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Tænk før du taler

Sprogligheder . .

Man får et helt nyt forhold til sproget når man efter
en halsope ration bliver stum og kun kan tale ved
hjælp af en taleventil.
Side 7

Tænk før dy taler
Nu får vi fred! . . .
Hjernens sprog .

Fred med Frej

Heller og Også .

I de sidste numre af Mål & Mæle har man diskuteret: den
hedenske gud Frejs eventuelle overlevelse i jyske dialekter. Denne gang udtaler hele tre sprogforskere sig om sagen, og Frej bliver meget effektivt manet i jorden.
Side 11

Manipulation . . .
Koks i
kommakassen .
Find fejlene! . . . .

Hjernens sprog
I de senere år har der blandt forskere fra forskellige områder været stor interesse for menneskets hjerne, dens
indretning og funktion. En læge og en sprogforsker skriver om nogle eksperimenter og nye opdagelser som har
øget vor viden om hjerne, tænkning og sprog. Side 14

Forudsætninger, underforståelser
og bondefangeri
Det er ganske utroligt hvad der kan udtrykkes ved hjælp
af abstrakte småord. Læs om de komplicerede regler for
brugen af heller og også.
Side 21

Kommaer
Der findes to korrekte kommaer i dansk: Det grammatiske komma, som bruges i tysk og alle østeuropæiske
sprog, og pausekommaet, som bruges i norsk og svensk
og fx i engelsk, fransk, spansk og italiensk. Artiklen om
kommaerne lægger et godt ord ind for pausekommaet.
Side 29

ivad er fremmede ord? Det er
Culturens Gesandter. De have bragt,
fra Land til Land,
Christendommen,
den
gjenopvaagnende Videnskab,
Konsten, Industrien. (...) De fremmede Ord repræsentere Culturen,
Dannelsen, der altid er Cosmopolit.
Israel Levin (1810-83)

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 d e t Send brevet til:
G E C GAD
Vimmelskaftet 32
1161 Kbh. K.
og mærk kuverten Sproglig-

? Kære O l .
I Mål & Mæle nr. 3 1985 besvarede du Ib Johnsens spørgsmål
" E r man ved at u d d ø ? " bl.a.
med følgende: "...jeg tror ikke
at man taber.. .det gør da heller
ikke sproget fattigere, at man
også kan bruge du i ny og n æ . . .
Derfor tror jeg ikke at du nogen
sinde vil udkonkurrere man."
D a jeg dengang selv havde
gjort samme iagttagelse som Ib
Johnsen, begyndte jeg systematisk at notere mig brugen af
man og du, specielt i tv-udsendelser.

leg er ked af at m å t t e sige det,
men du er i mellemtiden blevet
helt dominerende - det er næsten som om man er et glemt
ord. Prøv selv at lægge m æ r k e
til det (men lad være med at bem æ r k e noget om det til dem, du
ser fjernsyn med - min kone
tror nu kun det er den slags jeg
h ø r e r efter, fordi jeg giver et
grynt, hver gang der kommer et
meningsløst du).
Venlig hilsen

Mogens Rud
Lyngby

! K æ r e Mogens R u d .
Tak for brev om man. Jo, det
kan godt være at det i tv-avisen
er du der dominerer når der
menes 'man'; men kunne du
t æ n k e dig at du brugte du på
skrift? M e d skrift skal du ikke
forstå nedskrevne replikker,
kun den skrift som går direkte
fra skriveren til læseren. Det
kunne du vist ikke, i hvert fald
ikke hvis du har opfattet at jeg i
dette svar er utidig personlig.
Sammenlign: kunne man tænke
sig at man brugte du p å skrift?
M e d skrift skal man ikke forstå
nedskrevne replikker, kun den
skrift som går direkte fra skriveren til læseren. Det kunne
man vist ikke, i hvert fald ikke
hvis man har opfattet at jeg i det
svar er utidig upersonlig. D e r er
derfor efter min mening ikke
nogen som helst fare for at man
skulle være ved at u d d ø .
N u har du faktisk i dit brev
brugt <i« = 'man' på skrift, i
hvert fald så det kan opfattes
som 'man': men lad være med at
bemærke noget om det til dem,

du sei liiftisvn med - min kone
trot kun di t er den slags jeg hører ejtei , og oven i købet om
enhvei al en gruppe som du
selv, taleren, h ø r e r t i l , hvad jeg
h æ v d e d e at man ikke b e h ø v e d e
at g ø r e ; sammenlign: men man
skal ikke bemærke noget om det
til dem, man ser fjernsyn med min kone...
Forestil dig at du som læserb r e v s r e d a k t ø r pludselig i et
brev læser at en der synes du er
meningsløst, selv bruger det; så
kan du ikke rigtig beslutte dig
til om du vil opfatte at han gør
den slags med vilje eller ej. D u
holder lav profil og laver fredeligt grin med det, så går du i
hvert fald ikke i vandet på det
der kunne være at han gør grin
med dig.
1 alle tilfælde er din sætning
ikke et modeksempel på min
formulerede
regelmæssighed
om umuligheden af du = 'man'
på skrift. For man kan jo godt i
mere uformel skrift bruge bydeform (imperativ) om den generelle læser; bydeform har
nemlig den fordel (som det engelske you) at den er ufølsom
overfor ental eller flertal. Skal
man så sidenhen vise tilbage til
grundledet (subjektet) for byde formen, kommer man i vanskeligheder, for der kan ikke
henvises med man, og der skal
vælges mellem du og /. På den
m å d e kan selv en inkarneret
c/u-foragter blive tvunget til et
du - selv på skrift. M e n det er jo
kun en af de fælder som sproget
har lagt for en. (Så jeg er stadig
i tvivl om du anbragte dette du
med vilje i dit brev).

Jeg lavede i to afsnit før dette
endnu en lille du-prøve.
Jeg
holdt et helt afsnit i du-form,
selv om det alene handlede om
mine egne erfaringer. V a r den
til dig, Mogens R u d , eller var
den også til alle de andre læsere? M e d andre ord: V a r det
du = 'man', eller var det du =
'jeg', eller var det du = 'hvis du
var mig'? Jeg har svært ved at
læse det anderledes end det sidste, du = 'du hvis du var mig'.
O g hvad siger I andre læsere,
var I med i det afsnit?
Det er i det hele taget bemærkelsesværdigt at vi med stor sikkerhed forstår hvad ord som
man, og du henviser t i l . Man
kan nemlig dels henvise til et
menneske eller mennesker i al
almindelig: Det gør man ikke,
dels til taleren, specielt kendt
fra Gustav Wieds Tummclumsen: Man vil ingenting ha' før
man bli'er færdig, har man jo
sagt, dels til den tiltalte: Jeg synes man har set lidt forknyt ud i
den sidste tid. O g du kan åbenbart henvise dels til den tiltalte,
Nu har du i dit brev brugt...,
dels taleren, som
læserbrevsredaktør kan du ikke beslutte
dig..., og dels mennesker i al almindelighed, prøv ikke at sige
det til dem du ser fjernsyn med.
Grunden må være at det til en
vis grad er overflødigt at træffe
et valg på dette sted. D e r skal
bare udfyldes en plads, fx for et
grundled, og n å r man skal
bruge et pronomen, kan man
ikke undgå at vælge, fx mellem
du og man; men valget er allerede truffet andre steder, og det
kan ikke mis forst aes ligegyldigt
hvilket et af de to man vælger.
E n af m å d e r n e valget allerede
er truffet p å er den at det af den
øvrige tekst fremgår at taleren
er inkluderet i den kategori af
mennesker som ordet du henviser til, fx: at du som læserbrevsredaktør pludselig i et brev læser. ..

M e n når jeg i den sætning anvendte du = 'du hvis du var
mig', fik jeg jo en vis tillægsgevinst, nemlig at gøre det mere
interessant for dig, Mogens
R u d ; jeg p r ø v e d e at tvinge dig
til at leve dig ind i min situation,
hvor jeg var usikker på om du
lavede grin med mig.
Derfor kan du ikke, Mogens
R u d , hævde at du er meningsløst, det er overflødigt, men
ikke meningsløst, og giver trods
alt en sidegevinst.

or
?

Kære Mål & Mæle!
Hvordan kan O T i Mål &
Mæle 2/86 side 4 afsnit 2 påstå,
at smags- og lugtesans 'ingen
praktisk rolle spiller og ikke er
forbundet med vor forståelse af
verdenen'? A t smag og lugt
også betegner egenskaber er en
søgt forklaring, uden hold i virkeligheden.
I øvrigt savner jeg af og til et
semikolon i jeres tekster, er det
gået helt at brug? Side 3 afsnit 1
skriver O T : 'Tak for overvejelserne om sanseverber. D e forekommer interessante.' Jeg formoder, at det er overvejelserne
der forekommer interessante.
D e r i m o d er I flinke til at
bruge accenter over 'e'. Det er
mit indtryk at de kun bruges af
etablerede skribenter i det højere skoleridt, men afvises af
menigmand;
sandsynligvis
fordi de virker fremmedartede.
Hvis dette fortsætter vil I så
fastholde dem?
Venlig hilsen
Bendt Nordentoft
Tranekær
! K æ r e Bendt Nordentoft.
Ja. hvordan jeg kunne påstå at
smags og lugtesans 'ingen rolle
spiller og ikke er forbundet
med vores forståelse af verden",
ved jeg faktisk ikke, jeg gjorde
det bare. Det jeg mente var dette: det sker ofte at vi ved at se,

kan få en forståelse af en del af
verden, som er en helt anden
del end den man ser p å . M a n
kan godt af k ø r e p l a n e n se at toget er k ø r t , selv om man jo
umuligt kan se (og derfor heller
ikke kan sige) toget være kørt.
D e r i m o d forekommer det
kun sjældent at jeg ved at lugte
eller smage får forståelse af en
del af verden, som er en helt anden del end den jeg lugter eller
smager. Lugt elier smag er sjældent b æ r e r af et beskrivelsessystem, jf. artiklen om hjernens
sprog side 14.
M a n kan se (og derfor sige)
ting foregå i tid; derimod kan
man kun sjældent lugte (og derfor kun vanskeligt sige) noget
foregå i tid. H v o r n å r har du
sidst lugtet en hund gå forbi, eller bøffen blive stegt? H v o r n å r
har du sidst smagt en kransekage blive bagt. eller lovprisningen af en menu blive overdrevet?
Det er ret interessant her at
overveje om det er sproget der
sætter grænser for hvad vi kan
sige. M e n efter min mening er
det helt indlysende at syn og hørelse, b å d e i virkeligheden og i
sproget, har en helt anderledes
tæt forbindelse til forståelse,
end smag og lugtesans, der for
mennesker n æ r m e s t er overflødigt luksusudstyr der har med
fornemmelser og følelser (og
erindring) at g ø r e , men ikke
med forståelse.
Jeg har ikke sagt at smag og
lugt betegner egenskaber, det
jeg forsøgte at udtrykke, var
dette: udsagnsordene smage og
lugte betegner b å d e det mennesker og dyr gør: hun smagte
suppen, de lugtede cigaren, og
det de sansede genstande gør:
suppen smagte (godt), cigaren
lugtede. Det kan man ikke med
udsagnordene se og høre: trommen hørte, farven så. For mig er
det et tydeligt eksempel p å det
samme f æ n o m e n , nemlig at
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F
smags- og l u g t e o m r å d e t ikke er
nær så differentieret og udviklet som syns- og hørelsesområdet, b å d e i virkeligheden og i
sproget,
V i gør hvad vi kan for at
bruge semikolon hvor det er
passende, dvs. hvor to helsætninger h ø r e r sammen til en
større meningsenhed. men p å
på den anden side er for store
og vægtige til kun at være adskilt med et komma, fx: Man
kan se (og derfor sige) ting foregå i tid; derimod kan man kun
sjældent lugte (og derfor kun
vanskeligt sige) noget foregå i
tid. Efter moden overvejelse
her bagefter finder jeg stadig at
der ikke burde være semikolon
i det eksempel du citerer fra
mig: Tak for overvejelserne om
sanseverber. De
forekommer
interessante.
Hemmeligheden
er jo netop at sætningerne ikke
h ø r e r sammen til en meningsmæssig enhed; den anden sætning er kun lavet som et eksempel p å det svaret handler om.
M e n det er rigtigt, semikolon
bliver brugt mindre og mindre,
og det er en skam. M a n kan aflæse det p å skrivemaskinernes
tastaturer. Tidligere kunne
man skrive det som et lille bogstav, nu skal man trykke p å
skifteknappen til store bogstaver for at skrive et semikolon,
og det nedsætter hyppigheden.
Accenttegnet, den franske
accent aigu, er efter Retskrivningsordbogen, den nye lyseg r ø n n e , kun et hjælpemiddel til
at forebygge
misforståelser;
man er ikke - som der står tvunget til at bruge accenttegn.
Dette er egentlig ikke noget
nyt. Allerede b e k e n d t g ø r e l s e n
om retskrivningen fra 1892 siger udtrykkeligt at accenter aldrig er obligatoriske! M a n markerer med accenttegnet at stavelsen er trykstærk, og tegnet
er således u d m æ r k e t til at
skelne mellem en og én, mellem
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der og dér. Det er nok rigtigt at ! K æ r e Helle Steffen.
det ikke er alle sprogbrugere M a n kan slå op i K r . M i k k e l der bruger accenttegnet; man- sen: Dansk
Ordfojningslære,
ge, også folk der mener at de (1911) 1975. D e r kan man se at
kan stave, bruger i stedet dob- ordet nogen med flertalsformen
belt e. Det har dog ikke været nogle kan have forskellige betilladt, hverken i den m ø r k e - tydninger: 1) nogen = 'en vis', i
g r ø n n e eller i den lysegønne ud- denne betydning næsten altid i
gave
af
Retskrivningsord- flertal: det er nogle smukke stole
bogen. Endelig er der mange du har, 2) nogen = 'en eller ander slet ikke markerer forskel- den', han har noget stort for,
len på alle og allé, på arme og indbyd nogle gode venner, 3)
armé.Det er som regel folk der nogen ='adskillig', om hans
heller ikke skelner mellem i og fødselsår er der nogen usikker/ , mellem de og De. Det kan hed, og endelig 4) nogen ='novære meget svært at læse tekster gen overhovedet' og flertalsforaf folk der ikke bruger disse ud- men (som det jo skal være tier
tryksmidler, så det er dumt af lægger sig til æbler) er nogen.
dem ikke at gøre det.
M a n kan også udtrykke det såM a n kunne selvfølgelig mene ledes at nogle betyder 'flere end
at det er udenlandsk, mens é n ' , mens nogen betyder 'flere
dobbelt e ved vi er dansk. M e n end n u l ' . Det kan man læse om
det er ikke rigtigt, hvor bruger i E r i k Hansen: Noget om intet i
vi ellers fordobling af et bogstav At færdes i Sproget (1975).
til at vise stærkt tryk? D e n naturlige tolkning af vokalfordobling v i l være at vokalen er længere. Så jeg synes at valget i
Retskrivningsordbogen er udmærket.
OT

? T i l Mål & M æ l e .
J e g vil gerne bede D e m hjælpe
mig med et lille sprogligt problem, som er dukket op for min
bekendt og mig. Jeg vil belyse
det med et eksempel:
1) D e r er nogle æbler p å
træet.
2) D e r er ikke nogen æbler
på træet.
Jeg mener, at der i sætning 2
ikke kan bruges anden form
end nogen. Det siger derimod
min bekendt, at man godt kan.
Jeg har forsøgt at finde en
grammatik, som fastslår hvilken sprogbrug, der er acceptabel, men det er ikke lykkedes
mig. M o n D e kan hjælpe mig
med det?
Venlig hilsen
Helle Steffen
Dragør

OT
? T i l Mål og Mæle.
F ø l g e n d e er taget fra en studentereksamensopgave
i
samfundskundskab:
3.a. G i v en karakteristik af den
ideologiske
grundholdning i bilag D .
b. M e d udgangspunkt i b i lag D skal du diskutere
hvilke s a m f u n d s ø k o n o m i ske og fordelingsmæssige
konsekvenser, som en reduktion af den offentlige
sektor kan m e d f ø r e .
Selv om overgangen fra det foreløbige grundled der i spørgebisætninger til det relative pronomen som kun er kulminationen af en lang udvikling, der
begyndte med det "forkerte"
komma foran der og førte til, at
e f t e r h å n d e n alle gymnasieelever er overbevist o m , at der foreligger en relativ bisætning inden for en spørgebisætning,
mener jeg som fremmedsproglærer, at der m å være grænser
for, hvad man kan tillade som

korrekt sprog ud fra et popularitetskriterium. Det er ved at
blive umuligt at få eleverne til
at indse, at de med denne opfattelse skaber en uafsluttet spørgebisætning, som på alle andre
sprog (end dansk?) fører til
uforståelige
komplikationer.
Skal de officielle myndigheder
nu til at give formuleringen det
blå stempel? Mange dansklærere er allerede ligeglade med
denne udvikling, for "sådan siger og skriver man j o " . Skal
man virkelig slet ikke være kritisk over for nyskabelser, og er
min indvending kun udtryk for
hovmod jfr. Mål og Mæle nr. 1
1986 s. 13? H v a d mener "brevkassen"?
Venlig hilsen
K. Oesterhelt
Herning

matisk komma, men samtidig
nægter at lære grammatik - og
dette gælder i høj grad også
d a n s k l æ r e r n e ! På den m å d e er
kommateringen hos de fleste
degenereret til tom rutine med
at sætte komma foran hvilket
som helst at, der eller som.
Læg i øvrigt m æ r k e til at det
ikke er det ringeste kompromitterende at sætte forkerte kommaer på den m å d e . Bruger man
derimod korrekt og konsekvent
pausekomma i et læserbrev eller en avisartikel, kan man være
sikker på at blive anfaldet med
forbitret hån . Også Mål & M æ les redaktion modtager undertiden s å d a n n e protester. Se
også artiklen " K o k s i kommakassen" i dette nummer.
M e n altså: Intet blåt stempel
til idiotkommaet!
/•//

! K æ r e Oesterhelt
Kommaet mellem konsekvenser og som er ubetinget forkert.
Kommaet skal stå hvor bisætningen begynder, nemlig foran
ordet hvilke.
Det forkerte komma foran
der og som i hv-bisætninger har
meget lang tradition og har ligefrem fået sit eget navn. nemlig
idiotkomma.
Denne
noget
grove betegnelse går netop p å
det D e skriver, nemlig at den
skrivende har forvekslet en
stump af en sætning med en hel
bisætning, bare fordi der står
der.
V i er ikke det ringeste overraskede over at finde fejlen i
noget så formelt og officielt
som en
opgaveformulering.
Fejlen er nemlig så almindelig
overalt, f.eks. i aviserne, at der
må være mange der tror at det
skal være sådan. Det er ikke
umuligt at der hyppigere er forkert end rigtigt komma i disse
forbindelser.
Det hele kommer naturligvis
af at de fleste mennesker insisterer på at sætte såkaldt gram-

?

T i l Mål og Mæle
Mål & Mæle er hermed, med
eller mod sin vilje, udpeget til
voldgiftret i følgende problem:
at lukke. M i n hjerteveninde og
jeg har megen glæde (læs drillerier) af begrebet. H u n beder
mig venligst om at lukke vinduet op. Jeg siger, at det kan jeg
ikke, men jeg vil hjertens gerne
åbne det for hende. H u n påstår
at man kan lukke d ø r e , vinduer, æsker og mange andre ting
op. Jeg fastholder - at lukke er
at lukke, det modsatte er at
å b n e . M a n kan jo heller ikke
bakke forlæns, hvis man kunne
det ville ordet "bakke" miste
sin betydning.
I Mål & Mæle nr. 2, p å side 21
anvendes udtrykket af Erik
Hansen i anden s a m m e n h æ n g
og n å r professor E r i k Hansen
gør det, bliver jeg lidt mat i
k n æ e n e , tanken strejfer mig, at
han m å s k e har ret, men på den
anden side, så har man jo også
set, at små firmaer har taget
kampen op mod multinationale
firmaer og sluppet godt fra det.

Det er som bekendt ingen skam
at i n d r ø m m e sine fejl. Altså:
sagen er hermed indbragt og
der ventes på dom. H V I S I giver min veninde ret, bliver jeg
meget skuffet og vil ikke låne
hefterne af hende mere.
Med optimistisk hilsen
Frank W. Larssen
Hvidovre
! K æ r e Frank W . Larsen
Opgaven må jo være at endevende udtrykket lukke op for at
finde ud af om det er så dårligt
og ulogisk at det b ø r regnes for
en fejl.
V i kan begynde med at se på
om det er uklart eller flertydigt.
Det er det ikke. Ingen er i tvivl
om hvad lukke et vindue op betyder, det er lige så klart som
åbne. O g så har det oven i k ø b e t
den fordel frem for åbne, at der
ikke er problemer med bydem å d e n : luk vinduet op! M a n er
altid i tvivl om man nu kan sige,
og især skrive åbn vinduet!
E r der så ikke noget ulogisk
ved lukke op? Jo, i en vis forstand. Hvis lukke betyder 'få en
d ø r , et låg o.lign. til at gå i ' , så
er det svært at få logik i lukke
op. M e n hvis man i stedet siger
at lukke betyder 'betjene lukk e t ø j e t ' , så har vi ganske logisk
lukke i og lukke op, der altså
betyder 'betjene et lukketøj
med hhv. lukning og åbning
som resultat". Vedtager vi at
det er betydningen - og det kan
vi lige så godt - så er det lukke
vinduet der bliver ulogisk, en
slags sjusket udgave af lukke
vinduet i. Så hvad logikken angår står lukke op og lukke lige.
M e n hvis nu lukke op er noget e n e s t å e n d e i dansk, så er
det en uregelsmæssighed som
man med fordel kunne undvære. D e r er imidlertid adskillige
ord af den slags: man låser døren, og man låser den op; man
binder en knude, og man binder
den op; man lyner sin vindjakke
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når man går ud, og lyner den op
når man kommer ind.
O g hvad med følgende: stige,
løfte og hejse betegner at noget
bevæger sig nedefra og op. Er
det så noget ulogisk vrøvl at
sige at dronningen steg ned ad
trappen, at jeg løftede en kasse
ned fra hylden eller at vi må se at
få flaget hejset ned? Nej vel?
Skal vi kassere lukke op, er
der mange andre ganske almindelige udtryk der også skal være
forkerte.
Så kan man spørge om der er
nogen der bruger udtrykket
lukke op, eller om det bare er
nogle ganske få særlinge. Jeg
kan garantere at udtrykket bruges af det danske folk. L u k bare
ø r e n e op og h ø r efter. O g tænk
på en øloplukker!
M e n også de
fine sprogbrugere har sagt og
skrevet lukke op de sidste par
hundrede år. F.eks. kan man
finde det hos Holberg. For slet
ikke at tale om O e h l e n s c h l æ ger, som jo lader a r k æ o l o g e r n e
hige og søge i oplukte Høie og
som også har skrevet den sang
der begynder "Skiøn Jomfrue!
luk dit vindue op".
Jeg mener jeg her har leveret
en del argumenter for at lukke
op er godt, klart og traditionsrigt dansk. Jeg holder altså afgjort med din veninde, og jeg
synes du er en dårlig taber hvis
du ikke vil låne M & M af hende
mere.
M e n du t æ n k e r m å s k e p å at
tegne et abonnement til d i g '
selv?
/•;//
? Kære Mål & M æ l e .
Tak for svaret om
støjforurening i sidste nummer (nr. 3).
Luftforurening er forurening
af luften, medens olieforurening er forurening med olie.
Skyldes forskellen, at luft, vand
og jord er dele af naturen, hvorimod olie og bly er kemiske
stoffer; eller drejer det sig o m ,
at man faktisk har vedtaget.
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h v o r n å r forureningen er af og
hvornår med?
Jeg har et par eksempler,
som kan rokke ved reglerne.
Danmarks 1 m i l l i o n biler skal
efter et vist antal kørte kilometre have skiftet motorolie, fordi
denne ikke længere er god på
grund af forurening med vand
og småpartikler. D e r er altså
tale om forurening a / o l i e .
For nogen tid siden havde
Berlingske Tidende en opsats
på forsiden. D e n fortalte, at
K a i Nielsens skulptur V a n d m o deren var bragt til konservator,
fordi hendes gips havde taget
skade af fugtig opbevaring.
Hun var forurenet med vand!
V e d nogle forsøg i laboratorier er det vigtigt, at der ikke
kommer luft til forsøget. Hvis
der gør det, er det forurening
med luft.
Mogens H. Dahl
Lyngby
! V e d sammensatte ord med forurening som sidste led er der
ingen faste regler for, h v o r n å r
det første led er det, der bliver
forurenet
(som i vandforurening, luftforurening,
sprogforurening), og h v o r n å r det er
det, der forurener (som i olieforurening, blyforurening, plasticforurening,
reklameforurening, tobaksforurening, giftforurening,
medicinforurening,
varmeforurening,
fluorforurening, støjforurening osv.).
Naturligvis kan olie også
blive forurenet, ligesom vand
kan være det der forurener
f.eks. olien i en bilmotor. M e n
så taler vi o m , at olien er forurenet med vand; vi taler n æ p p e
om hverken olieforurening eller
vandforurening, for de ord betyder normalt noget andet.
Ordet olieforurening
dukkede op i sproget omkring
1950; mens de øvrige sammensatte ord især stammer fra
1970'ernes første halvdel. Det

var nyttige ord for en vågnende
bevidsthed om de tilsyneladende u u d t ø m m e l i g e ressourcers værdi (vand og luft især) og
om industrikulturens ødelæggelse af dem. A f denne historiske grund er der ganske rigtigt
en klar tendens til, at førsteled,
som kan forbindes med industrikulturens produkter skal
opfattes som årsag til forurening, hvorimod førsteled,
som har med det selvgroede,
"naturlige", at g ø r e , skal opfattes som genstand for forureningen.
CE
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l æ m k ferr åw taler

Man lærer meget om sig selv og sine
medmennesker, når man kommer i
den situation at man ikke kan tale. I
dag har jeg to muligheder. Når jeg er
hjemme eller hos familie og venner
kan jeg bruge en såkaldt taleventil der
- hvis jeg er heldig - sætter mig i stand
til at hviske mere eller mindre forståeligt. Når jeg går ud kan jeg ikke bruge
den og er derfor stum. Det giver anledning til forskelligartede reaktioner.
I lange perioder har jeg været henvist til at 'tale skriftligt'. Det betød
nærmest telegramstil. Inden man får
kradset ned hvad man har på hjerte,
er sagen blevet aldeles uden interesse,
og 'modtageren' gør bevidst eller ubevidst sine replikker superkorte - hvis
han/hun da ikke forglemmer sig og begynder at S K R I V E til én i stedet for at
tale. Det er udelukket at føre en blot
nogenlunde tilfredsstillende samtale
på den m å d e , og resultatet bliver let at
man nøjes med at smile, nikke eller
ryste på hovedet.
Hvis det er absolut nødvendigt at
skrive en besked, er man også tilbøjelig til at sjuske og springe ord over.
Det gør det jo ikke nemmere at blive
forstået. - Jeg husker engang på hospitalet, da jeg skulle besvare overlægens
spørgsmål om hvor smerterne sad. Jeg
troede jeg skrev " D é r hvor den gamle
mandel sad", men blev klogere da
overlægen efter at have gransket min
seddel nøje, undrende sagde "Jeg for-

står ikke hvad det er for en gammel
mand De hentyder t i l . " (Sygeplejerskerne hævdede bagefter at det var
første gang nogen havde set overlægen smile under en stuegang.)
I begyndelsen tænkte jeg hele tiden på
alt det jeg ville have sagt, hvis jeg
kunne tale. Efterhånden lærer man at
skubbe det til side og i stedet være
mere opmærksom på andres øjne og
ansigtsudtryk og lytte mere intenst til
hvad de siger. Det er de positive dage,
men der er også negative stunder,
hvor man ikke gider høre efter og tænker " L a d dem snakke. D u kan jo alligevel ikke tale med eller fortælle om
dine tilsvarende oplevelser." Så længe
vi kan tale, tager vi det for givet at vi
har en stemme der lystrer vort
mindste vink. M e n det er ikke sjovt at
brænde inde med sine kvikke bemærkninger og måtte nøjes med andres. Jeg kan hverken grine eller råbe
eller synge, men jeg kan da smile og
sende d r æ b e n d e blikke. O g jeg kan
stadig få gåsehud og tudbrøle.
På et eller andet tidspunkt, når man
er sammen med andre, er der næsten
altid én der siger det, man selv ville
have givet udtryk for. Det er det
samme som hvis man oprøres og tænker "Det må du skrive et læserbrev
om". N i ud af ti gange dukker der et
læserbrev op nogle dage efter der præcis udtrykker ens harme eller glæde.

7

1 butikker
Mange reagerer på min stumhed ved
at tale højt, langsomt og tydeligt som
om jeg også var halvdøv. Eller også
ser de på min seddel og siger " Y e s " ,
fordi de tror jeg er udlænding. E n kelte starter på Me-Tarzan-you-Janeplanet med fagter og mimik. Der er
stor forskel på folks evne til at forstå
mit stumme sprog, og mundaflæsning
er meget sværere end man umiddelbart skulle tro - eller også er det mig
der gør de forkerte m und bevægelse r.
Det er i orden. Jeg er tilhænger af professionalisme.
Jeg går randt med et lille hjemmelavet skilt i lommen hvorpå der står
J E G K A N I K K E T A L E , men i det
sidste år har jeg kun brugt det 2-3 gange. Tegnsprog, nik og mimik gør det
helt overflødigt og sætter ofte mere i
gang end det lakoniske skilt som snarere 'lukker døren i ' .
I en skotøjsforretning, hvor jeg
havde skrevet mine ønsker ned på en
seddel og tilføjet, at jeg havde svært
ved at m æ r k e om skoene sad rigtigt på
grund af mine tossede fødder (det er
en anden historie som ikke har noget
med mål og mæle at gøre), begyndte
to ekspeditricer at konferere indbyrdes: " V i kan jo måle H E N D E S fødder." Venligt og ud fra et ønske om at
hjælpe kunden. Alligevel er det ikke
rart at blive omtalt i tredje person, når
man står ved siden af.
I en gardinforretning gik det hele
også forholdsvis glat, fordi jeg havde
skrevet op hvad jeg ville have. Dog
var jeg i tvivl om gardinringenes størrelse og lovede damen at ringe besked. Næste dag ringede jeg og hviskede mit navn. E n herrestemme svarede vredt " Å h , må jeg ikke være fri,"
og røret blev smækket på. D a jeg efter
at have sundet mig lidt ringede op
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igen, var det damen der tog telefonen.
"Den herre smækkede røret p å , " hviskede jeg fortørnet. "Han vidste ikke
hvem D e var, men det er jeg godt klar
over," lød det kække svar. O m det var
en forglemmelse eller en undskyldning, at jeg ved leveringen af gardinerne fik alle ringene uden beregning,
står hen i det uvisse!

i byen
Taxachauffører er lige så forskellige
som andre mennesker. Nogle snakker
bare løs, andre begynder at skrive
sedler til mig, de fleste lader som ingenting. E n lille skrivende bevægelse
med højre hånd opfattes altid korrekt
som "Kvittering udbedes". Et lille let
tryk på skulderen er ofte nok til at
markere " H o v , det er den gale vej,
kammerat". Det værste er hvis de kører en stor omvej eller kører i voldsomme ryk, så kanylen hopper i halsen på mig, for jeg kan jo ikke skælde
ud. Det er nemmere at være tilfreds,
for så kan man bare smile. M e n det
kribler i mig når en chauffør - som det
så ofte sker - griber sit kort over København og bruger flere rødt lys-minutter på at finde min lille vej, som
mange ikke kender. Heldigvis har jeg
fundet ud af at tilføje 'sidevej til Frederiksberg Allé' på min seddel - efter
at en chauffør en dag styrede vognen
mod Holte, hvor der ligger en vej med
samme navn.
Et smil og et nik til en bekendt på gaden er lige så godt som et goddag eller
et par venlige ord. I det hele taget er
smilet en stor hjælp i mange situationer. I sommer m ø d t e jeg Otto
Brandenburg hos grønthandleren,
hvor jeg stod med en indisk viol i hånden. Han smilede uopfordret til mig
og spurgte "Hvor er den sød. Hvad

koster den?" jeg viste med en håndbevægelse at jeg ikke kunne tale.
O . B . så meget deltagende ud. " E r
du..." Han savnede ord. Jeg viste ham
et lille glimt af kanylen og fik et næsten kærligt, medfølende smil til gengæld. Sådan noget varmer. M a n behøver heldigvis ikke føle sig isoleret
fordi man ikke kan tale.

Om at skrive breve
Rifbjerg skrev for nogle måneder siden en kronik i Politiken, hvor han
bl.a. efterlyste den gode gammeldags
samtale som et savnet element i det
menneskelige samvær i dag. Jeg efterlyser den gode gammeldags brevveksling, der fører en krank tilværelse i vor
tingslige tilværelse. Jeg er afskåret fra
at deltage i normale aktiviteter med
andre. B l . a . derfor skriver jeg mange
breve, men jeg oplever gang på gang
at modtager ikke har overskud til at
svare på samme måde - simpelt hen
fordi de har så pokkers travlt. D e ligger vandret i luften for at nå det hele og få det hele. Ofte besvares mine
breve med en telefonopringning, hvor
et oplæg til lidt følelsesmæssig og filosofisk dybdegravning sjældent følges
op. For mig er brevskrivning en nødvendighed, dels for at kunne kommu nikere, dels for at få luft for tanker og
følelser - og for de kvikke bemærkninger.

I telefonen
E n aften, da stemmen er ekstra grødet, ringer en mig ukendt herre og stiller mig nogle spørgsmål om en afdød
fælles bekendt. Jeg gør mit bedste for
at virke velvillig, men han forstår desværre ikke hvad jeg siger. " O K , " erklærer han, "jeg ringer igen om et par
uger når Deres stemme er blevet bedre !" M e n alle der kender mig véd hvad

de kan forvente og lytter barmhjertigt, og min lille 7 decibel forstærker
hjælper måske lidt. Jeg har ofte spekuleret på hvordan den virker, for det
kan man jo ikke selv vurdere. Svaret
fik jeg forleden da min niece ringede
til sin mand på min telefon. "Hvor ringer du fra?" spurgte han. "Fra Vibeke." - " N å , det lyder som om du står
på et herretoilet!"
" D u kan da bare ringe og gøre
vrøvl," er en bemærkning jeg ofte får
stukket ud. Folk tænker simpelt hen
ikke på at så let er det bare ikke, når
man kan risikere ikke at blive forstået
- og derfor hellere undlader at gøre
vrøvl.
Man bliver hypersensitiv overfor
om det er den ægte vare man får. N o get af det mest frustrerende er at mennesker L A D E R som om de har forstået hvad man siger, når det modsatte tydeligt fremgår af svaret eller de
følgende replikker. Så hellere sige
som min søn: "Den fangede jeg altså
ikke" eller "den må jeg ha' en gang
t i l " . Medlidenhed kan jeg ikke bruge
til noget.

Børn og barnlige sjæle
N u omgås jeg ikke børn til daglig,
men de børn jeg kender har svært ved
at mobilisere den fornødne tålmodighed - og der er altid et undrende glimt
i deres øjne over det mærkelige hvisken. M a n kan heller ikke forlange at
børn skal være helt stille, fordi der er
voksne der gerne vil prøve at høre
hvad jeg har at sige.
Irritation er underligt nok noget jeg
aldrig møder - undtagen hos en gammel dame jeg kender. H u n bliver ved
med at sige "Hvorfor hvisker hun?
Hvorfor kan hun ikke tale ordentligt?
K a n I ikke oversætte hvad hun siger?"
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E n enkelt gang har jeg med tilfredshed spillet døvstum. Jeg stod og fægtede vildt med armene for at fange en
taxachaufførs o p m æ r k s o m h e d , så jeg
var lige ved at ramme en gammel
mand der gik forbi. "Dumme møgkælling, dovne so, se dig for" og mere
af samme skuffe. Jeg ikke så meget
som drejede hovedet!

De dumme spørgsmål
For de fleste der sætter sig til bords er
det naturligt at nu skal der hyggesnakkes', men jeg har mere end nok i
bare at klare det at få maden ned. Så
jeg spiser helst alene. Ja, undskyld,
men jeg har kun luft til én ting ad gangen.
Det er samme problem, når jeg skal
have skiftet kanyle. I samme øjeblik
kanylen svipper ud, bombarderer lægen mig med spørgsmål som jeg er afskåret fra at besvare. - Mange læger er
i øvrigt eksperter i dumme spørgsmål.
Ligner det noget at spørge en senil
gammel dame "Nå, hvad ligger De så
her for?". Eller den læge der interesseret betragtede en byld og spurgte
patienten "Hvorfor er den sort i spidsen?".
Her kommer man uvilkårligt til at
tænke på det yndede TV-journalistspørgsmål "Hvordan F Ø L T E du det,
da du... (opdagede al dit barn var
åndssvagt, blev klar over at du led af
en dødelig sygdom, så din mor springe
ud fra 5. sal osv. osv.)".
Hvor mange bruger ikke udtrykket
"jeg vil gøre A L T for at... (hjælpe dig,
finde en løsning, skaffe dit eller dat
osv. osv.)". ' A l t ' er et stort ord, og de
fleste vil i virkeligheden ikke gøre noget som helst. Hvorfor siger de så den
slags?
10

Når nogen siger "jeg er revnende l i geglad", kan man være stensikker på
at de mener det modsatte. Hvorfor?
Mange dumme bemærkninger og
taktløsheder er ren og skær tankeløshed. O g hvad mere er, en rigtig dårlig
vane som besværliggør kommunikationen mellem mennesker.
Det de fleste af os mangler er I N D L E V E L S E S E V N E . Og det skyldes
nok at man intet véd, før man har prøvet det selv. M e n jeg tror tilværelsen
ville blive mere tålelig, hvis alle prøvede at tænke sig lidt mere i medmenneskets sted - eller bare tænkte sig lidt
om før de å b n e d e munden.
Vibeke Cerri (f. 1922)
Forlagskonsulent

Nu får vi fred!

Diskussionen om oprindelsen til det
sønderjyske frej for ( M & M 10. årg.
nr. 3 (1985), 11. årg. nr. 3 (1987)) har
fået 3 sprogforskere til at reagere. V i
bringer alle 3 indlæg.

Om Freja og fred
Det var velgørende at se et læserbrev
(11,3) der bragte lidt orden i sagerne
vedrørende det (sønder)jyske udtryk
fræj for (et eller andet).
Det højeste organ for udbredelsen
af indsigt i det danske sprog skulle vel
foruden de mere vildtflyvendc påstande der bringes til torvs også gerne
kunne byde på noget der ligger i omegnen af sandheden.
I al korthed kan det oplyses at fred
på jysk hedder/hf/eller fre, det første
i syd- og sønderjysk samt i et stort østjysk o m r å d e , det andet i vestjysk og
nordjysk. Når fred hedder fræj er det
ganske parallelt med at smed hedder
smæj og (et) led hedder læj (gammeldansk frith, smith, lith). Der er altså
tale om en veletableret og velkendt
lydlov.
Derimod kan gudenavnet Frej (litterær form optaget i nyere tid efter
oldnordisk) ikke ved ubrudt tradition
komme til at hedde Frej ell. lign.,
hverken i jysk eller i andre former for
dansk. T i l den oldnordiske form Freyr
svarer iflg. en anden ubønhørlig lydlov den danske (og svenske) form Frø;
dette navn indgår inden for det jyske
o m r å d e i herredsnavnet Frøs Herred;

det samme ord, men ikke som gudenavn, antages at indgå i stednavnet
Frøslev (flere lokaliteter, se K . Hald
Vore Stednavne, 248). Der er altså ingen mulighed for at identificere fræj i
fræj for med guden FreylFrø; og da
der rent forståelsesmæssigt ikke er nogen vanskelighed med tolkningen
"fred for" kan man roligt droppe
denne diskussion.
Interesserede kan iøvrigt henvises
til Feilbergs jyske ordbog, opslagsordene fredsted, fred, frede, fri fra, ptøj,
tyrfred (advarsel: det sidste har ikke
noget med guden Tyr at gøre!) - her er
der mange eksempler på hvordan ordene fred og frede bruges som legeudtryk i forskellige sammenhænge. L e geudtrykket fred = 'helle' er medtaget i Ordbog over det danske Sprog
(Fred 1.2., slutn.); der gives her flere
litteraturhenvisninger.
I 1679 skrev svenskeren Olov R u d beck en bog hvori Platons forsvundne
Atlantis punkt for punkt blev identificeret med Sverige. Ganske vist skrev
Platon at Atlantis var en ø, men da
dette ord på græsk hedder nésos var
det naturligvis det samme som det
svenske nås, dvs. halvø; p å samme
m å d e med andre oldtidsnavne: Scythia var det samme som skytternes
land, Plutos navn er beslægtet med
verbet blote, Merkurius' med marked,Venus med væn (skøn) osv. Der
ligger en rig arbejdsmark og venter p å
den der fri og uafhængig af alle snæ11

rende facts vil gøre sig sine egne tanker om sprogets forunderlige historie.
Bent Jul Nielsen

Kære Mål & Mæle!
E n seriøs læser, der stiller et sprogligt
spørgsmål, fortjener et seriøst sprogligt svar; derfor følgende:
Sprogforskere med indsigt i lydhistorie og dialektologi giver Finn Stendevad ret, når han (i Mål & Mæle 11.
årg. 1987 nr. 3 s. 3) formoder, at det
jyske frej i forbindelsen frej for "helle
for" hænger sammen med ordet fred;
frej er en udtaleform af fred og har
ikke nogetsomhelst med gudenavnet
,Frey at gøre, og da slet ikke med Frey
som frugtbarhedsgud, som Lars Henriksen synes at mene. Ordbog over
det danske Sprog, som er god at få forstand af, når man skal besvare sproglige spørgsmål, nævner den dialektale
betydning "helle" af ordet fred (bind
V spalte 1196 ), og det er en betydning, som ikke kun findes i de dialekter, hvor fred udtales frej, men også i
dialekter med andre udtaler, fx fre.
Guden Frey, som på dansk skulle
hedde F r ø (jf. fx stednavnet Frøslev)
har altså intet med jyske børns leg at
gøre; ligesom jætten Loke nok heller
ikke har noget med Lokke Løjemand
at gøre, men det er en anden historie,
som der er skrevet en lang og god afhandling om i tidsskriftet Danske Studier 1909.
57

Marie Bjerrum
Charlottenlund

Lidt om guden Frej eller Frø
Jeg vil gerne ile Finn Stendevad (Mål
& Mæle 11. årg., 3, 1987) til undsætning mht. vendingen "Frej for". Det
forekommer mig evident at det, som
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Stendevad siger, er sønderjysk for
"fred for" og ikke har en pind med
gammelnordisk mytologi og dermed
guden Frej at gøre. I sit svar. som desværre er skrevet op mod en deadline,
erkender Lars Henriksen jo også i nogen grad at den mytologiske udlægning er dubiøs. M e n han ender dog
med at fastholde den.
Generelt gælder det om de gammelnordiske guder, O d i n , Thor, L o k e ,
Frej, Freja osv. at det almene kendskab til dem idag er formidlet gennem
et bestemt filter, nemlig præromantikkens og romantikkens mytologiske
interesse. V i har dem ikke - eller
ihvertfald kun i uhyre ringe grad - direkte fra vores oldtid og middelalder.
Et vigtigt værk i så henseende er P. F.
Suhms " O m Odin og den hedniske
G u d e l æ r e " fra 1771. Og Suhm og andre øste især af de rigtflydende oldislandske kilder og anvender oldislandske navneformer.
F R E Y R hedder guden på oldislandsk, og det bliver på dansk til
F R E J . M e n det oldislandske F R E Y R
er efter min sproghistoriske viden en
dclabialiseret form af et ældre F R Ø Y R , der på ægte olddansk ved manglende delabialisering og monoftongering istedet bliver til F R Ø . Rent faktisk er F R Ø også gudens navn i Saxos
D a n m a r k s k r ø n i k e fra ca. 1200-1210
(1. bog, 8 + 3. bog, 2), det vistnok
eneste kildested for dette gudenavn
på gammeldansk. Endvidere optræder formen F R Ø i gamle personnavne
såsom Frøbjørn og Frøsten og stednavne som Frøslev og Frøs Herred.
Ganskevist findes navnet Frøbjørn
i en dclabialiseret form p å en århusiansk runesten ( F R E B I U R N ) . M e n
det er nok udtryk for en sproglig tendens der ikke slog igennem i det lange
løb men tabte, og ihvertfald er voka-

len jo monoftongeret. Monoftongeringcn, dvs. det at tvelyde såsom ei og
øy bliver til enkeltlyde (e ogø), er mig
bekendt undtagelsesløs i dansk. Et
gudenavn F R E J er altså aldeles u¬
dansk.
Det er måske iøvrigt værd at bemærke at E r i k Pontoppidan, der i
1736 i sin b e r ø m t e "Fejekost" satte sig
for at fremdrage alle levende levn af
hedensk og katolsk tankegang i Danmark - ikke af romantiske grunde men
til skræk og advarsel - ikke kender noget til Frej- eller Frø-påkaldelser.
Jeg er enig med Lars Henriksen i at
det er spændende at lede efter levende
levn af ubrudt å r h u n d r e d e r og årtusinder gammel tradition. M e n erfaring med arbejde med den slags siger
mig at det gang på gang, når man går
sagerne på klingen, viser sig at disse
formodede urlevn ikke er så gamle
endda.
Peter Meisling
Cand. phil.

Hjernens sprog

O r d slides og revner, bryder somme
tider sammen under byrden, under
belastningen, mister fodfæstet, falder, går under eller rådner op af
mangel på præcision, vil ikke stå i
geled, vil ikke stå ret.
T. S. Eliot
Sproget kan kaldes et beskrivelsessystem . M e d det beskriver vi vores oplevelse af verden. O g ved hjælp af det
tilegner vi os verden - og sproget, idet
vi forklarer det ene ord med andre.
Vores sprog er på den ene side bestemt af de erfaringer, vi har gjort
med det, og p å den anden side lever
det sit eget liv og bestemmer, hvordan
vi oplever verden.
Livet igennem lærer vi en række sådanne beskrivelsessystemer, der både
er værktøjer for oplevelse og tænkning og samtidig uden for vores rækkevidde, fordi de er bestemt af vores
tidligere erfaringer, dengang da vi
lærte dem.
Der er ikke bare det verbale sprog,
som vi taler og skriver; der er også andre sprog eller beskrivelsessystemer
som f.eks. billeder, kurver, landkort,
noder, matematiske sprog og andre
fagsprog med særlige symboler.
Disse beskrivelsessystemer er imidlertid ikke de eneste sprog, som vi benytter os af. Der er også mere primitive sprog i arbejde mellem sansning,
tænkning og handling. Faktisk sker
der en række af oversættelser fra den
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ydre påvirkning af en modtagende
nerve, f.eks. i øjet, til den bevidste
oplevelse. Meddelelsen bliver "omkode t" flere gange undervejs.

Sansernes sprog
E n kode er et tegnsystem, hvor de enkelte tegn kun delvis eller slet ikke ligner det, de står for. A l l e sanseindtryk
skal kodes p å en m å d e , så de kan sendes rundt i nervebanerne som elektrokemiske impulser. Hver sans arbejder
bedst, når den udsættes for specielle
fysiske påvirkninger. Nerverne i ø j nene reagerer på lys (elektromagnetiske svingninger), øret reagerer på lyd
(tryksvingninger), smagsløgene og
lugtesansen på kemiske påvirkninger,
og føle- og ledsansen på mekaniske
påvirkninger eller påvirkninger med
varme/kulde. M e n alle disse former
for påvirkning skal omformes til en
kode, som ad nervebanerne kan sendes til og fra hjernen.
Det sker ved at sansecellerne omformer den fysiske påvirkning til elektro-kemiske impulser, hvor hver impuls er en kortvarig bølge af elektriske
ladninger. A l l e disse impulser er ens,
hvad enten de kommer fra øjet,
ørerne eller huden til hjernen, eller
for den sags skyld hvis de kommer fra
hjernen og løber ud til musklerne.
Forstået p å den m å d e taler hjernen
kun ét sprog, hvis tolkning i bevidstheden kun afhænger af, hvor nerveimpulserne havner.

I virkeligheden er det ikke ørerne
der hører, og øjnene der ser, men
hjernens m o d t a g e o m r å d e r for synsog høreimpulser der sammen med den
øvrige funktion i hjernen siger os,
hvad vi hører og ser. Det er derfor,
man kan se forskelligt på tingene og
opfatte budskaber i selv de svageste
lyde eller lysglimt; de ville være meningsløse uden en tolkning.
Koden af impulser kan varieres næsten i det uendelige, dels ved variation
af hvor mange impulser der sendes i
sekundet, dels ved at forskellige nervetråde er aktive eller tavse, så der
danner sig forskellige impulsmønstre.
Modtagenerverne i sanseorganerne
virker på forskellig m å d e , når de påvirkes. Nervecellerne i øjnene er såle-

des specialiserede, således at nogle
f.eks, sender signaler, når den centrale del af m o d t a g e o m r å d e t belyses
(figur 1); mens andre sender, når den
perifere del belyses.
I nogle tilfælde kender man koden
ganske godt. Mennesker, som er
blinde eller døve, kan nu få indsat
elektriske apparater, som direkte via
et TV-kamera eller en mikrofon kan
stimulere nerveceller i m o d t a g e o m r å derne i hjernen. Derved kan den handicappede opleve en form for syns- eller høreindtryk fra omverdenen. Det
billede, den blinde derved "ser", er
ikke så detaljeret; men det kan hjælpe
ham eller hende til undgå forhindringer.

Figur 1. Når der falder lys på midten af et lille modtageområde
i øjet, sender
nerven impulser med et mønster som det viste til hjernen. Hver lodret streg betegner en nerveimpuls. Nerven sender impulser med jævne mellemrum , når den
er i hvile. Men når den påvirkes med lys, sender den en tæt "pakke" af impulser.
Dette er signaler, man kan måle direkte med elektrisk udstyr.
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