15, årgang 1992

»Sproget vil simpelt hen ikke kigges efter i
sømmene«, skriver forfatteren til artiklen om
sprogets vilkårlighed. Der er noget vist chokerende ved at opdage at ens oplevelse af sproget
ikke svarer til sandheden om sproget. Se selv
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Et beslægtet emne er det ulykkelige forhold
mellem »almindelige mennesker« og sprogforskerne. De taler om sprog på vidtforskellige
måder og har meget svært ved overhovedet at
forstå hinanden. Det er tit som om det slet ikke
er det samme sprog de taler om. Læs artiklen
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Sætningerne det bliver nok regnvejr og det
bliver vist regnvejr betyder det samme. Men i
han er nok/vist fra Århus giver ordene vist og
nok forskellig betydning. Læs om de små og
meget vigtige ord vist og nok
side 21

Man bruger sproget til at argumentere med,
men der findes faktisk en hel del argumentation så at sige indbygget i sproget, som gør at vi
tit vurderer samtidig med at vi beskriver. Læs
om den argumentative sprogvidenskab
side 27

J^Lt barnets og kvindens
sprog ligner hinanden, er
ganske forståeligt: ligesom
barnet taler k vinden hurtigere og mere end manden,
hvorved hendes sprog nødvendigvis må blive simplere. Kvinden har i sproglig henseende mere af det
umiddelbare instinkt end
egentlig bevidsthed, hvad
man for eksempel kan se i
skolen, hvor den unge pige
har lettere ved at lære
fremmede sprog end den
unge mand, men til gengæld har større vanskelighed med grammatikken.
Knud Hjortø
(1869-1931)

Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om
sprog, men det er også fine detaljer i sproget som man bliver opmærksom på, og
som man vil gøre andre bekendt med. Går
1 rundt og tænker på sprogligheder, så
send et brev om dem til Erik Hansen, Ole
Togeby og Carsten Elbro. De vil svare på
brevet hvis de kan. Ellers kender de nok
nogen de kan sætte til det. Send brevet til:
Ina Nielsen
Institut for Almen og Anvendt
Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Njalsgade 86, 2300 København S
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Dansk udtale af franske ord
Det er en fin idé med 'Sprogviden' på
bagsiden; men der m å være rimelighed
i jeres krav.
Hvorfor vil I have 'entrecote' udtalt
med langt ' å ' ? Franskmændene bruger
'o', og vi har på dansk det samme lukkede 'o', f.eks. i 'sol', 'Odin', 'kro'.
Det franske 'croustade' udtales 'krustad' i to stavelser, og velmenende
sprogfolk har sikkert i sin tid 'fordansket' det til 'krustade'. D a der stadig
kommer nye menigmænd til, har nogle
med lidt kendskab til fransk t æ n k t :
» V udtales som 'y' «. Altså er det
blevet til 'krystade', og hvem tør i dag
gå til sin bager og bestille 6 krustader?
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Jeg ville sætte pris på at få min 'udviklingsteori' bekræftet og eventuelt
uddybet.
Til gengæld har jeg et par gode,
franske ord til 'Sprogviden': 'popline'
og 'Citroen', og så er der da for resten
også 'Madame de StaéT.
Med venlig hilsen
Ella Jensen
Aalborg
! Kære Ella Jensen
Det er rigtigt at 6'et i entrecote på
fransk udtales som et langt o. Når jeg
anbefalede udtalen å (angtrekåht), er
det fordi vi har tradition for at et langt
fransk o udtales som et langt å. Tænk
på ord som hausse, sauce, Claude,
Rhonen, de Gaulle, table d'hote. De
har alle langt o på fransk, men altså
langt å i dansk.
Der er altså grænser for hvor langt
vi strækker os i retning af rigtig fransk
udtale når vi bruger franske fremmedord, og det burde jeg have nævnt. Tak
for korrektionen!
Ordet krustade kom med i retskrivningsordbogen i 1891 og har fra begyndelsen dansk stavemåde. Det er
egentlig ikke noget som »velmenende
sprogfolk« har fundet på. Reglerne for
fordanskning af fremmedord står i ministeriel bekendtgørelse om retskrivningen af 27.2.1892. De sprogfolk som
redigerer retskrivningsordbøgerne, følger blot denne bekendtgørelse, og det
er en Folketingsbeslutning at lave om
på den.

Bekendtgørelsen forlanger bl.a. at
ou i franske ord som er almindelige i
dansk, skrives som u, og det gør man
derfor i talrige tilfælde: suveræn,
kupé,, turist, butik, dublet, guvernør,
rutine, kusine osv. V i kan altså ikke se
om et u også er et u i fransk og skal
udtales y (vue, culotte, ecu) - eller om
det er et ou i fransk og derfor skal udtales som u (kulør). Derfor fejlen i
krustade.
Ja, popeline og Citroen overforfransker vi i dansk. De franske udtaler er
ikke poplæng og sitroæng, men popli nn og sitroænn.
Jbri

? Kommaer ved sætningsknude
Kommaerne i vedlagte sætning, der er
klippet i Politiken 29/3 1992, er i hvert
fald forkerte, dog nok undtaget ét.
»Sprogkurser forudser Hans Henrik
Quaade, der bliver behov for i H T , når
det, han kalder flyvske tanker fra direktøren Henning Hummelmose,
bliver en realitet.«
Sætningen er vanskelig, men jeg
ville gerne høre Mål & Mæles forslag?
Tak for det gode blad.
Med venlig hilsen
Else Varn ild
Odense C
! Kære Else Varnild
Det er en ret knudret sætning, De har
fundet i Politiken, men den er s å m æ n d
korrekt nok - også hvad kommaerne
angår! Den kan godt formuleres enklere :
Hans Henrik Quaade forudser, (at)
der bliver brug for sprogkurser, når
det, (som) han kalder flyvske tanker
fra direktøren Henning Hummelmose, bliver en realitet.
I orginalsætningen er ordet sprogkurser taget ud af bisætningen, som be-

gynder med der bliver..., og sal. op i
spidsen af hovedsætningen. Så (ar vi
en såkaldt sætningsknude. I den forrige retskrivningsordbog var det for budt at sætte komma foran den sætning, som et led var hentet ud af for al
danne en sætningsknude; kommaet
foran der var altså ukorrekt. Det var
imidlertid en regel, som dels var ret
meningsløs, dels kun kendt af højst 50
danskere; derfor blev reglen gjort
valgfri i retskrivningsordbogen fra
1986, og ingen tænker nu på, at et sådant komma er en frivillig sag, se
Retskrivningsordbogen § 50.3 (side
584-85).
O m min omskrivning er brugbar,
kan vi først se, når vi har sammenhængen. Forfatteren kan jo have haft
gode grunde til at stille sprogkurser
forrest. Det er også kun s a m m e n h æ n gen, der kan vise, om der mangler et
komma efter direktøren. Hvis direktøren har været omtalt tidligere i artiklen, er navnet parentetisk og skal være
omgivet af kommaer (§ 51.3.f (side
587-88)).
E

H

? Underholdningsbidrag og
løs(t)gående
M a n kan smile stille, når en speaker,
der snakker om sociale forhold, bruger
ordet »underholdningsbidrag«.
M a n kan irriteres når en anden
speaker, der omtaler Storebæltsforbindelsen, konsekvent siger »tu-nellen«.
M a n kan komme i tvivl om, hvorvidt der er betydningsforskel på »forpligtelse« og »forpligtigelse«.
M a n kan også selv være usikker på,
om en hund er »løstgående«, når man
har løst dens snor, - eller om den er
»løsgående«. E n frakke kan jo være
løsthængende.
, ,. , .,
°
Venlig husen
Mogens H. Dahl
Lyngby
T
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! Kære Mogens H . Dahl
Ja, jeg har også hørt den komiske fejl
underholdningsbidrag i radioen nogle
gange. Det må skyldes at visse radiomedarbejdere ikke kender ordet underhold, der betyder 'mad, bolig og andre
livsfornødenheder'.
Udtalen af tunnel med tryk på sidste
stavelse, som i makrel, hotel og kartel,
er den som de allerfleste danskere bruger og finder mest naturlig. Men den
regnes for at være ukorrekt.
Formerne forpligtelse og forpligtigelse er begge over 400 år gamle og betyder det samme.
Det må være sådan at hunden er
løsgående: den går løs; men frakken er
løsthængende, for den hænger løst.
Sådan ville jeg selv bruge ordene.
EH

? Første eller førstkommende
I Mål & Mæle 3/1991 meddeles på side
30: »Mål & Mæle bringer i et af sine
første numre en rapport om ...«.
Som min gamle latinlærerinde sagde
for et par og tyve år siden: »Nutid er
utid«, og det står også at læse på side
31: Den grammatiske nutid dækker
alle tider, også datid, så jeg opfatter
ikke »bringer« som fremtid ud fra
konteksten.
M a n kan lede forgæves efter rapporten i Mål & Mæles første numre. Jeg
har holdt tidsskriftet gennem alle
årene. Der menes imidlertid nok
»førstkommende numre«, altså et
nummer, der ikke er kommet endnu!
V i l I forsvare en brug af »første«
som i det citerede eksempel? Desuagtet at der står skrevet, at den første
skal blive den sidste, og den sidste skal
blive den første, så m å de første numre
4

ligge næsten halvandet decennium til^

a g e

'

Med venlig hilsen
Hans Christophersen
København N

! Kære Hans Christophersen
Nej, vi vil ikke generelt anbefale brugen af første i betydningen 'førstkommende', og vi kan godt indse at sætningen Mål & Mæle bringer i et af sine
første numre en rapport om undersøgelsen og dens resultater i sig selv kan
være flertydig med hensyn til tid. Det
kunne godt være en beskrivelse af at vi
i 1974 har bragt en rapport.
Men det kræver det modsatte af god
tro at misforstå det afsnit der stod i
Mål & Mæle - 1991 nr. 3:
Ved Københavns Universitet er
cand. mag. Vibeke Appel for tiden
ved at lægge sidste hånd på en undersøgelse af kommaernes betydning for læsningen. Ved hjælp af en
række forsøgspersoner
har hun undersøgt hvad der bedst støtter læsningen, grammatisk komma, pausekomma - eller noget midt imellem.
Mål & Mæle bringer i et af sine første numre en rapport om undersøgelsen og dens resultater.
Formuleringen er for tiden ved at
lægge ... kan nemlig ikke misforstås
med hensyn til tid. Det kan kun være
nutid. Tiden i de to følgende sætninger kan derfor heller ikke misforståes:
har hun undersøgt kan kun være nutidigt resultat af handlinger i den umiddelbare fortid, og Mål & Mæle bringer
kan kun være præsens (nutidsform)
brugt om fremtid (da bringer ikke betegner en tilstand der varer, og derfor
ikke i sig selv kan betegne noget nutidigt). Ordet bringer kan i denne sammenhæng ikke være generel nutid, utid
eller nutid om det evige forhold at tegn
eksisterer som aktuelt (eller i det mind-

ste aktualiserbart) indhold til enhver
tid; det kan i denne sammenhæng kun
være nutid.
Det ville bestemt have været godt og
klart at skrive i et af sine førstkommende numre, men det er ikke uklart,
misforståeligt eller dårligt at skrive
som der stod: i et af sine første numre.
OT
? E r det (ikke) N N , der sidder dér
1) »Hvor tit er det sket, at...?«. 2)
»Hvor tit er det ikke sket, at...«. Ingen
er i tvivl om at sætning 1) er et spørgsmål og at 2) er et udbrud. Men hvorfor
virker »ikke« på den måde? E r sætning 2) ikke logisk set noget schludder? Eller betyder »ikke« ikke »ikke«?
Venlig hilsen
Ivar Engel Jensen
Hjørring

! Kære Ivar Engel Jensen
Jeg opfatter, præcis som du gør, sætning 1) Hvor tit er det sket at... som et
udbrud. Og man kan i og for sig godt
sige at 2) er noget sludder - i hvert fald
i den forstand at der forventes et svar
der siger 'aldrig', således at udsagnet i
2) nærmest betyder: 'det sker altid
at ... ' . M a n kan sige at det er et retorisk spørgsmål, hvor spørgeren slet
ikke venter på svaret - det er nemlig
givet p å forhånd. Retoriske spørgsmål
er en smart måde at hævde noget på.
Taleren behøver ikke selv at sige det
der skal siges; svaret dukker af sig selv
op i hovedet p å modtageren - uden at
taleren formelt set har sagt noget.
Det hænger sammen med at man jo
som taler kun bruger ordet ikke hvis
man har grund til at antage at modtageren tror det man benægter. M a n
bruger nægtelsen til at slette en forkert
information inde i hovedet p å modta-

geren. Antager afsenderen nemlig ikke
at der er noget forkert information
som skal slettes, inde i hovedet på
modtageren, ville der jo ikke være
grund til at sige at der var noget der
ikke var tilfældet. M a n m å tage i betragtning at der for hver gang man siger en sand ikke benægtet sætning om
en del af verden, kan siges tusindvis af
sande benægtede sætninger om den
samme del af verden.
Når man i overensstemmelse med
sandheden kan sige: han gik kl. 15.45,
så kan man - stadig i overensstemmelse med sandheden - sige: han gik
ikke kl. 15.40, han gik ikke kl. 15.35
osv. Men det ville jo være en meget
omkostelig måde at gå rundt og tale
på. Derfor bruger man kun energi p å
at sige hvorledes noget ikke er, hvis der
er andre - nemlig modtageren -- der
tror at det faktisk er sådan som man
siger det ikke er.
M a n kan se at ja-nej-spørgsmål
uden problemer kan benægtes: Kom
han for sent i dag? - Kom han ikke for
sent i dag? Der er kun den forskel at
det benægtede ja-nej-spørgsmål
stiller
den forventning at svaret er 'jo'. Hvis
svareren nemlig svarer: Nej, han kom
ikke for sent, vil svareren jo forudsætte at svarets modtager (= spørgsmålets
afsender) mener at han kom for sent.
Spørgeren underforstår således ved at
benægte spørgsmålet at det ville være
en stor overraskelse hvis det var tilfældet at han ikke kom for sent.
Det er den samme underforståelse
der gør sig gældende i benægtede hvspørgsmål: Hvornår kommer han kke
for sent? Hvordan har du ikke svinet
dit tøj til? Spørgeren underforstår at
det ville være en stor overraskelse hvis
der var nogen dag (eller tidspunkt)
hvor han ikke kommer for sent eller
hvis der var nogen måde p å hvilken du
ikke har svinet dit tøj til. Der er altså

underforstået et 'aldrig' og det benægtede M'-spørgsmål tæller som et udbrud der betyder: 'han kommer altid
for sent' og ' D u har på enhver måde
svinet dit tøj til'.
Der er dog det mærkelige ved denne
regel at spørgesætninger med hv~
ordene hvem som subjekt (grundled)
og hvorfor godt kan benægtes og give
almindelig mening - selv om de også
kan opfattes som retoriske spørgsmål.
M a n kan sagtens spørge: Hvem er ikke
kommet for sent i denne uge? eller:
// vorfor er han ikke kommet for sent?
Forskellen for spørgesætninger med
hvem og hvorfor på den ene side, og
hvad, hvornår og hvordan på den anden side, er den at nægtelsens logiske
kraft rammer selve det svar som man
kan give på Åv-spørgsmålet, mens
nægtelsens logiske kraft ikke rammer
de svar man kan give på hvem og hvorfor.
Det hænger igen sammen med at
hvem som regel er subjekt (grundled)
(og hvis hvem er objekt (genstandsled)
giver benægtet /zv-spørgsmål også mest
naturligt et retorisk spørgsmål: Hvem
har hun ikke kysset i aften ?) Og subjekter rammes kun meget sjældent af
nægtelsens logiske kraft. Svaret på
/ivor/br-spørgsmål er som regel et frit,
parentetisk led (neutral information)
som heller ikke rammes af nægtelsen.
Svarene på hvornår og hvordan er derimod bundne led der er fokus i deres
sætning; og fokus er netop det led der
rammes af nægtelsens logiske kraft.
OT
? Salve og creme
Jeg så i Mål & Mæle 15. årg. nr. 1 side
6 et spørgsmål og svar vedrørende bl.a.
salve og creme.
Spørgerens eksempel er sandsynligvis en tube Hydrokortison - der fak6

tisk findes både som salve og som
creme, og der er faktisk betydelig forskel på de to (skønt begge er 1 % hydrokortison - fås i håndkøb nu, desværre).
Egentlig er creme en underafdeling
af salve, men i praksis er der altså forskel. Salve har som oftest bedst virkning - men creme foretrækkes som
regel af patienter. Det er altså i praksis
vigtigt (og let) at skelne mellem salve
og creme.
T i l orientering vedlægger jeg to fotokopiudklip. Det ene er fra min danske studenterlærebog i hudsygdomme,
den er fra 70'erne. Det andet er fra en
norsk patienthåndbog om lægemidler,
den er fra 80'erne.
Med venlig hilsen
Jess Pilgaard
speciallæge i patologi
Holstebro
Også Lene og Kristian Jensen, Frederiksværk, har sendt udklip om den
medicinske brug af ordene salve og
creme. De er fra Pharmacopoea Danica 1964 og fra Dansk Standard for
Lægemidler. Udklippene anfører nogenlunde samme betydning.
! Kære Jess Pilgaard og Lene og K r i stian Jensen
Tak for breve og udklip om, hvordan
man i medicinen skelner mellem salve
og creme. Det er vigtigt at få fastslået,
at man altså udmærket kan benytte
betegnelsen creme om lægemidler, for
det var et af spørgsmålene i sidste
nummer af bladet. A f de to udklip
fremgår det, at salver er bløde, fedtagtige stoffer, der har konsistens som
smør; mens cremer er blandinger af
fedt og vand, altså med konsistens som
tyk fløde. Salver virker derfor mere
fedtede på huden end cremer.

Løsninger t i Sprogviden

1. Formen kutume ville være uheldig fordi
den har to u'er med hver sin udtale.
2. Hånd og hente er ikke beslægtede ord, og
det er melon og melis heller ikke.

7. 1 a. er de/dem som du kommer til at beskadige genstandsled, derfor dem som
i b. er det derimod grundled, derfor de
som ...
8. Det korrekte er finansiere, alle de andre
ord er korrekt stavet.

3. Stød har Mols, Møn, Rold, Tilst.
4. Fattig mand skal ikke have en smuk kone
eller en fed hest. Thi dem er der mange der
er ude efter.
5. a. uniform, b. temperatur, c. parallel,
d. fotografere, e. flegmatisk, f. fantasi, g.
møtrik.

9. I et skrift fra 1732. Og i Holbergs Don
Ranudo (1745) står der: »Jeg holder
Herren og Fruen for kloge nok; men at
sige Sandhed, saa er der dog et halvt D o sin Skruer løs«.
10. Australien, som især blev udforsket af
hollandske opdagelsesrejsende.

6. a. Ordet er en form af det latinske udsagnsord recipio 'jeg modtager' og betyder 'kvittering'.
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Sprogels vilkårlighed
Storm P. siger et sted: »Det er egentlig
mærkeligt - tyskerne siger Pferd,
franskmændene cheval. M e n det er jo
en hest !«. Og det er sådan vi oplever ordene, det er sådan det er at have et modersmål. Tingene hedder som de hedder
med en nødvendighed der er stærk og
hvis art vi sædvanligvis ikke spekulerer
nærmere over. Sådan er det bare.

Forbindelsen mellem ord og ting
Men hvis vi alligevel går i gang med stædigt at tænke over sagen, ja så når vi
frem til at denne nødvendighed blot er
en social aftale, en konvention. Der er
ingen dyb og mystisk forbindelse mellem ord og ting. Tingene kunne sagtens
hedde noget andet - hvad eksistensen af
andre sprog jo til fulde bevidner: Sproget er vilkårligt (fagterm: arbitrært), således nyformulerede Saussure en af
sprogvidenskabens
gamle indsigter.
Shakespeare siger det samme, bare lidt
smukkere: »What is in a word? A rose by
any other name would smell as sweet«.
Indsigten er som nævnt gammel - den
var også kendt i oldindisk sprogforståelse - men den var ikke delt af alle. G r æ kerne havde deres heftige diskussioner
herom, og uenigheden - og interessen
for temaet - dukkede igen op i europæisk middelalderfilosofi. M e n der er ikke
noget at stille op, sproget er vilkårligt frygteligt vilkårligt endda. Det er indlysende såsnart man husker på at sproget
er et n o r m s æ t : et ord er en norm om at
et givet lydudtryk skal markere et givet
bevidsthedsindhold. Og for alle normer
gælder det at de kunne være anderledes.
At sprognormerne er konvention og
8

ikke naturnødvendighed, adskiller dem
ikke fra andre socialnormer i art men
derimod nok i grad. Sproget er det mest
vilkårlige kulturfænomen i den forstand at sprogreglerne ikke kan knyttes
an til noget udenfor dem. Andre socialnormer kan - i forskellig grad - tilbageføres og sættes i sammenhæng, deres
motivation kan ofte opspores, hvis de da
ikke er indlysende som fx trafikreglerne.
Når visse kulturer tillader at vanskabte
børn, undertiden også piger, kan efterlades i ørkner eller bjerge til den visse
død, er det let at sætte denne norm i
sammenhæng med at den pågældende
kultur lever i konstant kamp for overlevelse. Men et ords lydside har ingen steder kobling. V i kan ikke finde noget
udenfor sproget - eller inde i sproget der lader os ane rimeligheden i at forestillingsindholdet 'hest' på skandinavisk sprogområde har det lydlige udtryk
[hæsd], snarere end at det skulle hedde
cheval, Pferd eller nirk eller jat.

Sprogets vilkårlighed
Det afgørende særkende ved sproget modsat andre socialnormer - er ikke at
det har vist sig umuligt at gå tilbage i historien og finde den oprindelige lydkombination og dermed den oprindelige motivation. Det afgørende er ikke at
vi mangler disse fakta. Det afgørende er
at vi end ikke kan konstruere nogle mulige motivationer. Den der søger efter
motivationer i sprogets baghistorie, m ø der til syvende og sidst et tomrum,
sprogrædslen. M a n kan et stykke tid
hygge sig i den falske tryghed som etymologien, læren om ordenes betyd-

ningsudvi klinger, giver. Jo, ordet pastor
har sin rimelighed i at det oprindeligt er
et latinsk ord der betød 'hyrde'. Men det
er en stakket glæde, for hurtigt m å
spørgsmålet melde sig igen om hvorfor
betydningsindholdet 'hyrde' har lyd formen pastor. Og har etymologien også
her en forklaring - ordet er en afledning
af pasco = 'fodre' - ja så fortsætter
spørgsmålet alligevel og kan aldrig besvares til bunds. De lydefterlignende ord
(fagterm: onomatopoietika) som risle,
rasle, dundre osv. er kun tilsyneladende
undtagelser. For selv om et konkret ord
er lydefterlignende - og dermed har en
motivation udenfor - er det stadig vilkårligt om et sprog har gjort dette valg.
Det er aldrig nødvendigt. Engelsk har
det lydmalende cuckoo men kunne l i geså godt have valgt det neutrale udtryk
som dansk gøg. At dette ord på et ældre
sprogtrin var lydmalende - oldnordisk
gaukr - viser netop at sproget ikke er
bundet.
Hvorfor en hest hedder en hest er
altså et uløseligt problem. Og for at
sikre at sprogbrugerne ikke erkender
dette og overvældes af meningsløshedens rædsel, er der i sproget indbygget
en modstand mod eftertanke: Sproget
går i stykker når vi giver os til at tænke
over det, kigge på det. V i kan ikke både
lægge mærke til sproget og til det der
bliver ment.
Men netop fordi sproget på denne
måde er uhyre skrøbeligt, m å det tilegnes dybt og grundigt. Det m å ikke betvivles, det må ikke engang være emne
for opmærksomheden.
Sproget vil overses
Der er derfor i sproglivet en konstant
konflikt mellem »Shakespeare« og
»Storm P.«, dvs. mellem dette at ordene
rent faktisk er vilkårlige og dette at de
bestemt ikke opleves sådan af sprogbrugerne.

For at styrke sprognormernes oplevelsesmæssige urokkelighed opstår der i
enhver sprogbruger en slags sproglig
egocentricitet (fagterm: glottocentrisme): »Mit sprog er det rigtige, min
sprogform er den eneste smukke, logiske
og naturlige osv.«.
Spørgsmålstegn ved disse dybt forankrede normer - i skikkelse af mulige
alternativer - opleves således som en alvorlig trussel. Jo mere nærliggende
disse alternativer er, des farligere. Eksistensen af swahili truer mindre end »tilbuddene« fra modersmålets andre diaog sociolekter.
Det er umuligt at se den norske stavemåde nasjonalisme uden indimellem at
opleve den med danske øjne. Og det er et
kors for tanken - og en trussel mod modersmålets skråsikkerhed - at være
tvunget hen imod at forstå hvordan i alverden et sprogligt udtryk på én gang
kan være korrekt norsk og ukorrekt
dansk. Det giver en sprække i værnet
mod oplevelsen af vilkårlighed, og det er
sproget meget imod at denne bliver afsløret. T h i sproget står og falder med i l lusionen om at det ikke er vilkårligt.
Ordmagi er et godt eksempel p å sprogets psykiske værn. Den ordmagiske
grundpåstand er at forholdet mellem
ord og sag langt fra at være konvention
og vilkårlighed er så dyb og nødvendig,
ja nærmest fysisk at ligesom sagen
fremkalder ordet, således fremkalder
ordet sagen. Talemåden Når man taler
om solen så skinner den er en mildnet
version af den gamle sprogmagiske erkendelse : Når man taler om Fanden så
kommer han.
Den sprogpsykologiske
transformator
Ligesom i dyreverden har menneskebarnet med sig ved fødslen en masse færdigpakkede adfærdsstrategier, altså instinkter. Samtidig har det til forskel fra
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dyrene en hel særegen parathed til at
indlære og tage for givet hvilkesomhelst
socialnormer. Hvad det end er der bliver
præsenteret for barnet - at spise hunde
eller netop ikke at spise hunde, at benævne hesten Pferd eller aldeles ikke
Pferd men cheval - lige meget hvad: barnet overtager og godstempler det på helt
uforbeholden vis. Dette er biologisk
nødvendigt da kulturformer jo ikke kan
forudsiges på samme måde som omstændighederne omkring instinkterne.
Ethvert menneskebarn har indbygget en
sådan sprogpsykologisk transformator
der omsætter de tilbudte sprogmuligheder til oplevelsesmæssige absolutter. Det er det der kommer til udtryk
i den ovennævnte sproglige egocentricitet.
Når sproget er indlært er denne proces lukket, forsvundet fra bevidstheden.
Ethvert barn er en ihærdig og yderst
kyndig sprogforsker på feltarbejde. Igen
og igen opstiller det grammatiske hypoteser og tester dem (det kan vi tydeligt
høre når hypotesen er forkert: jeg løbede hele vejen). Men alt dette glemmes
og fortrænges så dybt at det ikke kan
kaldes op i bevidstheden igen. Ellers ville jo enhver sprogbruger nærmest på
stående fod kunne fremlægge en klar og
fuldstændig beskrivelse af sit modersmål.

Grammatik er tabu
Men grammatik - dvs. de bevidsthedsmæssige mellemregnskaber - er tabu.
Generationer af skoleelevers afvisning
af faget er således ikke tilfældig. Sproget vil fremstå som upåfaldende produkt. Det stiller sig til rådighed - men
dets konstruktionsmåde holder det for
sig selv. Den er hemmelig. Det er tydeligvis en af sprogets grundbestræbelser at
lade
produktionsomstændighederne
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synke i glemsel - brude-løb bliver til
bryllup, vind-øje til vindue. Jeg husker
jeg engang oplevede så at sige at stå an sigt til ansigt med de skjulte mellemregnskaber. Jeg havde netop i gymnasiet
fattet hvordan Das hat test du nicht tun
sollen er den rigtige, men jo noget komplicerece oversættelse af »Det skulle du
ikke have gjort«. Kort efter var jeg sammen med en lille tysk dreng. H a n brugte
konstruktionen, denne indviklede konstruktion - og jo tydeligvis uden nogen
bevidsthed om mellemregnskaberne,
dem jeg kendte og terpede. Det var dybt
besynderligt - jeg følte at jeg stod ansigt
til ansigt med sprogets inderste væsen.
Som altid hvor der er fortrængning er
der psykiske modbevægelser - bestræbelser henimod afdækning og opklaring. Der er hos sprogbrugerne en voldsom nysgerrighed og interesse henimod
steder hvor vilkårlighedens absolutisme
krakelerer, der hvor mellemregnskaber
og motivationer pibler frem. Det viser
sig i utallige ordvittigheder og er en slags
etymologisk instinkt. Når det fx humoristisk hedder »Folk med fødderne på
jorden hænger ikke på træerne« så er
det udtryk for en fascination over
sprækken ind til sprogets værksted, idet
vittigheden sætter lys på mellemregnskabet mellem betydningen 'folk med
sund fornuft' og sprogmaterialet folk
med fødderne på jorden. Vittigheden
tvinger/tillader o p m æ r k s o m h e d e n derhen hvor sproget netop søger at holde
den væk.
Det er sprogets agt at vi skal kunne
tale om folk medfødderne på jorden i en
uforstyrret betydning af 'folk med sund
fornuft' - og det lykkes jo også de allerfleste gange. Men samtidig er det et oplagt sted at lure sproget dets processer
af. Og det er ikke hos så få komikere at
de fleste vittigheder bruges til på denne
måde at kigge sproget efter i kortene.

Truslen om kommunikationssaminenbrud
Det er morsomt fordi det er farligt, det
er tabu. Det ville være eksistentielt rystende at indse at noget som jeg helt
klart oplever som en indlysende nødvendighed og naturlighed - jf. Storm P.
- blot er en historisk, kulturel tilfældighed - jf. Shakespeare. Derfor modsætter sproget sig på det bestemteste enhver
interesse. Det foretrækker ubemærketheden. Det er sprogets natur at fungere
i lavbevidsthed, i yderkanten af opmærksomhedsfeltet. Og et af sprogets
bedste forsvar mod at blive trukket frem
i lyset er dets effektive trussel om kom-

munikationssammenbrud:
når opmærksomheden er på sproget, som
morsomt, som grimt, som ukorrekt
osv., kan den ikke samtidig være på indholdet, på meningen med det sagte.
Mens Månen er ophøjet ligeglad med
om den bliver iagttaget, så vil sproget
simpelthen ikke kigges efter i sømmene.
Men det gør jo bare det endnu sjovere at
være sprogforsker.
Lars Henriksen, f 1945
cand. mag. og lic. phil. i dansk
og sprogpsykologi
Aalborg Universitet
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Den gamle dansklærer
Det går tit hårdt til når folk diskuterer
rigtigt og forkert sprog. M a n skændes,
råber op og håner hinanden med en forbitrelse som om det var noget væsentligt
det drejede sig om. M a n slår om sig med
argumenter som logik, konsekvens og
system, entydighed og velklang. Men løber man tør for argumenter, så er det påfaldende ofte at den gamle dansklærer
bliver trukket frem.
»Det er meget godt at De mener at i
steden for er korrekt, men min gamle
dansklærer rettede os nu altid til i stedet
for. H a n var en mand der virkelig vidste
besked.«
Der er vistnok ingen dansklærer, nulevende eller et par generationer tilbage,
der kan berette om en sådan hengivenhed hos eleverne, og en sådan iver efter
at tilegne sig det gode, det sande og det
skønne. Lærerne mindes sløvhed, somme tider direkte vrangvilje og i al fald
skepsis over for deres sproglige pedanteri og irriterende røde streger.
Men på en tredve-fyrre års afstand tager det sig helt anderledes ud. Den
gamle dansklærer står nu som den lyse,
milde profetskikkelse, som den der lærte os at tale og skrive ordentligt og indprentede os respekt for og kærlighed til
modersmålet. Hvad ordbøger og eksperter siden har fundet på at tænke og at
sige, er blot letfærdig snak som ikke fortjener opmærksomhed.
Det er ganske forfærdelige ting de
gamle dansklærere får skyld for at have
lært deres senere så taknemmelige elever : Nogle har lært at skrive bræt med
d, andre har fået indskærpet at man ikke
må begynde med og efter punktum, der
12

er endog dem der har fået at vide at
klokkeslæt staves med e, eller at /' steden
for er dårligt dansk. Og det er en børnelærdom man ikke skal prøve at tage fra
folk.
Jeg er såmænd selv gammel dansklærer.
Guvé hvad jeg bliver misbrugt til i en
snæver vending ...
Erik Hansen

Vist og iink
O m et par formodningsbiord i dansk

Hovedpersonerne i denne artikel er et
par af »sprogvidenskabens stedbørn«,
som de er blevet kaldt, nemlig biordene
vist og nok. Artiklen er oprindelig skrevet med henblik på udlændinge der studerer dansk -- og som altså er nået så
langt at de har overskud til at beskæftige
sig med et så raffineret hjørne af sproget
som der her er tale om.
Også indfødte danskere kan dog roligt læse videre. De ved ganske vist godt
hvordan man bruger vist og nok mv. på
dansk. Men det er de færreste der har
gjort sig klart hvorfor de nogle gange
vælger vist, andre gange nok (og atter
andre gange vistnok eller sikkert). Det
vil de nok vide noget mere om når de har
læst denne artikel.
Formodningsbiord
I moderne dansk er der en række biord
der kan bruges til at udtrykke formodning (antagelse, sandsynlighed, usikkerhed). Under opslagsordet antagelig i A l lan Karker: Politikens Synonymordbog
(10. udg., 1991) står der bl.a. følgende
ord og ordforbindelser: efter alt at
dømme, formentlig, formodentlig, nok,
sandsynligvis, sikkert, tilsyneladende,
vel, vel nok, vist, vistnok.
Den nævnte række af biord er altså
synonymer, ord der betyder det samme.
Eller rettere: ord der betyder næsten det
samme. Synonymer er som bekendt
sjældent helt ensbetydende. Deres - og
synonymordbøgernes - eksistensberettigelse ligger netop i at synonymer normalt betyder noget forskelligt. M e n der
er ofte tale om meget små og svært skel-

nelige betydningsforskelle. Det gør at
synonymer - der for den indfødte dansker er et af midlerne til at o p n å maksimal præcision i det sproglige udtryk •¬
for den udlænding der skal lære sig
dansk, kan være nogle særdeles besværlige størrelser at have med at gøre.
Formålet med denne artikel er at
tegne nogle portrætter af en lille gruppe
danske formodningsbiord, først og
fremmest de meget almindelige og u¬
middelbart betragtet meget »ens« biord
vist og nok. Det vil her vise sig at de enkelte biord - ikke mindst når de sættes i
relief og ses i lyset af hinanden - træder
frem som individuelle størrelser der nok
ligner hinanden, men som samtidig har
deres helt egen profil og højt specialiserede anvendelse.
Emnet for artiklen er kun de dele af
vist og nok der er formodningsord, dvs.
som groft kan »oversættes« til 'formodentlig'. Det nok der betyder 'tilstrækkelig' (»Så er det n o k ! « , »Er der nok
ketchup?«), og det vist der svarer til engelsk indeed og certainly (»Vist har han
penge«, »Det er sikkert og vist«), falder
altså uden for behandlingen.
Hip som hap
I nogle situationer er det nærmest ligegyldigt om man bruger vist eller nok når
man vil give udtryk for en formodning.
Hvis man fx sidder og kigger ud ad et
vindue og kan se det trækker op til regn,
gør det ingen forskel om man siger som
i eksempel (1) eller (2):
(1) Det bliver nok regnvejr.
(2) Det bliver vist regnvejr.
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Vist betyder at man mener at kunne huske en kendsgerning, fx at Jensen faktisk
er fra Århus, Nok betyder at man slutter eller gætter sig til noget, fx at Jensen er
fra Århus fordi han udtaler sort som »sårt«.

Ganske vist er de to sætninger, som det
vil fremgå af resten af artiklen, ikke helt
ensbetydende. Men betydningsforskellen er i den beskrevne situation så lille at
det kan være hip som hap hvilket af de to
formodningsbiord man vælger.
Usikker erindring og g æ t
1 andre tilfælde er det anderledes afgørende for betydningen om man vælger
det ene eller det andet af ordene. I nogle
situationer er det ligefrem kun det ene af
dem der kan bruges, mens det andet
simpelthen er ukorrekt (situationsukorrekt eller ugrammatisk). Se fx på disse to
sætninger:
(3) Han er vist fra Århus.
(4) Han er nok fra Århus.
De kan begge være svar på spørgsmålet
»Hvor er Jensen født?«, men de adskil14

ler sig fra hinanden ved at de har hvert
sit grundlag. Den person der svarer med
sætning (3) har et andet grundlag for at
udtale sig end den person der svarer med
sætning (4).
Sætning (3) som svar på spørgsmålet
»Hvor er Jensen født?« kan bruges hvis
den talende mener at hun en gang har
hørt noget om at Jensen skulle være
født i Århus, men at hun ikke er helt sikker på om hun nu også husker rigtigt.
Ved at bruge vist som formodningsbiord signalerer man altså at man udtaler
sig på grundlag af en viden, men at
denne viden ikke er helt præsent og sikker. V i kan sige at vist her er brugt til at
udtrykke en usikker erindring.
Svarer den talende derimod med sætning (4), signalerer hun at hun ikke udtaler sig på grundlag af en egentlig - om

