 'beholder', som kaldes K A N A L E N , og dernæst 'bærer'
fra A F S E N D E R til M O D T A G E R .
Det er indholdet ikke, tekstens indhold er en begivenhed, en proces der
forløber i tid, en situation med både
afsender, modtager og tekstens udtryk, dvs. det sorte krimskrams på papiret eller luftsvingningerne i luften.
Vittigheder er en form for tekster
hvor dette bliver helt tydeligt. Noget
er nemlig kun en vittighed hvis der er
en der har formuleret den for spøj, og
en anden der ler ad den.
V i har tidligere i Mål og Mæle beskrevet vittigheder (10. årg. nr. 1),
nærmere betegnet dem man kan kalde
dåsevittigheder,
dvs. vittigheder man
ikke kender forfatteren t i l , men som
man kan få på dåse og så servere for
andre som en reserveafsender. I
denne artikel skal jeg derfor ikke be-

skrive dåsevittigheder, men vittigheder i flugten, dvs. den slags vittigheder
som opstår i situationen som et indfald hos en af de deltagende personer.
Her vil jeg også omtale det man kalder practical jokes. Det er dåsevittigheder eller historier der for modtagerne er markeret som fantasi, men
som for ofrene fremtræder som virkelighed som de indgår i - lige indtil
pointen, således at D E gribes i flugten.

Figur og grund i
dåsevittighederne
O m dåsevittigheder sagde jeg noget
der i forkortet form kan beskrives således: E n vittighed er først og fremmest et spil om hvad der er virkeligt og
hvad der ikke er det: A l opfattelse er
rekonstruktion af s a m m e n h æ n g e n i
det man opfatter; således er det med
øjnene at se en ting, også i sanseindtrykkene at finde en figur p å en
(bag)grund som på det b e r ø m t e billede:
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Enten ser man vasen som F I G U R E N ,
og så opfatter man ikke at der er andet
på billedet. Eller også opfatter man at
figuren er to ansigter der er vendt mod
hinanden, mens det der før var en
vase nu kun er G R U N D E N . M a n kan
ikke se vasen og ansigterne samtidig.
Og man kan ikke lade være at se én af
de to figurer. Dette eksempel er et
klart vidnesbyrd om at meddelelsen
ikke alene ligger i stregerne på papiret, men også altid ligger i det personen gør ved sansebilledet når hun eller han oplever det eller forstår det.
Præcis det samme sker der ved vittigheder - og ved alle andre tekster:
modtageren kan ikke lade være med
at søge en mening med teksten, en orden i stregerne, en sammenhæng mellem delene. Modtageren vil altid
prøve at sætte teksten ind i en ramme
af sund fornuft og finde noget som er
"figuren" i teksten, mens alt det andet
som også findes i teksten, alt det u¬
udsagte, opfattes som grunden, som
igen ikke opfattes som havende realitet. Tag et eksempel:
To mænd kom en dag ud af en bodega
hvor de havde fået et par øl. Den ene
var helt skallet, og lige da de kom ud af
døren ramte en kæmpe fugleklat ham
på issen. Den anden mand blev helt
fortvivlet og blev ved med at spørge om
der ikke var noget han kunne gøre:
-Kan jeg ikke hente noget toiletpapir?
-Nej, sagde den skallede mand, det er
alt for sent, mågen er allerede V2 km
borte.
Figuren i denne historie er 'klatten på
mandens isse'. M e n det er indlysende
- men uudsagt - at der også m å være
'en stor havmåge som har sluppet
klatten'. Denne kendsgerning g ø r
modtageren, der er klat-på-issen-
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seer, af sig selv til grunden i historien,
en baggrund som så at sige ingen realitet har i og for historien, på samme
m å d e som ansigterne ikke har det for
vaseseeren, og vasen ikke for ansigtsseeren.

Pointe og paradoks
i dåsevittigheder
I historiens pointe: Nej, det er alt for
sent, mågen er allerede V2 km borte,
sker der så det at læseren tvinges til at
opgive opfattelsen af at 'klatten på issen' er figuren der har realitet , og til at
acceptere at 'fuglen som tabte klatten'
er figuren i historien og det som altså
har realitet i den fortalte verden.
Dette spil på virkelighed og forestilling er i sig selv indbagt i et andet spil
på virkeligheden som består i at det altid ved vittigheder (og al skønlitteratur) er markeret at det der fortælles,
ikke er en beskrivelse af de talendes
virkelighed, men fantasi, digtning,
noget man kunne tænke sig. Det kan
ske p å mange måder: vittighedsfortælleren kan fx sige: -Kender du den
med..., eller: -Nu skal du høre den sid-'
ste nye, eller før teksten kan der stå
Novelle eller Roman. H e r i artiklen
har jeg vist det ved at skrive Tag et eksempel: og så sætte vittigheden i kursiv. Denne meddelelse kan også ske
med finere virkemidler, fx ved at historien fortælles på dialekt, eller ved
tonefald og mimik.
Meddelelsens mening er i alle tilfælde: 'Dette er ikke virkelighed'. Problemet er nu: er selve denne meddelelse om at dette ikke er virkelighed, i
sig selv en del af det som ikke er virkelighed? I så fald er det et paradoks, for
hvis det ikke er virkeligt at det ikke er
virkeligt, så er det jo virkeligt. Modtagerne ved altså ikke helt hvordan de
skal forholde sig til det som fortælles.

I alle tilfælde må de acceptere at det
som fortælles, hvis det har indre sammenhæng, så også udgør en form for
virkelighed, omend blot i en mulig
verden.
Når så i pointen denne tekstlige virkelighed som udgør figuren i historien, viser sig blot at være den uvirkelige baggrund for den virkelige figur,
opstår der et endnu mere indviklet paradoks om hvad der virkelig er virkeligt. Vittigheder er således et spil på
modtagernes virkelighedsopfattelse og det kan de være fordi det, netop i
den revolution der i pointen sker med
verdensbilledet, bliver klart for modtagerne at virkelighedsopfattelsen
ikke var en del af teksten, men noget
som de selv mobiliserede for overhovedet at forstå teksten, og selv lagde
ind i den. Det bliver også klart at 'virkelighed' er noget relativt. Ordene i
historien er de samme, men de kan som stregerne p å billedet - enten opfattes som én figur eller som en anden,
men ikke som dem begge samtidig, og
, så er det jo ikke til at vide hvad der virkelig er virkeligt: virkeligheden eller
tekstens virkelighed.

Vittigheder i flugten
Som det sidste bevis for at kommunikationsmodellen med kasserne er
vildledende, kan det nævnes at vittigheder slet ikke er vittigheder så længe
de er skrevet ned og ikke fortalt. Latteren kommer kun i den mundtlige situation, hvor modtageren ikke blot
kommer igennem hvad der tidligere
er beskrevet, men også forstår at afsenderen har haft den hensigt at det
skal gå således og nu kontrollerer om
det lykkes. Denne hensigt kommer
lettere igennem i en situation ansigt til
ansigt end gennem papir, for modtageren ved at afsenderen gennem papi-

ret ikke kan høre latteren, og så er der
ikke nogen grund til at producere den.
Noget lignende gør sig gaddende
ved dåsevittigheder sammenlignet
med vittigheder i flugten. Meget mere
end af de hengemte dåse vittigheder
bliver der leet af vittigheder som falder en af deltagerne ind i løbet af en
samtale, og som rammer nogle ø m m e
punkter i flugten. D e virkelige vittigheder er flugtvittighederne. Her kommer et par eksempler; jeg genfortæller situationerne; det ligner dåsemad,
men det er dybfrost:
1) Ved et kursus for blandet personale
på et hospital diskuterer man hvilken
rolle situationsfornemmelse hos personalet spiller. En portør resumerer diskusionen ved at sige:
- Det betyder at man skal stikke fingeren i jorden før man siger noget.
En anden portør falder ind: - jammen,
så skal du jo ned i haven hver gang du
siger noget!
LATTER.
En sygeplejerske: - Han kan jo have en
urtepotte med op.
MERE
LATTER.
En anden sygeplejerske: - Man må
ikke have jord på stuerne.
Anden portør: - Det er derfor Johannes (første portør) altid har hue på.
BEHERSKET
LA TTER.
Overlægen: - Han kan bare stikke fingrene i ørerne.
OVERVÆLDENDE
LATTER.
2) Ved en forhandling mellem universitetet og de bevilgende myndigheder i
undervisningsministeriet siger prodekanen fra universitetet:
- Forpligtelse og ressourcer må følges
ad.
Hvorpå lederen af den ministerielle delegation svarer: - Og omvendt!
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BEHERSKET
LET BITTER
LATTER OGSÅ FRA
UNIVERSITETSFOLK.
3) Ved et møde blandt universitetsfolk
om sprogvidenskabelig forskning i
Danmark, fortæller en deltager om et
forskningsprojekt
hvor man har
undersøgt dialektforholdene i Hirtshals. Han siger:
- Der er ikke nogen problemer med dialekter i Hirtshals fordi lærerne i meget
høj grad -1 MEGET HØJ GRAD - rekrutteres blandt vendelboer. Og det er
iøvrigt også tilfældet i de hollandske
kommuner hvor vi har de samme forhold.
En anden deltager i mødet, den eneste
som er ingeniør og ikke en af sprogvidenskabsfolkene:
- Der er de også vendelboer?
KÆMPELATTER.
Som man kan se, er det ikke vittigheder jeg her fortæller, men optegnelser
om historiske begivenheder som kan
karakteriseres som situationer hvor
der blev lavet vittigheder i flugten.
Det er nu påfaldende ved disse historiske beretninger at de ikke er så morsomme, eller i det mindste at de er
morsomme på en anden m å d e end regulære dåsevittigheder og virkelige
flugtvittigheder. Hvad er nu grunden
til at en beretning om en flugtvittighed
ikke er en dåsevittighed? O g hvordan
kan det være at der var så meget latter
i situationen, uden at særlig megen
smag derfra kan føres med over i referatet?

Pointen i flugtvittigheden har præcis samme virkning som i dåsevittigheden: pointen bytter om på figur og
grund og viser at emnet for den foregående samtale ikke var virkeligt men
tvetydigt og ækvivokt. 1) handler således ikke (blot) om a) situationsfornemmelse, men også om b) hvem der
har jord i hovedet; 2) handler i virkeligheden ikke (blot) om a) at universiteterne skal have flere bevillinger,
men også b) om at de skal bestille noget mere, og 3) handler i virkeligheden ikke blot a) om sprogvidenskabens landvindinger, men også om b)
lidt for selvbevidste sprogvidenskabsfolk.
Det er vigtigt at indse at b-meddelserne hele tiden har ligget uudtalt i
baggrunden af den for de fleste deltagere virkelige samtale om a-emnerne.
Pointen, som er følgende replikker: 1)
Han kan bare stikke fingrene i ørerne,
2) Og omvendt! 3) Der er de også vendelboer?, opfattes af alle deltagere
som noget der er markeret som ikkevirkeligt, her især med stemmeføring
og mimik, og det medfører det samme
rammeparadoks som i dåsevittighederne.
Tilsammen skaber disse to paradokser så det mere indviklede paradoks om hvad der virkelig er virkeligt,
men i flugtvittighederne er det så meget mere paradoksalt for deltagerne,
fordi det ikke er den tekstlige virkelighed der er på spil, men deltagernes
egen virkelighed - lige til dette sekund.

Kræfterne i situationen
Virkeligheden i flugtvittigheder
Det ser ud til at mekanismen i flugtvittigheder er den samme som i dåsevittigheder, og at grunden til latteren i
første omgang også er den samme.
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Grunden til at referatet af den historiske begivenhed ikke er nær så
morsom for læserne, ligger nok i det
forhold at de kræfter der for deltagerne i situationen uudtalt, men ef-

fektivt er bestemmende for hvad der
sker, kun i meget fortyndet form kommer igennem referatet.
Jeg har med stillingsbetegnelserne
antydet at der i en diskussion under et
kursus på et hospital hvor alle kategorier af ansatte deltager, er temmelig
store problemer med hakkeorden og
magtpyramide; har portører og rengøringsassistenter lov til at sige lige så
meget som oversygeplejersker og
overlæger? Hvem bestemmer hvilke
beslutninger der skal tages? Det er et
problem for deltagerne hvorledes de
skal indordne sig i en ny hakkeorden,
med en anden rækkefølge.
Vittigheder som de refererede i 1)
(der er jo flere i samme referat) har
alle som funktion at afprøve grænserne for en ny hakke- og verdensorden . Første portør betoner sin ret til at
snakke med om hospitalets problemer
ved den bevidst billedlig udtryksmåde. Anden portør markerer med sin
replik at første portør ikke skal tro at
han er noget. Første sygeplejerske
spiller samme spil som første portør
og anden sygeplejerske vil på præcis
samme m å d e som anden portør fortælle hende at hun ikke skal stikke
snuden for langt frem; hvorefter overlægen sætter tingene p å deres gamle
plads: dem med jord i hovedet skal
ikke blande sig (de skal blande sig
uden om ved at stikke fingrene i ørerne, som en af de tre b e r ø m t e aber).

at samtaleparternes forhold til hinanden. Vittigheden vender op og ned på
figur og grund og gør det virkelige
uvirkeligt og det uvirkelige virkeligt.
Og den baggrund som pludselig rykkes frem i forgrunden har næsten altid
med magt, hakkeorden og dominans
at gøre: hvem kan sætte hvem på plads
- uden at gøre situationen mere belastende end den behøver at være - for
det er jo stadig morsomt.

Det er karakteristisk for alle de tre
refererede eksempler at der er stærke
kræfter og vitale interesser på spil i de
situationer der i flugten gribes i vittighederne. Som regel har vittighederne
. den funktion at vise at der bag den virkelighed som er emnet for samtalen i
situationen, er en anden virkelighed,
nemlig den virkelighed som udgøres

Denne virkelighedsfordobling virker for alle de tilstedeværende som en
enorm bevidsthedsudvidelse og derfor som noget meget tilfredsstillende.
Også for dem der m å affinde sig med
at få den nederste plads i hakkeordenen, nemlig første portør. Det er jo
nemlig også ham der har spillet op til
det hele, og på sin vis har vist behov

Latteren i situationen
Når sådanne vittigheder i situationerne vækker megen latter, er det
ikke fordi der er vitale interesser forbundet med dem, interesser som er
bestemmende, men uudtalte og derfor i baggrunden som uvirkelige.
Når vittigheden - i modsætning til
andre alvorlige udslag af hakkeorden:
reprimander og udskæld - for deltagerne er morsomme, hænger det sammen med den midlertidige ophævelse,
eller rettere fordobling eller tredobling der sker af virkeligheden. Han
kan jo bare stikke fingrene i ørerne
handler om tre forskellige ting som på
en gang alle er virkelige og uvirkelige:
a) hvor vigtigt det er for en portør med
situationsfornemmelse i omgang med
patienterne, b) hvem der er kloge og
dumme, og c) hvem der scorer hvilke
point i den øjeblikkelige situation og
derved forandrer hakkeordenen.
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for at få afklaret sin rolle i situationen
og på hospitalet. Bevidsthedsudvidelse er det tilfredsstillende.
Latteren kommer af overraskelsen,
den pludselige vending, at noget der
tilsyneladende handler om det ene, i
virkeligheden også handler om det andet, den positive skuffelse af forventninger om hvad der vil ske, fryden ved
pludselig at opdage dobbeltbunden i
virkeligheden.
Når dåsevittighederne for læserne
nok forekommer morsommere end
referatet af flugtvittigheder.ne, skyldes det netop at jeg ikke har markeret
før referatet af situationerne med
flugtvittigheder, at der var tale om noget der ikke var sandt, en historie,
fantasi. Tværtimod, jeg markerede at
der nu var tale om en sand beretning
om nogle virkelige begivenheder. Således er det ikke læsernes virkelighedssopfattelse der er på spil, men

kun virkeligheden for de personer der
fortælles om.
Der er således ikke lagt op til at læserne skal identificere sig med personerne og opleve hvad de oplever, kun
at de skal følge med og forså hvad jeg
vil med det. Dåsevittighederne er omvendt markeret som uvirkelige, men
mulige, således at læserne kan identificere sig med personerne og mobilisere de samme forventninger som personerne i historien, fx de forventninger som den skallede mand har i historien om havmågen.

PracticaS jokes
E n meget effektiv form for komik er
den hvor en person fortæller en vittighed, markeret som fantasi, og så lader
en af tilhørerne optræde inde i den, så
fantasien omslutter virkeligheden.
Det er det der kaldes practical joke.
Her er et eksempel:

Den 2. portør fra kurset på hospitalet,
fortalte ved middagen den næstsidste
aften følgende historie: Jeg havde en
drøm i nat, men jeg vågnede pludselig
op. Jeg drømte at jeg var død og korn
op til Sankt Peter. Jeg spurgte om jeg
måtte komme ind og Sankt Peter sagde
at jeg først skulle bestå nogle prøver.
- Kan du se den ø dernede?
- Ja, det er Bornholm.
- Kan du se den skov?
- Ja, det er Almindingen.
- Godt hvis du kan fælde den skov med
en neglefil, så skal du nok komme ind.
Jeg for ned, og det lykkedes mig også
at fælde den skov. Så kom jeg op til
Sankt Peter igen og han sagde:
- Det var flot. Kan du se den ø?
- Ja, det er Sjælland.
- Kan du se den sø?
- Ja, det er Arresø.
- Hvis du kan tømme den med en teske,
så kan du komme i himlen.

Jeg sprang ned -jeg var jo alligevel død
- og det lykkedes mig faktisk at tømme
hele Arresø med en teske. Da jeg så
kom op til Sankt Peter 3. gang, sagde
han:
- Nå, Morten, så mangler du kun én
opgave, så skal du nok komme i himlen: Kan du se den bygning dernede?
- Ja, det er hospitalet.
- Godt, kan du se den mand? (ogsåpegede historiefortælleren
på overlægen
ved bordet)
- Ja, det er overlægen.
- Hvis du med ord kan få ham til at give
snaps til frokosten i morgen, så kommer du i himlen.
Så stod det vist 2-1 til p o r t ø r e r n e . O g
vi fik alle sammen snaps til frokosten
næste dag.
Til sidst et fortvivlet forsøg på at lave
en practical joke med læserne:

Kommunikationsmodellen
Som man kan forstå, kan man umuligt
forklare dette spil om hakke- og verdensorden med en model som den
med 'indholdet' i 'kassen' der 'bæres'
fra 'afsender' til 'modtager'. Der skal
en helt anderledes dynamisk kommunikationsmodel til at gøre rede for den
slags ting. Kommunikation er noget
der foregår i flugt, og man kan kun i
særlige tilfælde ramme det i flugten.
Derfor er indholdet eller meddelelsen
ikke en ting, men en proces. Man kan
ikke beskrive meddelelsen som en
ting, man kan fastfryse et billede af
den, men billedet er ikke bevægelsen;

man kan skyde kommunikationen
ned i flugten, og så er der til gengæld
intet tilbage af den. Dette billede af et
moment i kommunikationen kan beskrive hvilke sider kommunikation
består af, og det kunne fx være følgende:
Kommunikation består af situationer hvor mindst 5 faktorer har indflydelse samtidig på hvad der sker: afsenderen, modtageren, sagforholdet,
kanalen og sproget. Hvor indflydelsen fra disse 5 faktorer skærer hinanden, der kan man få et glimt af hvad
kommunikation er. Det hele kan tegnes som et pentagram således:
Ole Togeby
f. 1947, lektor i dansk
sprog, Københavns
Universitet.

Kan man købe et ord?

Spørgsmålet kan måske lyde absurd,
men ikke desto mindre er det helt relevant.
Svaret er ja.
I Danmark har ca. 100.000 ord i dag
en ejer, der har eneret på en nærmere
angivet brug af ét eller fiere ord. Det
er en ret, som ejerne har købt til markedsføringen af varer og tjenesteydelser, og ordene er blevet til navne på
disse varer og t jenesteydelser. M a n siger også om et ord, der er blevet købt,
at ordet er et registreret varemærke.
Nogle af disse ord kan man finde i
bl.a. Nudansk Ordbog. Det drejer sig
fx om primus, albyl og mærkat.
Når et ord eller en sentens (fx ... tør
hvor andre tier, leverandør til det danske folk) er blevet registreret som var e m æ r k e , er det ensbetydende med,
at ingen andre end indehaveren må
benytte det pågældende ord om den
eller de varer, som ordet er registreret
for.
Retningslinierne for denne ret til at
købe ord er beskrevet i varemærkeloven af 1959: » E r hver v sdrivendc kan
opnå eneret til at benytte varemærker
som særlige kendetegn for varer eller
arbejds- og tjenesteydelser, de tilbyder i deres virksomhed (varemærkeret)«.
Et varemærke kan enten fremstå
som figurmærke, dvs. et grafisk udformet logo, eller det kan fremstå som et
o r d m æ r k e , dvs. et ord eller en sentens
karakteriseret ved sin stavemåde og

udtale og ikke ved sin grafiske udformning.

Mærkat er købt
Når et ord er blevet registreret for en
bestemt vare, har det altså samtidig
fået en ejer.
Et eksempel er ordet mærkat, som i
1931 blev registreret for små, selvklæbende mærker, der bruges til at sætte
på fx breve. I princippet må ingen benytte det ord om små klistermærker
uden at mene netop dem, der fremstilles hos firmaet Bording på Tagensvej
i K ø b e n h a v n . Firmaet skal så til gengæld hævde sin eneret til brugen af ordet ved at gøre indsigelse, såsnart nogen krænker ejendomsretten.
Hvis indehaveren undlader at gøre
opmærksom på sin ret, så mister han
den, og ordet bliver frit, så at sige.
Ejendomsretten til et ord registreret som varemærke er dog begrænset
til én eller flere varer eller varegrupper. Derfor kan et kendt ord og fællesnavn som mars godt anvendes om
både chokolade og fx sko, ligesom
mærkat sagtens kan anvendes som
navn på fx beklædning, hvis Bording
vel at mærke ikke også har købt denne
varegruppe med.
1 varemærkeloven er varer og tjenesteydelser nemlig inddelt i varegrupper, og ansøgeren skal angive, hvilke
varegrupper han ønsker sit ordmærke
registreret for.
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4500 ord registreres hvert år
I Danmark bliver der anmeldt ca.
7.000 varemærker til Patentdirektoratet hvert år. Heraf bliver de 4.500 registreret. T i l sammenligning var tallene for 1968 ca. 5.000 anmeldte mærker og 3.500 registrerede. Der findes
ingen statistik over, hvor mange af
disse mærker der er ordmærker, men
en undersøgelse, som jeg foretog i efteråret 85, viser, at o r d m æ r k e r n e udgør ca. 39% af årets anmeldte varemærker.
Det er Patentdirektoratet, der afgør, om et varemærke kan registreres
eller ej, og registreringen finder først
sted, når bl.a. konkurrenterne har
haft lejlighed til at gøre indsigelse.
Retten til et varemærke gælder ikke
for tid og evighed. Den skal fornyes
hvert tiende år, og en del mærker glider automatisk ud af Patentdirektoratets kartotek. Således slettes ca. 3.000
varemærker årligt, og i øjeblikket findes der i følge Patentdirektoratet ca.
100.000 registrerede varemærker.
Hvis man bruger tallet fra min undersøgelse, så svarer det til, at 39.000
af de 100.000 varemærker er ordmærker.
Enkelte er meget gamle. Det gælder premier, der blev registreret for
knivsmedevarer i januar 1894, salamander, der blev registreret for bl.a.
kemiske produkter, håndværktøj, v i denskabelige apparater og byggematerialer i 1895, og det gælder viella,
der i 1897 blev registreret for vævede
stoffer.

Få varenavne i ordbøgerne
1 forhold til vort samlede ordforråd er
det et meget stort antal ord, der således er registrerede som navne på varer og tjenesteydelser. (Nudansk
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Ordbog indeholder til sammenligning
60-70.000 ord).
Imidlertid er der ikke så mange af
de registrerede ordmærker, som har
interesse for den almindelige sprogbruger, og kun få af dem har fundet
vej til de gængse ordbøger.
E n del af o r d m æ r k e r n e er kendte
ord brugt i en ny sammenhæng, fx
Børsen om et dagblad. Ingen får i
princippet lov til at registrere et ord,
der er identisk med varen og beskriver
den. Der er således ingen, der får lov
til at kalde sine havregryn for Havregryn - med ret til at forbyde andre at
bruge ordet.
Langt de fleste ordmærker består
dog af nye ord, der afviger så meget
fra vores danske sprogbrug, at de ikke
vedkommer os som andet end det, de
er - nemlig betegnelser for en ganske
bestemt vare. M e d mindre man har
kendskab til varen, har navnet ikke
interesse som ord betragtet.
Dette forhold kan fx aflæses af, at
kun 33 sådanne registrerede varenavne er med i Dansk Sprognævns
nye retskrivningsordbog, der udkommer i september-oktober 86.
Når ordene er kommet med i Retskriv ningsordbogen, er det netop udtryk for, at de er blevet relevante for
den danske sprogbruger.
Det er ord som antabus, bakelit,
bladan, dralon, eternit, frisbee, mærkat, ylette og yoyo. A l l e er de ord, der
oprindelig var varenavne, men som
efterhånden har udviklet sig til at
blive mere end det. De har fået generisk værdi, dvs. de er blevet fællesnavne, og er hver især blevet til en betegnelse på en hel varegruppe.
Det kan også siges på den m å d e , at
der her er tale om ord, der begyndte
tilværelsen som navne uden reference
til noget kendt , men som siden er ble-

