Du får ligesom sagt nogle ting, ikke?

Sprogligheder.....
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Studenteroprøret i 1968 satte spor i sproget. Nogie
af sporene er nu blevet rene klicheer. De foregiver
en a n t i a u t o r i t æ r og i m ø d e k o m m e n d e indstilling,
men tilslører i virkeligheden blot budskabet.
Læs
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68'er klicheer . . . . .
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Ja, jo og nej
»Kan De lide østers?« »Kan De ikke lide østers?«
Begge spørgsmål besvares bekræftende, hvis man
kan lide østers. Søren Brandt forklarer hvorfor i
bogen Sprogets liv 1992. Se et uddrag
side 12
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Nogle tekster blander ord og grafik. Det gælder
f.eks. køreplaner, diagrammer og principtegninger. Der er særlige konventioner for, hvordan man
skal læse s å d a n n e tekster. Se dem
side 14

Maskiner lærer aldrig at oversætte
Tekster er fulde af tvetydigheder, som kræver fortolkning. O g fortolkning forudsætter forståelse af
verden. Det har maskiner ikke. Christian H o u gaard skriver mere om, hvorfor maskinel oversættelse har dårlige fremtidsudsigter
side 20

Den Danske Ordbog
Den Danske Ordbog skal beskrive danske ord i
brug mellem 1950 og 1992 og skal udkomme inden
år 2000. Grundlaget er ikke bare bøger og blade,
men også mange andre medier, f.eks. telefonsamtaler og mælkekartoner. M å l & M æ l e s læsere opfordres til at være med til at samle tekster side 25

... bare du skriver et ord
kan du skrive flere
bare du siger et ord
kan du tænke.
Vagn Steen

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 Sproglighøder.

? Have og være

For nogen tid siden bemærkede jeg at
min kone bruger »have« som hjælpeverbum på en række steder hvor jeg
bruger »være«. Det drejer sig specielt
om »irrealis«, fx:
»Hvis det var mig havde jeg gået min
vej«
over for min version:
»Hvis det var mig var jeg gået min
vej«
Siden har jeg lagt mærke til at det i
virkeligheden er et helt almindeligt fænomen, vistnok også uden for irrealis,
og vistnok mest blandt unge. E r
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»være« på vej ud som hjælpeverbum?
E r jeg i virkeligheden gammeldags af
en 35-årig at være?
Det er ikke fordi det generer mig det interesserer mig.
Venlig hilsen
Peter Zeeberg
Hørsholm
I Nej, du er ikke gammeldags, men
det kunne godt se ud til at din kone er
det på dette punkt.
I ældre dansk var det sådan at en
førnutidsform med være tit blev ændret til en med have i sammenhænge
med »irrealis«, altså det tænkte eller
det der ligefrem strider mod virkeligheden:
du skulle have blevet lidt længere
hvis han havde klatret op i træet, havde
tyren ikke stanget ham
det havde n æ r gået galt
M a n kan læse om det i Kr. Mikkelsens
Dansk Ordfojningslære (1911) side 425.
EH
? Krydder
Et morsomt eksempel på sproglig horisontforsnævring var at finde i Mål &
M æ l e 4/1992 på side 18, hvor Hanne
Goldschmidt begår den blandt københavnere så almene og udbredte fejl at
forveksle dialekten på den smalle kyststrimmel mellem T å r b æ k Havn og
Kalvebod Brygge med sproget. »Man«
der altid siger krødder har umiskende-

ligt røbet sine opvækstbetingelser i et
højst fire kilometer bredt bælte ved
Øresund. Det har intet med overkorrekthed at gøre at sige krydder. Det siger man. Alle andre steder hvor fænomenet morgenbrød findes. I sydømålene kan det varieres med hårdt d eller
med udeladt iedevokal, men hvad angår y'et er der ingen vaklen. Det
samme gælder vest for Storebælt. U d talen krødder er lige så karakteristisk
som fræd, grån, trat for fred, grøn og
træt og følger den samme lydlov.
Jeg vil vædde en hel kande kaffe på
at lektor Goldschmidt også siger jødekage. Ikke.
Venlig hilsen
Søren Sørensen
Vedbæk

Ved nærmere eftertanke blev jeg
imidlertid klar over, at det er mindst
lige så besynderligt på dansk.
V i siger »Det ser godt ud«, men griber til et helt andet verbum, når det
drejer sig om at høre - nemlig »Det lyder godt«. Desuden siger vi »Det føles
godt«, men »Det lugter og smager
godt«.
Hvorfor opfører verberne sig så forskelligt?
Hvis det har noget at gøre med dobbeltbetydningen af disse 'sanseverber'
- sætningen » H a n lugter ikke godt« er
jo problematisk - hvorfor har man så •
'valgt' forskellige løsninger?

! Hanne Goldschmidt har egentlig
kun - en passent - villet sige noget om
rigsmålets udtale, og her synes hun
stort set at have ret.
Den Store Danske Udtaleordbog
(1991) oplyser side 809 at krydder udtales med ø i betydningen 'brød' eller
'lommeur'; en y-udtale kan forekomme i ældre og provinsielt rigsmål.
Ordbogen behandler ikke egentlige dialektudtaler.
O m krydderi(i) får man at vide at
det normalt udtales med y, men at en
ø-udtale kendes i københavnsk.
Det passer altså ikke hvad du
skriver, at udtalen (under)krødder er
rent lavkøbenhavnsk. Og der er ingen
danskere der udtaler jøde med et ø (6)
som svarer til ø'et i høne, sørgelig og
g rød l
EH

! Det er egentlig ret sjældent at man
kan sige præcis hvorfor noget er blevet
sådan og sådan i sproget, og eksemplet
med de fem sanser viser det endnu engang.
Tager vi høresansen, har vi et udtryk
for at udsende lyd, nemlig lyde; at opfatte lyd hedder høre; hertil kommer et
udtryk som betegner en kvalitet ved
sanseindtrykket:

? Det høres rart ud ...
Oprindelig var mine overvejelser her
foranlediget af at man på norsk siger
»Det høres godt ud«, mens man ligesom vi siger »Det ser godt ud«.

Lone Lomholt
Espedal, Norge

der lød et skud - jeg hørte et skud
det lyder godt/ubehageligt/mærkeligt
Ved lugt og smag har vi næsten det
samme:
der lugter (af tang) - jeg lugter tangen
det lugter g o d t / r å d d e n t / u s æ d v a n l i g t
det smager (som honning) - jeg smager hvidløget
det smager g o d t / s ø d t / a d hækkenfelt
til
Men her er det altså samme udsagnsord der bruges om udsendelse og opfattelse af sanseindtrykket. Ved føle3

sansen må der tages en særlig bøjningsform i brug:

Undtagelsen er farlig. Det optræder
ubøjet ligesom god, men uden t:

Det føles næsten ikke - jeg føler noget
hårdt
det føles godt/foruroligende/ujævnt

Det ser farlig ud -• de ser farlig ud

Drejer det sig om synssansen, er det
igen forskelligt:
det ses tydeligt - jeg ser problemet
det ser godt/frisk/ interessant ud

Den sidste sætning betyder altså 'deres
udseende er grimt', i modsætning til
de ser farlige ud
som betyder 'de ser ud til at være farlige'. Sætningen
hunden ser farlig ud

Svarende til lyde har vi ganske vist
syne, men det bruges jo ikke meget i
vore dage:

har altså to temmlig forskellige betydninger: 'hunden er grim', 'hunden ser
ud til at være farlig'.

det syner ikke af meget
Men i ældre dansk kunne se bruges
om kvaliteten af sanseudtryk:
de smager bedre end det ser
Her må vi nu bruge se... ud. Dette udtryk kan forbindes med formen godt:
hun ser godt ud
Det betyder 'hun er nydelig', 'hendes
udseende er tiltrækkende', altså ikke
det samme som
hun ser god ud
Det betyder nemlig 'hun ser ud til at
være god'. God er det eneste tillægsord
som i t-form kan forbindes med se ud.
V i har altså ikke
hun ser smukt/grimt/klogt ud
Drejer det sig om andre tillægsord end
god, skal vi derfor have en bøjet form:
hun ser klog ud - de ser kloge ud
Og det vil sige at hun ser from ud har
to betydninger. Enten 'hendes udseende er fromt', eller 'hun ser ud til at
være from'.
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Kære Lone Lomholt. Du fik ikke svar
på dit spørgsmål, men du må indrømme at vi er gode til at snakke
udenom!
EH
? Slægtskabsbetegnelser
Jeg har læst artiklen om slægtskabsforhold i Mål & Mæle 3, 1992. Spændende læsning, især redegørelsen for
præcisionen af slægtskabsbetegnelserne sammenholdt med graden af
gennemsnitligt genfællesskab. Jeg kan
godt se, at pladsen sætter en meget
kraftig begrænsning på forklaringerne
af disse forhold. Imidlertid synes det
som om Carsten Elbro overser en ganske bestemt forklaring; eller også undlader han den bevidst, fordi den kan
være vanskelig at forklare kort. Jeg
skal forsøge alligevel.
Jeg tror forklaringen på skiftet i
præcisionen i slægtskabsbetegnelserne
også kan skyldes tabuerne i forbindelse med, hvem i vores familie vi må
have sexuelt samkvem med. Alle med
et gennemsnitligt genfællesskab på eller over >/4 er tabu som (sexuel) partner, mens alle, hvor det gennemsnitlige
genfællesskab er mindre end 'A, er O K
som (sexuel) partner. Det er vigtigt for

os at have nøje rede på slægtskabet til
dem, der er tabu, mens det ikke er så
vigtigt med resten; vi skal ikke bruge
præcisionen til noget. Sproget tjener
på denne måde både som kulturpro¬
dukt og som kulturproducent; i sproget indlejres en regelmæssighed, der
senerehen (af sprogforskere) kan findes ved en analyse, og tjener samtidig
som bærer og danner af en førbevidst
norm om grænserne for Modskam. I
og gennem sproget naturaliseres eller
forkropsliggøres det, der er naturligt
for os. Eller, kunne man sige, det vores
kulturlighed vil tillade vores natur at
finde naturligt. Der er ingen videnskabelig begrundelse for, at det netop er
et genfællesskab på M, der skulle være
grænsen; det er et arbitrært kulturligt
valg. Det er i hvert fald ikke overvejelser af statistiske sandsynligheder, der
har ført til, at grænsen er sat ved A
genfællesskab.
Jeg forestiller mig i øvrigt, at betegnelsernes præcision kunne sige noget
om størrelsen af samfundene; et lille
samfund (få medlemmer - få potentielle partnere uden for familien) kunne
være tvunget til at have videre rammer
for pardannelse end et stort (mange
medlemmer - mange potentielle partnere uden for familien) - afhængig naturligvis af mulighederne for at hente
nye gener ind fra andre samfund.
Det næste skridt kunne være en undersøgelse af, hvorfor vi nu pludselig i
modsætning til før (hvis det da passer)
vil sætte betegnelser på familiemedlemmer, der er endnu fjernere beslægtet med os. Eller lidt videre formuleret
en undersøgelse af, hvordan udviklingen i betegnelsernes præcision kan
hænge sammen med den historiske udvikling i mulighederne for samkvem
med fremmede (forstået meget bredt).
V i kan nu rejse meget længere efter vores partner end før, derfor kommer tal
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buerne til at gælde endnu et led, eller
hvordan den nøjagtige formulering nu
kunne blive.
E n anden forklaring kunne være, at
forholdene omkring »mine børn, dine
børn, vores børn« kræver, at også
halvsøskende, paponkler (eller hvad de
nu hedder) etc. tabuiseres. Endnu et
argument for tabuens arbitraritet; det
er ikke en naturlig, men derimod en
social eller sociologisk fælleshed, der
sætter grænsen.
Jeg ved ikke om artiklens forfatter allerede har tænkt på noget af alt dette;
det faldt mig bare ind, mens jeg læste.
Venlig hilsen
Morten Nørholm
Valby
I Kære Morten Nørholm
Jo, jeg overvejede mulige sammenhænge mellem slægtskabsbetegnelsernes præcision og forbudte partnerskaber. M e n kun en større undersøgelse
kan vise, om sådanne sammenhænge
findes. Eventuelle overensstemmelser i
nudansk kan sagtens være tilfældige.
Det er muligt, at der er lavet sådanne
kulturhistoriske eller antropologiske
undersøgelser; men jeg fandt ikke nogen ved en hastig litteratursøgning, da
jeg skrev artiklen. Måske er der læsere,
som kender til undersøgelser af forholdet mellem slægtskabsbetegnelsers
præcision i forskellige sprog, og hvem
man ikke m å gifte sig med i kulturer,
der taler disse sprog.
^
? Hva i huleste tenker du på, Mål &
Mæle?
Ikke før er er. 3/1992 dalt ned på ens
skrivebord, så m å man sette seg rynker
i pannen. For hva ser man (ikke)? Jo,
at ens landsmann Bente Hagtvet (f.
1948; redaksjonen er altid pinlig nøyaktig med folks fødselsår) i en artikkel
5

plutselig opptrer i dansk forkledning!
Artikkelen er altså oversatt (de ledsagende figurer er for øvrig utstyrt
med tekster som er et selsomt sammensurium av dansk og norsk). M e n
var det nødvendig, da? Eller kan ikke
Mål & Mæle-leserne tyde norske bokstaver lenger?
I fjor leverte en av M & M s redaktører, Erik Hansen (f. 1931), en artikkel i
et norsk tidsskrift av noenlunde
samme art som M & M . »Irritationer«
het artikkelen, men var på tross av det
både underholdende og lærerik, og ble
- som rimelig er - vakkert plassert på
første side.
Så kommer det kløvende spørsmål:
Hvilket språk tror du Erik Hansen er
presentert på - dansk eller norsk?
Med vennlig hilsen og ønsker
om god bedring
Finn-Erik Vinje
! Artiklen af Bente Hagtvet var en redigeret sammenskrivning af to artikler.
V i var desværre nødt til at oversætte
den til dansk, da vi ikke er tilstrækkelig sikre på norsk. Selvfølgelig kan vores læsere læse norsk, ligesom nordm æ n d kan læse Erik Hansen på
dansk. Og Mål & Mæle har i øvrigt
adskillige gange bragt artikler på
norsk og svensk.
CE
? Et kaukasisk substrat for
germansk?
Bakke (oldnordisk bakki) bliver i almindelighed forklaret som »samme«
ord som banke og er således cognate
af eng. bank og tysk Bank.
I (nord)ostkaukasisk (nako-lagestanisk) findes imidlertid artsjinisk baki
»bjerg« og lakkisk baku id. - et ord
der kunne vaere vandret tvaers over
Mellemøsten for ca. 6000 år siden... (I
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den nyeste bog om Dene-Sino-Caueasian, V. Shevoroshkin, udg., 1991, påstås der også et dene-kaukasisk sub strat for fire germanske ord - dem for
»hår«, »gade«, »lam« og »dug«.)
W. W. Schuhmacher
Gadstrup
! Der er ofte tilfældige ligheder mellem ord på vidt forskellige sprog. Så
hvis man tænker på alle de ord, man
kender på de to sprog, er det sandsynligt, at der vil være nogle, der ligner
hinanden - uden at være påvirkede af
hinanden.
Dette udelukker naturligvis ikke en
teoretisk mulighed for, at dit forslag er
rigtigt - der findes ikke mulighed for
at bevise, at der ikke er en sammenhæng. M e n i øvrigt kunne det nordiske
ord vel lige så godt være nået frem til
sprog, som nu tales i Kaukasus ad
ukendte veje, så påvirkningen kunne
være sket den anden vej.
Der er imidlertid to grunde til, at
påvirkningen ikke er så sandsynlig:
For det første er der fra et dansk
(nordisk, germansk og indoeuropæisk)
synspunkt ikke noget påfaldende ved
ordet bakke. Det har den form, man
ville vente i stedet for banke i et vestnordisk sprog. Bakke kan siges at være
en dialektform i østnordisk, men det
er ikke usædvanligt for ord, der betegner landskabsformationer. Der synes
altså ikke at være særlige forhold, der
taler for, at man skal søge efter påvirkninger udenfor de indoeuropæiske
sprog.
For det andet er det bemærkelsesværdigt, at ordet bakke enten har
glemt den germanske lydforskydning i
germansk eller gennemført den i de
kaukasiske sprog.
Jens Elmegård Rasmussen
lektor i
indoeuropæistik
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6§ er klicheer
Når den antiautoritære følsomhed bliver tom sprogform

Ungdomsoprøret i slutningen af 1960'erne havde mange forskellige mål; men
et af de gennemgående var kritikken af
autoriteterne. Den var indbygget i slagord som »fantasien til magten«, »tilbage til naturen« og »paradis nu«; og
kritikken af autoriteterne kom meget direkte til udtryk i modstanden mod »professorvældet« på universiteterne, hvor
oprøret havde sit udspring.
Opgøret med autoriteterne, med traditionerne og den »pæne borgerlighed«
kom også til udtryk i sprogbrugen. Det
drejede sig ikke bare om særlige ord som
provo, flippe ud, flowerpower, samspilsramt, bogcafeer og bz, men nok så
meget om en øget brug af visse eksisterende udtryk. Det er udtryk, som understreger den personlige synsvinkel, jeg
synes, jeg føler, og udtryk, som markerer mindre skråsikre og mere intuitive
udsagn om verden, det er noget med,
man overskrider ligesom en grænse, og
hvis vi på en eller anden måde kunne
komme hinanden ved. Det drejer sig
også om udtryk, som markerer et helhedsperspektiv snarere end opsplitning
og skyklapper; man taler ikke om et
emne, men forsøger at få en åben debat
omkring hele problematikken.
Ligesom al anden særlig sprogbrug
indebærer den sproglige markering af
åbenhed for alternativer en risiko for at
forfladige til tom form. Når det sker, får
man vendinger, der kunne tyde på forsigtig og antiautoritær tilnærmelse til
virkeligheden, men som viser sig at være
den rene tomgang, hvis man tænker efter. Det giver vi nogle eksempler på her.
Eksemplerne er mest hentet fra tv og ra-

dio, som det ses af henvisningerne til
sidst. De omtalte ord og udtryk er ikke
så almindelige i skrevet sprog.
Nogle ting, et eller andet
og sådan noget
»Der er noget i luften, jeg ved ikke
hvad«, kan man sige, hvis man har en
fornemmelse, der ikke er tilstrækkelig
entydig til at sætte ord på. M a n bruger
et altomfattende stedord, noget, for det,
der giver anledning til fornemmelsen.
Men brugen af noget indebærer så til
gengæld, at ytringen bliver abstrakt og
kødløs.
Så er.det på overfladen bedre at tale
om nogle ting, »jeg laver nogle ting nu,
som jeg har lyst til« (CE), »jeg tror, at
det ødelægger nogle ting i mange sammenhænge« (DR), »det flytter nogle
ting inden i dig« (PAB), »man kan ligesom sige nogle ting med et dyr, som man
ikke kan med en maskine« (PAB). M e n
i disse sammenhænge er der ingen betydningsforskel. De talende kunne lige
så godt have sagt noget i stedet for nogle
ting. Ytringerne kan på overfladen virke
mere konkrete, end de er.
Hvis man er blevet klar over, hvad det
er for noget, man vil tale om, kan man
straks tage det forbehold, at man godt
ved, at der er mange forskellige eksemplarer af dette »noget«. »Unge [...] går
rundt med en eller anden [følelse]«
(CE), »det er også trist på en eller anden
måde« (CE). De unge har en følelse,
men det er (endnu) ikke klart for den
unge forfatter, der taler, hvad denne følelse består i. Ved at bruge et eller andet
udtrykker man, at man på ingen måde
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vil hævde, at ens »noget« er det eneste af
slagsen. M a n vil ikke gennemtrumfe no get på bekostning af noget andet.
Men denne åbenhed for alternativer
kan blive tom: »jeg har skrevet [historierne] på en eller anden idé« (CE). Det er
netop meningen med historien, at den er
skrevet på én idé og ikke en anden. Ligesådan slår den talende sig selv for munden med sit relative »et eller andet« i de
følgende eksempler: »jeg vil godt understrege en eller anden forskel« (PAB),
»vi vil prøve at diskutere os frem til en eller anden løsning« (DR), »altså, jeg
tror, at det er meget svært at opstille en
eller anden model« (DR). Hvis det er
svært at opstille en eller anden model, så
er det svært at opstille nogen model
overhovedet. I disse tilfælde er indrømmelsen af alternativerne en indholdsløs
sproglig gestus.
Ved at bruge et eller andet nævner
man et overbegreb, f.eks. »landkort«,
og angiver, at man tænker på et af flere
mulige underbegreber, f.eks. en globus,
et bykort eller et målebordsblad. E n
pointe ved et eller andet er, at man ikke
behøver at nævne, hvad man konkret
tænker på. M a n kan holde sig svævende
i det abstrakte.
Men hvis man nu ved, hvad man tænker på, f.eks. »globus«, så kan man
markere, at det selvfølgelig kun er én
slags kort ud af mange typer. M a n nævner det mere konkrete underbegreb, men
angiver samtidig, at det bare er ét eksempel blandt flere, »vi laver globusser
og sådan noget« (CE). M e n også denne
åbenhed for mangfoldigheden forstener
let til tom form: »[jeg] lever et rart liv og
sådan n o g e t « (CE). »Der er ikke nogen,
der sagde nej, det skal vi sandelig ikke
have, så hvad skal vi bruge tid på det for,
og sådan noget« (DDO). Hvad er sådan
noget her?
Ligesom tilhøreren med god ret kan
spørge, hvad et eller andet og sådan no8

get er, kan tilhøreren ofte spørge, hvordan sådan er, »det er ikke [noget], jeg
sådan går så meget op i« (CE), hvordan
går du så op i det? fristes man til at
spørge. »Det er også svært bare sådan at
sige« (CE). Det er, som om der er en
mere præcis mening; men det er ikke
sikkert.
Ligesom
Hvis der er noget, man ikke kan udtrykke direkte, kan man nogle gange
bruge en sammenligning. » H a n lever ligesom i en anden verden«. Det vil sige,
at han opfører sig, som om han levede i
en anden verden. H a n forekommer ikke
at være nærværende. Sammenligning
kan også bruges til at udstede et mere generelt forbehold. »Det går ligesom lidt
bedre«, betyder, at man har en fornemmelse af bedring, men at man ikke er
sikker på, at fornemmelsen er tegn på
virkelige fremskridt.
For den åbentsindede taler er et sammenligningsord som ligesom derfor
funden føde; og det bliver brugt i rigt
mål til at sætte forbehold - også hvor de
ikke burde være nødvendige. »Hvad
skal jeg ligesom gøre med det her liv«
(CE), »men nu ved vi ligesom, at Jorden
er rund« (CE). »... så at når vi så starter
forfra med at ligesom med at redegøre
for hvordan det foregår, så siger vi i
øvrigt med det sødeste smil, vi kan opdrive, at vi er meget fleksible« (DDO).
Det er noget med, at vi er lidt inde på
E n vending som det er noget med kan
bruges som en direkte tilkendegivelse af
en åben, prøvende attitude. »Det er jo
også noget med [...], at der er krig«
(CE). Også på denne måde markerer
man, at man godt er klar over, at der er
andre relevante forhold ved emnet end
lige det, man fremfører. Og det er åbenbart et meget væsentligt forbehold at
kunne tage.

E n anden mulighed for at lægge afstand mellem emnet og udsagnet er at
komme eller være lidt inde på, »jeg synes, at vi er lidt inde på at afseksualisere
kvinderne« (DR).
Opleve, føle og synes
E n konsekvens af en gennemført antiautoritær indstilling er, at der ikke findes almene normer, man kan eller vil
tage for givet. I så fald må man udtrykke
sig impressionistisk - man må understrege det personlige i synspunktet.
Det kan man gøre ved at fortælle, hvordan man oplever, føler eller forholdersig til sagen, snarere end, hvordan sagen
er. M a n kan fornuftigvis sige, at man
oplever nogen som meget venlige eller
dominerende, hvis det ikke er givet, at
alle andre vil være enige med en. Når
oplevelsen eller følelsen bruges om
mindre diskutable emner, bliver resultatet komisk: »Jeg oplever, at det regner«,
»de føler nok, at træerne er ved at miste
bladene.« Eller som i vitsen, hvor den
ene spørger: »Hvad er klokken?« og
den anden svarer: »Ja, hvad synes
du?«
Selv den blideste og mest åbne debattør kan blive tvunget til at udtrykke sig
stærkere, end den impressionstiske ordbog giver mulighed for. Fordelen ved
tværfaglig undervisning er, at »det giver
én en masse fornemmelse for de andre
fag« (formanden for et studienævn, foråret 1992). »Indsigt i« eller ligefrem »viden om« er tilsyneladende for stærke
ord.
Går man endnu mere til sagen, må der
modificeres: »Det er noget som på en eller anden måde er lidt underspillet i forhold til, hvad jeg måske vil« (PAB).
»Det jeg prøver at påstå er [...]« (redaktør Knud Vilby i radioavisen 14/6-90,
D R PI k l . 8). Det kan åbenbart være
stærke sager at ville noget og at påstå
noget.

Meddelelsessituationen
68'erne var meget o p m æ r k s o m m e på
selve meddelelsen, på kommunikationens forudsætninger, forløb og virkninger. De afslørede skånselsløst sproglig
manipulation og demagogi i undervisning, litteratur, politik, reklamer og i
pressen og andre massemedier.
Som en følge heraf kom de til at stille
meget store krav til deres egen kommunikation. Ikke sådan at forstå, at de
lagde større vægt på sproglig korrekthed, ja ikke engang på klarhed, som det
er vist ovenfor. Men når man bekæmpede den autoritære, monologiske og
manipulerende kommunikation, så
måtte man selv udtrykke sig diskuterende, dialogisk og åbent. M a n måtte
sikre sig, at man ikke talte ned til modtageren, men hele tiden med modtageren.
Denne holdning til kommunikationen afsatte nogle tydelige signaler i
sproget.
Det mest påfaldende er nok det appellerende ikke eller (efter en sætning,
der indeholder en nægtelse) vel: »Der er
alt for mange børn i klasserne, ikkel«
»Der er jo ikke for mange penge til rådighed, vel?« Formålet er at få tilhøreren til at være med. Det er ikke en præken, det her, det er en samtale. Hvad
mener du? Bland dig, du skal ikke være
en passiv tilhører!
Signalet degenererede meget hurtigt
til ganske intetsigende fyld: »Så bliver
man glad for alt andet, der dukker op,
ikke? Her er en mulighed for, at de kan
få lidt mere... her er en lille mulighed,
ikke?« (DDO). »Det præger bare altså
alle mennesker, synes jeg, omkring mig
og også mig selv, altså bare mere indirekte, ikke« (CE). »Men det er jo ikke
nok til, at verden lige pludselig ændrer
farve eller noget, vel« (CE). Signalet
bruges også efter udsagn, som tilhøreren ikke har mulighed for at bekræfte
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eller afkræfte: »Så fik jeg jo hovedpine,
ikke?«
Samme appelvirkning tilsigter man
ved at bruge den direkte tiltale du i stedet for det mere abstrakte man: »Og når
du så klager over forholdene, så får du at
vide, at du kan jo bare finde dig et andet
arbejde, ikke?«
Det er ikke noget nyt. I århundreder
har det almene, men direkte appellerende du været brugt af prædikanter,
moralister og talere: »Du må ikke
ihjelslå«. »Tag fat i det små, hvis det
store er mere, end du kan overkomme.
Du er jo en hel dansker - det er ikke så
ringe« (dronningens nytårstale 1987).
»Når din hals er en hal meter nedløbsrør, og din tunge er som en galoche«
(PH). Det nye er den næsten konsekvente udskiftning af man med du. Der
er n æ p p e tvivl om, at her er tale om en
vis engelsk påvirkning, men appelfunktionen passer fint ind i 68-sprogets mønster i øvrigt:
»Hvordan måler du, at der er noget,
der er sjovt, og i hvad måler du, hvordan
måler du det, at de måske får nogle opførselsnormer eller en, de kan snakke
med og sådan noget - det kan du ikke«
(DDO). »I fængslet kører tingene efter
et skema. Du spiser på den og den tid,
arbejder fra det til det tidspunkt og går
i seng på fastlagt tid« (Politiken 28.10.
1992).
Jo
Det lille jo er et andet vigtigt signal.
Dette ords grundfunktion er at markere,
at det, jeg siger, er noget, som jeg regner
med at tilhøreren ved i forvejen: »Vi
har god tid. De lukker jo først op k l .
10.«
I 68-kommunikationen kom jo til at
signalere en vis beskedenhed hos den talende: Det er ikke noget sensationelt,
jeg kommer med; du ved det meste i forvejen, jeg minder bare om noget, som vi
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allerede er fælles om. Igen en forståelig
og fornuftig funktion. Nu 25 år senere
spores den kun som en meget høj j o hyppighed, der trækker sine mudrede
fodspor gennem sproget: »Joen, vi er
møgforkælede og dødselvoptagede,
simpelthen. Og det er jo, altså det er noget, vi på en eller anden måde er opdragede til, ikke. Og der er jo simpelt hen så
mange enebørn nu om stunder, ikke. Og
det hænger jo også meget sammen med
det, fordi man automatisk altså på en eller anden måde bliver mere forkælet
med o p m æ r k s o m h e d « (CE).
Omkring problematikken
Et af 68-generationens mål var at se tingene i nye sammenhænge - og dermed
helst også i større og rigtigere sammenhænge. Den traditionelle måde at se tingene på var opsplittet og snæver. N u anlagde man i stedet helhedsbetragtninger
og gik ind for holisme. Også denne bestræbelse har sat sig varige spor i sproget.
Et af dem er brugen af omkring: »Det
gælder om at få en samtale op at stå omkring børnenes egen situation.« Der er
intet kritisabelt i denne brug af omkring. Et af de berømteste værker i
dansk sprogvidenskab hedder faktisk
»Omkring sprogteoriens grundlæggelse« (Hjemslev 1943). E n diskussion
om økonomien har økonomien som
emne; en diskussion omkring økonomien drejer sig også om, hvad der styrer
økonomien, hvad der gemmer sig bag
den, hvad der kan gøres ved den osv.,
altså den større sammenhæng.
Samme holdning ligger, bag den udbredte brug af problematik eller problemstilling, hvor man tidligere nøjedes
med problem. Et problem er en enkelt
opgave eller vanskelighed; en problematik er et kompleks af forhold, som skal
undersøges og bearbejdes, og af problemstilling fremgår det at vi har analy-

seret situationen og planlagt den måde
vanskelighederne skal gribes an på. Og
det er jo forudsætningen for en fornuftig målsætning,
et ord, som dækker
meget mere end det snævre og isolerede
mål. E n idealistisk higen efter den store
sammenhæng.
Også disse ord er forvitret til tomme
klicheer: »Selskabet håber [...] at kunne
bidrage til den debat, der foregår inden
for Danmarks Radios egne mure og i en
bredere offentlighed omkring det tilsyneladende neutrale radio- og fjersynssprog« (Modersmål-Selskabets årbog
1983). »Vi havde en masse problemer i
etableringsfasen omkring, hvordan vi
skulle bruge resurserne, ikke?« (DDO).
»Vi har fra vor side ganske konkret
fremlagt forslag om, hvordan vi - hvis
jeg må sige det på den måde - ønsker at
løse de problemstillinger, der vil fremkomme i tiden fremover« (parodi i Randers Dagblad 27. 2. 1968). »1974-boligforligets målsætning om 40.000 nye
boliger pr. år må sikres« (LO's og Socialdemokratiets
beskæftigelsesplan
1987). »Med udgangspunkt i den akutte
hjemlige problematik omkring flygtningene fra det tidligere Jugoslavien, har vi
spurgt...« (Politiken 24.10. 1992).
Men engang var de udtryk, som blev
brugt af folk, der ville noget med sproget - og med verden.
Når to og to ligesom
er fire eller noget
Når man hele tiden skal angive, at verden er større end udsagnene om den,
kan det føre til, at man ikke får sagt noget præcist. Det bliver en manér, som
ikke alene er en kliché, der markerer
budskabet på en uoriginal måde, men en
kliché, der lægger tanketåge ud over
budskabet. Og derfor er disse 68'er
klicheer ikke så uskyldige som »livets
lange landevej«. De skal give indtryk af
en åben, antiautoritær indstilling, men

formår sjældent andet end at sløre budskabet. Hvad man demonstrerer med
kritikløs brug af de omtalte ord og udtryk, er mistillid til egen tænkning.
C E : debuterende forfatter Christina
Englund i Københavns Radio september 1992.
D R : debatudsendelse om kønsroller i
D R tv den 4/2 1992.
P A B : maleren Poul Anker Beck i D R PI
4/6 1990.
D D O : udskrift af interviewer udlånt fra
Den Danske Ordbog.
Carsten Elbro, f. 1955
forskningsprofessor, dr.phil.
Københavns
Universitet
Erik Hansen, f. 1931
professor i dansk sprog
Københavns
Universitet
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Spørgsmål eg ^modninger
»Min dengang ca. 4-årige datter Louise
og jeg hyggede os sammen«, skriver en
mor, »og hun spurgte: »Mor, kan du
undvære mig?« Jeg svarede nej og hun
fortsatte: »Mor, kan du ikke undvære
mig?« Igen måtte jeg svare nej. Hendes
logiske reaktion blev spørgsmålet:
»Hvad kan du så?« og jeg måtte sige, jeg
elskede hende, men kunne godt forstå
hendes undren over, at jeg sagde nej til
begge dele. Hvorfor skal jeg også gøre
det?«
Det er jo ærgerligt at måtte belønne
så charmerende breve med dødkedelige
formelle redegørelser; men alternativet
er altså helt at lade være med at svare, og
problemet er da interessant nok. Det
lader sig lettest beskrive ved lidt hjælpeterminologi: de helhedsspørgsrnål
vi
behandler drejer sig altid om sandhedsværdien af et grundudsagn, og reglen er
ganske simpelt den at svaret altid angiver grundudsagnets
sandhedsværdi:
er udsagnet falsk, svares nej, er det
sandt, svares ja eller jo.
Udover grundudsagnet kan et helhedsspørgsrnål endvidere udtrykke en
formodning om hvad spørgeren forventer svaret vil blive, og pointen er nu at
hvis spørgsmålet indeholder en negation, indgår den altid i formodningen,
aldrig i grundudsagnet, så dette i sig selv
altså normalt er et neutralt, unegeret udsagn. M a n kan kun adspørge et negeret
udsagn, hvis det skilles ud i en selvstændig sætning: »Er det sandt at du ikke
elsker mig?« besvares med ja, hvis den
adspurgte ikke elsker spørgeren; men
»Elsker du mig ikke?« besvares med nej
i dette så sørgeligt hyppige tilfælde.
Når vi foreslår at behandle negatio12

ner så de aldrig hører til grundudsagnet,
men altid til formodningen, er det ikke
kun fordi det gør det muligt at give en
(slags) forklaring på at mor var nødt til
at svare nej på begge Louises spørgsmål.
Forslaget gør det også enklere at udforme reglen for, om der skal svares ja
eller jo når grundudsagnet er sandt.
Det er nemlig nu blot nødvendigt at
sige at bekræftelse af grundudsagnet
udtrykkes med jo, hvis formodningen er
et forbehold, mens der kun kan svares
ja, hvis formodningen er uforbeholden
eller manglende. »Kan du vel lide mig«
og »Kan du ikke lide mig« skal besvares
med jo hvis grundudsagnet er sandt;
men »Kan du lide mig« og »Kan du godt
lide mig?« skal normalt besvares med ja
i den situation. I de sidste tilfælde kan
den adspurgte dog svare jo eller navnlig
joh, idet det dermed antydes at det
kunne der ellers godt have været en vis
tvivl om, selv om spørgeren ikke har udtrykt det.
V i kan beskrive svarordene på følgende måde (1) nej betyder »grundudsagnet er falsk«; (2) ja betyder »grundudsagnet er sandt«; (3) jo betyder »det
er falsk at grundudsagnet er falsk«.
Svarordet jo er altså i virkeligheden en
slags nægtelse, idet det benægter gyldigheden af et formodet forbehold, og det
er altså kun en indirekte virkning heraf
at det dermed også betyder at grundudsagnet er sandt.
De ord der udtrykker eller indgår i en
formodning er dels som nævnt . .egationer som ikke, aldrig, ingen og dels hvad
vi jo kan kalde formodningsbiord som
det forbeholdende vel og de uforbeholdende godt, gerne. Pudsigt nok slutter

mon sig til den sidste gruppe, hvis vi
baserer klassificeringen på beskrivelsen
overfor: »Mon Peter kommer?« vil normalt blive besvaret med ja eller nej,
sjældent med jo. Forklaringen er muligvis den at mon ikke udtrykker nogen
yderligere tvivl end den der selvsagt
overhovedet ligger i at spørgsmålet står
åbent, således at mon altså ikke skal regnes som et formodningsbiord, men som
et rent spørgebiord.
V i har nu også en forklaring på at de
børnesproglige udtryk »Kan du vel ikke
lide sild?« anses for ukorrekte: Hvis
ikke skulle regnes med til grundudsag-
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net (som Louise altså forestiller sig),
burde spørgsmålet være fuldt acceptabelt og betyde at spørgeren formoder at
det ikke er sandt at den adspurgte ikke
kan lide sild; men den læsning er unaturlig, idet både vel og ikke indgår i formodningen som dermed blot bliver
»dobbelt konfekt«.
Spørgsmål og formodninger er et
vanskeligt emne, og jeg hører gerne fra
såvel amatører sorn fagfolk der måtte
være i stand til at uddybe de spørgsmål
og formodninger jeg her har fremsat.
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