Menneske(r)ne

Sprogligheder

Den nye Retskrivningsordbog og en af Mål & Mæles r e d a k t ø r e r har sagt god for flertalsformen menneskerne. M e n det har fremkaldt en protest fra Island.
Side 4

Mennesker
mødes . . . . . . . . . . .

4

Jeg har haft gjort
det

6

"Det havde jeg ikke haft behøvet"
Der er nyt om den mystiske førnutid som vi tog fat
på for et par numre siden. Mål & Mæles opfordring
til læserne om at ytre sig har givet adskillige læserbreve, og to sprogforskere har sendt hver sin artikel.
Side 6 og 11

Oversættelsesmaskiner

...

Om førtid og førførtid . . . . . . . . . . .

Se side 24

Læsning
husker de fleste af os som noget der var svært at
lære. M e n når man har læst artiklen "Hvordan læser man et A ? " , forstår man ikke at man nogensinde fik det lært.
Side 29

11

Sprogsyn og maskinoversættelse . . . . . 14
Hvem var Viggo
Brøndal . . . . . . . . .

24

Hvordan læser man
et A?
29

er noget man arbejder intenst med mange steder i
verden, også i Danmark med henblik på EF-sprogene. Det er i sig selv en meget krævende opgave at
konstruere o ve r sæt te 1 sesm as k i n e r, men hvis de
skal virke, m å vi kende vort eget og andre sprog
meget bedre end vi gør. O m maskinoversættelse og
den indsigt det giver i sprogenes indretning kan
man læse
side 14

Hvem var Viggo B røn dal?

2

m er ikke enten
en s i k k e r og god
sprogbruger eller en
d å r l i g . A l l e er gode
sprogbrugere i nogle
situationer, og ingen
er gode sprogbrugere i alle situationer.
Jørn Lund

Sprogligheder
Denne
om

brevkasse

sprogligheder.

handler
Det

er

spørgsmål og problemer o m
s p r o g , m e n d e t er o g s å fine
detaljer i s p r o g e t s o m m a n

bliver

opmærksom

på,

og

s o m m a n vil g ø r e a n d r e b e kendt m e d . G å r I rundt o g
t æ n k e r på sprogligheder, så
s e n d et b r e v o m d e m til Erik
Hansen, Ole Togeby og Cars t e n E l b r o . D e vil s v a r e p å
brevet

hvis d e

kan. Ellers

kender de nok nogen de kan
s æ t t e til d e t , S e n d b r e v e t til:
G E C GAD
V i m m e l s k a f t e t 32
1161 K b h . K.
o g m æ r k kuverten S p r o g l i g heder.

? Kære Mål & Mæle.
Efter med glæde af have læst artiklen Radioavisen og forståeligheden ser jeg, at der i første
afsnit side 13 står: Over halvdelen af de der blev spurgt - , og nu
s p ø r g e r jeg mig selv o m dette er
korrekt dansk i dag hvor alt er
tilladt. H e r m e d spørger jeg
også M å l og M æ l e . Jeg ville
skrive "af dem", så nu glæder
jeg mig til n æ s t e blad.
Med venlig hilsen
Vibeke Crone
Roskilde
? E t af de palindromer, jeg
lærte i skolen i sin tid, og som
jeg aldrig glemmer, er en af

dem der red med fane men i de
senere år er det kommet mere
og mere i farezonen, fordi
nogle mennesker - med mangelfuld sprogfornemmelse, troede jeg - bruger nævnefald i
stedet for afhængighedsfald,
altså siger "en af de der... osv."
Jeg reagerer n æ r m e s t med
v æ m m e l s e , n å r jeg h ø r e r eller
læser denne latterlige sprogforurening, og jeg har da ikke nogensinde troet, at også M å l og
M æ l e kunne blive ramt af smitten fra radio/tv og presse. M e n
læs engang det lige udkomne
nummer, side 13: " O v e r halvdelen af de der blev spurgt"
(sic). Synderen er lektor i dansk
(!) Ib Poulsen, sprogkonsulent i
Danmarks R a d i o (!) (Her har vi
m å s k e noget af forklaringen p å
den forkerte formulering vi så
hyppigt m ø d e r d é r ? )
A r t i k l e n om "mor-femdelinger" er herlig.

H a r vi afskaffet de sidste rester
af kasus i dansk - ?
Venlig hilsen
Jørgen Lehrmann
Madsen
Svendborg
D e r kan man se! M a n er sandelig under observation n å r man
skriver i Mål & M æ l e , og det er
jo da kun rimeligt.
Det problem det her drejer
sig o m , nemlig brugen af stedordenes bøjningsformer (jeg/
mig, hun/hende, vil os, de/dem
osv.) har vi behandlet flere
gange før, se 3. å r g a n g nr. 4 og
10. å r g a n g nr.3. M e n af hensyn
til dem af vore læsere som ikke
har set det - eller som har glemt
det -• repeterer vi sagen ganske
kort.

Venlig hilsen
Erik Liebst
Valby

D e n gamle regel for brugen af
stedordenes
bøjningsformer
kræver at formerne jeg, hun, vi
de osv. bruges n å r de er grundled i s æ t n i n g e n , mens formerne
mig hende os og de bruges om
alt andet. V i kalder denne regel
for R I .

? Kære Mål & Mæle.
A r t i k l e n "Radioavisen og fors t å e l i g h e d e n " i nr. 3/88 har efterladt mig i en tilstand af frugtbar (?) uklarhed, idet forfatteren, der jo er sprogkonsulent i
Danmarks R a d i o , anvender
flg. udtryk, som nok får en og
anden til at gribe efter den r ø d e
blyant: 1) "Over halvdelen af de
der blev spurgt, mener..." 2)
"...svar som rækker ud over
hvad de ansatte på radioavisen
og os der arbejder med sproget i
DR sådan hver for sig går og
tror."

O g hermed har vi allerede
meddelt at der også findes en
R 2 . Denne regel siger dels det
samme som R I , men yderligere
at formerne mig, hende, os og
dem bruges n å r de står i en forbindelse hvor de kun kan være
t r y k s t æ r k e : mig og Peter var
også med - hende derovre er
min tante - og dem der har prøvet det har fået nok - han er
ældre end hende. Det er en
anelse forenklet formuleret,
men R 2 svarer faktisk ret nøje
til den regel der regulerer formerne af de franske stedord jel
moi, illlui, ilsleux osv.

R I er den gamle regel, men
R2 begyndte at gøre sig gældende for omkring 150 år siden,
og de fleste følger i deres talesprog R 2 mere eller mindre
konsekvent. I skrift søger næsten alle at følge R I , men det
lykkes ikke altid, da R 2 virker
meget stærkt. M a n kikser lidt
indimellem, og det gør de vi
kalder sikre sprogbrugere også.

ne? Også et problem om bøjningsformer i stedord. Det
endte altså med hvem over hele
linjen, men det begyndte som
en regederlig fejl. Det var jo ingen katastrofe for sproget, og
man kunne måske se lidt roligere på vort sprog altid er i forandring, som alt levende.

O g nu vil jeg gætte p å at mange
Jeg har talt med Ib Poulsen af mine læsere har taget sig til
om sagen. H a n siger at han har hovedet over nogle de/dem-fejl
ønsket at skrive uformelt og lidt i det o v e n s t å e n d e (af hensyn til
talesprogsnært, men at han al- dem af vore læsere... - det gør
drig ville have fraveget R 1 hvis de vi kalder... - lige så gode som
han havde vidst at det ville de man anser... - mere uskylvække anstød. Ib Poulsen me- dige en de...). M e n der er ingen
ner at hans formuleringer er fejl, alt følger skam helt R I , og
lige så gode som de man anser det er derfor klinisk korrekt.
for korrekte, og at det ikke er et G å det selv efter med kryds,
spørgsmål om rigtigt og forkert, bolle og andre analysemetoder!
men om stil.
D e fleste synes imidlertid at

D e r er altså to regler der er i
konflikt p å dette o m r å d e ; engang vil R 2 sejre, og vi befinder
os i den besværlige overgangstid.
M e n hvis man virkelig tror at
"alt nu er tilladt", så har man
misforstået det hele. Vort sprog
er ikke mere regelløst end før.
Selv p å o m r å d e t stedord overholdes u b ø n h ø r l i g e regler; ingen er i tvivl om brugen af vil os
og de/dem fx i s a m m e n h æ n g e
som vi kender dem ikke - de
kender os ikke. A l l e oplever
imidlertid at en tre-fire enkeltheder som den ældre generation anså for fejl, af den yngre
regnes for korrekt. Sådan har
det: været fra længe før G o r m
den G a m l e , men de fejl vi selv
laver, er altid langt mere uskyldige end de som de andre begår.
H o l b e r g v å n d e d e sig over at
folk i hans samtid ikke kendte
den rette brug af hvo og hvem.
D e n gamle regel k r æ v e d e hvo
som grundled: hvo så ham? E l lers hvem: hvem gav han penge-

det virker forkert og vil helst
bytte om på de og dem i disse
eksempler. Situationen er altså
så forvirret at man risikerer at
få på hovedet hvis man netop
skriver korrekt! Det burde anspore til tolerance.
EH

? Vedr.:
dobbeltperfektum
m.m.
Efter at M å l & Mæle har gjort
o p m æ r k s o m p å det pudsige fænomen, har jeg spidset ø r e over
for mine omgivelser og gjort 2
observationer: M i n veninde
( k ø b e n h a v n e r , f. 34, fornylig
flyttet til Jylland): "Jeg ville ellers gerne have haft syltet i
å r . . . " (men hun havde ikke
tid).
M i n mand (fra Hillerød, f. 32) i
toget, i færd med at lægge sit
o v e r t ø j , en dag hvor det var lunere end han troede, da vi gik
hjemmefra:
"Halstørklæde
havde jeg ikke haft b e h ø v e t . "
Jeg m å også lige b e m æ r k e , at
min engelsklærer Jonathan har
fortalt om en undersøgelse af
dagligsproget blandt
fattige

sorte i Chicago, hvor der blev
observeret 14-16 forskellige nutids- (eller var det fremtids-?)
bøjninger ved hjælp af ekstra
"be"'er og "being"-er. Be-be
og be-be-being, sådan opfattede jeg det, og resultatet skulle
blive en hårfin nuancering for
indforståede.
Med venlig hilsen
Nina
Bjørneboe
Vedbæk
? T i l Mål & M æ l e .
Som altid har det været mig en
glæde at modtage det hyggelige
og b e l æ r e n d e lille tidsskrift.
TAK!
Jeg har et par tilføjelser.
Skovrider er betegnelsen for
den forestående på et skovdistrikt, jeg har selv været betegnet således hele mit liv. "Norsker" er i Vendsyssel en betegnelse for den lille norske hest,
nordbagen, der var almindelig i
den landsdel, da jeg var der i
min ungdom.
Venlig hilsen
Gustav Graae
Nørre Alslev
Mål & M æ l e er kommet langt
bagud med besvarelse af læserbreve. Nogle er faktisk over et
år gamle! M e n i næste nummer
gør vi rent bord, og så får
Sprogligheder lov til at fylde så
mange sider som det er n ø d v e n digt.
red.

MenmesSier mødes - menneskene
overlever
I et nyligt "Mål & Mæle" (12. arg. nr.
1) skriver Erik Hansen, at menneskene
ingen fremtid har, fordi Retskrivningsordbogen nu omsider har optaget formen menneskerne som sideform.
E r i k Hansens artikel og Retskrivningsordbogens ændring grunder sig
imidlertid på den misforståelse, at der
her foreligger et skriveproblem.
Menneskene er ganske vist unik som
bøjningsform, men Retskrivningsordbogen d r ø m m e r jo ikke om at indføre
gåse, gøre fruentimmer til fælleskøn eller sidestille ståede med stod - bl.a.
fordi ingen siger sådan.
M e n børn siger jo menskernel Ja,
men det er ægte børnesprog. Det hører
til de forholdsvis få træk, som børn
ikke bare analogisk danner af sig selv så ville det ikke være almindeligere end
gåse, bærede, solvejr- men som de bestandig overleverer hinanden, de ældre
til de yngre. Andre sådanne traditionelle børnesprogsudtryk, der ikke
høres hos voksne, er fx desværre i betydningen 'desværre for dig': " E r dét
din fars privatflyver? Ja, det er det,
desværre!" (Dette træk i sin tid påpeget af E H ) ; altsammet; (cyklen er)
pum(p)teret; bombedere og det triumferende selv: "Det står selv i avisen!"
Det højst interessante er imidlertid,
at børnesprogets menskerne ikke adskiller sig fra voksensproget ved sin
bøjning - det er meningsløst at diskutere, hvad det ville hedde i voksensproget - det adskiller sig leksikalsk. Når
børn spørger
4

Hvordan kommer alle menskerne ud af
den lille biograf?
modsvares det jo ikke af voksensprogets men(ne)skene. Det hedder:
Hvordan
ud?

kommer alle de mennesker

Ordet menneske er ikke alene unikt
ved sin bestemte flertalsform, men
også ved, at det ikke må bruges i denne
form, når betydningen er individuel:
Gud hjælpe mig, om mennesket ikke
holdt tale!
Salen kan rumme 500 mennesker
3 hidsige mennesker stod og diskuterede
Disse sætninger er helt i orden, men de
tåler ikke omsætning til flertal bestemt:
Menneskene holdt Gud hjælpe mig tale
Menneskenes antal oversteg ikke 500
Til sidst gik menneskene hjem
M a n er nødt til at omskrive: man,
folk, gæsterne, de mennesker m.m.
Flertal bestemt brages kun i såkaldt
generisk betydning, dvs. i betydningen
'menneskeheden'. Denne brug, der
har obligatorisk -ene, er til gengæld
forbeholdt voksensproget, for den tilkendegiver, at man ser på livet med
Prædikerens
gammeltestamentlige
øjne:
Menneskene er ikke så gode, som
burde være
Menneskenes børn er forfængelige
Det er synd for menneskene osv.

de

Der er bibelsk livsvisdom over formen.
den er hverken positiv som mennesket i
generisk betydning eller egentlig negativ, snarere dybt skeptisk og medlidende. Rahbek rammer hovedet på sømmet, når han et sted siger:
Mennesket er godt, men menneskene er
onde.
Børn, der vil udtrykke sig generisk,
bruger - ligesom vi andre i mindre højstemte øjeblikke - mennesker:
Far, er det vel rigtigt, at undulater er ligeså kloge som mennesker?
D e n store danske ordbog har ingen
eksempler på menneske(r)ne. der ikke
er generiske.
Ordet menneske er et af de mest
komplicerede i det danske sprog, både
i form og indhold, det er unikt i mindst
to henseender - de to nævnte - og ejendommeligt i talrige andre. Dets historie er tilsvarende omtumlet . Erik Hansen viste en flig af den, men den kunne
fortjene en nærmere udredning, tænk
på de mange udtaler, skrift- og bøjningsformer samt de ejendommelige
kønsskifter; som bekendt er ordet hunkøn i svensk, men heller ikke det er det
oprindelige. Ordet har altid haft en
tendens til det bibelsk-generiske, og
det kan måske forklare en del af form¬
forvirringen. V e l kan ordet bruges individualiserende uden for pluralis bestemt, men der gælder mange begrænsninger, vi kan jo fx ikke sige:

gevel er leksikalsk forbudt al sproget.
Man kunne på en m å d e ligeså godt
have indrømmet skoleeleverne en stavelettelse i et uhøvisk ord - uden dog at
tillade det i salonerne. M e n kunne det
forbud ikke hæves? Det er der ingen
udsigt til; det drejer sig jo ikke om et
skolemesteri, der som sådant ville
kunne fjernes som et åg, befolkningen
omsider blev befriet for. Ingen grammatiker har nogensinde krævet menneskenes udryddelse i individuel betydning. Plagen er selvskabt , og videreført
af voksne gennem å r h u n d r e d e r , så den
vil sikkert blive hos os.
Menneskerne har derfor ingen fremtid, ja, den har, uden for barnekammeret, end ikke nogen nutid.
Lars Brink, født 1948
professor i dansk sprog
og litteratur
Islands Universitet
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Jeg har haft gjort det

Kære Venner i Mål & Mælc-redaktio- skel lurer en anden: b-eksemplerne
nen.
fremstår som ukomplicerede meddeTak for det nye initiativ I har taget: A t lelser om at en handling er fuldført
M & M nu også er blevet et tidsskrift med et resultat, der foreligger på taleder - inspireret af spørgsmål fra læ- tidspunktet (eksempelvis en novelle,
serne - sætter ny forskning i gang. - skrevet af mig).
Når det så er på et område der har éns
I a) derimod antydes en eller anden
specielle interesse, bliver man selvføl- komplikation eller modsætning. Handgelig særlig glad.
lingen er fuldført p å et eller andet tidspunkt før taletidspunktet, men hvorHar haft gjort-konstruktionen er også dan forholder det sig med resultatet
ny for mig. Den har ikke været en del af nu, på talctidspunktet? - er der sket
"min dialekt". M e n efter nogen over- noget i mellemtiden, spørger man sig
vejelse mener jeg alligevel at kunne uvilkårligt.
sige noget.
I det autentiske eksempel som Søren
Hindsholm har sendt til M og M , ser vi
da også, at den kontekst har haft skreJeg har haft skrevet
Først om Jeres hovedspørgsmål: Be- vet indgår i , netop fremhæver en sådan
tydningsforskellen mellem jeg har modsætning:
Men jeg ved at nogle af dem har haft
skrevet og jeg har haft skrevet. L a d os
skrevet,
brevene er bare ikke nået
prøve med nogle variationer:
frem.
a) jeg har haft skrevet til dig.
Så jeg forstår godt, n å r Søren Hindsb) jeg har skrevet til dig.
holm synes "at konstruktionen på en
a) jeg har haft skrevet brevet.
klar m å d e træffer det der er sket".
b) jeg har skrevet brevet.
a) jeg har haft skrevet en novelle.
b) jeg har skrevet en novelle.
Forskellen synes at være følgende:
a) markerer et eller andet tidspunkt
før taletidspunktet, hvor handlingen
skrive til dig/skrive brevet/skrive en
novelle er oplevet som fuldført. D e n
markering findes ikke ved b-eksemplerne. Der er handlingerne ganske vist
også fuldført, men fuldførelsen ses
alene i relation til taletidspunktet.
I forlængelse eller affødt af denne for6

Har haft gjort
M e n hvordan forholder det sig generelt med har haft gjort? K a n det fyldige
materiale fra dialekt-forskerne give et
fingerpeg om det? - Det tror jeg.
Der er jo ganske vist den vanskelighed at materialet kun omfatter har haft
gjort-konstruktioner. Der er ingen eksempler - fra de samme meddelere - på •
den (konkurrerende?) har gjort-konstruktion.

På den anden side: Skønt konteksten
i visse tilfælde er meget sparsom, så
gælder det for flertallet af eksemplerne, at den sammenhæng har haft gjortkonstruktionen bruges i eller de kommentarer der følger eksemplet, giver et
fingerpeg om hvordan konstruktionen
skal forstås.

Brugen af har gjort
M e n for at få øje på det må vi først se
på hvordan perfektum (har gjort) bruges i dansk rigsmål ( E n grundigere redegørelse om det kan man finde i tidsskriftet Nydanske Studier 16/17 (1986)
side 248-257).

ler aktualitet om eller at den pågældende handling engang har fundet
sted.
2.1. Nu-forankret
Denne modsætning viser sig tydeligst
når før-nutid bruges i forbindelse med
en såkaldt overgangshandling. d.v.s.
en handling der beskriver overgangen
fra en tilstand til en anden, f.eks. at
rejse sig, at miste noget, at nedlægge arbejdet, at vride et hoftled ud afled.
Han har rejst sig, betyder således:
Han sad ned, nu står han op.
V i har mistet tålmodigheden 0: V i
var tålmodige, nu er vi utålmodige.
De har nedlagt arbejdet [>: D e arbe jdede, nu arbejder de ikke/nu strejker de.
Jeg har vredet mit hofteled ud af
led t>: M i t hofteled var i led, nu er
det ude af led.
Og i og med at sætningen bruger perfektum ( = før-nutid), så er det ikke
selve overgangen der forkuseres p å ,
men i første række den tilstand som
overgangen har ført til nu.
Det er hvad man kunne kalde nu-forankret brug af før-nutid.

1. Modal fortid
For det første kan den udtrykke
hvad man kunne kalde modal fortid:
Den talende slutter sig til hvad der er
sket på et bestemt tidspunkt af fortiden:
Jeg har været ude i haven, da du ringede.
Han har siddet og skrevet brevet, da
hun kom ind.
Sammenlign med:
Jeg var ude i haven, da du ringede.
Han sad og skrev brevet, da hun
2.2 Engang-hety ånmg
kom ind.
M e n der findes også en anden læsning.
Denne betydning har perfektum altid,
Det kan man se af følgende eksempler:
når der er tale om et bestemt tidspunkt
Jeg har da af og til rejst mig, f.eks.
af fortiden.
for en invalid.
Hun har engang mistet tålmodighe2. Før-nutid
den.
Men så kan perfektum også - og det er
D e har flere gange nedlagt arbejdet.
det der har interesse i vores sammenHar du nogensinde vredet dit hoftehæng -- udtrykke før-nutid.
led af led?
Fø r- nutids-bet yd n i n gen kan imidlertid bruges p å to principielt forskellige På grund af udtryk som engang, af og
måder, med hver sin betydnings-vari- til, flere gange, nogensinde, aldrig skifant: Enten kan der være tale om at det ter konstruktionen karakter. D e r er
sagforhold der tales om har direkte ikke her tale om en nu-forankret brug
konsekvenser på taletidspunktet, eller af før-nutid: V i får intet at vide om
før-nutid kan blot markere at det - i hvad der er tilfældet nu, p å taletidslen samtale der føres - har interesse el- punktet.
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Det der i sådanne tilfælde betinger
brugen af før-nutid er at det nu - i samtale-situationen - har interesse om eller at den pågældende overgangs-handling (på et eller andet tidspunkt før nu)
har fundet sted.
Og det er denne brug af før-nutid har
haft gjort-konstruktionen
præciserer.

Eller b e m æ r k udtryk som flere gange,
sommetider og lignende i mange af de
andre eksempler.
Og hvor der ikke er den slags markeringer, som f.eks. i eksempel 23 og det
enslydende 3a:
V i har haft købt 2 af dem
må det være muligt at regne med at det
betyder det samme som:
Som sagt er forskellen mellem den nuV i har (engang/tidligere) købt 2 af
forankrede og den ikke nu-forankrede
dem.
brug særlig synlig i forbindelse med Også i eksempel 2:
overgangs-hand 1 ingcr (samt fuldførelNår een har haft tabt sig eller stået i
ses-konstruktioner, som den vi talte
stampe og så er i bedring, siger v i . . .
om i indledningen: at skrive et brev). - tj ener brugen af har haft tabt sig i stedet
I andre tilfælde, i forbindelse med til- for har tabt sig til at markere at processtande og aktiviteter, er det undertiden sen at tabe sig er o p h ø r t på et eller anførst konteksten der viser forskellen:
det tidspunkt før nu. - Som det fremNu-forankret: Jeg har spillet bad- går af konteksten afløses den proces jo
minton. Så jeg trænger til et bad.
af en anden proces. hvor den pågælIkke-nu-forankret: Jeg har spillet dende er i bedring. O g denne anden
badminton. M e n det er mange år si- proces er i gang før nu.
den.
I eksempel 3b:
Nu er du beskidt, og jeg har lige haft
I dialektmaterialet kunne man derfor
vasket dig,
godt i nogle tilfælde have ønsket sig lidt og i eksempel 26:
mere kontekst til har haft gjort-konHvor er den støvet og jeg har lige
struktionerne. M e n i mange tilfælde,
haft pudset den
især i materialet fra M ø n , Falster, L o l - kunne ordet lige pege på at der var tale
land, Langeland og Fyn (eksemplerne om en nu-forankring. M e n konteksten
15-48), viser enten de medfølgende viser jo at den tilstand som vasket dig
kommentarer eller selv eksemplet at og pudse den førte til: du er vasket ( =
der er tale om den ikke nu-forankrede ren), den er pudset ( = blank) er ophørt
brug af før-nutid, der præciseres ved før taletidspunktet.
brug af har haft g j o r t - k o n s t r u k t i o n e n.
Og det er det har haft pudset den og
Se f.eks. kommentaren til eksempel har haft vasket dig præciserer. Lige tje24:
ner til at understrege den ærgrelse der
Jeg har da haft gået herira og ned til tales om i kommentaren til eks. 26.
Østersøen (d.v.s. lejlighedsvis, under jagt, præsteret at...).
En anden brug af har haft gjort
Eller konteksten til eksempel 38:
3 af eksemplerne fra dialekt-folkene
(Spiller I så badminton sammen?) kræver en særlig kommentar, nemlig
Ja, har haft gjort, men det har vi hel- eksempel 46, 51 og 54. De er alle eks.
ler ikke gjort de sidste par år.
pjå har haft gjort i forbindelse med
overgangshandlinger.
Se også eks. 16, 18, 31, 32, 37, og 49.

Dialekt - e k s e m p i e r n e
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L a d os først se på eksempel 51:
a) Jeg har haft vredet mit sacroiliaca-led ud af led.
H v a d kan det nu betyde? Ifølge det vi
indtil nu har sagt, så skulle det svare til
en ikke nu-forankret før-nutid, altså
til:
b) Jeg har faktisk (engang/af og til)
vredet mit s-led ud af led.

kræver at det skal være i aktiv? - Jeg
har ikke noget bud.
Eksempel 54:
I Århus har de daginstitutionsansatte halt nedlagt arbejdet i 10 dage
i protest mod et forlig, som...
I stedet for at basere udtrykket på
overgangs-verbet at nedlægge arbejdet
kunne man jo have valgt tilstands- eller
aktivitetsverbet at strejke:
I Århus har de daginstitutionsansatte strejket i 10 dage i protest mod et
forlig, som...
Men man har altså valgt - ligesom i de
to foregående eksempler - en før-nutids-konstruktion af et overgangs-verbum (at have nedlagt arbejdet) til at betegne en tilstand, og denne tilstand er
så kombineret med før-nutid. I og med
at tilstanden eller aktiviteten er afgrænset af et varigheds-adverbial i 10
dage, er der mulighed for to læsninger:
Enten at 10 dages arbejdsned 1 ægge 1 se
nu er afsluttet, eller at den indtil nu har
varet 10 dage.
Den sidst e betydning er det man plejer at kalde kontinuativ-betydning af
før-nutid: Aktiviteten strækker sig op
til og med nu.

O g den betydning kan der vel også
ligge i eks. a. M e n a) kan også indgå i
følgende sammenhæng:
A : "Jeg synes du går så forsigtigt. E r der noget i vejen?"
B : "Jeg har haft vredet mit s-led ud
afled".
O g her kan den dårligt erstattes af b).
Sagen er nok at a) i denne kontekst betyder det samme som:
c) Jeg har haft mit s-led ude af led.
hvor en tilstand (at have mit s-led ude af
led) kombineres med før-nutid for at
markere at tilstanden er ophørt nu,
men stadigvæk har konsekvenser for
nu. Altså en nu-forankret brug af førnutid.
I a) har man så - i stedet for tilstandskonstruktionen : at have mit s-led ude af
led - brugt at have vredet mit s-led ud af
led som en tilstands-konstruktion. O g
Havde man i stedet valgt at sætte overden sættes så i før-nutid til:
Jeg har haft vredet mit s-led ud af gangs-verbet (at nedlægge arbejdet) i
før-nutid, så ville vi få en helt anden
led.
betydning:
I Århus har de daginstitutionsanI eks. 46 har vi det samme forhold:
satte nedlagt arbejdet i 10 dage i
Så har han haft standset sine betalinprotest mod et forlig, som...
ger (en overgang standset sine betaDet betyder jo at arbejdet p.t. er nedlinger).
at have standset sine betalinger bruges lagt, med den ti 11 ægs-information at
som en konstruktion der betegner en det er besluttet at arbejdsnedlæggelsen
tilstand, og det er den der kombineres skal vare 10 dage. Men vi får intet at
med før-nutid for at markere at tilstan- vide om hvornår den begyndte og derden har fundet sted, men er afsluttet for heller ikke hvornår den slutter. L i nu. Findes der iøvrigt andre måder at gesom i de foregående eksempler er
udtrykke den betydning p å , hvis man har haft gjort-konstrukti o n e n her nød9

r
ven di g for at få den betydning frem, at
det er tilstanden efter overgangen der
er sat i før-nutid.
I forbindelse med disse eksempler opfordrer dialekt-folkene til at sammenligne med nogle har været-konstruktioner. O g det viser sig da også at der her
er tale om det samme forhold:
55. Hvis han har våren gået (d.v.s.
hvis han har været borte en overgang).
56. D u ser så rejseklædt ud! - Jeg har
været rejst (og er på vej hjem nu).
58. H u n har været rejst til Indien
(d.v.s. en periode været på rejse i
Indien.)
I alle tre eksempler er der tale om et
bevægelses-verbum i sin perfektive betydning, dvs. brugt som overgangs-verbum. Det danner man så en før-nutidskonstruktion af: at være gået, at være
rejst, at være rejst til Indien - til at betegne en tilstand. O g denne tilstand
sættes så i før-nutid med den virkning
at tilstanden ses som afsluttet nu.
Eksempel 57 mangler formentlig et
været. Skulle der ikke have stået:
57. D e n (en b r ø n d ) har da ikke været gået læns endnu.
Hvis det er tilfældet , så svarer det eksempel til de øvrige.

Sammenfatning
Sammenfattende kan jeg sige følgende
om min opfattelse af har haft gjortkonstruktionen:
Den bruges i første række til at tydeliggøre den ene af de brugsvarianter den
simple før-nutid har, nemlig den hvor
før-nutid bruges for at markere, at det
i samtalesituationen har interesse eller
aktualitet om eller at den pågældende
handling engang har fundet sted, i
modsætning til den hvor før-nutid markerer nu-forankring, d.v.s. at det sags10

forhold der sættes i før-nutid har direkte konsekvenser på taletidspunktet. ( N . B ! om denne modsætning se efterskriften).
Men desuden kan den i forbindelse
med o ve r ga n gs- ha n d 1 i 11 ge r i visse tilfælde bruges til at markere at den tilstand der følger overgangen er afsluttet før nu (med varigheds-adverbial: at
den eventuelt strækker sig op til nu).
/ disse tilfælde kan har haft gjortkonstruktionen ikke erstattes af har
gjort.
Jeg er godt klar over at den beskrivelse
jeg her har givet ikke giver en indlysende forklaring på hvert eneste af de
eksempler dialekt-folkene har fundet
frem. M e n jeg tror nu beskrivelsen
dækker det der er hovedsagen.
P.S.
Efter at dette er skrevet er jeg blevet
o p m æ r k s o m p å at der faktisk findes
sprog hvor man systematisk skelner
mellem de 2 brugs-varianter af før-nutid. Det fremgår af Bernard Comries
bog A S P E C T (1976) side 59. På mandarin-kinesisk markeres den ikke nuforankrede brug ved suffikset - guo.
ni cln-le yiichi-le méi-you
betyder: H a r du spist hajfinnen?
mens
ni chi-guo yuchi méi-you
betyder: Har du nogensinde spist hajfinne?
O g på de afrikanske sprog Kpelle har
man en tilsvarende modsætning:
Jeg har ordnet det (og det virker)
hedder: ngaå kpf.tf.
mens
ngåkp€t£
betyder: Jeg har faktisk (ved en eller
flere lejligheder) ordnet det,
men det bliver ved med at gå
i stykker.
Otto Glismann født 1928
lektor i dansk sprog, Københavns Universitet

Om førtid ©g førførtid.

A t spise, jeg spiser, jeg spiste, jeg har
spist, jeg havde spist... - de 'tider', et
udsagnsord kunne (og skulle!) bøjes i ,
sidder endnu ret fast i hovedet på den
ældste halvdel af befolkningen. På
dansk drejer det sig især om de fire sidste af de ovennævnte former, nemlig
nutid, datid, førnutid og før datid. 1 stedet for at se disse former som fire adskilte 'tider', kan man imidlertid vælge
en anden synsvinkel, som faktisk allerede er indbygget i den fortræffelige
danske terminologi: man kan inddele
systemet i to gange to valgmuligheder,
således at systemets dele bliver nutid
overfor datid samt førtid overfor ikkeførtid. På visse punkter giver det et
bedre billede af sprogets muligheder,
f.eks. i forbindelse med former som jeg
har haft skrevet, jf udfordringen til læserne i M & M 2/88.
A f de to valg er der gode grunde til at
opfatte nutid overfor datid sorn det
fundamentale: med nutid beskriver vi
talesituationen, med datid beskriver vi
en anden situation (det skal så fremgå,
hvad det er for en situation - ellers kan
datid ikke bruges: udsagnet det regnede kan ikke indlede en samtale).
Hv is man ikke vælger førtid, bliver resultatet de simple tider, som er simple
både i udtryk og indhold: man skal
ikke bruge hjælpeverber, og der er kun
eet tidspunkt at holde styr på nemlig
tidspunktet for den situation man taler
om.

Hvis man derimod vælger førtid,
kompliceres situationen lidt. D e n tilstand eller begivenhed, som sætningen
udtrykker, er så ikke længere samtidig
med den situation, der tales om, men
ligger tidligere end den pågældende situation. Du er dum beskriver situationen nu, og du er dum nu - du har været
dum beskriver situationen nu, men
dumheden ligger tidligere; tilsvarende
beskriver sætningen du var dum en fortidig situation, der var samtidig med
dumheden, mens du havde været dum
beskriver en fortidig situation, hvor
dumheden lå endnu tidligere. Meningen med at sproget gør det muligt at
skelne mellem tilstandens eller begivenhedens tid og så tiden for den situation, der tales om, kan karakteriseres
ved sammenligning med et årsregnskab: det skal vise firmaets situation på
regnskabsdatoen, men viser den som
et resultat af hvad der er sket i perioden forud. For at kunne gøre sin situation op er det praktisk at kunne tænke
i førtid, snarere end kun i nutid overfor
datid, eftersom verden ikke fødes påny
i hvert sekund: man kender ikke nuet
uden at vide, hvad man har hag sig.
Så vidt, så godt. M e n hvad nu med
den dobbeltform, der her skal behandles? M a n kan begynde med at konstatere, at hvis man opererede med adskilte tider, måtte man nu indføre to
nye i dansk, nemlig førførnutid og førførdatid. 1 det perspektiv, der her er
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anlagt, vil man i stedet sige, at førtid
kan anvendes i to omgange. Hvis vi
skal følge den beskrivelse, der er givet
ovenfor, betyder det at man først placerer den udtrykte tilstand/begivenhed
(for nemheds skyld vil jeg fra nu af nøjes med at tale om begivenhed) som noget man har bag sig, - og dernæst opfatter denne haven-noget-bag-sig som noget, man har bag sig. Hvad kan meningen være med det?
D e klareste eksempler p å , at det kan
være motiveret at betragte en begivenhed gennem to lag af 'overståethed', er
dem som ifølge pålidelig kilde gennemgås i en anden artikel i dette nummer,
nemlig dem hvor en overgang har fundet sted, men resultaterne er bortfaldet igen.
E k s . 26: ' H v o r er den støvet, og jeg
har lige haft pudset den' kan forklares
ved, at ikke blot pudsningen, men også
tilstanden efter overstået pudsning nu
er et overstået stadium. B e m æ r k dog,
at man i og for sig også her kunne nøjes
med 'simpel' førnutid. Så markerede
man ganske vist ikke den dobbelte
overståethed sprogligt, men udsagnet
ville stadig være sandt, og n å r man allerede har sagt, at genstanden er støvet,
er der ingen risiko for misforståelser.
Der er imidlertid andre typer af eksempler end dem, hvor resultaterne af
begivenheden er forsvundet. I eksempel 24 er det svært at sætte fingeren p å ,
hvad det er for resultater der er forsvundet: 'Jeg har da haft gået herfra og
ned til Ø s t e r s ø e n ' . Eksemplet ledsages
af en forklaring: (dvs. har lejlighedsvis, under jagt, præsteret at...). Denne
forklaring passer med en fortolkning,
hvorefter den dobbelte førtid netop
signalerer, at man tidligere har konstateret, at begivenheden er indtruffet og dette er noget man nu ser tilbage på.
Det specielle ved den dobbelte førtid
12

kan også beskrives på den m å d e , at
man indlægger et ekstra tidspunkt mellem begivenheden og den situation,
der tales om. Begivenheden sker på T,
er overstået på T , og nu ser man tilbage på T . Dette er en naturlig beskrivelse i forbindelse med eks. 29: 'Hvis
de lige har hørt at vi andre har haft
snakket om det...' M a n snakkede om
det (T), derefter hørte de andre om
denne overståede begivenhed (T ) - og
derfor er det naturligt at omtale snakken via to tidspunkter. A f samme
grundlæggende karakter er et eksempel, min svigerinde forærede mig i
sommerferien, mens jeg lå på lur efter
dobbeltformerne. H u n var kommet for
sent hjem til et større rykind af gæster
og konstaterede, at der var frit udsyn
til havestuen, som p.t. udnyttedes som
pulterkammer, hvortil hun bemærkede: 'Jeg skulle have haft trukket gardinet for'. Eksemplet kompliceres af, at
det er modaliscret, men pointen er rimelig klar: den handling at trække gardinet for skulle ikke blot være udført
(sml, 'jeg skulle have trukket gardinet
for'), den skulle også have været overstået inden et ekstra, underforstået
tidspunkt, nemlig inden hun tog
hjemme fra ( T ) .
1

1

1

1

M & M stillede opgaven 'at beskrive
b e t y d n i n g s fo r s k e 11 e n mellem jeg h afskrevet og jeg har haft skrevet - hvis der
er nogen". N u kan ordet betydning betyde mindst to ting: enten det abstrakte
betydningspotentiale der er hævet over
alle konkrete eksempler, eller betydning i konkrete eksempler. Betydningspotentialet ifølge den her givne
fremstilling er den dobbelte læggenbag-sig, som fremkommer n å r man
bruger førtid to gange, og som jeg har
førsøgt at eksemplificere i tolkningen
af nogle eksempler med lidt forskellig
konkret betydning. D e r mangler imid-

lertid en type konkrete eksempler,
nemlig dem hvor det er meget svært at
se hvad pokker meningen skal være
med at bruge dobbelt snarere end enkelt førtid. Det er ikke svært at begrunde, at der kan forekomme en sådan
sproglig inflation. Det er jo et rent subjektivt valg fra talerens side, om han vil
se tilbage på begivenheden eller dens
overståethed; tidslinien kan inddeles
vilkårligt, så et ekstra udsigtspunkt kan
der altid blive plads til. Lige som nogle
talere er tilbøjelige til at sige meget meget længe, hvor andre nøjes med at sige
meget længe, kan man opleve dobbelt
førtid særlig hyppigt hos nogle talere.
Hvis tomgangsanvendelsen blev udbredt, ville den dobbelte førtid naturligvis miste sin mulighed for at signalisere det særlige betydningspotentiale,
som er opstillet her. Så længe hovedreglen er at formen bruges ud fra en
motivation svarende til den beskrevne,
kan det imidlertid udmærket tænkes,
at formen i konkrete situationer kan
savne enhver synlig forskel fra simpel
førtid, samtidig med at der er en forskel på det abstrakte niveau.
Hvis systemet faktisk er som beskrevet
ovenfor, har det en interessant principiel konsekvens. Det er almindeligt at

bruge selve eksistensen a f 'udsigtspunkter' eller 'referencepunkter' til at
adskille forskellige tidsformer med,
uden at skelne mellem de forskellige
funktioner som disse referencepunkter
kan have. Den går imidlertid ikke, hvis
førførtider fungerer som ovenfor beskrevet - så kan man nemlig ikke
skelne mellem førførnutid og førdatid.
De må begge beskrives ved et trepunktskema: først begivenheden (T),
så et referencepunkt ( R ) , og så endelig
nutiden. Jeg havde ordnet det og jeg har
haft ordnet det beskriver begge en begivenhed, der ligger forud for et referencetidspunkt. M e n de to former er på ingen måde synonyme - hvilket er i overensstemmelse med det system, der
blev opstillet i starten af dette indlæg,
hvor valget mellem nutid og datid var
bestemmende for, hvilken situation,
man ønsker at tale om. Førdatiden taler om en fortidig situation, men førførnutiden taler om nutiden, omend
gennem et dobbelt lag af overståethed.
Der er derfor mange grunde t i l , at de
dobbelte førtidsformer er spændende
at beskæftige sig med.
Peter Harder, født 1950
lektor i engelsk
Københavns Universitet
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Sprogsyn ©g maskinoversættelse

Sprogbeskrivelse, der skal
bruges
Når man beskriver et eller flere sprog,
er det ofte, fordi beskrivelsen skal bruges til noget bestemt. Denne anvendelse er så med til at bestemme, hvilke
fænomener i sproget der bliver vigtige
for beskrivelsen. N å r man skal lære nogen at stave, bliver det vigtigt at beskrive forskellen på ords udtale og
skriftbillede. N å r man vil lære danskere et fremmedsprog som fransk,
handler størstedelen af beskrivelsen af
fransk om de træk, som adskiller sig fra
dansk.

Efterhånden som man får nye typer af
opgaver, der skal bruge beskrivelser af
sprog, opdager man også nye træk ved
sprog, fordi sprogene beskrives til de
nye anvendelser. Ved alle cdb-projekter, der arbejder med naturlige sprog
som dansk, engelsk og fransk, sætter
computeren bestemte grænser for den
sproglige viden, man kan anvende.
Når et menneske lærer noget nyt om et
sprog eller på et sprog, kan man altid
appellere til menneskets forståelse af
sprog og tekster generelt . Trods mange
forsøg er det endnu ikke lykkedes at
indlægge generel tekstforståelse i computerne. De kan kun anvende sproglig
viden, der er udtrykt i meget præcise
regler - mere præcise end den almene
sprogbruger har behov for.
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Reglerne for den indbyrdes rækkefølge af ordene i danske navneordsled
viser sig at være meget komplicerede,
når man skal beskrive dem, så datamaten kan anvende dem. M a n siger selve
den første lange dag, men ikke den
selve første lange dag. Man siger en stor
hjælp, hele den store hjælp og al stor
hjælp, men ikke en al stor hjælp eller al
en stor hjælp. For at datamaskinen skal
kunne behandle den slags udtryk, m å
man lave meget detaljerede regler, og
man må beskrive forskellen mellem
ord inden for samme ordklasse, forskelle som man ikke behøver bekymre
sig om som almindelig sprogbruger.
Med denne ene begrænsning gælder
ellers de samme regler for beskrivelse
af sprog: også til edb-systemer bestemmes den viden om sprog, man skal
bruge af, hvad edb-systemerne skal udføre.

En model for
maskinoversæt telse
Når man skal lave et maskinoversættelsessystem, behandler man to eller flere
naturlige sprog. Netop fordi computerne ikke kan anvende generel tekstog om verde nsforst åe Ise, må man
bruge andre metoder. E n model for
maskinoversæ11e 1 se er den såkaldte
transfer- eller o v e r fø r s e 1 s m o del. Ifølge
jo
AMOfse AF
KUØ&P&*&;
den lader man maskinen analysere teksten, der skal oversættes, kildeteksten,
så dybt, at man når frem til en tilstrækkelig god beskrivelse af, hvad den betyder. Dette analyseresultat overfører God overensstemmelse i overman til målsproget, idet maskinen sættelsen
samtidig udskifter de enkelte ord. På A l beskæftigelse med oversættelse må
målsproget foregår herefter den mod- bygge på den trossætning, at alt hvad
satte proces. Her lader man maskinen der kan udtrykkes på ét sprog, kan
genopbygge teksten ud fra den over- også udtrykkes på det andet sprog.
førte beskrivelse af dens betydning. O g Denne trossætning synes indlysende:
det viser sig da, at de sproglige regler, vi forstår jo tekst og tale på andre sprog
man skal formulere til systemet, i me- end vores modersmål, så kan vi selvfølget høj grad må bygge p å en sammen- gelig også udtrykke vores forståelse på
ligning af egenskaber hos de sprog, dansk.
Oversættere erfarer imidlertid ofte,
som systemet skal oversætte mellem.
at det er vanskeligt at gengive betydningen i ét sprog præcist p å et andet
sprog. M a n må studere betydningen af
en tekst omhyggeligt for at kunne gengive den på et andet sprog. V e d oversættelse mellem fjerntliggende sprog
kan man kun bygge p å betydningen.
I Japan har man i en del år arbejdet
med at edb-oversætte resumeer af teknisk og videnskabelig litteratur. H e r
drejer det sig om sprogene engelsk og
japansk. Et eksempel kan illustrere,
hvor forskellige sprogene er. Følgende
række af ord er en japansk sætning
oversat ord for ord: Japansk: eksperiment sammenligne god overensstemmelse se. I det japanske edb-system beskrives den sammenhængende betydning i sætningen således: nogen sammenligner noget med eksperiment og

w£££

15

