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? Udtale

Jeg håber I kan hjælpe os med et spørgsmål vedrørende udtale.
A:
B:
A:
B:

Har du husket pengene?
Åh.

Har du glemt dem?
Ja, undskyld. Du får dem igen på
mandag.

Vi er indvandrerlærere og underviser i udtale. Nu er vi nogen stykker der er blevet
uenige om hvordan vi udtaler ordet »dem«
i »Du får dem igen«. Altså i normal hurtig
tale. Jeg mener at der ikke er noget »d«,
tungen bliver nede i undermunden. M i n
kollega mener at kunne høre et »d«. Hvis
der ikke er noget »d«, så er der en pause
eller et eller andet mellem »får« og »dem«.
V i siger jo ikke »fårm«. Kan I sige noget
om det ?
Og er der forskel på »dem« efter
»glemt« og efter »får«. Jeg forestiller mig
at »d« kommer med efter »glemt«, fordi
tungespidsen allerede er oppe i ganen, men
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jeg er ikke sikker. Hvordan er det med det?
Er der mon forskelle på nævnte udtale i
de forskellige landsdele?
P.S. Det er et godt blad 1 laver.

Med venlig hilsen
Tue Eriksen og min kollega,
Iver Fischer
Indvandrerlærere ved Dansk
Flygtningehjælps Sprogskole i Århus
! Kære Tue Eriksen og Iver Fischer
Det ser ud til at det er en meget realistisk
udtaleundervisning 1 giver jeres elever. De
kommer i al fald ikke til at ligge under for
den illusion at der er en tæt forbindelse
mellem skrift og udtale i dansk.
Jeres spørgsmål er ikke velegnet til forklaring på tryk, men jeg skal forsøge.
Mth. første spørgsmål kan I have ret.
Nogle vil også i hurtig tale have et tydeligt
d med i du får d'm igen, andre går direkte
til m'et: du får'm igen. Det er rigtigt at
får'm ikke udtales på samme måde som
form. Forskellen er først og fremmest at
form er én stavel se, mens får'm er to, ligesom i den mere adstadige forbindelse får
dem. Men der er én ting til: Lukkelyden d
er jo forsvundet i får'm; men hos mange er
den der bare alligevel, nemlig som et ganesejl slukke, således at lukkelyden kommer
frem gennem næsen, samtidig med at m'et
udtales. Forbindelse kan i en meget primitiv lydskrift gengives som fårb'm.
Som sagt, det er umuligt at forklare det
tilfredsstillende på tryk!
Der må også være to måder at udtale
glemt dem på. Nemlig den du beskriver,
altså med et udtalt d, og med bortfald af t;
glemt dem udtales altså på samme måde
som glem dem. Men der er også samme
løsning som ovenfor, altså med næselukkelyd: glemt'm eller rettere: glem'm. Eller
måske snarere glemb'm.

Anders Celsius, Rudolf Diesel og den 7. jarl af Cardigan igen - eller
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Ilybenkradser

- hvem var det?

I nr. 4, 1992 henledtes vores opmærksomhed på ting og begreber, der har deres oprindelse i personnavne. Og hvor tit
tænker vi over, at en masse af de ord, vi
bruger i det daglige, er dannet på denne
måde? Begynder man først at »samle«
på eponymer, som man også kalder
dem, bliver det hurtigt en sport. E n
spændende, men unægtelig anstrengende sport, for der skal læses mange
opslagsværker for at trække dem ud.
Der skal også en vis sortering til, for
inden for f.eks. faglig terminologi er der
talrige ord, som kun har specialistens interesse, og det følgende vil derfor kun
omhandle ord, som såkaldt almindelige
mennesker støder på.

lium. Flere grundstoffer har i øvrigt
navn efter personer, f.eks. bohrium og
hahnium.
I vort almindelige ordforråd, indgår
også geigertæller, richterskala, pasteurisering og kardanaksel (efter italieneren
Cardan o). Noget så almindeligt som at
vulkanisere har navn efter den romerske
gud for ild og smedekunst, og når en
vulkan hedder som den gør, skyldes det,
at Vulkan havde sin smedje inde i bjerget Etna.
Et stort antal fysiske, matematiske og
biologiske »love« bærer i øvrigt navnet
på dem, der i sin tid fandt dem: Archimedes, Newton, Mendel, Pythagoras,
Kepler osv.

Fysikkens verden
Helt tilbage fra skoletidens fysiktimer
kender vi en lang række »enheder«, som
har fået navn efter en person, f.eks. ampere, watt, ohm, fahrenheit, celsius,
røntgen og hertz. Mange af os er daglig
- måske uden at vide det - i kontakt med
den engelske fysiker J. P. Joule, nu da vi
ikke længere tæller kalorier. 1 forbindelse med Tjernobyl ulykken hørte vi
ofte om becquerel, men tænkte vi i den
forbindelse på, at det ord stammede fra
fysiketen Antoine-Henri Becquerel, der
arbejdede tæt sammen med ægteparret
Marie og Pierre Curie, som hver for sig
og sammen lagde navn til måleenheden
curie, temperaturgrænsen curiepunkt
og grundstoffet curium? Sammen modtog de tre i 1903 nobelprisen, som har
navn efter den svenske kemiker og opfinder Alfred Nobel, efter hvem man
også har opkaldt grundstoffet nobe-

Medicinens verden
Her er der et utal af eponymer. I kroppen finder vi de langerhansske øer efter
den tyske læge Paul Langerhans, det eustakiskc rør efter italieneren Bartolomeo Eustachio og de bartholinske kirtler efter den danske læge Caspar Bartholin. Syfilis og p-pille, ja selv kondom
siges at have navn efter en person, og det
sidste var genstand for behandling i
brevkassen Sprogligheder i M & M nr. 2,
1993. Spørgeren havde i Lademanns
Leksikon fundet en meget lakonisk oplysning om, at kondom er »opkaldt efter
opfinderen Con ton«, og opslag i forskellige andre værker havde ikke givet
mere. I svaret sagdes, at »det eneste man
ved om monsieur Conton, er øjensynlig
at han har lagt navn til dimsen«. Det er
kun næsten rigtigt. Gyldendals Fremmedordbog, Encyclopedic World Dictionary og Standard Dictionary of the
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English Language nævner alle en en gelsk læge fra 17. eller 18. årh. som op
havsmand, men er ikke helt enige om,
hvorvidt han hed Conton eller Condom.
Lægen Conton nævnes også i den store
Webster »of the English Language«,
medens han pudsigt nok i den lille Webster »of the American Language« er udnævnt til oberst. Klinisk Ordbog har udover lægen Conton også den alternative
forklaring, at kondom kommer af det
latinske eondere = at skjule eller tildække. Der er altså muligheder nok, og
bare dette ene eksempel viser, hvor rasende interessant det er at bore i disse
ord, og samtidig at man nok aldrig bliver færdig, men det vigtigste er måske
heller ikke nødvendigvis at kende sandhede«.
Blandt sygdomme nikker vi genkendende til navne som Basedow, AIzheitnet; Down og Scheuermann; den sidste
er for resten dansker. Parkinsons sygdom har navn efter den engelske læge
James Parkinson, og ham må vi endelig
ikke forveksle med C. N. Parkinson,
som er ophavsmand til Parkinsons lov,
ifølge hvilken et administrativt organ
årligt vokser med 5-6 % - uanset arbejdsmængden.
Bibelen
Allerede Gamle 'testamente har givet os
nogle ord, hvor en persons handling for
årtusinder siden er blevet del af vort
dagligsprog: salomonisk visdom, benjamin, laban, jeremiade og at onanere.
E n uriaspost er en livsfarlig stilling,
medens en jobspost er en meddelelse
med sørgeligt indhold for modtageren;
et uriasbrev er derimod et brev, hvis indhold er skadeligt for overbringeren. Fra
Ny Testamente hæfter vi os navnlig ved
Judas, hvis navn er blevet betegnelsen
for en forræder, og vi kender judaskys,
judaspenge i to betydninger og judasøre, som er en ørelignende svamp, der
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navnlig vokser på gamle hyldetræer, og
Judas hængte sig - så vidt vi ved - i en
hyld!
Mytologi og oldtid
Fra de gamle grækere har vi en lang
række ord, som vi nok kan høre snerper
mod en person, uden at vi dog altid ved
eller tænker over hvilken. Nogle ord er
navnet på en person, f.eks. nemesis, a¬
donis, mentor, nestor og atlas. Hvorfor
hedder det et atlas? Jo, for på titelbladet
af Mercators kortsamling fra 1500-tallet
var der et billede af titanen Atlas, som
bærer himmelhvælvingen. Ekko, flora
og fauna er også personnavne. Andre
ord er sammensætninger som damoklessværd, augiasstald, sisyfosarbejde
og tantaluskvaler. V i har alle lært som
børn, hvorfor det hedder en akilleshæl,
men at en meget kraftig stemme kaldes
en stentorrøst, fordi en af grækernes herolder ved Troja hed Stentor og havde en
stemme, der kunne overdøve 50 mand,
er vi også klar over det? Måske får ordet
akademi os til at tænke på Platon, men
det er jo ikke dér navneforbindelsen er.
Nej, men Platon grundlagde sin skole i
Athen på en beplantet plads, som var
viet til den attiske hero Akademos. En
fremmedfører eller museumsomviser
kaldes en cicerone, fordi professionens
medlemmer er kendt for at tale lige så
meget som den berømte romerske taler
Cicero, om end ikke nødvendigvis lige så
godt! Muligvis får vi, når vi dør, et mausoleum; et sådant byggede nemlig dronning Artemisia for sin mand, kong
Mausolos i Halikarnassos, og det var
kendt som et af Oldtidens syv underværker.
Blandet oprindelse
1 klædedragten har vi bl.a. cardigan, havelock (det er den slags overtøj Sherlock
Holmes går med), ragian og spencer,
som alle er personnavne, og når vi kom-

mer til det, vi spiser og drikker, er der
talrige eksempler. V i får bøffer med
navnene Lindstrøm,
Wellington og
Stroganoff, og bechamelsovsen skylder
vi Ludvig d. 14.s hushovmester Louis
Markis de Bechamel. V i bruger maggiterninger, som har navn efter en schweizisk fabrikant, og flere desserter har
navne efter for længst afdøde berømtheder, f.eks. coupe Melba efter den australske sangerinde Nellie Melba. V i
drikker dry martini, ikke efter vermouthmærket, men efter en amerikansk bartender, der hed Martini eller
Martinez, og en Rob Roy, som endelig
skal indeholde skotsk whisky (med
bourbon hedder drinken Manhattan) er
opkaldt efter Robert MacGregot; en
højlandsfribytter der gik under navnet
Rob Roy og var kendt som den skotske
Robin Hood. En hybenkradser, stærk
krydret vin eller snaps, som vi trænger
til, når vi er forkølede, er sammensat af
en forvanskning/fordanskning af navnet på lægekunstens fader Hippokrates
og så det at kradse - nemlig i halsen.
Apropos drikke er der et andet ord, som
viser, at vi ofte skal gennem flere led for
at finde forklaringen. I England var der
i 1700-tallet en admiral Ver non. Han gik
med kamelhårskappe, og en sådan hedder på engelsk grogram cloak. A f den
grund kaldte matroserne ham OldGrog.
Han beordrede i 1740 matrosernes rom
fortyndet med vand, og derfor hedder
en toddy bestående af varmt vand med
rom en grog. Jamen, er det ikke forunderligt?
Det hænder ikke så sjældent, at vi spiser en kage, der er opkaldt, en sarabernard, en napoleonskage eller en bodilipsen kage. Og Bodil Ipsen møder vi
også i filmprisen Bodil, men her må hun
dele æren med Bodil Kjer. I forbindelse
med filmprisen Oscar kender vi til gengæld ikke mandens fulde navn, men ved
kun, at da statuetten blev præsenteret,
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Kejser

Augustus

skal en af filmakademiets sekretærer
have udbrudt: »Gud, den ligner præcis
min onkel Oscarl«
1 musikkens verden møder vi saxofonen, der har navn efter sin belgiske konstruktør, og sousafonen, som navnlig
anvendes i militærorkestre og da også
har sit navn fra marchkomponisten
John Philip Sousa. Det kan godt være,
at schrammelmusik, der er en populær
østrigsk genre udført af 2 violiner, harmonika og guitar, ikke er nogen fryd for
øret, men navnet skyldes en østrigsk
komponist Joseph Schrammel.
En teddybjørn har navn efter den
amerikanske
præsident
Theodore
(Teddy) Roosevelt, som - skønt passioneret jæger - under en jagt i 1902 afviste
at skyde en (for) lille bjørn. Ordet boykot stammer fra en godsforvalter, der
havde en del vrøvl med irske bønder,
5

som ville forhindre ham i at få høstet, og
at lynche skyldes en mand fra Virginia,
U S A , men hans fornavn, hvornår han
levede, og om han var offer eller tilskynder, hersker der tvivl om, og man kan så-

R. Diesel
gar finde den forklaring, at linch er et
gammelt engelsk ord for revselse. På
samme måde findes der flere variationer
af oprindelsen til ordet silhuet. Her er
der enighed om, at manden var den
franske finansminister Etienne de Silhouette, men historien fortælles forskelligt. Én går ud på, at Silhouette
købte et slot, og da det blev dyrere, end
han havde beregnet, var der ikke store
summer tilbage til malerier, hvorfor han
udstyrede slottet med »sparebilleder« i
form af hjemmelavede silhuet klip. E n
anden siger, at han som finansminister
var så forhadt, at der blev sat karikaturer af ham i omløb i form af silhuetklip.
Og endelig siger en tredje, at han var så
forhadt, at de plukkede skatteborgere
følte sig reduceret til rene skyggebilleder.
Hele udtryk som at kende sine pappenheimere, være lykkens pamfilius eller at gå rabundus hører også med i samlingen. Historien om Rabundus er ret
tvivlsom, men manden har nok engang
6

levet i Liibeck. Her boede også - men
ikke nødvendigvis samtidig - en bogtrykker Joh. Ballhorn, som havde det
med at »forbedre« i de tekster, han
skulle trykke. Hans påfund var ikke altid lige smarte, og derfor kaldte man det
at foretage tvivlsomme forbedringer at
ballhornisere. Det kan man ikke just
kalde et ord fra dagligsproget i dag men det skader aldrig at udvide sit ordforråd, og det er da et mere raffineret
udtryk, end når vi ellers siger, at nu har
sætteren (igen) været »klog«.
-ister, -anere osv.
Disse afledninger hører med, men de er
ikke de sjoveste; snart sagt enhver persons tankesæt kan danne grundlag for
dem. V i danner dem til stadighed, og de
har et kortere eller længere liv. Ligesom
man måske troede, at rindalister var et
nærmest uddødt 60'er fænomen, dukkede lagerforvalter Peter Rindal i sommer op i medierne igen. Chauvinister
optræder sjældent i deres oprindelige
form, nu trækker vi næsten kun på
Chauvin i forbindelsen mandschauvinister.
Typebetegnelser m.v.
Der er ikke mange ben i at gennemskue,
at biler og flyvemaskiner som Ford og
Messerschmitt engang var levende mennesker. Men at Cadillac var grundlægger af bilbyen Detroit, Pontiac en nordamerikansk indianerhøvding, eller at
KZ-maskinen ikke er et torturinstrument fra 2. Verdenskrig, men en lille
danskbygget flyvemaskine konstrueret
af herrerne Kramme og Zeuthen, nej det
er ikke helt så selvfølgeligt.
Udbredelse
Langt de fleste eponymer er internationale, men alle sprog har i tilgift en lille
buket, som er lokale. Hos os har vi f. eks.
ugedagene tirsdag, onsdag, torsdag og

fredag. Et ord, der kunne lyde vældig
internationalt, er alfons, men tilsyneladende er vi ret ene om at have draget
dette udtryk ud af Dumas' skuespil
Monsieur Alfonse. Hverken engelsk eller tysk har ordet alfons, og på fransk,
som man jo ville formode ordet kom
fra, hedder sådan en karl en souteneur.
Ja, emnet er omfattende, og man kunne
blive ved: drakonisk, herostratisk, lukullisk, petersfisk og peterspenge, lottekorps, morsealfabet, hyacint, baskerville og garamond, stradivarius, bowler
og borsalino, nikotin, yalelås og plimsoller plus nogle tusinde andre. M a n kan
altid blive klogere, og at det var den
amerikanske dyrlæge Daniel Elmer Salmon, der fandt en gruppe bakterier, som
derfor kom til at hedde salmonella, ja
det er da rart at vide i disse tider, ikke?
Bodil Wille Boisen, f. 1947
korrektør og free-lance redaktør
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A.

Celsius

Vi har fremstillet en samlet alfabetiseret, men i øvrigt ganske ukritisk, liste
med alle eksemplerne. Læsere som er interesserede, kan få listen ved at indsende
en adresseret kuvert i A4-størrelse, frankeret med 8,75 kr. Skriv t i l :
Pia Rasmussen
Mål & Mæle
Institut for A l men og Anvendt
Sprogvidenskab
Københavns
Universitet
Njalsgade 86, 2300 København S

Mål & Mæle udkommer 4 gange om året, og
abonnementsprisen er kr. 148,00pr. årgang. Man
kan tegne abonnement ved at skrive eller ringe til
Elbro-Tryk. Hertil retter man også henvendelse
om adresseforandring eller fejl ved bladets levering. Eftertryk af tekst og illustrationer er tilladt
når kilden angives.
Spørgsmål til læserbrevkassen samt manuskripter til Mål & Mæle sendes til: Pia Rasmussen, Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab,
Københavns Universitet, Njalsgade 86,2300 København S.
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Var Jesus et sludrehoved?

G r a m m a t i s k kompetence
Det er nogenlunde almindeligt anerkendt i den moderne sprogvidenskab at
alle mennesker har evnen til at huske og
at overholde sprogets regler. Alle kan således registrere og afgøre om et eksempel er i overensstemmelse med de regler
som de behersker. De fleste vil fx ikke
være i tvivl om acceptabiliteten af følgende eksempel: Sine han for de sendte
tjenere at til indbudte kalde til brylluppet. Det er ikke acceptabelt som eksempel på dansk (jeg har nemlig byttet om
på ordene i en ellers god dansk sætning).
Det giver ingen mening, for der er ikke
hoved og hale på sætningen.
Der er ikke så mange mennesker der
kan sige hvad det er for regler der er blevet overtrådt, men alle kan sige at der er
overtrådt nogen regler. Det er det man
kalder den grammatiske kompetence,
evnen til at afgøre om et eksempel er i
overensstemmelse med reglerne for
dansk sætningsbygning. Grunden til at
man ikke kan formulere reglerne, som
man ellers behersker og godt kan mærke
blive overtrådt, er nok at reglerne fungerer på et niveau lavere end det vores
bevidsthed arbejder på. Reglerne beskriver ubevidste processer i vores
hoved.
Tekstkompetence
Som vi har det med sætningernes grammatiske opbygning, har vi det også med
en histories opbygning. V i kan afgøre
om en historie giver mening, om den har
begyndelse og slut ning, og om den overholder reglerne for sammensætning af
sætninger til en tekst. M a n kunne kalde
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det tekstkompetence i modsætning til
den grammatiske kompetence. Der er fx
ikke tvivl hos mange om at følgende
tekst ikke overholder reglerne for tekster (selv om alle de enkelte sætninger er
i orden):
Så var ilden slukket og så løb han hen
og tissede på ilden. M i n lillebror tissede hen mod ilden. M i n lillebror og
jeg gik en gang ude på en mark. Det
reddede huset, men han kunne ikke
nå. Så skulle han tisse, og samtidig så
vi et hus der brændte.
Jeg har her taget en god og velformet historie og byttet om på sætningernes
rækkefølge. Og så er det ikke en meningsfuld historie længere. De regler der
er brudt i dette eksempel er regler for
hvordan man over for tilhørerne henviser til personer og ting i verden, regler
for hvordan man henviser til de samme
personer og ting fra sætning til sætning,
regler for hvorledes man fra sætning til
sætning beskriver hvorledes tiden går i
den situation man beskriver, og regler
for hvorledes man beskriver årsagsforhold i den situation man beskriver. Fx
kan man ikke tisse på en ild, når den allerede er slukket. Så er det ikke ilden
man tisser på, men måske gløderne efter
ilden.
Reglerne som udgør tekstkompetencen, er ikke n æ r så faste som de regler
der udgør den grammatiske kompetence
- til gengæld er det meget lettere at formulere reglerne for tekster end reglerne
for sætninger. Tekstreglerne er meget
tættere på den måde vi bevidst tænker

over tingene. Denne artikel handler om
vores tekstkompetence og tolkning af
tekster.

skal der være gråd og
tænderskæren.
Mange er kaldet, men få er udvalgt.«
Matthæusevange/iet
22, 1-14.

Lignelsen om manden
der i n d b ø d g æ s t e r
Til illustration af vores indbyggede
tekstkompetence vil jeg vælge tre forskellige versioner af den samme historie.
Så kan man sammenligne versionerne
med hensyn til om de i samme grad overholder reglerne for tekstopbygning. H i storien er lignelsen om manden der indbød gæster, og den lyder i én version (i
den nye oversættelse) således:

Logiske brist
Nogen ville måske vige tilbage for at
tage stilling til om dette er en god tekst,
når det er en lignelse fra Bibelen, men de
andre versioner af historien er jo også
bibelske, så man kan vel stadig sammenligne dem. Hvis man kaster frygten for
at være blasfemisk af sig, vil de fleste
nok indrømme at dette er en underlig historie. Den største fejl ved historien er
den at kongen er så lunefuld og uretfærdig mod den arme, tilfældige, fattige,
gode eller onde, stakkel der ikke havde
bryllupsklædning på. M a n kan jo ikke
indbyde den første den bedste man møder, til kom-som-du-er-party, og så, når
folk kommer som de er, skælde dem ud
for ikke at have pænt tøj på. Det er en
fæl practical joke, eller uretfærdigt og
ulogisk.
Det opleves også klart som en brist i
historiens logik at: De andre greb hans
tjenere og mishandlede dem og slog
dem ihjel. Folk i historier opfører sig hvis der ikke er særlige grunde til andet
- normalt. De første melder afbud til
brylluppet fordi de har andet at lave.
Grunden til at de lader som ingenting er
udtrykkeligt fremlagt i teksten: én til sin
mark, en anden til sin forretning. M e n
der er ikke anført nogen grunde til at de
andre skulle foretage sig noget så underligt som at mishandle tjenerne og slå
dem ihjel. At kongen derefter straffer
disse mordere, er naturligt nok, men det
er ikke relevant at nævne at konger opretholder en eller anden form for retssystem i deres land - det er kongers opgave.

Jesus tog til orde og talte igen til dem i
lignelser: »Himmeriget ligner en konge,
der holdt sin søns bryllup. Han sendte
sine tjenere ud for at kalde de indbudte
til brylluppet, men de ville ikke komme.
Så sendte han nogle andre tjenere ud,
der skulle sige (il de indbudte: Nu er der
dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til
bryllup! Men de lod som ingenting og
gik, én til sin mark, en anden til sin forretning. De andre greb hans tjenere og
mishandlede dem og slog dem ihjel.
Men kongen blev vred og sendte sine
hære ud og dræbte disse mordere og
brændte deres by. Så sagde han til sine
tjenere: Bryllupsfesten er forberedt,
men de indbudte var ikke værdige. Gå
derfor ud, hvor vejene ender, og indbyd,
hvem som helst I træffer, til brylluppet.
Og disse tjenere gik ud på vejene og
samlede alle, som de traf, onde og gode,
og bryllupssalen blev fuld af gæster.
Men da kongen kom ind for at hilse på
sine gæster, fik han dér øje på en, der
ikke havde bryllupsklædn in g på. Han
spurgte ham: Min ven, hvordan er du
kommet ind uden bryllupsklædning ?
Men han tav. Da sagde kongen til sine
tjenere: Bind hænder og fødder på ham
og kast ham ud i mørket udenfor Dér

Hvad er billede på hvad?
Historien er angiveligt en lignelse. Kongen er sindbillede på G u d og Himmeri9

get, står der udtrykkeligt. M a n m å prøve
at finde ud af hvad de andre aktører i historien så kan være sindbilleder p å : de
først indbudte må være enten hyklerne
og farisæerne i det jødiske samfund, eller jøderne (som jo blev indbudt til
Guds rige, men som efter de kristnes
mening sagde nej tak), eller måske de senere kristne (som nok er indbudt til
Guds rige, men som har for travlt med
andre ting end det religiøse, og derfor alligevel ikke er værdige til at komme i
himlen). Og de tilfældigt indbudte,
onde eller gode, må så være enten ikke
farisæiske jøder, de kristne der i modsætning til jøderne ikke oprindeligt var
Guds folk, eller også de hedninger som
ikke var indbudt i første omgang, men
som på dommedag alligevel kaldes til
himlen.
Ligegyldigt hvilken tolkning man
vælger af hvad de første aktører står for,
får man et problem med hvad manden
uden bryllupsklædning skal stå for. E r
det menige jøder som ikke er antifarisæiske nok, kristne som ikke er kristne
nok, eller er det hedninger som ikke er
kristne nok? I alle tilfælde bliver det
dybt ulogisk og ubegribeligt. Og dette
slår så tilbage på opfattelsen af G u d og
Himmeriget: det kan ikke være rigtigt at
Gud vil være så uretfærdig på dommens
dag, at han lokker uskyldige ikketroende folk op i himlen for så, hvis de
ikke allerede med tilbagevirkende kraft
har omvendt sig, at styrte dem ned i helvede igen - dér hvor der er gråd og tænderskæren.
Moralen
Det sidste alvorlige problem ved denne
historie er moralen: Mange er kaldet,
men få er udvalgt. Det kan n æ p p e gå på
de først indbudte: de er kaldet, men
hverken udvalgt eller ikke udvalgt, for
det er slet ikke det som den første del af
historien handler om; det er ikke kongen
10

der ikke udvælger dem, det er dem selv
der siger nej tak; og derfor kan man ikke
sige at de ikke er udvalgt.
Det kan n æ p p e heller være møntet på
manden uden pænt t ø j . H a n var ganske
vist ikke udvalgt i og med at han blev
smidt ud, men han var slet ikke kaldet i hvert fald ikke i første omgang. Og det
kan vel ikke hedde at være kaldet hvis
man kun kommer med på et afbud fra
en anden og nærmest bliver samlet op
som en bums. Moralen i historien passer
således overhovedet ikke til handlingen i
historien. Den giver ingen mening.
Var Jesus et sludrehoved?
Hvor ærbødig man end er over for Bibelen, kan man ikke komme uden om at
dette ikke er en acceptabel historie - der
er hverken hoved og hale på den, og moralen passer ikke til handlingen. Og man
kan heller ikke undskylde sig med at
dette jo er et spørgsmål om tro, hvor
smålige betragtninger over realismen i
historien ikke er på sin plads. Det er jo
nemlig en lignelse, hvor Jesus forklarer
det komplekse, ukendte og religiøse,
Gud og Himmerig, med et billede af det
kendte, simple og verdslige: kongen og
de indbudte. Så historien skal først give
normal mening, hvis den siden skal have
overført religiøs mening.
M a n kan altså, hvis man ellers vil tro
på sin egen fornuftige dømmekraft,
ikke komme uden om at Jesus - således
som det fortælles hos M a t t h æ u s - er et
sludrehoved. H a n taler som en der ikke
er rigtig klog, eller måske fuld eller høj.
Heldigvis er der den udvej at det ikke
er Jesus der er et sludrehoved, men Matt h æ u s som ikke husker helt rigtigt. Det
ser faktisk stærkt ud til at han har blandet tre historier grundigt sammen: historien om at mordernes by ødelægges,
historien om manden der indbød gæster, og historien om at folk der ikke har
p æ n t tøj på, ikke kommer ind.

Jerusalems ø d e l æ g g e l s e og
de uværdige indbudte
Der er I selve teksten træk der tyder på
sammenblanding af tre historier. Det
første træk er henvisningen til morderne; der står: Men de lod som ingenting
og gik, én til sin mark, en anden til sin
forretning. De andre greb hans tjenere
og mishandlede dem og slog dem ihjel.
Det er jo underligt hvem der ellers er,
når alle de indbudte har ladet som ingenting. Det tyder på at der lige er sat en
ny ekstra historie ind på dette sted.
Historien om at mordernes by ødelægges, har i sig selv en tolkning, som
ligger bedre i M a t t h æ u s ' mund end i Jesus' mund, nemlig den at Jerusalem
blev brændt ned af romerne i år 70 efter
vor tidsregning. Det er den kristne Matt h æ u s der - ca. 75 år efter vor tidregning
- forklarer at jødernes by blev ødelagt
fordi de havde slået Guds sendebud, Jesus, ihjel.
For det andet er der jo faktisk en morale midt i historien, nemlig der hvor der
står: Bryllupsfesten er forberedt, men
de indbudte var ikke værdige. Det er
moralen i historien om manden der indbød gæster. Den mangler så lige pointen, og den kommer i de følgende sætninger: Gå derfor ud, hvor vejene ender,
og indbyd, hvem som helst I træffer, til
brylluppet. Og disse tjenere gik ud på
vejene og samlede alle, som de traf,
onde og gode, og bryllupssalen blev fuld
af gæster. Den historie har en rimelig
s a m m e n h æ n g og tolkning, nemlig at de
indbudte er: farisæerne, de allerede omvendte kristne, som imidlertid tænker
på andre ting, og derfor alligevel ikke er
værdige til Guds rige, hvorfor alle hedningerne kommer ind i sidste sekund.
Bryllupsfesten
Den tredje historie er ikke til at redde,
men den ligner historien om de ti brudepiger som står i M a t t h æ u s 25; de drejer

sig jo begge om bryllup: De 5 af pigerne
har ikke olie med til deres lamper, så de
kan ikke komme med til brylluppet, som
er udsat til om natten, mens de fem der
har olie, kommer ind. Moralen er: Våg
derfor, I kender hverken dagen eller timen.
Den minder ifølge Villy Sørensen
endnu mere om en historie i Talmud
hvor det er de bryllupsgæster der har
skiftet tøj i god tid, der kommer med til
festen, mens de der arbejder videre og
venter med at skifte tøj til brudgommen
kommer, ikke når at komme med.
Disse historier giver i sig selv god me-.
ning. Det der gør historien i anden halvdel af M a t t h æ u s 22 ulogisk og uretfærdig, er det at det er de samme mennesker
som samles op på gaden (i historien om
manden der indbød gæster), der ikke
har pænt tøj på til brylluppet. M a n kan
ikke både komme med på afbud, og
skulle kende sin besøgelsestid - det er en
selvmodsigelse.
Lukas 14
Teorien om at M a t t h æ u s 22 er en sammenblanding af 3 forskellige historier
styrkes af den kendsgerning at den første historie i en anden version findes for
sig selv i Lukas 14:
Efter at have hørt det sagde en af gæsterne til ham: »Salig er den, som er med
ved måltidet i Guds rige!« Jesus svarede: »Der var en mand, som ville holde
et stort festmåltid og indbød mange. Da
festen skulle begynde, sendte han sin
tjener ud for at sige til de indbudte:
Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle
som én til at undskylde sig. Den første
sagde: Jeg har købt en mark og bliver
nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder
dig, hav mig undskyldt. En anden
sagde: Jeg har købt fem par okser og
skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, hav
mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg
11
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har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke
komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre
vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud
på byens gader og stræder og hent de
fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er
sket, som du befalede, men der er stadig
plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå
ud på vejene og langs gærderne og nød
dem til at komme, så mit hus kan blive
fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de
mænd, som var indbudt, skal smage mit
måltid.
Lukasevangeliet 14, 15-24.
Som den står her giver den jo betydelig
bedre mening. Og moralen kommer som den skal - i tekstens slutning. Problemet er blot her at det er svært at se
hvad det er en lignelse for. Manden der
indbyder til fest, er jo nok - eftersom det
er et apropos til måltidet i Guds rige Gud der sender indbydelser ud til fest i
himlen. Men det er næppe hele pointen
at ingen af dem Gud har indbudt - dvs.
hyklerne, jøderne eller måske de kristne
- skulle komme i himlen. Det ville jo
være temmelig dårlig taktik fra Guds
side kun at indbyde dem t il himlen, som
ville sige nej. Derfor må man lede efter
meningen med moralen i folkenes undskyldninger for ikke at komme.
Hvor bør en brudgom gå hen?
Og her svigter så logikken igen. Ganske
vist kan man sige at folk burde kende
forskel på arbejde og fest, og holde fri
fra deres marker og okser en gang imellem, for at gå til fest. Men hvorfor skulle
der være mere grund til at gå til en andens mands tilfældige fest, end at gå til
sit eget bryllup. Det lyder nærmest som
om gommen netop ikke kender sin besøgelsestid, hvis han lod bruden stå og
vente, mens han selv gik ud og drak hos
manden med den store fest.

Så svinder hele logikken ud af historien - det er helt umuligt at se hvad moralen er, når man fører betydningen
over. Hvem i det jødiske samfund skal
dem der siger nej tak, stå for? Hvem på
den tidlige kristendoms tid skal de stå
for? Og hvem i vore dages samfund skal
de stå for? Og har man ingen man kan
overføre betydningen på, kommer moralen til at stå tilbage i al sin absurditet:
de, som Gud har indbudt til himlen, ønsker ikke at komme der. Meningen svinder i det dunkle; så også den glædelige
budbringer Lukas har åbenbart husket
fejl. Det kan ikke helt have været sådan
Jesus fortalte - for så havde han været et
sludrehoved.
Thomas 64
Men heldigvis har vi endnu et vidne til
hvad Jesus egentlig sagde: Thomasevangeliet, som blev fundet i 1945 i
Ægypten, skrevet på det senoldægyptiske sprog koptis k. Det er oversat til dansk
af Søren Giversen, og er en samling af
Jesus-ord som kaldes logier. I logion 64
kan man læse:
Jesus sagde: »En mand havde gæster.
Da han havde gjort middagen rede,
sendte han sin tjener ud for at indbyde
gæsterne. Han gik til den første. Han
sagde til ham: »Min herre indbyder
dig.« Han sagde: »Jeg har nogle penge
til nogle købmænd; de vil komme til
mig ved aften. Jeg skal gå og give dem
mine ordrer. Jeg beder mig undskyldt
for middagen.« Han gik til en anden,
han sagde til ham: »Min herre har indbudt dig.« Han sagde til ham: »Jeg har
købt et hus, og man indbyder mig for en
dag. Jeg kan ikke få tid.« Han kom til
endnu en. Han sagde til ham: »Min
herre indbyder dig.« Han sagde til ham:
»Min ven skal giftes, og jeg skal holde
middagen; jeg vil ikke kunne komme.
Jeg beder mig undskyldt for midda13

