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Penge
har været emne for artikler i de seneste to numre af
Mål & Mæle. Det udløste en tredje artikel fra en læser, nemlig om ord for penge og mønter uden for
det danske område. Læs om klingende mønt fra
hele verden
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Anders Celsius, Robert Diesel og den 7. jarl af Cardigan er personlige bekendte af Mål & Mæles redaktion. M e n vi vil gerne udvide bekendtskabskredsen
side 30
»Det er 40 år siden, og de jeg skulle spørge, er
døde.« De troede måske også, at det skulle være
dem og ikke de i denne sætning? L æ s Sprogligheder og bliv klogere og mere forvirret
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.and vil være mester i
fremmede sprog, og hafver
ikke endnu lærd sit eget.
Det holdes skammeligt,
om nogen forseer sig med
en bogstav i andre sprog,
men i vort eget forsee vi os
mogsen [næsten] i hvert
oord. V i foracte os selv, og
derfor foractes.

Peder Syv
(1631-1702)

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
I 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.

? Katalogen eller kataloget
En af de få gratis glæder er at ringe til
Det Kongelige Bibliotek og bestille institutionens periodiske tryksag »Magasin«. Ingen ved det, og De må endelig
ikke sige det til nogen, for så bliver det
nok sparet væk.
Ved læsning af publikationen er jeg
stødt på en ejendommelighed, som De
måske vil forklare nærmere. Der
skrives altid en katalog og katalogen.
Det er jeg alligevel aldrig stødt på andre steder - er De?
Mange fag har sikkert specialudtryk. Tænk bare på »en buks«, »en
brille« eller »en sko«. Men her er der
jo tale om flertal og ental, som blan2

des sammen. Hvad er det der sker når
fælleskøn og intetkøn skifter plads?
Skaber bibliotekarerne sig - eller?
Venlig hilsen
K. Brauer
! Kære Kurt Brauer
Jo, der er nogle få andre steder hvor
man kan støde på fælleskønsformen
en katalog/katalogen. For eksempel
Københavns Universitet, som to gange
om året udgiver sine lektionskataloger,
dvs. fortegnelser over fakulteternes eller de enkelte institutters undervisningstilbud.
Man kalder stadig en sådan tryksag
for en lektionskatalog, men de fleste
yngre siger naturligvis et lektionskatalog/lektionskataloget, i intetkønsform.
Ordet stammer fra græsk, hvor det
er hankøn, og havde ordet fulgt de andre på -log, skulle vi have holdt fast
ved en katalog. Tænk på en epilog, en
dialog, en prolog, en nekrolog: de er
allesammen fælleskøn.
Katalog begyndte at skifte køn i
dansk allerede o. 1700, men det er nok
ikke til at sige noget sikkert om årsagen. Når et græsk hankønsord som
okeanos bliver intetkøn i dansk: et
ocean/oceanet, er der den rimelige forklaring at ordet betyder det samme
som det gamle intetkønsord hav; den
slags afsmitninger er velkendte. Men
hvad skulle katalog være påvirket af?
Der er i øvrigt det sære at det latinske
hankønsord index, der jo i betydning

ligger tæt på katalog, også er blevet til
intetkøn i dansk!
? Kongeligt sprogtabu
Når der er en konge, så er der også en
dronning, og ægteparret kaldes kongepar. Når der er en dronning uden
konge (men med en prins), danner de
to regentparret. Når de to holder
sølvbryllup, kaldes det kongeligt
sølvbryllup, men hvor er kongen
henne? De kongelige kan henvise til
regentparret plus/minus søn(ner)
plus/minus dronningens mor. I stedet
for kongelig kan også royal bruges;
sidstnævnte dog også om ikkekongelige personer (fx løberen Carl
Lewis). Wilhelm Havers (1879-1961)
ville have haft flere eksempler til bogen »Spraehtabu«.
W. W. Schumacher
Gadstrup
! Ordet kongelig er rigtignok afledt af
konge. Men endelsen -lig betyder 'som
har skikkelse af, som har at gøre med',
ikke 'med deltagelse a f eller lignende.
Derfor kan man godt gå i Det Kongelige Teater og more sig kongeligt uden
selv at være konge, og uden at der er
en konge til stede i teatret. Det er også
sædvane at tiltale medlemmer af den
kongelige familie med Deres kongelige
hø/hed, f.eks. Deres kongelige højhed
prins Henrik.
Tilsvarende kan man tale om de
borgerlige i Folketinget uden dermed
at påstå, at alle er borgere i snæver
forstand; der er sandelig også både
bønder og fiskere blandt de borgerlige.
Og omvendt er der selvfølgelig borgere
også blandt de ikke-borgerlige.
Hvis alt, hvad der bliver kaldt naturligt, skulle være hentet lige ud af naturen, så måtte man også undre sig over,
at et firma kan annoncere med, at de

fremstiller 'den naturlige pleje til kunstige tænder'. Hvordan kan naturen
være indblandet i kunstige tænder?
Der er således intet i vejen for at tilslutte sig den almindelige brug af betegnelsen de kongelige om den kongelige familie - eller at tale om fx
kongeligt bryllup, selv om det står
mellem en prins og hans kæreste. Det
er en sprogbrug, der svarer godt til
brugen af -lig i tilsvarende forbindelser. Og der er således ikke tale om noget særligt sprogligt tabu knyttet til
kongehuset. Tabubelagte ord er i H a vers forstand ord for f.eks. dyr, legemsdele, guder og dæmoner, som
man ikke kan nævne direkte på grund
af religion eller overtro.
Jeg har ladet mig fortælle, at der
bl.a. i Danmarks Radio skulle være
medarbejdere, der tror, at royal er en
mere neutral betegnelse end kongelig.
Det er noget guddommeligt sludder sagt uden at jeg dermed regner med at
have fornærmet nogen gud.
^

? E n billig pris, de eller dem, og
gruppesammensætninger
Her er tre problemer, jeg kunne ønske
mig en vurdering af: 1) »En billig
pris«. Denne sprogbrug er, så vidt jeg
kan bedømme, efterhånden ved at
være enerådende i medierne. Ifølge
Nudansk Ordbog (10. udg. 1979) er det
også »nudansk sprogbrug« (vel underforstået : acceptabel nudansk sprogbrug!?) at sige/skrive sådan; så det er
nok mig (53 år), der er gammeldags,
når jeg synes, at det er bedre/mere logisk at tale om en lav eller en høj pris?
2) de/dem. Der er vist en »de-tendens«
i disse år; men jeg må indrømme, at
jeg (der ellers skulle være en ret habil
sprogburger) finder spørgsmålet om
»de« kontra »dem« for et af de vanskeligste i vort modersmål overhove3

det. Jeg vedlægger et eksempel (fra
»Samvirke«, maj 1992), hvor Anders
Bodelsen (en yderst habil sprogbruger,
må jeg formode!) bruger »de«, hvor
jeg ville have skrevet »dem«. 3) Gruppesammensætninger.
Ifølge Retskrivningsordbogen (1986, §63d) skal der
bindestreg mellem næstsidste og sidste
ord. Fx vedrørende patienter, der lider
af sygdommen morbus Bechterew:
»morbus Bechterew-patienter«. Jeg
kan godt se logikken, men har altid
fundet reglen æstetisk utiltalende.
M o n der er en tendens til, at man,
hvor det ikke kan give anledning til
tvivl, udelader bindestregen?'Se vedlagte eksempel fra »Helse«, maj 1992.
Med venlig hilsen
Knud Højgaard
Frederiksberg
! Kære Knud Højgaard
1) En billig pris er naturligvis ikke enerådende sprogbrug i medierne, men
den er unægtelig meget udbredt.
Da billig i de normale forbindelser i
moderne dansk betyder 'som koster få
penge' (billige varer, et billigt tilbud,
en billig frakke), så er der naturligvis
noget ulogisk i at tale om en billig pris
og en billig penge.
Den oprindelige betydning af billig
er 'passende', 'rimelig'; ordet er beslægtet med billede, og de to ords
gamle fællesbetydning er noget med
ting der svarer til hinanden, nemlig billedet til virkeligheden og prisen til varen. Og det vil sige at billige priser er
det oprindelige udtryk, med den gamle
betydning af billig.
Så kan man jo vælge imellem at
glæde sig over denne lille rest tidligt
middelalderligt talesprog - eller at
ærgre sig over en billig pris, som fra et
nutidigt synspunkt er en lidt skæv
dannelse.
4

2) Der er ganske rigtigt megen forvirring med de/dem, han/'ham osv. Det
har der været de sidste 100 år, og der
er ingen udsigt til at grammatikken
falder på plads foreløbig. Hvis De vil
læse noget overkommeligt om problemerne, kan jeg henvise til Politikens
» H å n d b o g i Nudansk« (2. udg. 1991)
side 102-7 og Erik Hansen: »Rigtigt
Dansk« (1988) side 62-67.
Så er der Bodelsen-citatet: »Men det
er næsten fyrre år siden, og de jeg
skulle spørge er for længst døde.« Jeg
går ud fra at De mener at den ellers
sikre og habile Bodelsen har kikset og
er kommet til at skrive de for det korrekte dem.
Der kan man se hvor forvirret situationen er, for Bodelsen er skam klinisk
korrekt i sit valg af bøjningsform: de
jeg skulle spørge er grundled i sætningen, nemlig for udsagnsleddet er døde,
og så kræver den konservative korrekthed c/é'-formen. Anderledes hvis det
havde været »men dem jeg skulle
spørge kan jeg ikke komme i forbindelse med«. V i er nået dertil at det
ukorrekte en gang imellem lyder mere
naturligt end det korrekte!
3) Mht. typen mor bus Bechterewpatient er vi ved et problem som vor
retskrivning ikke kan løse på en tilfredsstillende måde. Den valgte løsning
er, som De skriver, strengt logisk og
konsekvent: Når USA og rejse skal
hægtes sammen med en bindestreg,
bliver det USA-rejse; og når de facto
og anerkendelse skal forbindes på
samme måde, bliver det naturligvis de
facto-anerkendelse. Tilsvarende med
væg til væg-tæppe, Rasmus RaskInstituttet, slå på tæven-film osv.
Det utilfredsstillende er at denne
skrivemåde virker som om facto og
anerkendelse hører tættere sammen
end de og facto, og tilsvarende i de an-

dre eksempler. Men alle andre løsninger er også dårlige.
Vi tager et par af dem. Man kunne
sætte bindestreg mellem alle leddene:
de-facto-unerkendelse, væg-til-vægtæppe, morhus-Bechterew-patient;
dette ville fejlagtigt signalere en betydningsmæssig sideordning af leddene,
som i det sort-rød-gyldne flag (hvor
bindestregerne er korrekte).
Man kunne også udelade bindestreg: de facto anerkendelse, væg til
væg tæppe, morbus Bechterew patient; denne løsning er dårlig fordi leddene både grammatisk og betydningsmæssigt udgør en sammensætning og
derfor bør skrives i ét ord ligesom andre sammensætninger.
Endelig kunne man indføre lette og
.tunge bindestreger: de-facto = anerkendelse, væg-til-væg = tæppe, morbusBech terew =patient. Det er vistnok
meget klart og logisk, men ikke særlig
kønt •- og desuden ville ideen kræve en
ændring af den gældende bekendtgørelse om retskrivningen.
Som sagt, der findes ikke nogen god
løsning på vort problem, og folk gør
nok lige hvad der falder dem ind på
dette punkt. Lad os glæde os over at
det ikke er noget vigtigt !
fcti

? Fra Ringsted af
Det ville være dejligt at få svar på følgende spørgsmål: » H u n kommer fra
Ringsted af« - hvorfra stammer
»af'et«? Er det dialekt, eller er det
blot ukorrekt sprogbrug?

jeg ved klaret sig med »hans« alene i
århundreder?
, . ,
.. , ..
Med venlig hilsen
Vera Serlev
Kbh. N.
! Kære Vera Serlev
Forbindelser som fra Ringsted af fra
sidste vinter af og lige fra vuggen af
må nok siges at være både dialektale
og lidt gammeldags. Men enkelte udtryk er da vist fuldt anerkendt som
korrekte i rigsmålet: fra nu af, fra da
af fra grunden af og måske et par
stykker til.
Efter min mening findes der endnu
ikke nogen god forklaring på hvordan
denne konstruktion er opstået.
Det er ikke til at forudse hvad der vil
ske med sin/sit/sine over for hans,
hendes, dens, dets, deres. Det er et område hvor det danske sprog aldrig har
været stabilt, men det virker som om
der er opstået endnu mere uro de senere år. M a n hører, også hos omhyggelige sprogbrugere, sætninger som:
»Partiet har adskillige oprørere i dets
midte« (hvor det korrekt jo er sin); og
omvendt: »Da alle tilstedeværende
havde afgivet sin stemme ...« (hvor det
skulle have været deres). Men som
sagt, det er ikke til at se hvordan det
ender.
Det vil fylde for meget at repetere
reglerne for sin/hans. Men man kan
læse dem i Politikens » H å n d b o g i Nudansk« (2. udg. 1991) side 393-97 og i
Erik Hansen: »Rigtigt Dansk« (1988)
side 155-59.
hii

Kunne det lade sig gøre at få repeteret
reglerne for brugen af »sin« og
»hans/hendes«? Og kan man tænke
sig, at udviklingen efterhånden vil føre
til, at man holder op med at skelne
mellem de to - på jysk har man så vidt
5

Afasi
- at miste sproget helt eller delvis efter en hjerneskade
De fleste af os tager det for givet, at vi
kan tale og forstå vort eget modersmål.
1 det daglige stiller sproget sig automatisk til rådighed for vores tanker, og vi
behøver ikke reflektere over evnen til at
udtrykke os med talens brug eller evnen
til at forstå, hvad andre siger.
Når man får afasi, kan man ikke længere stole på, at sproget bare er der, når
man har brug for det. Ved afasi påvirkes
evnen til selv at tale eller at forstå andre,
og problemerne griber også ind i evnen
til at skrive og læse.
Afasi opstår som følge af en pludseligt opstået beskadigelse af hjernen hos
en tidligere rask og normalt fungerende
person. Årsagen kan f.eks. være en
blodprop i hjernen, en hjerneblødning,
en trafik-ulykke, hvor hovedet kvæstes
eller en hjernesvulst, der må bortopereres. Blodpropper er den almindeligste
årsag til afasi, og da blodpropper hyppigst forekommer blandt ældre mennesker, er der mange ældre blandt afasiramte. Men afasi kan også forekomme
hos unge mennesker. I Danmark får ca.
2.000 mennesker hvert år en hjerneskade der betyder at de skal leve videre
med et helt eller delvist tab af sprogevnen. Skønsmæssigt anslås antallet af a¬
fatikere i Danmark til ca. 20.000 mennesker.
Det er et stort traume i et menneskes
liv at få afasi. Tabet af evnen til at kommunikere ved hjælp af det talte og skrevne sprog griber voldsomt ind i tilværelsen: forholdet til familien, venner og
bekendte, jobbet og ønskerne for fremtiden berøres. Den afasiramte person kan
i mange tilfælde i øvrigt fungere normalt følelsesmæssigt og intelligens6

mæssigt, men har måske lammelser i
højre side af kroppen eller specielle
synsproblemer.
Sproget og hjernen
Afasi opstår i reglen kun, hvis den venstre side af hjernen beskadiges - uanset
hvilken årsag der ligger til grund for
hjerneskaden. Det har længe været
kendt, at sprogevnen afhænger af den
venstre hjernehalvdel hos over 95% af
alle højrehåndede mennesker. Når det
gælder venstrehåndede personer, er det
mindre velbeskrevet, hvilken hjernehalvdel der er vigtigst for sprogevnen.
Der ser ud til at være forskellige grupper
af venstrehåndede, hvoraf en stor del
især er afhængige af venstre hjernehalvdel ligesom højrehåndede, mens andre
har højresidig eller dobbeltsidig repræsentation af sproget.
For alle mennesker gælder det, at den
venstre side af hjernen styrer den højre
side af kroppen. Omvendt styres den
venstre side af kroppen af den højre
hjernehalvdel. Derfor vil det ofte være
tilfældet, at en afatiker udover sprogforstyrrelserne tillige har lammelser i
højre hånd eller ben eller højre side af
ansigtet.
Delvise lammelser af ansigtsmusklerne herunder af mund og taleorganer
vil naturligvis medføre vanskeligheder
ved at tale - eller rettere udtale sproglyd
og ord. Sådanne vanskeligheder betegnes som »dysartri«. Det er vigtigt at
skelne imellem afasi og dysartri. Dysartri kan ligesom afasi skyldes en hjerneskade, men forstyrrelserne begrænser
sig til sprogets motoriske udførelse og
der er ingen problemer med at finde ord

og danne sætninger, med at forstå, hvad
andre siger, eller med at læse og skrive.
Ved afasi er det selve sprogfunktionen, der er ramt. Set udfra en sprogvidenskabelig synsvinkel kan symptomerne beskrives som forstyrrelser på
sprogets lydlige, grammatiske eller betydningsmæssige niveauer. Interessant
nok lader det til, at sætningsmelodi og

Centralfuren

Figur 1. Den venstre hjernehalvdel

forståelse af ytringers funktion ikke berøres af skader i den venstre hjernehalvdel, men derimod kan forstyrres ved
højresidige skader.
Før i tiden talte man om, at »sprogcentret« fandtes i den venstre hjernehalvdel, eller mere specifikt om at »talecentret« var lokaliseret i Brocas område
og »forståelsescentret« i Wernickes om-

isselap

set fra siden. B: Brocas område, W: Wernickes

område.
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råde (se figur 1). N u formulerer man sig
mere forsigtigt, blandt andet fordi det
står klart, at hjernen ikke fungerer som
en samling af hinanden uafhængige
centre, der varetager hele overordeede
færdigheder som tale, forståelse, læsning og skrivning. Der er snarere tale
om, at flere områder af hjernen m å yde
hver deres specifikke bidrag til udførelsen af en given færdighed - på samme
måde som en musikalsk symfoni består
af et nøje tilrettelagt forløb med bidrag
fra forskellige grupper af instrumenter.
Klassifikation af afasien
I den akutte fase i dagene efter skaden
kan afatikeren være helt ude af stand til
at tale eller forstå. I de følgende uger eller måneder sker der i reglen en hurtig
bedring. Herefter tager fremskridtene
af i fart og er mere afhængige af stimulering og træning. Symptomerne ved a¬
fasi kan være meget forskellige og afhænger af, hvor i den venstre hjernehalvdel skaden er lokaliseret, men også
af, hvordan det enkelte menneske forholder sig til problemerne og forsøger at
kompensere for dem.
Traditionelt skelner man mellem forskellige afasi former, og i mange tilfælde
kan sprogvanskelighederne klassificeres
efter disse. Der er imidlertid forskel på,
hvordan sprogforstyrrelserne beskrives
og forklares, alt efter hvilken teori man
følger. Nogle bruger at skelne mellem
»ekspressiv« og »impressiv« afasi. Ved
ekspressiv afasi skal forstås, at afatikeren har svært ved at udtrykke sig; ved
impressiv afasi, at han har problemer,
med at forstå andre. De fleste afatikere
har både udtryks- og forståelsevanskeligheder og derfor tjener denne opdeling mest til at minde andre om, hvorvidt afatikerens vanskeligheder ved selv
at udtrykke sig er relativt større eller
mindre end hans vanskeligheder ved at
forstå andre.
8

Ikke-flydende og flydende tale
En anden opdeling, som kommer tættere på afasiens symptomer og sammenhængen mellem disse, består i at skelne
mellem afasi-former, hvor talen er
»ikke-flydende« og afasi-former, hvor
talen er »flydende«. Denne skelnen
stemmer til en vis grad overens med,
hvor hjerneskaden er placeret i den venstre hjernehalvdel, og kan også relateres
til de mere specifikke afasi former, som
opstilles indenfor forskellige teorier.
I figur 2 er vist et billede, der benyttes
i en almindeligt anvendt afasi-undersøgelse samt eksempler på en beskrivelse
af billedet fra to afatikere med henholdsvis ikke-flydende og flydende a¬
fasi. Afatikere med ikke-flydende tale
har hyppigst fået en hjerneskade foran
centralfuren i det område af hjernen,
som betegnes pandelappen - se figur 1.
En typisk afasi-form med ikke-flydende
tale er Brocas afasi, hvor læsionen er
placeret i Brocas område som vist i figur
1.
Ved ikke-flydende tale forstås, at afatikeren aldrig eller kun sjældent kan udtrykke sig i vendinger og sætninger af
normal længde. Der kan være forskellige sværhedsgrader, og i nogle tilfælde
kan afatikerens tale være begrænset til
en bestemt meningsløs stavelse eller et
bestemt ord, som kan gentages med varierende betoninger. Andre afatikere har
måske en stor m æ n g d e forskellige ord til
deres rådighed, men kan kun udtrykke
sig med ét ord ad gangen eller med lejlighedsvise sammensætninger af 2-3 ord.
Afatikerens udtale af den enkelte lyd
kan være forvansket, og det kan synes
som om, overgangen mellem lyd eller
ord er træg og besværet. Nogle afatikere
har således problemer med at skifte fra
den ene lyd eller det ene ord til det næste,
og hænger fast i en gentagelse af det, de
lige har sagt, til deres egen store frustration. Andre afatikere med ikke-flydende
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tale har vanskeligt ved overhovedet at
sætte i gang - især de tryksvage stavelser
i ordene er svære at starte på. Det gælder
for de fleste afatikere med ikke-flydende
tale, at navneord i form af betegnelser
for konkrete genstande og personer udgør en stor del af deres tale. Udsagnsord
- især i bøjede former - forekommer
sjældnere, og grammatiske småord som
f.eks. kendeord, stedord og biord er sat
sammen, er den grammatiske konstruktion gerne ufuldkommen eller mangler
helt.
Afatikere med såkaldt flydende tale
har i reglen fået en hjerneskade i områderne bagved centralfuren (se figur 1).
Ved flydende tale forstås, at afatikeren
med jævne mellemrum kan sige sætninger af normal længde. Ordene og grammatikken er ikke nødvendigvis korrekte,
men længden er indenfor det normales
rammer. Ligesom ikke-flydende tale
kan flydende tale dække over mange varianter og grader af sprogvanskeligheder. I de sværeste tilfælde kan talen være
helt sort og »sætningerne« bestå udelukkende af uigenkendelige ord, uden at
den afasi-ramte selv er helt klar over
dette. I mindre svære tilfælde er indholdet nemmere at forstå, men der kan
være ord, som måske kan genkendes eller gættes udfra sammenhængen, men
den lydlige form er forkert (f.eks. »gulvpætte« i stedet for »gulvtæppe« eller
»hjælpestærv« i stedet for »faldskærm«). I nogle tilfælde er afatikeren
ikke selv klar over disse fejl, i andre tilfælde ved han, der er noget galt med ordet, men kan ikke komme med den rigtige form. Dette gælder også for de
afatikere, som fejlagtigt siger et andet
(lydligt korrekt) ord, end det de mener.
Typisk et ord, som minder om mål-ordet
i betydning, f.eks. »bror« i stedet for
»søster«, »han« i stedet for »hun«. A n dre afatikere siger aldrig forkerte ord i
deres tale, men tøver eller tyer til om10

skrivninger og generelle ord som »den
der, jeg bruger, når jeg skriver det ned
...« og »tingen jeg viste dig i går«, når de
støder på problemer med at huske et bestemt ord, f.eks. kalender«.
Den flydende tale kan i lette tilfælde
være næsten normal i grammatisk henseende. Når grammatikken ikke er normal, kan man bedre beskrive den som
afvigende end som forenklet eller manglende. T i l forskel fra den ikke-flydende
tale indeholder den flydende tale hyppigt tilløb til flerledede sætninger med
både under- og sideordning, men småordene og bøjningsendelserne kan være
forkerte, og forskellige grammatiske
konstruktioner blandes sammen.
Forståelsesproblemer
De fleste afatikere har udover talevanskeligheder også problemer med at forstå talt sprog i større eller mindre grad.
Det er specielt skader i den venstre
tindinge-lap, som giver svære forståelsesproblemer (se figur 1). Forståelsesproblemer ses derfor hos mange afatikere med flydende tale. Måske er der en
sammenhæng mellem forståelsesvanskeligheder og en manglende erkendelse
af fejl i egen tale. E n klassisk afasiform,
Wernickes afasi, hvor skaden ligger i
Wernickes område i tindinge-lappen, er
netop karateriseret ved svære forståelsesvanskeligheder og flydende tale præget af lydligt forvanskede ord. Afatikere, hvis skade er begrænset til den
venstre pande-lap, f.eks. med Brocas a¬
fasi, kan derimod have få og diskrete
forståelsesproblemer, selvom deres egen
tale er meget sparsom. Svære taleproblemer er med andre ord ikke altid forbundet med svære forståelsesproblemer.
Forståelsesvanskeligheder kan berøre
forskellige niveauer eller aspekter af
sproget. Ved skader i tindinge-lappen er
det i reglen evnen til at skelne sproglyd,

som er forstyrret - uden at afatikeren
har nedsat hørelse. Afatikere kan selv
fortælle, at det er, som om alle pludseligt taler et fremmed sprog. Nogle afatikere kan godt skelne sproglyd, hvilket
bl.a. fremgår af deres evne til at gentage
ord. Men de kan ikke altid forbinde ordlyden med en præcis betydning. For andre igen opstår forståelsesproblemerne,
når sætningerne bliver for lange, og der
tales hurtigt, og for andre igen kan det
være specielle grammatiske konstruktioner, der volder problemer.
Måske sker det også for nogle afatikere, at deres forståelse af ord bliver
mere konkret og situationsbunden Ordets analyserende og abstrakte egenskaber er mindre tilgængelige, som f.eks.
forholdet til andre ord, der betegner
overbegreber, underbegreber, modsætninger og lignende. Her kan tænkningen muligvis også blive mere konkret og
associerende til hele situationer, snarere
end analytisk, men det er yderst vanskeligt at undersøge tænkning uafhængigt
af sproget, og der er delte meninger om
dette svære spørgsmål.
L æ s n i n g og skrivning
M a n møder af og til den misopfattelse,
at læse- og skriveevnen er helt selvstændige færdigheder, uafhængige af evnen
til at tale eller forstå. Selvom de har deres selvstændige komponenter og organisation som følge af det visuelle element og håndens rolle, så er læsning og
skrivning i høj grad afhængige af sprogfunktionen.
De forstyrrelser, afatikeren har med
hensyn til tale eller forståelse griber
også ind i det skrevne sprog. Afatikere
med ikke-flydende tale vil sjældent kunne udtrykke sig mere flydende, dvs. med
længere sætninger, på skrift. Det er dog
ikke usædvanligt, at en afatiker kan
skrive et ord eller brudstykker af et ord,
som han ikke kan sige. Formentlig kan

afatikeren i sådanne tilfælde genkalde
sig det visuelle ordbillede, men har i
øvrigt mistet fornemmelsen af ordets
lydlige og udtalemæssige struktur.
Mange afatikere med forståelsesproblemer kommer også til kort med læste tekster, men det kan være en hjælp at se ting
på skrift for afatikere, der har lyds kel neproblemer eller vanskeligheder med at
sammenholde længere sætninger.
Hvis skaden er lokaliseret i eller omkring overgangen til nakkelappen kan
læsevanskelighederne overstige problemerne med det talte sprog. Nakkelappen er det sted, hvor synsindtryk modtages og bearbejdes. Hvis skaden rammer
selve synsnerven eller det område i nakkelappen, der viderebearbejder synsimpulser, beskadiges eller afskæres fra
sprogområderne længere fremme i hjernen. Det kan således forekomme, at en
afatiker, som kan skrive på et vist niveau, er ude af stand til at læse det, han
selv har skrevet.
Selvom der i reglen er en sammenh æ n g mellem problemerne med det talte
og skrevne sprog, kan der også være forskelle, og man bør derfor aldrig lade
læsning og skrivning være uprøvet i forsøget på at kommunikere med en afatiker.
G e n o p t r æ n i n g og iivsudsigter
Mange afatikere får en lidt bedre sprogfunktion med tiden, men hos de fleste
vedbliver der vanskeligheder med at udtrykke sig sprogligt. I længden er social
isolation en af de sværeste følger for a¬
fatikeren og hans pårørende. Det kan
være vanskeligt for omgivelserne at forholde sig til det store tab, som afatikeren
har lidt, og hans reaktioner herpå. Venner og bekendte trækker sig ofte tilbage
tidligt i forløbet efter nogle mislykkede
forsøg på at kommunikere. Det er uheldigt, for dels kan afatikeren med tiden
blive bedre til at kommunikere, dels kan
11

man selv lære at kommunikere bedre
med en afatiker.
Afatikeren har brug for hjælp til at
komme igennem den svære omstilling,
som afasien medfører. Der er behov for
en bredspektret og tværfaglig indsats,
som udover sprog- og kommunikationstræning også tager hånd om de fysiske,
psykologiske og sociale følger af sygdommen. Samfundet tilbyder da også
hjælp via talepædagog, fysioterapeut,
ergoterapeut, psykolog og socialrådgiver, men behandlersys temet er ikke altid i stand til at give den koordinerede
støtte, som de pårørende efterlyser. Målet for genoptræningen må være at afatikeren opnår et bedre liv, en bedre kommunikationsevne, og en bedre sprogfunktion prioriteret i den nævnte rækkefølge.
Med hensyn til kom m u n i kat i o n sevnen arbejder talepædagogen med at lære afatikeren at omgås sit kommunikationshandicap i videst muligt omfang,
f.eks. ved at udnytte gestus eller tegninger, eller benytte en kommunikationstavle eller computer som hjælpemiddel. Kendskab til almene principper for
kommunikation mellem mennesker og
fortrolighed med egne symptomer kan
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formentlig også støtte afatikeren og
dennes omgivelser.
Talepædagogen arbejder også med
selve sprogfunktionen. Det kan dreje sig
om generel sprogstimulering, om direkte forsøg på at lære afatikeren de af
sprogets elementer, som mangler i hans
tale eller forståelse, eller om genoptræning udfra principper, om at forstyrrende funktioner må overtages i videst
muligt omfang af intakte funktioner. I
sidstnævnte form for genoptræning forsøger man at lære afatikeren nye måder
at udføre gamle færdigheder på.
Forskning indenfor genoptræning er
desværre sparsom. Mange har interesseret sig for afasi udfra mere teoretiske
synsvinkler, bl.a. fordi de måder, hvorpå
sproget nedbrydes efter en hjerneskade,
til en vis grad synliggør mekanismerne
bag sprogfunktionen. På længere sigt
kan en del af denne forskning forhåbentlig bidrage til vores forståelse af
sproget og hjernen i al almindelighed og
på denne måde få betydning for genoptræningen af afatikere. På kortere sigt er
der i høj grad brug for mere systematisk
viden om genoptræningsmetoder og deres effekt.
Lise Randrup Jensen, f. 1955
logopæd., ph.d.
Center for Hjerneskade
Københavns
Universitet

Nutid eller datid?
Beietningen om et grammatisk trafikuheld
Sprogforskeren Peder Skyum-Nielsen
fortalte for et stykke tid siden i radioen
om sin doktordisputats. Den handler
om fyndord, dvs. korte koncentrerede
udtryk der let huskes. Eksempler er ordsprog som Lige børn leger bedst, reklameslogans som Der er altid plads til en
til. Han fortalte hvordan han var nået
frem til at karakterisere forfattere og
hele sprogsfærer udfra deres anvendelse
af denne type udtryk.
På et tidspunkt sagde han videre:
»Hvordan bruger Grundtvig de korte
former? Hvordan bruger Paul Hammerich dem, eller brugte dem, desværre«.
Undervejs i sætningen rettede han altså
nutidsformen til en datidsform. Jeg bemærkede dette til den jeg hørte udsendelsen sammen med og blev spurgt om
hvilken form der var den rigtige.
Det førte til nogle interessante overvejelser. For selv om der nok er logik i
sproget, så er det ikke altid klart hvilken
form for logik der skal anvendes i det enkelte tilfælde. Eller nej, det fører altid på
afveje at tale om sprogets logik. Lad mig
hellere sige at der er forskellige grammatiske regler der undertiden kan støde
sammen.
V i har en grundregel om at nutid bruges om det der sker lige nu - Det regner
- og datid om det der er overstået, det
der var engang - Christian den Fjerde
døde i 1648. Samtidig er det sådan at nutidsformen også kan bruges som al-tid:
Vand fryser ved 0 grader og datidsformen om ønsker: Hvis jeg bare havde en
million.
Sprogets regler er altså fleksible. Citerer man H . C . Andersen kan man selvfølgelig sige: H. C. Andersen skrev et

sted at... For han er jo død, det var noget
han gjorde for lang tid siden. Men som
en smule eftertanke eller iagttagelse vil
vise kan man også på fuldgodt dansk
sige: / / . C. A ndersen skriver et sted at...
H . C . Andersen er en institution i Danmark, hans forfatterskab, hans henvendelse er stadig levende. Derfor er nutidsformen naturlig.
Men det vigtige er at man ikke kan
sige at det ene er mere rigtigt end det andet. Det kommer an på hvor man vil fokusere. Hvis det er på det evigt-gyldige
bruger man nutidsformen (der så fungerer som al-tid), hvis det er på at forfatteren ikke lever mere, er datidsformen rimelig. Sædvanligvis skifter de to måder
næsten i flæng uden misforståelser.
Problemet opstår omkring de nyligt
afdøde, for her får datidsformen pludselig en ny betydning. Forleden hørte jeg
nogen tale om den nyligt afdøde store
danske filosof Løgstrup i datidsform:
Løgstrup mente ... Det virkede forkert.
Vel at mærke fordi det var en filosofisk
sammenhæng om forskellige tænkeres
opfattelse af et emne. Datidsformen
henledte her - irrelevant - o p m æ r k s o m heden på at den der havde udtænkt tanken var afdød. Det var her en forstyrrende oplysning. I en artikel om
Løgstrups liv og levned derimod ville
datidsformen være naturlig.
Og så er vi fremme ved at kunne forstå hvad der skete for Skyum-Nielsen i
radioudsendelsen. Han anvendte nutidsformen bruger i sin sammenligning
af forfatterskaber, og i første omgang
er der ingen kommunikationsstøj:
Grundtvig bruger, men i forbindelse
med Paul Hammerich, hvis tidlige døds13

fald stadig står i erindringen, får nutidsformen en helt utilsigtet funktion. Den
er ikke ment som et udsagn om at forfatteren lever, men er, som jeg har redegjort
for, en fast måde at omtale store skribenter.
Men lige netop her er nutidsformen
tvetydig, den rammer tilbage i SkyumNielsens ører og gør at han føler sig nødsaget til at rette sig selv og kommentere
dødsfaldet (ved hjælp af ordet desværre). H a n talte om Paul Hammerich
som forfatter, men på grund af de to betydninger nutidsformen har, oplever
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han pludselig - midt i sin forklaring Paul Hammerich som menneske. Jesus
siger eller Jesus sagde, Aristoteles siger
eller Aristoteles sagde, det gør sædvanligvis ingen forskel. Kun brugt i forbindelse med mennesker der lige er døde
træder den dobbelte betydning frem i
opmærksomheden. I dette tilfælde er
sproget skrøbeligt, og der smutter en
utilsigtet betydning med. Dette er det
modsatte af sprogets sædvanlige funktion - at meddele de tilsigtede betydninger, at meddele det som den talende ønsker at få frem.
Lars Henriksen, f. 1945
Cand.mag. og lic.phil. i
dansk og sprogpsykologi
Københavns
Universitet
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og wienerbrød og andet vrøvl
Strøtanker i en bagetid
På den udskårne egetræsskænk i sin spisestue havde min mormor en cylinderformet sølvdåse stående. Den havde en
rose som håndtag på låget, og inden i
den var der vrøvl, som blev uddelt til
børnebørnene efter fortjeneste og mormors forgodtbefindende. Sommetider
blev vrøvlet også serveret til kaffen.
Vrøvl eksisterer ikke mere i den form,
det havde hos mormor. Det var nemlig
småkager af vaniljekranse-dej, der - l i gesom vaniljekranse - var sprøjtet ud
gennem en tylle med stjerneform, så kagerne fik riller, og bagt lysegule ligesom
vaniljekranse. Visse bagere insisterede
på al kalde kagerne vanilje-vrøvl, hvilket understreger slægtskabet. Ordbog
over det Danske Sprog oplyser, at kagerne fik navnet fra betydning 1. af ordet, »hvad der er uordentligt, uregelmæssigt, sammenviklet, -filtret, -rodet
olgn.« M a n kunne have tilføjet, at ordet
i denne særbetydning også skifter køn.
»Vil du have en vrøvl,« sagde mormor.
Vrøvl var oftest s-formet, men forekom også i andre faconer. Dog aldrig
som kranse. Så var der nemlig ingen
vrøvl mere, men derimod vaniljekranse,
hvilket sært nok er noget helt andet.
Kranseformen antog vrøvl kun ved juletid. Så var de også hjemmebagte. Det
var vrøvl aldrig. Det købte mormor hos
la Glace eller Rubow. For hvis man
hjemmebagte af den dej, blev det til vaniljekranse. Og hvem i alverden bagetvaniljekranse, når det ikke er jul?
Hvilket i sig selv er noget vrøvl. For
hvorfor bager vi kun alle de gode
småkagespecialiteter i december? Ville

finsk brød ikke smage lige så godt i
marts? Men sådan er det nu engang, og
når man begynder at tænke tanken, er
der en hel del bagværk, hvor navne og
associationer har mere med vrøvl end
med fornuft at gøre.
Hvad er jul uden j ø d e k a g e r ?
For at blive i sæsonens traditionelle bagværk kan vi begynde med at kigge på
jødekagerne. De er uundværlige på julens kagefade, og hver familie har sin
specielle opskrift eller favorit forret ning
at købe dem i . Men ret beset er det da
noget vrøvl at spise jødiske kager til netop den højtid, jøder absolut ingen del
har i . V i slår igen op i O D S , der definerer kagerne som »en slags småkager,
dryssede med sukker og kanel, egtl. bagt
og forhandlede af jøder.« Det forklarer
ganske vist ikke, hvordan kagerne er
endt som julebag, men viser, at København - og andre byer - havde en del jødiske bagere, hvis produkter var populære.
Før i tiden var det ikke almindeligt, at
der var ovne i byfolks køkkener. Brød og
andet bagværk var derfor bagerenes
monopol. På forlangende stegte bageren også folks stege. »Gaasestegen er til
Bageren sendt,« står der som bekendt i
»Sikken voldsom trængsel ...«.
Først hen imod slutningen af forrige
århundrede får også almindelige mennesker mulighed for at bage hjemme hos
sig selv. Komfurer bliver almindelige. Så
er det vel rimeligt at antage, at man lige
fra begyndelsen især har udnyttet bagemulighederne ved juletid - den traditio15

