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Forskellen mellem tale og skrift er ikke bare at det ene
udtales og høres det andet skrives og læses. Talesprog og
skriftsprog er delvis organiseret efter meget forskellige
principper, afhængigt af hvordan de to slags sprog bruges. Læs om forskellen mellem tale- og skriftsprog
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Udtaleforskelle
Dansk kan tales på mange måder. Udtalen veksler fra
egn til egn, fra generation til generation, fra person til
person, og den enkelte kan variere sin udtale fra situation
til situation. D e r er foretaget en stor undersøgelse af udtalevariationen i K ø b e n h a v n , og Mål og Mæle kan nu
bl.a. bringe den rystende sandhed om det flade a
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Talemaskiner
Når man udveksler ordrer og beskeder med en computer,
foregår det ved hjælp af skriften: Computeren og brugeren skriver til hinanden. M e n der vil være mange fordele
ved også at kunne kommunikere mundtligt med en datamaskine, altså give sine ordrer mundtligt og modtage sine
svar som h ø r b a r tale. På K ø b e n h a v n s Universitet arbejder man med konstruktionen af en maskine der kan producere tale
Side 24

Sprogviden
Mål og Mæle vil i dette og en del følgende numre bringe
et sæt sproglige opgaver. Det er vi blevet opfordret til af
mange læsere. M e n altså: Det er opgaver, ikke konkurrencer - i al fald er det ikke tanken at man skal indsende
svarene, og præmier er der slet ikke! M e n man kan jo udm æ r k e t arrangere konkurrencer i familien eller mellem
venner og kolleger. Løsningen står på side 8 og selve opgaverne
Side 32
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et danske sprog er en
møgbeskidt affære. Det
overtræder sine egne forbud
og regler og er fyldt til randen med overflødige ord, en
mødding.

Per Højholt

1

Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder.
Det er sprogsmål om 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 t æ n ker 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:
G-E-C GAD
Vimmelskaftet 32
1161 Kbh. K.
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Kære Mål & Mæle
E n journalist bragte i et TV-interview
udtrykket " v i danskere", hvortil den
interviewede, nemlig Victor Borge,
b e m æ r k e d e : "Det hedder da "vi
danske", det ved man da!". G ø r man?
M e d venlig hilsen
K n u d F. Franck
Frederiksberg.
! Kære K n u d F . Franck
Jeg har aldrig hørt at vi danskere ikke
skulle være lige så godt og rigtigt som
vi danske, og jeg ved ikke hvor Victor
Borge kan have den sære idé fra. Gad
vidst om han også ville foretrække vi
amerikanske frem for vi amerikanere?
Det kan man dårligt tænke sig.
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I

leder

Men det kan jo være han har tænkt
på betydningsforskellen mellem de to
udtryk. Vi danskere betegner folk med
dansk pas og statsborgerskab; så at
sige en rent administrativ betegnelse.
Vi danske derimod er folk med dansk
sprog og sindelag, opvokset i den
danske kulturtradition - altså en lidt
mere højtidelig og inderlig betegnelse.
EH
? Kære M a l & Mæle
E t spørgsmål har "uroat" mig meget
længe. Hvis man er lunefuld, så er man
månesyg (via plattysk fra latin luna) ,
moody og ikke til at være i nærheden
af. Hvis man har lune (også fra latin
luna over plattysk), så er man en
morsom fyr, nærmest lun, som er et
fællesnordisk ord, beslægtet med lue
og lys. Det er i familie med svenske
lugn, der som bekendt på dansk betyder 'rolig' (undtagen i vendinger som
ligge lunt i svinget), der som bekendt
på svensk betyder "morsom", for ikke
at sige "lun".
Hvad er meningen, hvordan er
s a m m e n h æ n g e n , og hvorfor betyder
urolig urolig på både svensk og dansk?
Jeg er forvirret.
G o r m Rasmussen
Dannemare
!
Kære G o r m Rasmussen
E t lune ('en øjeblikkelig sindsstemning') har sproghistorisk andre rødder
end tillægsordet lun ('varm'). Så lad os
se på dette lune og lunefuld først.

E t lune kan ganske rigtigt føres
tilbage til latin luna ( ' m å n e ' ) . Ordet er
lånt via tysk i betydningen 'øjeblikkeligt, omskifteligt sind' selvfølgelig ikke
i betydningen ' m å n e ' , for den har vi jo
et fællesnordisk ord for. Hvis man er
fuld af omskiftelige sindsstemninger,
kan man derfor udmærket kaldes
lunefuld. M e n lune bruges desuden om
en særlig, stilfærdig humor, der gerne
udnytter underdrivelser. Selv da
Sørensen mødte sin overmand, fornægtede hans lune sig ikke. Lille Helle satte
pris på bedstemors landlige lune. M a n
kan måske sige, at den venlige dobbeltbundethed, blinket i øjet, det skælmske i at have lune viser tilbage til det
'øjeblikkelige, omskiftelige sind', men
rigtignok i positiv betydning.

af ro, hvorimod dansk har afledt rolig
af en anden. Der er ikke noget mærkeligt i, at begge sprog har afledt uro (og
heraf urolig og svensk oroa, 'gøre
urolig') af den samme betydning af ro,
nemlig 'hvile'.
CE
? Kære Mål & Mæle.
Hvornår er man kendt?
Hvis en person er kendt, lægger vi
tryk på hans efternavn (1. stavelse) i
stedet for lige tryk på fornavn og
efternavn. F.eks. Peter Olesen - hvem
er han? M e n Peter Olesen, det er jo
ham fra TV-avisen
Det virker faktisk sådan, at man kan
afprøve, hvor kendt en person er eller man selv synes man er. Ringer
man f.eks. til en kendt person i et
firma, hvor man selv er kendt, siger
man: "Goddag, det er Peter Hansen,
må jeg tale med Ole Petersen. M e n er
det tale om to fremmede, siger man:
M i t navn er Peter Hansen, jeg vil gerne
tale med Ole Petersen".
Ringer man til Mål & Mæle for at
tale med den landskendte Erik Hansen, siger man: Goddag, det er Erik
Hansen, må jeg tale med Erik Hansen", osv. osv.
Jeg nævnte dette for nogen tid siden
for en sprogmand. Han syntes ikke,
det var værd at b e m æ r k e , men almindelige mennesker siger, at de aldrig før
har tænkt over det, men at det er
ganske pudsigt.
M e d venlig hilsen
Marianne Thi I lemann

Så er der tillægsordet lun, der er det
samme som svensk lugn ('rolig'). Det
er afledt af det nu forældede navneord
et lun med grundbetydningen 'et sted
hvor vandets overflade er blank',
d.v.s. et sted hvor der følgelig er stille,
roligt og lunt. Udviklingen i svensk har
så lagt vægten på betydningen 'stille og
roligt'; hvorimod udviklingen i dansk i
højere grad har fokuseret på 'varme'.
Anden del af spørgsmålet drejer sig
om de 'falske venner' rolig på dansk og
rolig ('morsom') på svensk. Begge ord
er afledt af det samme ord ro, hvis
oprindelige betydning er 'hvile'.
Betydningen af det danske rolig er
således helt ligefrem ' i hvile, stille,
fredeligt'. Det svenske rolig (og udsagnsordet roa sig) er derimod afledt
af en anden betydning af ro, nemlig
'morskab, tidsfordriv', d.v.s. hvad
man foretager sig under hvilen f.eks.
fra arbejdet. Denne anden betydning
! Kære Marianne Thi Ile man n
af ro har vi også haft i dansk, men den
Jeg tror din iagttagelse er ganske
bruges ikke mere.
rigtig, og hvis din regel ikke er fuldDet påfaldende består altså i , at
stændig fast, så er der i al fald tale om
svensk har afledt rolig af én betydning en meget klar tendens.
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Jeg har kun en enkelt bemærkning.
Udtalen med tryksvagt fornavn og
trykstærkt efternavn (Jens Petersen)
forudsætter ikke nødvendigvis at
personen egentlig er kendt. Hvis jeg
fortæller dig om min nabo - som du
ikke kender - så siger jeg Henrik Lund
første gang jeg omtaler ham. Derefter
går jeg over til Henrik Lund, altså med
tryksvagt fornavn og trykstærkt efternavn. O g det hænger sammen med at
nu ved du hvem han er - uden at
Henrik Lund behøver at være berømt
og omtalt i Se & H ø r .
Det hele minder meget om betydningen af bestemt og ubestemt artikel.
Jeg siger fx et hus første gang. for jeg
regner ikke med at du ved hvad jeg
taler om; det svarer til navne med tryk
på både for- og efternavn. M e n i det
følgende siger jeg huset, for nu er du
med på hvad det drejer sig om; det
svarer til navn med tryksvagt fornavn
og trykstærkt efternavn.
Hvad var det for en sur sprogmand
der ikke syntes du havde gjort en
interessant iagttagelse?
EFf
? Kære professor Erik Hansen.
Tak for den lille artikel "Ret og rimeligt" i Mål & Mæle fra dec. 89.
Første gang jeg stødte på "rigtig"
som forstærkende ord. var i et brev
som jeg fik i sommeren 1984.
"Rimelig" kom vel et par år senere,
og irriterer mig stadig. Hvis det virkelig er kommet for at blive i den nye
betydning, altså forstærkende, vil jeg
sikkert vænne mig til det i tidens fylde,
ligesom det er gået med ret og temmelig, som du nævner.
Hvad jeg egentlig skriver om til dig,
er den mere og mere almindelige brug
af ordet "utrolig". Har du lagt mærke
til det? Det bruges ustandseligt som
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forstærkende ord nu - jeg hørte det
således brugt første gang i november
1989 mundligt. Det har fået en hurtigere og større udbredelse - så vidt jeg
kan se - end ordet "rimelig", og det
hænger vel sammen med, at det ikke i
forvejen har haft anden betydning en
netop den forstærkende?
M e n - hvorfor bliver et ord pludselig
moderne?
M e d venlig hilsen
Else Varnild
Odense C .

!

Kære Else Varnild.
Ja, det er rigtigt at utrolig som
forstærker har grebet voldsomt om sig
de sidste to-tre år. D e r er folk som har
været på ferie i Jylland utrolig mange
gange, man bliver utrolig glad for
reaktionerne, det er utroligt som
blomsterne vælder frem og Lise taler
utrolig godt fransk.
Udtrykket har for længst passeret
klichétærskelen, og der er gode argumenter for at vise lidt tilbageholdenhed med bragen af ordet. Det er
faktisk meget irriterende!
Hvorfor et ord eller et udtryk pludselig bliver moderne, kan man som
regel ikke forklare. Det hænder at en
kendt person, fx en politiker, kommer
til at bruge et udtryk som slår an, og så
kan det normalt spores. Som da socialdemokraten Per H æ k k e r u p i 1967
fandt på ordet stokkemetode, eller da
dronningen i sin nytårstale 1984 lancerede tillægsordet dumsmart. M e n i
reglen har man som sagt ingen forklaring.
Når det drejer sig om forstærkerord
af typen utrolig, er der det særlige at
der altid synes at have været et behov
for et stort udvalg. Prøv engang at slå
op i en synonymordbog, fx Politikens

Forlags under særdeles. Det er en af
ordbogens længste artikler, 27 linjer
med forstærkende synonymer: betydelig, drabelig, enorm, morderlig, overordentlig, rigtig, såre osv. Der er
virkelig noget at vælge imellem, så det
er måske ikke sært at der kommer nye
ord til - området ser ud til at være
meget produktivt. Det morsomme er
at utrolig ikke er med i listen (men dog
andetsteds kan findes som synonym til
usandsynlig). Sidste udgave af Politikens synonymordbog er fra 1988, så
det er først fra omkring den tid at
utrolig har indledt sin hærgende se jrsgang.
EH
? Kære Mål & Mæle
Jeg skal være den sidste til at bekende
mig til sprogrensernes rækker.
Alligevel kan jeg af og til blive lidt
vemodig, når gode danske ord bukker
under for udenlandske, der ikke er
spor bedre eller mere dækkende.
Hvorfor går alle rundt og siger jaloux
og ambitiøs, n å r vi dog har de danske
ord skinsyg og ærgerrig? Ordet jaloux
har jo desuden en for danskere sær
stavemåde. K a n I sige noget generelt
om, hvilke danske ord der på denne
måde 'dør' og hvilke ikke? O g er
ordene skinsyg og ærgerrig faktisk
d ø d e , sådan som jeg påstår?
D e samme betragtninger kan man
vel gøre med hensyn til ordene generation kontra slægtled og med hensyn til
melankolsk kontra vemodig.
Inden for EDB-verdenen taler man
om. at datamater (undskyld: computere) er udstyret med hard-disk, hvilket
på dansk hedder hårdpladelager. I den
sammenhæng kunne man måske
(forgæves?) slå et slag for, at ordene
hardware og software erstattes af de
helt ensbetydende danske ord maski-

nel og programmel? Jeg er ganske klar
over, at EDB-verdenen er specielt
inficeret (besmittet?) med engelske
ord, der da af og til ikke har nogen
danske modstykker.
M e d venlig hilsen
Jens Carstensen
! Kære Jens Carstensen
Dit brev indeholder så gode ideer og så
svære spørgsmål at vi har besluttet
snarest at bringe en hel artikel om
ordenes liv og død og om dansk og
fremmed i ordforrådet. Derfor får du
kun nogle spredte bemærkninger her.
Retskrivningsordbogen (1986)
indeholder ca. 60.000 ord. Det er ikke
hele det danske ordforråd, men en
pæn del af det. M a n regner med at kun
ca. 2.000 af disse ord er ægte danske, i
den forstand at de ikke er lånt fra et
andet sprog. Det viser i hvilket omfang
dansk i tidens løb har ladet sig berige
af andre sprog.
V i er derfor vant til at omgås ord fra
andre sprog, og vores oplevelse af
dansk forstyrres ikke af at vi har så
mange ord udefra. I mange tilfælde
tror vi at et ord er pæredansk , men
opdager ved at kigge i ordbogen, at det
forholder sig anderledes.
D u nævnte fx de "danske ord"
skinsyg og ærgerrig. Tjae, ærgerrig er i
hvert fald rent tysk, skinsyg måske
også, men det er lidt usikkert. Også
vemodig, som du oplever som purt
dansk, er klokkerent tysk, og det er
slægt i slægtled også.
M e n det er da rigtigt at sådanne
gamle tyske ord ikke virker nær så
fremmede som franske, latinske og
græske: jaloux, ambitiøs, generation,
melankolsk. Endnu mere fremmede
virker nok engelske ord, bl.a. fordi vi
som hovedregel prøver at sluge dem
råt, dvs. med original stavemåde,
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udtale og bøjning: harddisk, hardware,
software. Derfor virker, som du skriver, maskinel og programmel mere
hjemlige, selv om det faktisk er latin
og græsk med en endelse der nærmest
er fransk!
Men som sagt vi vender tilbage til
sagen.
EH

? Kære Mål & Måle.
Jeg blev meget glad, da jeg læste på
forsiden af M & M 1/1989, at problemet med ordet "så" som konjunktion
ville blive behandlet.
Jeg kan fra den pædagogiske front
meddele, at dette lille ord skaber
uanede problemer i undervisningen af
udlændinge. Som en af mine udenlandske elever en dag sagde:
"Jeg bruger aldrig så, for jeg kan ikke
finde ud af, hvornår man skal bruge
det på den ene måde og hvornår på
den anden måde!"
I M & M 1/89 havde Tue Eriksen fra
Århus problemer med sætningen:"Det
er meget varmt, så du behøver ikke at
tage overtøj på!" E t klassisk sprogligt
problem for udlændinge.
M e d stor interesse begyndte jeg så
at læse svaret. Det hele lød meget
rigtigt - uden egentlig at være nogen
forklaring.
Jeg kom hurtigt til at tænke på en
passage fra Erik Hansens udmærkede
bog Da lo hun så hjerteligt, hvor der
står: "Den gode tekst er så at sige
usynlig, den stiller sig ikke uforstyrrende i vejen mellem læser og information!"
I svaret til Tue Eriksen fik vi (læserne) en masse forskellige, rigtige men
uvedkommende ting at vide om forskellige sætningers kombinationsmuligheder. Disse oplysninger virkede
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mere "uforstyrrende" end forklarende.
Stor var min for undring imidlertid,
da jeg læste mig til, at ordet "nøglen"
skulle være et biord. Her måtte der
være noget galt.
Svaret fortsættes med at vi rigtigt
nok belæres om, at "så" osse kan
udtrykke tid alene og ikke årsag;
men
det eksempel, vi fik som
belæg for dette, var en sætning, der
helt klart taler om en årsags-sammenhæng, nemlig: "fordi
så" - sammenhængen: "(fordi) han kom, så gik
jeg ikke"
Dette fik mig til at tænke på endnu
en passage fra E r i k Hansens bog,
nemlig:
"Det dårlige sprog er som en snavset
rude med støbefejl; det slører, forstyrrer og forvrænger" (s.64).
Hvad er det, der skal sløres i dette
svar til Tue Eriksen? Det skulle vel
ikke være det, at forfatteren til svaret
selv har problemer med ordet "så"?
Selv efter 5. gennemlæsning er det
ikke muligt at finde meget formidlende
(eller formildende) i svaret. Svaret er
elendigt på en nærmest monumental
m å d e . Det er hjælpeløst og sjusket lige
fra tegnsætning til disposition.
Jeg ved ikke. hvordan Tue har det
med svaret. Jeg kan kun mene: O M
IGEN!
Jeg glæder mig til næste nummer af
Mål & Mæle, hvor jeg ser frem til en
nøgtern forklaring på problemet med
ordet "så" som henholdsvis hovedsætnings- og bisætningskonjunktion.
M e d venlig hilsen
Henrik Krogager
Århus
I Kære Henrik Krogager.
Tak for et barsk brev. Der var i den
trykte udgave gået kludder i nøgleaf-

snittet. Det skulle lyde således (som
der stod i manuskriptet):
" M a n kan også udtrykke virkningen
i en helsætning, med bio idet derfor, og
hvis derfor indleder sætningen kommer udsagnsled før grundled (inversion): Han har lavet nøglen, derfor kan
han godt komme ind; og årsagen kan
udtrykkes i en efterstillet helsætning
med biordet nemlig: Han kan godt
komme ind, han har nemlig lavet
nøglen. E n helsætning kan også indeholde og indledes af biordet så men det
udtrykker alene tid og ikke årsag: Han
kom, og så gik jeg."
Det er altså nemlig der er et biord,
og ikke nøglen. N u kommer så en
forklaring på problemet med ordet så
som henholdsvis gradsbiord, forholdsbiord, tillægsagtigt henvisningsord,
heIsætningsbindeord, ledsætningsbindeord og udråbsord.
1. Ordet så kan optræde som påpegende og henvisende gradsbiord der
lægger sig til tillægsord eller biord og
henviser enten til højre (kataforisk)
eller venstre (anaforisk); her betyder
det ' i den grad': Det er ikke så varmt i
dag som i går; han er så syg at han ikke
kan komme; så dårligt havde jeg ikke
troet det ville gå. Den påpegende
betydning er gået tabt i den absolutte
brug, dvs. uden noget at henvise til; så
kommer til at betyde 'meget': Hun er
så dum så dum; det var så ulykkeligt.
2. Det kan også være et (venstre)henvisende forholdsbiord der
lægger sig til udsagnsledet og betyder
' d e r p å ' , ' i det tilfælde', 'under disse
omstændigheder': bliv ulykkelig først
og græd så; hvis han kommer, hvad
skal jeg så sige?; han kom og så gik jeg;
han må være kommet ind her, og han
må så være gået derhen. Som forholdsbiord kræver så omvendt ordstilling
(dvs. grundled efter udsagnsled) hvis

det i en helsætning står først, dvs. lige
efter et evt. og.
3. Ordet så kan (når det rimer på lå)
være et henvisningsord der kan minde
om et tillægsord og som betyder 'således', 'den' eller 'det':... om jeg så må
sige,...i så henseende.
4. Så kan som bindeord indlede en
helsætning (hovedsætning) uden at der
kommer omvendt ordstilling - ligesom
der heller ikke kommer omvendt
ordstilling ved bindeordet og. Ordet
betyder da 'og følge li g'(læg mærke til
forskellen på 'som logisk følge' og
'som virkning af en årsag"). Hun var
syg, så hun kunne ikke komme; de
opdagede forklædningen,
så den gik
ikke. Læg mærke til forskellen på
sætninger med biordet der i betydningen ' d e r p å ' eller 'under disse omstændigheder' indleder en helsætning med
omvendt ordstilling: Han stod op, og
så gik han på arbejde, og bindeordet
der i betydningen 'følgelig' indleder en
helsætning uden omvendt ordstilling:
Han stod op, så han var ikke syg.
5. Ordet så kan som bindeord også
indlede en ledsætning (bisætning), til
venstre for et evt. at, og have ledsætningsordstilling, dvs. bileddet til
venstre for udsagnsledet. Ordet betyder her: 'med den konsekvens at': de
havde arrangeret det så (at) han ikke
skulle komme. Som ledsætningsbindeord kan så blive kædet sammen med
ordet ikke således at begge ord tilsammen optræder som ét ord på den plads
som så ellers havde: de havde arrangeret det så ikke han skulle komme. Som
ledsætningsbindeord kan så (at) vise
tilbage til et højrehen visende gradsbiord: Han var så fuld så han ikke
kunne gå lige.
6. Endelig kan så være et udråbsord:
Så, så, tag det nu roligt!
Sætningen Fordi han kom, så gik jeg
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ikke er et eksempel på så 2, det vcnstrehenvisende forholdsbiord; årsagsbetydningen ligger i ordet fordi og så
henviser blot til denne omstændighed.
Hvis der ikke er noget fordi, er der
heller ikke nogen årsagsbetydning:
Han kom og så gik jeg betyder snarere
'jeg gik da han var kommet', end 'jeg
gik fordi han kom'. Sætningen Han
kom, så gik jeg ikke bliver næppe sagt
af nogen.
V a r det du så, så så, så at sige,
nøgternt så det var så som så med så
barske ord?
or

Løsninger
1. D e n mest almindelige udtale i dansk er muligvis [stiik], men p å engelsk er det [stæjk], så det er den man
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trods alt m å anbefale. løvrigt er det et oldnordisk ord,
sieikr, som vikingerne bragte med til England, så den
rigtige udtale stemmer også med oldnordisk!

5. Det hedder billede og hoved i overensstemmelse med

2. Klokkeslæt - hefte/hæfte - delle - egypter/ægypter.

de to ords historie: gammeldansk bilætæ oghouæth.

E t kort æ skrives i de fleste tilfælde som e: vende, hest,

ter samme princip burde det have været hundred, men

sted. Hvis et ord er beslægtet med eller er en bøjnings-

da tusind(e) ganske uhistorisk har fået en form med -e,

form af et ord, der indeholder a eller å, så skrives et kort

er formen hundrede indført ved side af hundred.

æ som æ: bånd/bændel,
udslæt

andlænder,

-slæt i

Ef-

klokkeslæt,

og islæt er beslægtet med slå, derfor æ; hefte/

hæfte er ikke beslægtet med nogen a-ord i dansk, derfor
skriver de fleste hefte, og den form blev indført som korrekt ved siden af hæfte i 1986. S k r i v e m å d e n dælle, der
ikke har nogen a-slægtninge og som ingen brugte, blev
afskaffet i 1986. Samtidig indførtes egypter, egyptisk og
Egypten som mulige former; p å v i r k n i n g e n fra engelsk
havde gjort æ-formerne meget sjældne.

6. Speaker er formanden for Underhuset; en choker er
et h a l s t ø r k l æ d e , en krave eller en flip; en speeder er en
fartbølle; smoking betyder rygning. M e n en spencer er
en spencer!
7. Gro og grøn.
8. Vrøvlet findes i b: Merudgifter kan ikke være noget,
man planlægger! H v i s man finder vrøvl i a, er man en
stor pedant. Det, man tager af, kan naturligvis godt være

3. Uden om i b og c. Reglen er at hvis det er et forhold-

t ø j , men ikke n å r det er vind og regn; så betyder tage af

sord med en styrelse, så skrives det i to ord, ellers i et

det samme som 'mindskes'.

ord. Altså uden om skoven, ,..bog, som...uden om. Se
retskrivningsordbogen side 545-46.

9. Som der er indiskutabelt korrekt i a. Reglen er, at en
bisætning er korrekt med som der, hvis der'et også fin-

4. A l l e tre sætninger har korrekt grammatisk komma,
også c: H e r har v i en såkaldt s æ t n i n g s k n u d e , dvs. en
konstruktion, hvor et led fra en bisætning ([at] vi skal
vente at se...igen) er anbragt i spidsen af hovedsætningen: Ham. 1 s å d a n n e tilfælde b e h ø v e r man ikke at sætte

des i den tilsvarende h o v e d s æ t n i n g . Det gør det ikke i fx
c: det samme (argument) blev brugt sidste gang, og derfor er som der ukorrekt her. O g tilsvarende i b. M e n i a
er den tilsvarende h o v e d s æ t n i n g der kan ikke

udsættes

noget på den slags mennesker, altså er som der O K .

k o m m a foran bisætningen. Se retskrivningsordbogen

10. Kunsten at finde skjulte v a n d å r e r med en pilekvist.

side 584-85.

Græsk rhabdos betyder 'kvist', og manteia ' s p å d o m ' .
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Talesprog

Her er et uddrag fra Højlunds For- sprogfejl, selvrettelser og sætninger,
samlingshus i TV 2 (24.10.1989). Er der er gået helt i stykker, uden at den
det godt eller dårligt sprog, manden talende har forsøgt at gøre det godt
igen, og der er en del af den slags ord,
taler?
Mand:. ..det der er sket frem til i dag er
rent faktisk I at den n-landsbistand vi
har givet de sidste 20 år I har været med
til at kreere nogle hvide elefanter mange
steder henne I det er ikke det det handler
om I det det handler om det er at komme
til at kreere et aktivt erhvervsliv I øh så
er der jo nogle der siger jamen har I i
industriet også ikke også været med til
at I lave nogle af de der h vide elefanter
jo det har vi måske nok I men vi har været med til at I vi har altså spillet på nogle
betingelser som der har været andre der
tidligere har I ligesom sat reglerne for I
men jeg føler i og for sig I at I vi er ved at
komme til at leve i en pragmatisk verden
I hvor at I vores interesser j'or erh vervslivet u-landsfolkenes interesser for at de
kan mødes I det vil altså sige...

som man plejer at kalde fyldeord: faktisk, altså, ligesom, i og for sig.
E r det nu et eksempel på særlig dårligt talesprog, vi har her? Nej, absolut
ikke. Det særlige ved det er kun, at det
er blevet skrevet ned og senere trykt.
Det er et eksempel på ganske almindeligt talesprog.

Tale og skrift

Talesprog og skriftsprog er naturligvis
ikke to forskellige sprog, sådan som
dansk og engelsk er forskellige sprog.
V i taler jo også om dansk talesprog og
dansk skriftsprog, og det viser, at
begge dele er dansk. Dansk har bare,
som de fleste andre sprog, to hovedfremtrædelsesformer: en lydlig og en
visuel. V i kan altså opfatte sproget
med øret eller med øjet.
Det giver en meget stor forskel mht.
Højlund (afbryder): hvad mente hvad det rent fysiske, men det meste er fælmente du det du sagde før hvide elefan- les for talesprog og skriftsprog, fx ordter altså projekter der ikke blev til videre forråd og grammatik. I sprogforskningen har man ældgammel tradition for
og så videre
at studere skriftsproget, n å r man vil
vide noget om sproget. Det hænger naMand: ja det mente jeg faktisk
turligvis sammen med, at det har været
I første omgang viser eksemplet os, det letteste , og næsten det eneste mulihvordan talesprog ser ud, når det bli- ge, lige indtil opfindelsen af båndoptaver skrevet ned. Der er hverken kom- geren for få årtier siden.
Naturligvis har man vidst lidt om tamaer eller punktummer, men nok en
slags pauser, markeret med skråstreg. lesproget før, men den viden, forskere
Men også på andre måder ser det og lægfolk har haft om talesproget, har
mærkeligt ud på tryk. Der er øffer. ikke været tilfredsstillende, bl.a. ved at
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fremstille det talte sprog som en primitiv og ufuldkommen form af det egentlige og rigtige sprog, nemlig skriften.
Det er der to grunde til.
For det første havde man af de omtalte tekniske årsager ikke gode muligheder for at iagttage og analysere de
mange midler, som den talende benytter for at gøre ytringerne klare og letforståelige, fx rytme, tonegang, pauser, tempo.
For det andet består dette at lære at
skrive korrekt for en stor del i at aflægge nogle af de vaner, man har fra talesproget, fx særlige ord og vendinger,
selvrettelser, ufuldstændige sætninger,
specielle småord. Set fra skriftens synspunkt bliver de særlige talesprogstræk
derfor let opfattet som fej 1, simpelthen.

samtalen foregår i , og det tidspunkt,
hvor kommunikationen finder sted.
Vores oversigt over de mest karakteristiske talesprogstræk vil vi da indrette
efter disse betingelser: (1) Spontanitet
og tempo, (2) Samtaledeltagernes bevidsthed om hinanden, (3) Samtaledeltagernes fælles bevidsthed om rum og
tid.
I den følgende gennemgang af de
vigtigste træk ved talesproget er eksemplerne næsten alle taget fra nogle
moderne skuespil. M a n kunne naturligvis også have hentet eksemplerne fra
autentisk, opnoteret talesprog, men
fordelen ved at tage dem fra skuespil
er, at man så lettere kan nøjes med ét
træk ad gangen. I de autentiske tekster
får man det meste i hovedet på én
gang, og det kan virke meget uover
sktieligt.

Talens fysiske betingelser
Den moderne sprogsforskning betragter naturligvis ikke talen som en sjusket udgave af skriftsproget, og man
arbejder i mange lande alvorligt på at
udforske talens grammatik som et system, der nok har det allermeste til fælles med skriften, men alligevel er selvstændigt og har sine egne love og regler, således som skriften har sine.
De træk, der er karakteristiske for
talesproget, kan alle afledes af talens
fysiske betingelser. Talen frembringes
i reglen spontant, altså uden planlægning og kladde; og tilhøreren forventes
at opfatte talen i første forsøg - han
kan ikke som ved læsning afkode teksten i sit eget tempo og genlæse det,
han ikke fik fat i med det samme; det er
altid irriterende og småpinligt at bede
om gentagelser (hvabehar?).
Desuden er tale næsten altid samtale
mellem to eller flere parter. Deltagerne har derfor en meget klar bevidsthed om hinanden, om det rum, som
10

Korte enkle sætninger
Talesprogets tempo spiller en stor rolle
for dets indretning: D e n talende kan
normalt ikke planlægge meget store og
indviklede tekstsammenhænge, og tilhøreren kan ikke overskue andet end
det ret enkle. Dette viser sig på alle
områder. Talesproget bruger korte
sætninger:
Jeg måtte tale med fru Møller - men der
var ingen lejlighed - så hørte jeg, at hun
ville komme på skolen om aftenen for at
ordne nogle bøger til skolebiblioteket det havde hun under sig - det ligger helt
oppe øverst - det er loftet, der er lavet
om - skolebetjenten - Rasmussen hedder han - han bor nede i kælderen - han
er gift og har en datter — der var lys
nede hos Rasmussen, da jeg korn ( A S H 38)
A t sætninger kan være korte, hænger
sammen med, at talesproget ikke bru-

ger mange bisætninger. I normalt Og hvis en sætning er kommet til at beskriftsprog kan man fx udtrykke sig så- gynde med et længere led (det behøver
dan:
ikke at være ret langt!), så markeres
det med et så, der, hun, den eller ligJeg gik rundt uden arbejde i de år, hvor nende ord, at nu er vi færdige med indarbejdsløsheden
var allerværst.
Når ledningsleddet og klar til udsagnsledfolk spurgte mig, hvad jeg kunne, måtte det:
jeg svare, at jeg ikke kunne noget. Men
en dag var jeg så heldig at få en plads År du ve' - når man køber sådden en
som elevatorfører i en stor forretning butik, så blir den altid fremstillet som
med pelse, kjoler og den slags.
bedre end den er. Varelageret blir vurderet for højt, og sæl' om det fremgår af
Men i talesprogsudgave ser det sådan bøgerne, at omsætningen har været daud:
lende - nå ja så er det jo kun, fordi ejeren
har været syg, forstår du. ( F V 53)
Så gik jeg et par år og spadserede. Det
var lige i de år, hvor
arbejdsløsheden Her er det de to så'er der markerer
var allerværst. Og hva' ku' jeg! når folk grænsen mellem indledning og resten
spurgte. Ikke en stift. Men så endelig, så af sætningen. M e n metoden bruges
gik der jo hul på godteposen, og jeg fik også ved meget kortere indledninger: /
plads som elevatorhusar, det var i en de første dae, da må du ha' et lille hotelstor butik med kjoler og pelse og den værelse. ( B M 109) Ve De, h vodden det
slags. Men de sku' aldrig ha' ta'et mig, gik mig dengang på sessionen. Ham lige
aldrig!, jeg havde uheldet med under foran, han blev kasseret ved det, at han
fodsålerne - otte dage efter jeg var be- var svajrygget, og ham lige efter - han
gyndt, so brændte hele skidtet! ( B M 1 0 ) trak frinummer. ( B M 11)
Talesprogets sætninger er ikke alene
korte, de er også opbygget enkelt. Et
af de vigtigste træk er, at der er meget
kort hen til sætningens udsagnsled.
Det er først når udsagnsleddet er faldet, at man egentlig kan orientere sig i
sætningen, derfor står der i talesproget
ét kort led foran udsagnsleddet, i det
følgende eksempel det, hun, hvad, jeg
osv.:
-• Del må jeg nok sige ... hun holder sig
fantastisk ... hvor gammel er din mor
egentlig?
- Mor? Hun er snart halvtreds.
- Det er umuligt! Hun ser ud, som om
hun var tredve.
- Nej, det er mig!... jeg er snart tredve.
( D B 53)

Fokus
I det talte sprog bruges der mange
kløvninger, dvs. konstruktioner af typen det var Peter, der gjorde det (jf. Peter gjorde del), det, jeg mener, er, at...
(jf. jeg mener at...). Det er let, men
meget pladskrævende at forklare kløvningens funktion og betydning, så vi vil
her nøjes med at sige. at kløvningen
fremhæver eller fokuserer på det led,
der kommer efter det...er/var; i eksemplerne ovenfor altså Peter og at....
Kløvninger bruges også i skriftsprog,
men talesproget har nok særlig meget
brug for fremhævelse og pointering. V i
finder eksempler på det i Højlunds
Forsamlingshus: det er ikke det det
handler oml det det handler om det er at
komme til at kreere et aktivt erhvervsliv.
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Væk m e d det overflødige
Et andet væsentligt træk ved talesproget er økonomi-princippet,
dvs. en teknik, der udelader ord, som er ganske
overflødige på grund af sammenhængen:
- Jeg tror, det ringede.
-• Øh - ringede!?
- På entrédøren.
- Umuligt! på denne tid af natten! ( F V
89)
Fire replikker, men kun den første har
form som en sætning; de øvrige kan let
suppleres op, så de også bliver fulde
sætninger, men pointen er netop, at
man ikke gør det i talesproget:
- Hvad laver du?
Sover.
- Hvad er der, skat?
- Ingenting.
-Er du fuld?
-Ja.
•--Meget?
-Åh, lidt (VJ 21)

- Sku' vi ikke lav ær og snakke om ham ?
- Det ka' vi godt [tænder for shaveren
igen / Jeg var ellers på vej til byen for at
drikke mig fuld!
- Hvorfor det?
- Tjah! Hvorfor ikke... Av for helvede..
- Ilva' er der i vejen?
- Der er overgang i det møg! [går ind i
soveværelset og tager sine bukser på].
- Er de ikke nye?
- Joe! Ka' du li' dem?
- Har du råd til det?
- Åh joe... det går... ( B L A P 104)
Udeladelser i forhold til skriftsprogets
færdige sætninger skal altså ikke betragtes som uheld eller sjusk, men som
et led i tydeliggørelsen af talen. O g udråbsord er ikke nødvendigvis udtryk
for sproglig armod.
M e n naturligvis sker der uheld, når
der tales. D e r er sætninger, der aldrig
bliver færdige:
- Han svarer ikke... han må være rejst
uden mig.
- Anne, du må spise noget...
-Jamen han lovede... Han svarer ikke!
- Var det ikke først på onsdag?
- Han er rejst... han er...
-Ja, det er han vel. ( B L A P 145)
Den talende kan afbryde og rette sig
selv:

"Hvad laver du?"

- Et glas til?
- Næe tak, jeg er i bil... Jeg ved ikke,
hvordan jeg skal... Tilhører De en...
E n speciel ø k o n o m i s e r i n g s m u 1 i g h e d en... en trosretning? En speciel... ?
har talesproget i udråbsordene, fx av, ( B L A P 93)
nå, tja, øv, bvadr, hovsa, waww, bøh.
Det er ord uden grammatik og uden vi er ved at komme til at leve i en pragfastlagt betydning, men de kan være matisk verden I hvor at I vores interesser
meget udtryksfulde og sige meget på for erhvervslivet U-landsfolkenes intemeget lille plads:
resser for at de kan mødes I det vil sige
(HF)
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1 ,æg også mærke ti! forbindelsen hvor
at. Man kan diskutere, om det er en
sprop.f'-'jl, men det er i al fald næsten
sikker!, at den interviewede ikke ville
have skrevet hvor at\
O g endelig kan en sætning gå i fisk
for den talende, så han måske kommer
ti! at sige noget vrøvl, som han måske
aldrig ville kunne skrive: Der er stadig
resterende billetier til koncerten ( D R
maj 1986). Dagens længde er blevet 10
timer og 46 minutter længere ( D R maj
1988) . / løbet af dagen vil der brede sig
et skydække ud over landet, som efterhånden vil gå i opløsning ( D R maj
1989) . DSB blev idømt til at betale en
bøde ( D R o k t . 1989).

Repliktennis
Prøv at læse følgende dialog opmærksomt:
- Hvad vil du have?
-Jeg vil gerne have en sodavand.
- Vi har øl.
- Jeg kan godt lide øl, men jeg vil hellere
have en sodavand.
- Det er det bedste når man er i bil.
-Jeg er ikke i bil. Der er kun et parhund rede meter herhen.
- Der er mindst 2 km.
- Det er ikke ret meget.
Ikke sandt, man forstår det hele, men
det er, som om de to personer slet ikke
er i kontakt med hinanden, men bare
står og siger replikker ud i luften. Det
kommer af, at teksten mangler alle de
småord, hvis funktion det er, hele tiden at sætte replikkerne i forhold til
hinanden. Så snart de kommer med,
virker det meget mere som en naturlig
dialog - de talende har fået kontakt
med hinanden:

Hvad vil du have?
- Jeg vil faktisk gerne have en sodavand.
- Vi har ellers øl.
- Jeg kan skam godt lide øl, men jeg vil
nu hellere have en sodavand.
- Det er også bedst, når man er i bil.
- Jer er da ikke i bil. Der er j o kun et pathundrede meter herhen.
- Der er altså mindst 2 km.
- Det er da heller ikke ret meget.
Disse småord er meget karakteristiske
for samtaler:
-- Hvorfor kører du ikke med sikkerhedssele?
-Med hvad?
-• Med sikkerhedssele. Har du ikke set,
man kan få sådan nogen nu... til biler?
-Jah. ..men det er sgu da alt for besværligt. .. Så kan man jo hverken lave det
ene eller det andet.
- Hvad skal du da lave, andet end at
køre?
- Det ved man da aldrig. Vel, Ida?
- Osse mens I kører?
- Gud nej, det har vi forresten aldrig
prøvet før. Det må vi prøve! ( D B 136)
Det er også her, talesprogets karakteristiske pauseudfylder øh kommer ind.
Når man udveksler replikker, er en
pause som regel et signal om, at man er
færdig og overlader ordet til den, man
taler med. Derfor kan det være farligt
at holde pause, mens man tænker sig
om, og det er grunden til, at man siger
øh. Det betyder altså "jeg har stadig
ordet".

Rum, tid og person
Deltagerne i en samtale har altid en
fælles viden om den talesituation, de
netop befinder sig i . Først og fremmest
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kender de det rum eller det sted, hvor bage til I løj lunds Forsamlingshus og
de befinder sig, og de kender det tids- de rigtige talesprogstekster.
punkt, hvor samtalen foregår. De kan
V i skal lave et eksperiment med den
derfor bruge stedsbetegnelser som her, tekst, vi begyndte med. V i skriver den
derhenne, oppe, højre, venstre, foran, om til skriftsprog, således at alle de
bagved osv., idet ordene tager betyd- mest karakteristiske træk for talt sprog
ning efter situationen. På samme måde er ændret eller udeladt. I stedet for
med tidsbetegnclserne: nu, for en time pauseskråstregerne er der indsat norsiden, i forgårs, om lidt, osv. Dem må male kommaer og punktummer. D e
man tit undgå i skrift, hvor parterne jo små signaler til samtalepartneren er
i reglen ikke befinder sig i samme situa- udeladt, for i skrevet sprog er det altid
tion: M a n kan ikke skrive / overmor- forfatteren, der har ordet. Selvrettelgen, det må være den 12. marts 1990.
serne er fortolket i retning af den mest
Men talesproget er fuldt af disse ord, sandsynlige mening.
som forudsætter fælles situation. Se fx
på stedsbetegnelserne her:
Repræsentant for Industrirådet: Det,
der er sket frem til i dag, er rent faktisk,
--Jeg var hér ude og... hænge tøj til tør- at den U-landsbistand, vi har givet de
re. .. Småvask du-vé... og så ser jeg sidste 20 år, har været med til at kreere
pludselig en mand derovre på en af alta- nogle hvide elefanter mange steder henne. Men det er ikke det, det handler om.
nerne.
Det, det handler om, det er at komme til
- Ilva for en ?
at kreere et aktivt erhvervsliv i U-land- D e n dér.
ene.
Den der med gyngestolen?
- Næ, den til højre. ( F V 157)
Så er der jo nogle, der siger: jamen,
har I i industrien ikke også været med til
Til disse siluationsord hører naturligvis at lave nogle af de der hvide elefanter?
også jeg, du, han/hun, vi, I, de. Læg Og det har vi måske nok: men vi har
mærke t i l , hvor ubesværet de antager spillet med på nogle betingelser, som
der er andre, der har sat. Og jeg føler i
betydning i en naturlig samtale:
og for sig, at vi er ved at komme til at
leve i en pragmatisk verden, h vor vores
- Davs!... Nå... du er her?
interesser i erhvervslivet og U-l ands fol- Ka' du anbefale dem her?
kene s interesser kan mødes.
- Ka' I li' muslinger?
- Tjah! Det er temmelig
overvældende,
det her... ikke?
Højlund: Hvad mente du med 'hvide
- Har du ikke skrevet op, hvad du ska' elefanter? Var det projekter, der ikke
ha'?
blev til noget, og lignende?
- Næ... burde jeg det?/.../ Forresten...
lak for invitationen!
Repræsentant for Industrirådet: Ja.
- I kommer vel? B L A F 19-20)
I denne let bearbejdede version er der
ikke længere egentlige fejl set fra et
skriftsynspunkt. Men en del talesprogTalesprogsnært skriftsprog
Efter dette lidt kortfattede signale- stræk er bevaret, f.eks. sætningskløvninment af talesproget vender vi nu til- gerne og nogle af fyldeordene. I denne
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version er det måske tydeligere end i den
originale, hvor megen tomgangssnak
ytringen rummer: frem til i dag, rent faktisk, det det handler om osv. Det er ord
og vendinger uden informationsværdi i
sammenhængen.
Det peger på et centralt træk ved samtaleformen i udsendelsen, når man tager
i betragtning, at netop denne deltager i
Højlunds Forsamlingshus havde den
længste replik af alle - det ovenstående
er kun et uddrag: Man må tale eller blive
afbrudt. Det er tydeligt, at der er langt
mere respekt for udfyldte pauser af typen rent faktisk end for øh og æh og for
uudfyldte pauser, som kræver, at den
lyttende er opmærksom på finere signaler som f.eks. tonegang. Derfor får en
øvet debattør med mulighed for at benytte et politiker- eller embedsmandsagtigt blandingssprog relativt megen taletid. Og på dette punkt skal man således
ikke anse eksemplet ovenfor for typisk
tale.

Informationstæthed

Denne sidste version er nærmere typisk
skrevet sprog end de to foregående. E n
af konsekvenserne af dette er, at teksten
er blevet noget kortere, selv om den indeholder den samme information. D e
første versioner er på henholdsvis 179 og
156 ord, denne sidste indeholder kun 96
ord. Det indebærer, at denne sidste version er mere informationstæt end de talesprogsnære versioner.
E n konkret beregning af teksternes
informationsmængde støtter denne iagttagelse.
N u er mængden af information i en
ytring jo afhængig af modtageren. Hvis
modtageren ved det hele i forvejen, så er
der ingen information for ham eller
hende i teksten; hvorimod der godt kan
være mange nye oplysninger for en anden modtager.
E n almindelig måde at klare dette
problem på er at regne med de enkelte
ords hyppighed i tekster. Ideen er, at
sjældne ord vil være sjældne for en gennemsnitsmodtager, dvs. at de er mindre
forventelige, og al de derfor inderholder
En mere skriftsprogsnær version mere information end hyppige ord.
En repræsentant for Industrirådet fremOplysninger om ordenes hyppighed
hævede, at dansk U-landsbistand igen- kan man hente i de hyppighedslister,
nem de seneste 20 år har støttet mange som tidligere har været omtalt i Mål &
'hvide elefanter', dvs. projekter, der ikke Mæle, 8. årg. nr. 1.
førte til noget eller slet ikke blev gennemført. Han fremhævede det uheldige heri, Hvis man benytter en optælling af ord i
idet målet er at kreere et aktivt erhvervsliv danske fagblade som grundlag, kommer
i U-landene.
man frem til, at ordene i den første verKritikere har påpeget, at industrien sion af debatindlægget gennemsnitligt
også har været med til at støtte sådanne forekommer 1904 gange i 250.000 lø'hvide elefanter'. Men industriens støtte bende ord. Det svarer til en sandsynlighar været ydet under betingelser, som hed for, at hvert ord på i gennemsnit
ikke har været sat af industrien selv. In- 0,76%. I sammenligning hermed er ordustriens repræsentant fornemmede dog dene i den skriftnære version væsentlig
en stadig større forståelse for pragmatiske sjældnere, idet de kun forekommer 1301
synspunkter, således at erhvervslivet og gange i gennemsnit af 250.000 løbende
hjælpeorganisationerne
lettere kan mø- ord, svarende til 0,52%. De enkelte ord
indeholder således mere information i
des.
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