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Gamle klassikere i nye udgaver
For nylig har der været diskussion i dagspressen og
andre steder om genudgivelse af ældre tekster. Skal
man optrykke dem præcis efter originalen, eller kan
man tillade sig at tilrettelægge dem, så de bliver mere
tilgængelige for nutidige læsere? Mål & Mæle bringer nogle bidrag til denne diskussion.
Thomas Bredsdorff accepterer en strengt konsekvent,
gennemtænkt og nænsom redigering af ældre tekster
og gør grundigt rede for de principper, han har fulgt i
sin udgave af nogle filosofiske skrifter af Holberg
side 8
To udgivere af ældre danske klassikere forfægter det
synspunkt, at teksterne og læserne er bedst tjent med,
at nyudgaver holder sig strengt til originalen. De giver mange illustrerende eksempler
side 12
Uden at ville tage stilling giver Mål & Mæle ved
hjælp af et brev fra Chr. I V nogle eksempler på, hvordan en ældre tekst kan tilrettelægges for moderne læsere
side 18
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Computerretorik
Computere er kun maskiner, men man forsker intensivt i mulighederne for at få dem til at udtrykke sig i
sprog. Dels fordi det har visse praktiske og økonomi ske fordele, dels fordi problemformuleringen lærer
forskerne meget om det menneskelige sprog. Artiklen
om computerretorik indeholder et maskinelt fremstillet hyldestdigt til et medlem af Kongehuset
side 25

Komma
Dansk Sprognævns formand har for nyligt udtalt, at
kun omkring 50 danskere kan sætte komma korrekt
efter det gode gamle system. Er du en af dem? Prøv
Mål & Mæles kommatest - hvis du tør!
Side 32
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I odt sprog er når man
har noget at fortælle. Høj
sprogføring hjælper ikke,
når man intet har at fortælle.
Søren Brandt

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 Carsten Elbro,
Erik Hansen og Ole Togeby. De vil svare på
brevet hvis de kan. Ellers kender de nok
nogen de kan sætte til det. Send brevet til:
Pernille Frost
Institut for Nordisk Filologi
Københavns Universitet
Njalsgade 80, 2300 København S
og mærk kuverten Sprogligheder.

? Efterfølgende
I et brev fra Amtsrådsforeningen står
der bl.a.: »Hermed fremsendes ovennævnte rapport. Amtsrådsforeningen
har efterfølgende ført forhandlinger
med Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) ...«
V i l I ikke godt fortælle mig, hvad efterfølgende betyder - hvis det altså ikke betyder '(det som) følger efter'. Jeg
mener, at jeg efterhånden har set ordet
brugt i tre-fire forskellige betydninger.
Lis Levinsen
Klampenborg
! Eksemplet fra Amtsrådsforeningen
kan umiddelbart virke påfaldende:
Hvordan kan Amtsrådsforeningen have
nået at føre forhandlinger efter at rapporten blev sendt? Hvordan kan de
overhovedet skrive om forhandlinger
2

der tilsyneladende fandt sted efter at de
sendte brevet? Meningen er vel at først
blev rapporten færdig, så førte Amtsrådsforeningen forhandlinger, og så
sendte de brevet med rapporten. Godt
sprog er det i hvert fald ikke.
Formen efterfølgende har bredt sig
ganske voldsomt i de senere år, specielt i administrations- og politikersprog.
Ordet betegner noget som ligger senere
i tid end noget andet nævnt. Det v i l sige at det bruges i betydningen 'senere',
'bagefter' (»efterfølgende blev der
iværksat en undersøgelse«), ' i fremtiden' (»efterfølgende v i l broen blive
spærret ved højvande«), 'derefter'
(»efterfølgende v i l v i rapportere om
mødets forløb«).
Det er denne brug som biordsled der
er ret ny. Som tillægsord har det været
almindeligt i mange år: ved den efterfølgende kontrol viste det sig at... Her
er ordet synonymt med (på)følgende.
Så egentlig betyder efterfølgende
vist bare 'placeret senere i tid'.
EH

? Bawtil
Det hedder hag, men i sammensætninger baw, altså bawmand, bawside,
bawtale osv. Hvorfor hedder det så ik¬
ke bawtil og bawfra?
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Kerklaan 48
NL-9751NP
Haren
Holland
! Et ord der bliver første led i en sammensætning, mister normalt sit stød.
Der er stød i sol, men ikke i solskin,

kold har stød, men det har koldfront ikke, og stødet i halv forsvinder i halvgammel.
Samme stødtab har v i i en række korte biord som betegner retning eller placenng:
ud
ind
frem
hjem
her
over

udland
indtage
fremtid
hjemegn
herværende
overdel

I spalten til venstre er der stød, i den til
højre er stødet i biordet forsvundet.
Fra denne stødregel er der den undtagelse at når biordene sættes sammen
med et forholdsord, beholder de deres
stød: udad, indtil, fremfor, hjemad, herpå, derfra, overfor. Det v i l sige at de
udtalemæssigt opfører sig som om de
er selvstændige ord, hvad der også svarer til at de jo skal særskrives når deres
forholdsord styrer et led: døren går udad, men vi kørte ud ad landevejen osv.
T i l denne gruppe af biord hører bag.
I de fleste sammensætninger mister det
stødet og får udtalen baw (jf. lawkage,
sawfører, dawblad osv.). Men netop
sammen med et forholdsord bevarer
bag den udtale det har som selvstændigt ord: bagtil, bagfra, bagover, bagved osv. Altså ligesom de andre stedsog retningsbiord.
Når det hedder fx herudad uden
stød, hænger det sammen med at her- i
dette ord er tryksvagt, og tryksvage
stavelser kan ikke have stød. Og når
det hedder hvorfor uden stød på hvor-,
er det fordi ordet ikke opleves som
sammensat af h vor og for, men som en
uanalyserbar enhed, i modsætning til
fx hvorovre, hvor man kan genkende
begge leddene.
Med alt dette har jeg egentlig ikke
forklaret noget, men jeg har vist at bag

ikke står alene, men følger en regel
som omfatter en karakteristisk gruppe
biord.
EH

? At ikke...
Det er almindeligt, at f.eks. københavnere (lader som om de) tror, at alle jyder siger: »han tog hans stok og gik
hans vej«.
Jeg er jyde, men har også boet i
København. Over en længere årrække
har jeg samlet følgende vendinger, der
i hvert enkelt tilfælde hører sammen
med folk, der mener at tale rigsdansk.
Men gør de det?
-

at ikke de knækker... (blomsterne)
og ikke der hænger noget i luften...
så at ikke der sker noget med mig...
at ikke v i i offentligheden har krav
På¬
at ikke han sidder og døser hen...
at ikke folk kan respektere de regler..
for at ikke sjælen skal gå tabt...
(visse præparater) som ikke de giver
til...
at ikke jeg har skrevet forkert...
Lise Holm,
Aalborg.

! Først: han tog hans stok er ikke forkert sprog, for det er godt og gedigent
jysk.
Mht. sætningerne med ikke placeret
lige efter bisætningens bindeord, gælder det også at de ikke er forkerte. Det
er noget som er ret sjældent i skrift, men
ganske almindeligt i talesprog, og det
har det været hos høj og lav, læg og lærd
i århundreders rigsdansk, så det er ikke
rimeligt at betragte det som en sprogfejl.
Der er mange andre biord end ikke
der kan placeres langt fremme: hvis engang vi får råd..., når endelig han er til
stede..., da til sidst formanden mistede
3

tålmodigheden..., ...hvorpludselig et
vindue blev åbnet...
Nyere undersøgelser af spontan
samtale synes at vise at man fremhæver og understreger ved at flytte biordet frem. Det vil fx sige at formuleringen hvis aldrig du ringer til din
gamle mor... især brages når samtalen
har drejet sig om at ringe til sin gamle
mor; ordstillingen henviser så at sige
til forudgående dele af samtalen. Det
gør hvis du aldrig ringer til din gamle
mor... ikke.
^

? Komma
I Mål & Mæle nr. 2 er der i Sprogviden
en opgave 8, hvor læserne skulle forsøge at sætte korrekt grammatisk komma i en sætning.
Selv om jeg erkender, det er dristigt
at gå i rette med eksperterne, så mener
jeg, at løsningen er forkert. Mit bud på
cn løsning er:
Noget, som altid har irriteret mig, er,
at man aldrig kan få at vide, hvilke af
de nye bøger der bliver nedsat en
måned efter, at man har betalt fuld
pris for dem.
Jeg mener, at grammatisk korrekt placering af kommaer gør det muligt at
læse meningsfulde sætningsdele mellem de enkelte tegn. Sidste bisætning i
løsningen er efter min opfattelse ikke
meningsfuld. Hvad mener De?
Birger Eshøj,
Hillerød.
! Nej, det er skam os der har ret! Sagen er at der er en regel der siger at når
et led sidst i en overordnet sætning betydningsmæssigt og rytmisk hører nøje
sammen med bisætningen, så sættes
kommaet foran dette led. Det er § 49.c
i Retskrivningsordbogen. Et eksempel
er toget standsede, et øjeblik før det
4

nåede Roskilde, som betyder noget andet end toget standsede et øjeblik, før
det nåede Roskilde.
I eksemplet fra Sprogviden er det
det samme. Det kan ikke være meningen at bøgerne bliver nedsat en måned
og derefter igen stiger i pris; meningen
må være at nedsættelsen finder sted en
måned efter mit køb. Det viser man
ved at placere kommaet foran en
måned.
For en sikkerheds skyld: Denne regel er lige så gammel som de andre
regler for det grammatiske komma.
Det passer absolut ikke at det grammatiske komma skal sikre at der står
meningsfulde enheder mellem tegnene,
for kommaerne sættes efter dette system på kryds og tværs af indhold, rytme og fornuft. Man kan fx ikke påstå
at som altid har irriteret mig eller at
man aldrig kan få at vide er meningsfulde enheder. Det er nemlig ikke sætninger, men stumper af sætninger.
EH

? Fynske Jens Jensen
I radiosprog - sportssprog - udelader
man ofte den bestemte artikel i forbindelse med omtale af personer: Fynske
Jens Jensen vandt - i stedet for den
fynske spiller Jens Jensen.
Hvor kommer denne forkortede
sprogform fra? Den har øget i udbredelse, men mærkeligt nok har jeg aldrig hørt den i daglig tale. »Noget« må
altså forhindre en mere almindelig
brug. Hvorfor denne tilbageholdenhed?
j
Jens Solvang,
Ullerslev.
T

c

I Typen Gamle Ole, Skæve Thorvald,
Smukke Marie, Store Claus og Lille
Claus er gamle i dansk og nordisk, faktisk så gamle at de går tilbage til den
tid da den bestemte artikel ikke havde

fundet sin nuværende form. V i skal
helt tilbage til oldnordisk for at finde
de ældste eksempler.
I nyere dansk og i nudansk brages
disse forbindelser som sammensatte
navne, og der er derfor tale om faste
forbindelser af tillægsord og navneord:
Lille John, Store Bælt, Gamle Testamente, Jyske Ås osv.
Det er nyt at man kan danne forbindelser som egentlig ikke fungerer som
navne, idet der ikke er tale om fast forbindelse mellem tillægs- og navneord:
fynske Jens Jensen, 22-årige Sara Ekman, japanske Toyota. Tillægsordene
betegner som regel nationalitet eller
oprindelse, eller de angiver alder. M e n
også andre karakteristikker forekommer: livfulde Gloria Monday, energiske
Uffe Ellemann, yndige, rødhårede Pia
osv.
Forbindelserne bevarer lidt af den
gamle navnekarakter og markerer på
den måde fortrolighed; v i taler om nogen eller noget som v i kender godt,
nærmest personligt.
Det er noget ret nyt, en 25-30 år, vil
jeg tro. O g der er næppe tvivl om at det
er en engelsk (amerikansk) påvirkning
der ligger bag. M e n der er altså bygget
videre på noget der var i sproget i forvejen.
Denne særlige fortrolighedsform forekommer ganske rigtigt især på tryk,
og først og fremmest i sports- og underholdningsjournalistik.
EH

? Penge på/i lommen
I en af mine danskklasser blev jeg i
dag spurgt om forskellen mellem penge i lommen og penge på lommen, og
mellem at ordne det i klassen og at
ordne det på klassen.
Det gik let nok at forklare forskellen
mellem de to udtrykspar. Det gik derimod slet ikke at besvare det følgende

spørgsmål: Hvad er det for nogen
på'er?
Det kan tilføjes, at v i har en indvandrer i klassen, der siger, han ser frem
til en praktisk brugbar forklaring.

seminarielektor,

Edith Aller,
cand.pæd.

! Forholdsord (præpositioner) som på
og i synes at have deres kernebetydning på det rent rumlige område, og alle andre betydninger, fx tidsbetydninger, er billedlige udvidelser der
efterhånden er indbygget i sproget.
Den rumlige betydning af. på er: ' i
berøring med, fastgjort til eller understøttet a f , fx bogen på bordet, billedet
på væggen, bilen på vejen. Den rumlige betydning af i er: 'inden for grænserne af, omgivet a f , fx vandet i kroppen, træet i haven, huset i gaden.
Brugen af på eller i afhænger af karakteren af det sted noget befinder sig,
således at på især bruges ved flade og
høje ting, mens i bruges om dybe og
hule ting. M e n brugen afhænger også
af karakteren af den forbindelse der er
mellem det der befinder sig, 'genstanden', og det sted den befinder sig. M e d
på er der et funktionsforhold, genstanden 'benytter' stedet, stedet er beregnet til 'at tjene til' at genstanden kan
befinde sig der, fx bogstaverne på papiret. M e d i er der snarere tale om at
genstanden indgår som en del af stedet,
fx hælde mælk i teen.
Disse rumlige betydningsforskelle
bliver tydelige når man overfører dem
til området tid: han sov i 4 timer, hun
vågnede på 2 minutter. Søvnen er som
en væske der fylder en fire timers tidsbeholder ud og bliver et med den,
mens opvågningen er som en genstand
der benytter de 2 minutter til at vågne.
N u findes der mange udtryk hvormed det rumlige forhold markeres med
5

enten i eller på; det ene udtryk har både en rumlig og en uegentlig betydning, mens det andet forholdsord kee
har den overførte og uegentlige betydning: Elever kan fx være i skole og på
skole. Det første betyder at eleverne
rent ramligt er 'inden for skolens
grænser', og at de er 'en del af skolen'.
Det andet betyder at eleverne er indskrevet, og at de benytter skolen til at
få en kvalifikation eller et eksamensbevis, men ikke at de står oppe på toppen
af skolen.
Normalt vil folk være i deres hjem,
de befinder sig inden for husets eller
lejlighedens grænser, og de er en del af
det begreb der hedder et hjem. Men forældreløse børn er på et børnehjem, de
er altså ikke en del af hjemmet, men
benytter hjemmet som et sted at overnatte. På samme måde kan man bo på
hotel, uden at være i hotellet på et givet
tidspunkt.
Normalt er man på vejen og i gaden.
Her er den rent rumlige betydning dominerende, vejen er flad og høj i forhold til omgivelserne, mens gaden er
dyb og hul med høje huse på siderne.
Hvis man så bytter om bliver den uegentlige betydning dominerende: med
udtrykket noget i vejen mener man at
nogle forhindringer er blevet en del af
den vej man skal fremad på. Og med at
stå på gaden mener man at benytte gaden som det sted man sætter sine møbler.
Dine eksempler lader sig udmærket
forklare med den rumlige over for den
bredere uegentlige betydning: penge i
lommen betyder 'inden for lommens
grænser', og pengene bliver en del af
lommen og dens indhold. Penge på
lommen er derimod et fast udtryk hvor
stedet (lommen) er beregnet til at tjene
det formål at markere personens ejendom - uden at pengene nødvendigvis
er nede i lommen.
6

At ordne det i klassen betyder at eleverne ordner det indbyrdes i klasseværelset, mens at ordne det på klassen
betyder at ordne det i undervisningen,
klassen optræder således som det sted
der er beregnet til undervisning, institutionen som benyttes af lærere og ele-

? Biord der ender på -t
Da jeg gik i skole, lærte jeg følgende:
1) Der findes fødte biord (fx nu, straks)
samt biord, der er afledt af tillægsord (fx langsomt).
2) Biord lægger sig til og siger noget
om et tillægsord eller et andet biord.
3) Et biord dannet af et tillægsord har
samme form som tillægsordets intetkønsform.
Derfor hedder det: Han løb hurtigt.
Hurtig er et tillægsord, der er brugt
som et biord, der udsiger noget om udsagnsordet løb, og derfor ender det på
-t.
Der er imidlertid en række tilfælde,
hvor disse skoleregier ikke umiddelbart stemmer overens med min sprogfornemmelse. Følgende to sætninger
lyder for mig rigtige:
Pludselig skete der noget.
Samtidig kom Peter.
Eftersom man kan tale om en pludselig
begivenhed og en samtidig begivenhed, må pludselig og samtidig være tillægsord, men i mine to eksempelsætninger er de brugt som biord og burde
vel efter skolereglerne ende på -t. Findes der er regel, som jeg ikke kender,
og som understøtter min sprogfornemmelse, der ikke vil have pludseligt og
samtidigt i de to sætninger?
Jeg har dannet mig min egen teori,
som jeg gerne v i l have be- eller afkræftet. Den går ud på, at pludselig og

samtidig godt nok er biord i de to sætninger, men de udsiger ikke noget om
andre ord i sætningen. Det skal altså
ikke opfattes sådan, at pludselig lægger
sig til skete og samtidig til kom. Jeg
opfatter biordsleddene som frie tidsangivelser, altså absolutte led eller frie
aktanter, og tillægsord brugt som biord
i frie tidsangivelser tilføjer ikke -t. Det
er min teori, men hvad siger videnskaben? Der er i praksis stor usikkerhed
og varierende brug med hensyn til tillægsordenes tilføjelse af -t, når de bruges biordsagtigt, så en fyldestgørende
beskrivelse af problemkomplekset
kunne sikkert interessere mange,

Problemet er behandlet ret grundigt i
Mål & Mæle 7. årgang nr. 4 (1980). De
praktiske regler kan man læse i Retskrivningsordbogen side 566-71.
EH

Hans Christophersen,
fhv. lærer; programmør, stud.mag.
København,
Nørrebro.
! Analysen er helt rigtig: Der er nogle
biord som hører til hele sætningen, fx
han kører snart, hvor snart angiver
tidspunktet for Oles afgang. I modsætning til han kører forsigtigt, hvor forsigtigt beskriver måden hvorpå kører
foregår; her hører biordet altså til udsagnsordet, ikke til hele sætningen.
Tager v i sætningen han rejste sig
pludselig har v i igen et eksempel på et
biordsled som hører til hele sætningen:
det var overraskende at han rejste sig,
men om han gjorde det langsomt eller
hurtigt, får v i ikke at vide. Det gør v i
derimod i han rejste sig pludseligt; her
beskriver pludseligt måden som det foregik på, idet biordet hører til rejste
sig.
På samme måde i de rejste sig samtidig (nemlig samtidig med at noget
andet skete) over for de rejste sig samtidigt (dvs. på én gang). Forskellen
kommer også frem ved at v i kan sige
han rejste sig samtidig, men ikke han
rejste sig samtidigt, idet der jo skal to
til at rejse sig på én gang!
o
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Nej til modernisering,
ja til retskrivning
Om Holberg i brag
Når en sommerfugl flakser med vingen
i Tokyo, kan det som bekendt føre til orkan i New York.
Den danske tekstfilologi har sit modstykke hertil. Nogle af de betydeligste
danske filologer kom op at toppes i
1840'erne. Det medførte at v i i slutningen af det 20. århundrede er besværet
med en tradition for udgivelse af Holbergs tekster beregnet til læsning, som
gør dem unødvendigt ulæselige. Det er
på tide v i kommer ud af det skænderis
bagvind og får fastlagt nogle formålstjenlige principper til erstatning af en
udlevet tradition.
Inden jeg begynder beretningen kan
det være på sin plads at drage nogle
grænser og bekende en kulør.
For det første, dette er en historie om
ham man engang kaldte den danske litteraturs far, ikke om hans efterkommere. Hvordan man bør udgive klassikerne
fra efter det store skred i dansk prosa
omkring 1750, beskæftiger jeg mig ikke
med her, kun med tekster fra tiden før:
Holbergs.
For det andet, jeg er traditionalist, ikke revisionist. Omdigtede klassikere interesserer mig ikke. Jeg er modstander
af at man moderniserer f.eks. Holberg.
Derfor er jeg tilhænger af at v i begynder
at bruge fornuft i valg af den retskrivning hvormed han præsenteres. Hvis
der ikke fandtes en bogstavtro udgave
som Carl S. Petersens Samlede Skrifter,
var det den første opgave man burde
løse. Den findes imidlertid, og dermed
er andre opgaver sat på dagsordnen. Vores opgave er ikke at løse opgaver der er
løst.
8

Det gælder om at bruge sin fornuft og
lære af andre landes erfaringer for at
finde frem til klare, konsekvente principper der tjener formålet: at holde adgangen til Holbergs tekster åben. Det
gør man ved at gengive dem i en konsekvent retskrivning. O g da Holbergs tekster kun foreligger i versioner hvis retskrivning dels er inkonsekvent, dels
ikke hans egen, er Holbergs egen retskrivning ikke en tilgængelig mulighed.
Det mest nærliggende alternativ er da
efter min opfattelse den retskrivning der
volder læseren mindst kvaler: nutidens.
Derved forvansker man ikke Holberg,
men fjerner en del forvanskninger.
O m argumenterne for den opfattelse
handler det følgende.
Men først noget om hvordan jeg meget mod min vilje nåede frem til den.

2
For ti år siden, op til Holbergs 300-års
fødselsdag, ville jeg udgive et udvalg af
Holbergs livsfilosofiske prosa. Jeg gennemlæste de samlede værker uden om
komedierne til formålet, foretog udvalget og gjorde klar til udgivelse. Som
velopdragen filolog strejfedes jeg ikke
af nogen anden tanke end at udgive teksterne i den ortografi man har brugt fra
Carl S. Petersen til Billeskov Jansen.
For at finpudse udvalget afprøvede
jeg det på nogle af mine venner, en vaks
socialrådgiver uden litterær dannelse og
en herboende svensker, der uden vanskeligheder forstod mundtligt dansk og
sin danske morgenavis. Begge erklærede sig interesserede i det jeg sagde
Holberg mente, men ude af stand til at

læse de tekster jeg forelagde dem. Når
jeg så læste højt, var der ingen problemer, og v i kom straks til at tale om det
det drejede sig om, Holbergs iagttagelser, meninger, ræsonnementer om
mænd og kvinder, om pædagogik, utopi, tro osv.
Det var den oplevelse der omvendte
mig. Hvis to begavede mennesker der
interesserede sig for emnerne, ikke var i
stand til at læse om dem i den konventionelle version, så måtte noget gøres.
Hvad i alverden skulle meningen ellers
være med at udgive dem? Læsere med
litterær (ud)dannelse er der jo ingen
grund til at lave en Holberg-antologi
for. De kan nemt selv finde teksterne.
Samtidig ville jeg ikke drømme om at
gøre som f.eks. Henrik Stangerup har
gjort med Helte- og Heltindehistorierne: genfortælle dem. Jo, mundtligt, det
er klart, det var jo det jeg havde gjort.
Men genfortælling på tryk er en uting,
med mindre det er genier der foretager
den.
Jeg går så omstændeligt til værks for
at betone at det er ad empirisk vej, tvunget af erfaringer og stik imod de planer
jeg lagde ud med, at jeg er nået frem til
det princip jeg nu forfægter. Det eneste
princip jeg holdt fast i for mig selv, var
at alt hvad jeg foretog mig med teksten,
skulle være til at formulere i simple
transformationsregler, som kunne angives i forord eller efterskrift, så læseren
kan vide nøjagtig hvad der var sket. Jeg
brugte så mine to forsøgskaniner til at
vurdere hvad der burde gøres.
De principper jeg på denne måde,
ved Trial-and-Error, fandt frem til og
anvendte i 'Den radikale Holberg'
(1984), har jeg med få modifikationer
anvendt igen på 'Erasmus Montanus'
(1992).
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Som grundregel følger disse udgaver

vor tids retskrivning og tegnsætning.
Det er et princip der ville være problematisk at anvende på forfattere som A n dersen og Kierkegaard, hvis retskrivning v i kender. Men de kan ikke
sammenlignes med Holberg, hvis retskrivning vi ikke kender!
Jo, v i kender nogle få stumper af Holbergs manuskripter - hvoraf det fremgår at hans retskrivning ikke er den vi
finder i de trykte komedier. Det der findes dér, er hans sætteres, ikke Holbergs
egen ortografi. Et par heldige, men
tilfældige, omstændigheder støtter det
valg.
For det første har Holberg selv udtalt
sig om ortografi. V i véd fra hans 'Ortografiske Anmærkninger ' at han foretrak
konsekvens, det v i l blandt andet sige
kun én stavemåde for hvert ord. Det er
jo faktisk hvad retskrivning betyder og det er ikke hvad man finder i de samtidige udgaver af hans tekster. Det taler
for at normalisere hans tekster.
For det andet træffer det sig sådan at
hans retskrivning - det lidt v i kender til
den fra de få manuskriptprøver -- var ikke blot konsekventere end hans sætteres, den var også tættere på vores. Han
skrev eksempelvis navneord med lille
begyndelsesbogstav. Hvorfor skal v i da,
i udgaver der skal bruges til læsning, ikke sproghistorie, læse ham i en bogstavering der er fjernere fra vores end den
han selv brugte?
Svaret er så svært at give at man får
lyst til at vide hvordan det er gået til at
man overhovedet må spørge. Hvilket
fører os tilbage til tiden omkring 1840.
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Efter at flere forskellige udgaver af Holbergs komedier med forskellige moderniseringer havde set lyset i guldalderen,
ved Rahbek og A . E . Boye, skulle nu en
»anstændig« udgave etableres og en
forlagsforening blev stiftet med dette
9

formål, I en artikel i avisen 'Dagen'
4.11.1841 stillede filologen 1. Levin
visse krav til en sådan udgave. »Tro
maa Texten være,« skrev lian, »og saa
tro, at en Sprogmand med fuldkommen
Tryghed maa kunne bruge den ved de
mest enkeltgaaende Undersøgelser.«
Men foreningen lod Boye besørge
udgaven, og han var af den (korrekte)
opfattelse at ortografien i originaludgaven ikke er Holbergs og derfor ikke har
krav på samme respekt som hvis den
havde været det.
Levin ville have haft Molbech til at
besørge udgaven. Da det ikke skete,
stiftede Molbech som modtræk Det
Holbergske Samfund, hvis første opgave skulle være at frembringe en »monumental« udgave af Holbergs komedier.
Men da Molbech med megen forsinkelse fik udsendt første bind af den, viste
det sig at tekstredaktionen og ortografien stort set var som den forkætrede
Boyes.
Så blev Levin rasende. Hverken den
»anstændige« eller den »monumentale«
udgave levede op til hans fundamentalisme. N u rettede han skytset mod
Molbech, først begrundet i forskellige
formalia, senere med den famøse retskrivning i centrum. Levin havde denne
gang det held at han fik sin kritik trykt i
'Fædrelandet' og dets redaktør Ploug
som sin allierede. Der gik altså politik i
sagen, men på den bizarre måde - der
ikke er uden eftertilfælde - at de nationalliberale, altså tidens progressive,
kom til at stå på bogstavtroskabens side.
Og da det jo var dem der havde vinden
i ryggen i 1840'erne, blev det som de
ville.
Ikke bare ortografien i originaltrykkene skulle respekteres, også grafikken:
man fandt det ønskeligt at bogstaverne
fik en gammeldags facon, sådan at alt i
den monumentale udgave kunne forblive som det var i 1731, uanset hvilke uri10

meligheder den udgave måtte rumme.
Liebenberg blev valgt til opgaven og
Molbech, Levins forne helt, rangeret ud
på et sidespor, hvor han så kunne glæde
sig over hvad hans ven Aarestrup skrev
til ham, at med »Holberg under Armen
kan De smile over de moderne Stygotiuser«.
Det smil ændrede dog intet ved virkeligheden. Som var den at Stygotius'erne, med Levin som talsmand,
Liebenberg ved hånden og nationalliberalismen i ryggen, havde vundet.
Holbergs tekster måtte, for at være autentiske, ikke afvige en tomme fra de
lidt tilfældige udgaver fra Holbergs
samtid. Levin blev Liebenbergs medarbejder og meget praktisk også den der
offentligt roste deres fælles arbejde, idet
han slog fast at hvis en udgave ikke i ortografisk henseende så ud som i 1731,
så var det »litterær Vandalisme«.
Sådan er det blevet ved at være, op til
vore dage. I fremstillingen af balladen
har jeg fulgt Julius Martinsen (se nærmere herom i 'Erasmus Montanus'-udg.
fra 1992, s. 130).
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Det er værd at overveje hvordan det
kunne være gået med Shakespeares tekster, hvis englænderne havde været så
uheldige i de afgørende år midt i forrige
århundrede at have haft en lignende indædt personstrid blandt filologer, der
oven i købet kom til at hægte sig på en
forfatningsstrid.
Det havde de ikke. Og derfor kender
vi læsere i dag Shakespeares tekster
som vi kender dem. Holbergs og Shakespeares tekster har det til fælles at v i
ikke kender forfatternes egen retskrivning, og værkerne kun i tryk fra en tid
der blæste på retskrivning.
I den grundlæggende og monumentale The Cambridge
Shakespeare
(1863ff) er de principper for retskriv-

ning knæsat som har været fulgt siden i
alle Shakespeare-udgaver beregnet til
læsning - til forskel naturligvis fra diplomatariske og facsimile-udgavcr. De
principper jeg empirisk havde fundet
frem til på den ovenfor beskrevne måde, viste sig at få deres belæg i forordet
til den udgave. Dem har jeg fulgt i
'Erasmus Montanus' (1992), herunder
dens meget restriktive principper for
tekstrettelser (beskrevet i 'Erasmus
Montanus'-udgaven s. 126ff).
Jeg har gemt endnu en grund til at Levin sejrede over Liebenberg og dermed
kom til unødigt at besværliggøre Holberg-læsningen i mere end hundrede år:
det traf sig sådan at mens striden om udgivelsesprincipperne stod på var originalerne af Holbergs komedier ved at
forsvinde fra jordens overflade.
Da ingen fotokopiering eller anden
facsimile-teknik fandtes, var denne triste omstændighed et oplagt argument
på kopisternes side. Forudsætningen for
at man overhovedet kan diskutere retskrivning og andre udgivelsesprincipper er naturligvis at der er noget at udgive. Og er levnene af det der skal
udgives, ved at blive ædt op, må kræfterne selvfølgelig samles om at bevare
dem så nøjagtigt som muligt. Musene
hjalp altså Levin og Liebenberg.
Men foreligger ikke en sådan trussel,
bør der naturligvis, hvor forfatterens
original ikke kendes, med samme ret
kunne arbejdes jævnsides med to slags
udgaver: en diplomatarisk til sproglige
studier og dokumentation, og en ortografisk konsekvent til læsning og litterære studier. Den ene behøver ikke være
mindre ægte end den anden, forudsat at
begge er bygget på gennemskuelige og
konsekvent fastholdte principper.
På folkevisernes område er situationen så ideel som på Shakespeare-teksternes i England. Ingen forarges over
at Ernst Frandsen eller Erik Dal udgiver

folkeviser i deres samtids ortografi. Der
findes jo ingen enkelt ' æ g t e ' ortografi,
kun hele systemet DgF. M e n fordi den
udgave findes, kan de andre udgaver
også få lov at være der. De to slags er
nemlig beregnet til hver sit brug. Uden
at de ortografisk moderniserede er mindre 'autentiske' end f.eks. Penguins
Shakespeare. Det er en fejl at tro at nogen enkelt udgave af så gamle tekster
kan tjene samtlige formål. Den fejl var
den uudtalte præmis bag hele 1840'erbal laden.
Carl S. Petersens udgave af Holbergs
Samlede Skrifter findes, med originaltrykkenes forvirrede retskrivning, med
krøllede bogstaver kontra rette, med hele pivetøjet. Fordi den findes, er der
plads til andre, med andre formål, uden
at v i af den grund bevæger os ud ad moderniseringens slimede slisk.
A t Levin og Liebenberg sejrede over
Boye og Molbech for halvandet hundrede år siden, bør ikke fortsat lade os erstatte hovedet med et stykke kalkerpapir når v i skal udgive Holberg. Den
orkan de flaksede frem, må snart være
bipest cif
Thomas Bredsdorff, f 1937.
Professor i dansk litteratur
ved Københavns
Universitet.
PS: På Københavns Universitets Institut for Nordisk Filologi har Statens humanistiske Forskningsråd oprettet et projekt Dansk Folkevisekultur 1550-1700. Her indtastes for tiden en række
viser på et edb-anlæg, som har det til fælles med
mine to forsøgspersoner at det har svært ved at
identificere f.eks. 'hafde' og 'haude' med 'havde'. Så vidt jeg forstår mine kolleger på projektet,
bruger de derfor former som sidstnævnte for de
førstnævnte, altså nutidig retskrivning, uden at
deres projekt af den grund bliver spor mindre videnskabeligt. Hvor længe skal man være mindre
imødekommende over for læsere end over for
edb-maskiner, og hvorfor?
Til operationen har kollegerne valgt glosen
'neutralisering' til erstatning for den belastede
'normalisering'. Måske vejen til ortografisk fornuft går gennem dette listige terminologiske
greb.
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Længslen dier det forståelige
Synspunkter på klassikerudgivclser

Trangen til at forstå, dvs. danne sig klare forestillinger om sammenhæng, årsagsforhold, betydning og følgevirkninger er en prisværdig menneskelig
egenskab. En lidenskab, der er lykkelig
i sin tilfredsstillelse, som dog altid vil
være midlertidig.
Således forholder det sig i princippet
også med forståelse af en tekst. Jo mere
kompleks, jo ældre i tid, jo vanskeligere overleveret, desto sværere at forstå; i
sin yderste konsekvens ligger 'en Rædsel, et Vanvid i Kileskrift' og iagttager
fortolkeren - for at benytte Sophus
Claussens udtryk fra hans Ekbåtanadigt. Overfor det tilsyneladende uforståelige er der kun ét at gøre: at væbne
sig med den yderste tålmodighed i tillid
til, at sfinxens gåder trods alt kan løses.
Hvis ikke, må det uløste få lov at henstå i sin foreløbige utilnærmelighed - og
udover rædsel kan det uforståelige vel
også rejse en følelse af respekt og ydmyghed over for den mangfoldighed og
rigdom, som ikke lader sig restløst optage i den menneskelige bevidsthed.
Det uforståeliges fremtrædelsesform er
i hvert fald ukrænkelig. Skal man trænge bagom genstanden for sin iagttagelse, nytter det ikke at ændre genstanden;
kun metoden kan raffineres.
Konsekvensen af dette synspunkt er
selvfølgelig i denne sammenhæng, at en
given, overleveret tekst skal forstås i sin
oprindelige form - og at ethvert forsøg
på at ændre fremtrædelsesformen også
medfører en ændring i meningen. I relation til serien Danske Klassikere - og
forsåvidt alle andre DSL-udgivelser har det den konsekvens, at den oprinde12

lige, først trykte tekst fra en forfatters
hånd gengives, kun renset for de forvanskninger eller ændringer, som forfatteren ikke selv har ønsket. Kun klart
utilsigtede afvigelser rettes ).
Synspunktet er eksklusivt, idet det
øjensynlig udelukker en læsergruppe
med et stadigt voksende behov for
hjælp og vejledning. Herved er intet at
gøre, hvis hensynet skal tages til forfatteren og ikke til læseren. V i forudsætter,
at forfatteren - og det gælder både en H .
C. Andersen og en Søren Kierkegaard arbejder både instinktivt sikkert og
yderst bevidst med hver eneste bevægelse i teksten, også hvad det rytmiske angår, pulsen i en sætning, det
kropsligt betingede minimaludtryk men med stadig fornemmelse for og
henblik på helheden ).
V i kan ikke mere spørge forfatterne og må da så omhyggeligt som muligt
sørge for, at det, de ville sige, også gengives så trofast og vederhæftigt som
muligt. Ét sted skal den rene, ukorrumperede tekst kunne overleve.
Heri ligger både et paradoks og en r i siko: læseren skubbes måske væk, og
hvem er interesseret i det? Det kulturministerium, der støtter denne type udgivelser økonomisk, og som i sidste instans er afhængigt af selvsamme læsers
velvilje og tilslutning?
Her vover politikerne et øje, men de
søger også at imødekomme læseren,
dog fra en anden kant. De billiger nemlig de krav, som tekstudgiveren oprindelig har formuleret: at udgaven forsynes med pålidelige og kompetente
efterskrifter, der gerne skulle føre læse1
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ren tilbage til tekstens affattelsestid, så
den bliver belyst på relevant måde samtidig med, at den skulle kunne fragte teksten op til læserens nutid, så den
kan genkendes ). Hertil kommer så en
kommentar, der søger at lette tilegnelsen i videst muligt omfang. Bag om den
autentiske tekst - for at gennemlyse
den, gøre den så forståelig som overhovedet muligt.
3

Tilbage til teksten, den klassiske tekst,
læst, ikke af børn og yngre mennesker de kan gerne hjælpes på vej vha. hæderligt moderniserede tekster - men af
voksne såkaldt almendannede eller almentorienterede nysgerrige personer,
ofte placeret i en uddannelsessituation
el.lign. De bør møde teksten i dens autentiske form - og autenticiteten viger
allerede, blot man ændrer en mindstepartikel fx i form af et hjælpende interpunktionstegn eller udskifter et fonem
eller el morfem med et andet i den lettere læsemådes tjeneste.
Udgiver og redaktør Peter Thielst har
gjort sig til talsmand for moderniseringer af fx H . C. Andersen og Søren
Kierkegaard. Han har således nævnt, at
der selvfølgelig skal tages så mange
hensyn som muligt til kunstneren H . C.
Andersens bevidste sprogarbejde. M e n
'Kierkegaard formidler tanker og argumenter og ikke som Andersen digtning' ) og skulle derfor kunne tåle en
mere håndfast medfart.
Kierkegaard var imidlertid i høj grad
sprogkunstner, en minutiøst bevidst
sådan, og han udnyttede stilens muligheder forskelligt i sine skrifter. Optegnelsen 'Noget om min Interpunktion' ),
fortæller om hans intention: at hans prosa skulle tale ikke blot til tanken, men
også til sanserne: øjet, øret, rytmesansen. 'Jeg tænker mig bestandig en Læser der læser høit' siger han, og for rytmen kunne for mange punktummer
4
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eller et komma for meget være ødelæggende; han 'lever i stadig Strid med
Sætterne, der velmenende sætter Comma overalt'. Kierkegaard var, som han
sagde, forelsket i sprogets lyde. Han
vidste, at de ubetydeligste nuancer havde betydning og kunne sidde hele timer
og lade tanker og sprog arbejde i sig,
'ak, som en Fløitespiller underholder
sig med sin Fløite' ).
Blicher kunne måske have gjort sig
lignende overvejelser omkring sin prosakunst.
1 Blicher-Studier (1916, s. 83) foreslår Hans Brix således en rettelse, som
vedrører interpunktionen. Han citerer
fra originaltrykket af
Hosekræmmeren
{Nordlyset I X , jan. 1829) og Samlede
Skrifter (XIV, s. 51) hosekræmmerenkens fortælling om Cecils mord på sin
elskede Esben.
'Hun sad i Esbens Seng, og havde
lagt hans Hoved i sit Skjød; men da jeg
saae nøjere til, var han saa bleg som et
Liig; hans Ansigt, og Lagenerne vare
røde af B l o d . '
Brix foreslår nu, at det sidste semikolon ændres til præpositionen i med bl.a.
den begrundelse, at kommaet efter ' A n sigt' ellers ville være overflødigt.
Tekststedet kommer da til at fortælle,
at Esben var 'saa bleg som et L i i g i hans
Ansigt, og Lagenerne vare røde af
Blod.'
Konjekturen er for så vidt logisk, og
andre Blicher-udgaver har fulgt den,
men ikke Z)K-udgivelsen Noveller
(1991), da kommaet efter Ansigt er i
overensstemmelse med Blichers sædvanlige kommatering og forøvrigt kan
give indtryk af den tunge rytmik i fortællerskens tilbageholdte åndedrag.
Vores hensigt med det tekstkritiske
arbejde er altså ikke at normalisere teksten, men at bevare det individuelle,
eksklusive i den. Det v i l sige, at v i
prøver at fastholde dens kunstneriske
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