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K u n fransk er R e p u b l i k k e n s * ^ !
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I Frankrig er det blevet forbudt ved lov at
bruge fremmede ord, hvis der findes tilsvarende franske. I hvert fald i radio og tv, i forbrugerinformation, i undervisning og i officiel
kommunikation. Læs om frankofoniminister
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Vi låner mange ord fra f.eks. engelsk, og hvis
V
*"' P
-••
de ikke findes, laver vi dem da selv: bad taste- Plattenslager......... 31
party, big-shopper osv. Mere almindelige er
Sprogviden
32
dog sammensætninger som børneråd og
skånejob. Læs om de nyeste ord i dansk
side 27
Register til 11.-17. årgang
Registeret er lige til at tage ud. Og man kan
stadig få registeret til de første 10 årgange. Se
side 16
Undervisning, i n d l æ r i n g eller
læring?
En undervisning på forkant med udviklingen
fremmer en procesorienteret, helheds shå-

bende læring i tværfaglige, differentierede
forløb. Nogle af disse pædagogiske slagord er
tungt læssede med værdiforestillinger og
overtalelseskraft. Se
side 18

J l ÅRLIGE O R D er en
Rettesnor for rigtig Udtale
af dansk Rigssprog, idet
Normaludtalen er fastslaaet for en række Ord, som
erfaringsmæssigt er farlige, d.v.s. om hvis Udtale
der kan være Tvivl, oftest
Fremmedord, men ogsaa
danske Ord med Dobbeltudtale eller udbredt Tendens til urigtig Udtale.
[Godkendt af Statsradiofoniens Sprogudvalg].
UllaAlbeck, 1942
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Sprogligheder
D e n n e brevkasse handler o m sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om
sprog, men det er o g s å fine detaljer i s p r o g e t som

man

b l i v e r o p m æ r k s o m på, o g

som m a n vil g ø r e andre b e k e n d t med. Går

I rundt og tænker på sprogligheder, s å
send et brev om dem til Carsten Elbro, Erik
H a n s e n o g Ole T o g e b y . De v i l svare på b r e v e t hvis de kan. Ellers kender de nok nogen d e kan s æ t t e til det. S e n d brevet til:

Mål & Mæle,
P e r n i l l e Frost
C/o Dansk S p r o g n æ v n
Njalsgade 80, 2300 København S
og m æ r k kuverten Sprogligheder.

? Kære Mål & Mæle
I det fotografiske optryk af Ordbog
over det Danske Sprog bruges der i
forordet og indledningen fra 1918 små
begyndelsesbogstaver i navneord og
kunne/skulle i datid. Hvorfor det?
Lone Lomholt
Espedal, Norge
! Små bogstaver i navneordene blev
brugt af en hel del tænksomme mennesker fra midten af forrige århundrede. Det var især folk med tilknytning til folkehøjskolen og andre med
interesse for det nordiske, og så en
række sprogforskere som dels var nordisk indstillede, dels indså det upraktiske og overflødige i den tyske skik at
skrive alle navneord med stort begyndelsesbogstav.
Der var derfor intet opsigtsvæk2

kende i at redaktionen af Ordbog over
det Danske Sprog valgte at redaktionsstavningen skulle være den moderne
med små bogstaver. I alle citater bruges der naturligvis minutiøst nøjagtig
gengivelse af originalen.
De store bogstaver blev afskaffet
ved Hartvig Frisch' reform af 1948, og
som et biprodukt indførte man datidsformerne kunne, skulle og ville (for
kunde, skulde og vilde). Disse skrivemåder er ikke benyttet af ODS-redakti¬
onen, hverken i forordet eller i selve
ordbogen.
Fra forordet citerer jeg: »Tilbage bliver ordbogens praktiske værdi; men
denne kunde jo i slutningen af 18. aarhundrede [...] ikke være stor.« (side
XX); »en saadan ordbog, om den
skulde have nogen værdi, maatte blive
betydelig større end paatænkt.« (s.
XX); »af forfattere, som fx. I. Levin
havde gennemgaaet grundigt [...], vilde
jeg derfor læse lidet eller intet.« (s.III).
EH
? Hjemland og fædreland
Er et hjemland noget andet end et
fædreland, eller er ordet fædreland blot
ved at glide ud af sproget? Findes/bruges ordet hjemlandskærlig(hed)?
Ivar Engel Jensen
Hjørring
! Hjemland har en lidt bredere (svagere) betydning end fædreland. Et hjemland er et land, hvor man har sit hjem
og hører hjemme, hvorimod et fædreland oftest vil være det land, hvor ens

forældre kommer fra, hvor man selv er
født og opvokset og som man derfor
føler sig knyttet til.
Der er også den forskel, at ikke bare
mennesker kan have et hjemland man kan tale om 'drømmenes hjemland' og om 'kænguruens hjemland';
mens kun mennesker kan have et
fædreland.
Hvis hjemland er blevet mere udbredt i de senere år, kan det skyldes
den megen tale om flygtninge og indvandrere. Det er nemlig mere relevant
at tale om deres hjemland end om
deres fædreland. Spørgsmålet om, hvor
de kommer fra og føler sig hjemme, er
væsentligere end spørgsmålet om, hvor
de måtte være født. Vi tror ikke, at
fædreland af den grund skulle være på
vej ud af sprogbrugen.
Vi har ikke fundet eksempler på
hjemlandskærlig(hed).
^
? Lejlighed
I Elisabeth Arnbaks artikel i sidste
nummer af M & M står der at de læsesvage elever skal trænes i at genkende
orddele. Bl.a. skal de kunne se at lej- i
lejlighed hører sammen med leje og
ikke med lege. Men holder det
virkelig.
Jg/js Baggesen
Korsør
! Det er fuldstændig rimeligt og korrekt at mene at det er udsagnsordet leje
der genfindes i lejlighed. En lejlighed
er jo en bolig som man lejer, dvs. betaler ejeren penge for at benytte, ligesom
man kan leje en bil, en trykluftspuler
eller en anhænger.
Men for en historisk betragtning forholder det sig lidt anderledes. Ordet
lejlighed har vi fra tysk, og de ældste
betydninger er 'beliggenhed', 'placering', idet ordet er beslægtet med ligge,
tænk fx på sengeleje. Ad snørklede

veje (se Ordbog over det Danske Sprog
bind XII) kom ordet til dels at betyde
'beskaffenhed', 'situation' (jeg benyttede lejligheden til at...), dels 'bolig'.
Ordet har altså intet slægtskab med
leje, dvs. 'betaling til ejeren for benyttelse', men de to ord er i tidens løb
bragt i forbindelse med hinanden, idet
en lejlighed i vore dage først og fremmest er en bolig som man lejer. Betyder det noget andet, må man jo sige
ejerlejlighed.
Og så lige en ting til, når vi nu er i
gang: Hvad betyder husleje? Tidligere
betød det 'penge som betales af lejeren
til husejeren'. Men nu taler man også
om husleje når det drejer sig om udgifterne til en ejerbolig - hus eller lejlighed. Så husleje har skiftet betydning til
at betyde 'boligudgift'.
^
? Ejefaldsgentagelse
Jeg vil nødig gå i graven før I har udfriet mig af et livs usikkerhed om ejefaldsgentagelse eller ej, og om tilhørende
tegnsætning. Hvad er rigtigt af flg.:
Han huggede sin far ingeniørens bil.
Han huggede sin fars, ingeniørens bil.
Han huggede sin fars, ingeniørens, bil.
Jeg tror godt jeg per gehør kan finde ud
af de nemmere tilfælde med titler i ubestemt form:
Hun beundrede kronprinsens, Frederiks, næse.
Men: Hun beundrede kronprins Frederiks næse.
Under tilfældig læsning i en bog (V.
Vedel: Helteliv, 1903, s.354, vedlagt)
finder jeg lige ved siden af hinanden to
tilfælde, som i mine øren lyder o.k. Det
sidste får mig til at tro at gentagelsen
af ejefald har noget at gøre med en parentetisk-appositionel benævnelse, der
3

i og for sig bedre markeres med tankestreger eller parentes end med kommaer udenom. Der er også et problem
om at vælge tegn?
Jeg imødeser med længsel Deres
svar. De er meget velkommen til at
omdigte & forkorte brevet og bilaget til
et klarere spørgsmål. Dette ville nok
også muliggøre et knappere svar. Bare
man altid kunne spørge godt nok - så
kunne man næsten selv hitte svaret.
Med venlig hilsen
Lars Peter Rømhild
Birkerød
! Kære Lars Peter Rømhild:
Tak for det udmærkede spørgsmål. Så
vidt jeg har kunnet se, er problemet aldrig blevet diskuteret ud fra et sprogrigtighedssynspunkt. Det er måske aldrig blevet diskuteret på tryk mht.
dansk overhovedet. Det hænger formentlig samme med at den konstruktion det drejer sig om, er udpræget
skriftsproglig og derfor lidt af et luksusproblem.
Det drejer sig som De er inde på, om
apposition, dvs. dobbeltbetegnelse af
en og samme genstand eller person.
Den slags findes i forskellige grader af
tæthed.
(1) De tætteste forbindelser består af
titel og navn. Titlen er tryksvag (markeret med o): redaktør Larsen, pastor
Blicher, dukke Lise, Villa Sunset,
Hotel Postgaarden. Her får vi kun s til
slut: redaktør Larsens digte, Villa Sunsets forhave.
(2) Det samme gælder nogle forbindelser med slægtskabsbetegnelser o.
lign., også tryksvage: min søn Anders' bil, min far ingeniørens erindringer, USA's præsident Clintons udenrigspolitik.
(3) Så er der typen den parisiske metrostation Odéon, den norske komponist Grieg. Her betegner førsteleddet
Q
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den klasse eller gruppe som andet leddet tilhører: Odéon er en af Paris' metrostationer, Grieg er en af flere norske
komponister. Læg mærke til at begge
led har fuldtryk. Forbindelsen har ikke
noget komma, betragtes som en fast
enhed og har kun ét s: den parisiske
metrostation Odéons udsmykning, den
norske komponist Griegs hovedværk.
(4) Men så er der den sidste type
sammenstilling. Her betegner første og
andet led nøjagtig det samme i omverdenen: onkelen, Hubert H. Holm; den
sidste bog, »Myrerne«; verdens største
by, Mexico City. I den slags forbindelser sættes der komma, og dette komma
afspejler i udtalen en betoning som
markerer at der er tale om noget parentetisk: når vi har sagt verdens største
by kommer der ikke noget nyt til ved at
tilføje Mexico City, det er en parentetisk service til læser eller tilhører.
Og her hvor begge leddene har en
betydelig selvstændighed, kan vi have
s på begge leddene: verdens største
bys, Mexico Citys, forureningsproblemer; onkelens, Hubert H. Holms, lille
fabrik; min fars, ingeniørens, bil.
Om forbindelsen hører til her eller i
(3) er ikke et spørgsmål om grammatik, men om verdens indretning. Hvis
der fx kun eksisterede én norsk komponist, ville det være rigtig at sige og
skrive den norske komponists, Griegs,
hovedværk.
I (4) har vi altså de eneste forbindelser af den art hvor to gange s er muligt.
Spørgsmålet er så om det også er det
eneste rigtige. Som nævnt synes der
ikke at foreligge en vedtagelse om korrektheden på dette felt, så her har den
frie tanke en vis chance. Sagen er jo at
ingen ansvarlige og sprogbevidste danske føler at der er noget oprørende galt,
om overhovedet noget, ved enkelt-sforbindelser i type (4): verdens største
by, Mexico Citys, forureningsproble-

mer; onkelen, Hubert H. Holms, lille
fabrik; min far, ingeniørens, bil.
Det hænger sammen med at vi i
dansk har det man kalder gruppegeninitiv (-ejefald): endelsen -s kan føjes til
en hel gruppe af grammatisk sammenhørende ord: Kontoret for fundne sagers åbningstid, ham der kommer derovres jakke, dronningen af Sabas upassende opførsel. V i kan så at sige sætte
s'et uden for parentes, og det betyder
at ét s i de her behandlede sammenstillinger altid må være nok og korrekt uden altså at to s'er i type (4) på nogen
måde er ukorrekt.
De eksempler De vedlægger fra Valdemar Vedels hånd lyder: Roar og
Helge maa [...] vise megen Snildhed
for at undgaa deres Onkel, deres Faders Morders Efterstræbelser og Amlet
maa for at undgaa sin Stedfaders - sin
Faders Morders - Efterstræbelser
komme ham tillivs med sin Hævn.
Der er i begge tilfælde tale om type
(4), som kan have ét eller to s'er, og
jeg ser ingen begrundelse for at de behandles forskelligt, bortset fra at Vedel
instinktivt har villet undgå fem genitiver på rad (deres Onkels, deres Faders
Morders) i første citat!. Det er i øvrigt
påfaldende at tankestregerne i andet citat synes at antyde at sin Faders Morders er mere parentetisk end deres Faders Morders i første citat, og derfor
kalder på dobbelt-s. Fra et grammatisk
synspunkt er det dog ren tegnsætningssvindel.
? Chrisjon
Efter mange forgæves forsøg på at få
opklaret et ord jeg aldrig er stødt på
før, vil jeg nu sætte min lid til jer. Det
drejer sig om en titel jeg i sidste uge
stødte på i Politiken. Det var en dødsannonce hvor der stod »forhenværende
chrisjon«. Det er umuligt for mig at få
det oplyst, bl.a. har jeg prøvet Gyl-

dendals leksikon, Lademanns leksikon
samt Politikens Oplysning. Det ville
være morsom hvis I var i stand til at
løse gåden.
Inge-Lise Engelstoft-Schmidt
Greve
! Det er vi desværre ikke. Vores gæt
er, at der er tale om en titel knyttet til
en særlig forening eller loge. Men
måske er der læsere, som ved, hvad en
chrisjon er?
^

? Sin eller deres
Jeg er nylig blevet opmærksom på en
sprogbrug, som har undret mig meget.
Andre må jo nok have iagttaget den hvornår mon først? Og har I i øvrigt
nogen kommentarer til den?
Det drejer sig om anvendelsen af
sin(e) og sit uden for 3. person ental og vist også af sig i 1. og 2. person.
Desværre blev jeg så forbavset over de
første eksempler jeg hørte at jeg ikke
fik dem noteret ned. Som eksempelmateriale har jeg derfor kun en ytring af et
barn i radioens P2 søndag morgen 29/1
1995 (om kammerater der drikker):
»de vil være seje over for sine venner«.
Forsåvidt svarer det til norsk sprogbrug, men jeg mener som sagt også at
have truffet eksempler hvor det drejer
sig om 1. og 2. person.
Børge Spang-Thomsen
Birkerød
! Det oprindelige i dansk er at sin/
sit/sine kan henvise til både ental og
flertal, som i dagens norsk og svensk:
bonden fandt sin hest igen - Harald og
Bjørn satte denne sten over sin fader
Rolf. I løbet af middelalderen fortrænges sin/sit/sine i flertal af deres, muligvis efter tysk mønster. Men sin osv.
henvisende til flertal forsvinder aldrig
5

helt, hvad man kan se i Ordbog over
det Danske Sprog, hvis man slår op på
sin i bind XVIII.
Der er altså absolut ikke noget nyt i
dette, og man ser eksempler daglig når
man først har fået øje for dem. Her
kommer nogle citater fra dagspressen:
»Mens de fransk-algierske fredsforhandlinger (...) i dag gik ind i sin sidste
fase« (1962); »Dusører, der kan bidrage til at opklare sagen, er på sin
plads« (1966); »Det er helt afgørende,
at universiteterne i sine forskningsprojekter er samfundsorienterede« (1979);
»Finansrådet har foreslået at pengeinstitutterne sløjfer sine gebyrer« (1994).
Men det andet du skriver om (jeg
skynder sig alt hvad jeg kan -1 skulle
skamme sig) kender vi ikke. Er det andet end rene fortalelser?

? Se's vi på norsk
Kjære Erik Hansen
I dag, i den fredelige periode mellom
jul og nyttår som kailes mellomdagene,
dumper Mål & Mæle ned i min postkasse, og jeg gir meg til å lese din fornøyelige artikkel om Apostrophitis
furiosa danica (norvegica). Avslutningsvis gjengir du på s 16 et vakkert
norsk vinterlandskap (akkurat sånn ser
det ut i Norge i dag!) - et norsk prospektkort med teksten »Vi se's på
Geilo!«
Landskapet er vakkert, og gjengivelsen er sikkert god Norgesreklame, men
det norske eksemplet med »se's« er
ikke utslag av den apostrofitt som du
beskriver ellers i artikkelen.
I motsætning til dansk kan nemlig
norsk ha to ortografiske normalvarianter av ordet sees og ses. Apostrofen i
se 's kan dermed betraktes som et
uttrykk for den manglende bokstaven og skrivemåten er således innenfor
rammene av det vi kalier korrekt norsk
6

(jf også Retskrivningsordbogen s. 517)
Sees og ses er for øvrig ikke bare ortografiske varianter, de har sitt motstykke
i uttalen (to stavelser overfor én stavelse).
Mellomtittelen på s 1 (»Det se's på
apostrophitis«) passerer dermed uten
anmerkninger på norsk.
Alt godt til deg og til Mål & Mæle.
Beste hilsen
Finn-Erik Vinje
I Den laveste fællesnævner
To læsere har sendt forklaringer på
udtrykket 'den laveste fællesnævner',
som Anne Marie Køllgaard spurgte om
i forrige nummer. Begge giver spørgeren medhold i , at der kan være tale om
en sammenblanding af de matematiske
begreber 'mindste fælles fold' (fællesnævner) og 'største fælles mål'.
Karsten Kynde, København 0, giver
blandt andet dette eksempel: »Jeg vil i
en debat advare mod den ringe standard
der følger af at alle skal kunne være
med. Da går det som med det største
fælles mål eller fælles nævner, den bliver noget småtskåren. Imidlertid kan
jeg ikke få mig selv til at anvende det
positivt ladede ord »største« i forbindelse med et negativt udtryk. Jeg kortslutter til det andet begreb »mindste fælles
fold«, som jeg også har lært i skolen, og
får udtrykket »mindste fællesnævner«.
Den slags meningsforvrængende metaformix ses jævnligt, fx er timen efter kl.
II den sidste, heraf »den ellevte time«
= i sidste øjeblik (jf. Matt. 20,6). Men
den sidste time må dog ellers være den
tolvte?
Tilsvarende skriver Hans Aage, Roskilde, blandt andet, at grunden til
udtrykkets popularitet »er en rent
sproglig association, nemlig af 1)
noget småt (»laveste«, »mindste«) og
2) noget fælles (»fællesnævner«), men

begge dele er matematisk set misforståelser.«
Hans Aage tilføjer: »1 sin bog Facitlisten anvender Klaus Rifbjerg udtrykkene »den lavest mulige fællesnævner«
og »højeste mulige fællesnævner« side
om side, hvilket illustrerer dels fællesnævnerens sproglige anvendelighed
(især iforbindelsemed fjernsynet, som
Klaus Rifbjerg også nævner), dels løsrivelsen fra den matematiske betydning
(den højest mulige fællesnævner eksisterer slet ikke - uanset hvor høj en
fællesnævner man har fundet, kan man
altid finde én, som er højere).«
Klaus Rifbjerg skriver »... det er
snarere en politik, der arbejder ud fra
tanken om den lavest mulige fællesnævner. Det gælder om at tækkes de
mange, og hvis man skruer ned og ned
på fordringerne, bliver der tilsyneladende flere og flere stemmer.« »Man
er selv part i alt dette og dermed privilegeret, alt er tilfældigt, men alligevel
retningsbestemt, fordi vilkårene i et
menneskeliv ideelt er bestemt efter
højeste mulige fællesnævner.«
CE
? Fælleskøn eller intetkøn
Tak for et glimrende blad. Her er en lille klamamus til sprogligheder.
Jeg håber ikke, at Elisabeth Arnbak i
sine i øvrigt prisværdige bestræbelser
på at fokusere på rodmorfem-træning i
undervisningen af ordblinde (Mål &
Mæle 17:4) ganske lader hånt om danske adjektivers køns-deklination.
Mit petitessefikserede pedant-øje
faldt på en pinagtig triviel fejl, som
ellers primært finder vej i dagligdags
samtale: at gøre et fælleskønssubstantiv til intetkøn - i dette tilfælde ved at
behæfte adjektivet uspiselig, som lagde
sig til substantivet mad, med det aldeles uberettigede suffiks t.
Efter min mening en besynderlig

brøler, da vi på dansk immervæk kun
har to køn at skelne imellem. Fejlen er
i øvrigt overmåde udbredt, især blandt
yngre, hvor fælleskønsord som mad og
musik synes at være særlig udsat. Fx
noget fedt musik, noget godt (eller
uspiseligt) mad.
Det bør dertil føjes, at samme personer næppe siger madet smagte godt
eller musiket var vellydende. Hvad kan
årsagen være til dette? Det er jo ellers
en fejltype, der er karakteristisk for
udlændinge, der har vanskeligt ved at
sondre mellem de danske substantivers
køn.
J. Aske Munck
København S
l Danske navneord har i de allerfleste
tilfælde et fast køn, fælleskøn eller intetkøn. Sikrest ser man kønnet på den
bestemte form: haven/huset, moderen/
barnet, himlen/havet, cementen/gruset
osv.
Ord som terpentinen, jorden, luften,
grøden er altså entydigt fælleskøn.
Ikke desto mindre forbindes de tit med
ordformer som klart er intetkøn, nemlig t-former: tør det terpentin op - vi
skal bruge noget jord her - nu skal det
gøre godt med noget frisk luft-jeg
kan ikke spise så meget grød.
De ord der på den måde kan forbindes med t-former til trods for at de er
fælleskøn, er dem der betegner stof eller masse, noget som ikke kan tælles:
mad, retfærdighed, ild, tweed, dej, levertran. Man kan selvfølgelig sige og
skrive vil du have nogen mad? - der er
ikke megen retfærdighed til - vi har
stadig megen tweed til overs - vil du
have nogen anden maling ?, men de
fleste finder noget mad, ikke meget retfærdighed, meget tweed, noget andet
maling naturligere. Normalt lader man
dog ikke tillægsordene få intetkøn i
disse forbindelser: noget rød(t) maling
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Fransk sprogpolitik

Flere måneder i træk var det franske
sprog genstand for livlig debat. Det
skyldtes et lovforslag fra februar 1994
om franskmændenes rettigheder og forpligtelser i forhold til deres sprog - i
Frankrig.
'Mister All Good' kalder franske spøgefugle ham; Frankrigs kultur- og frankofoniminister Monsieur Jacques Toubon. Manden der opfatter ord som
'meeting' og 'joint venture' som værre
fyord end diverse franske eder, også

Fransk sproghistorie
1539: Fransk bliver Frankrigs officielle
sprog.
1635: Det franske Akademi oprettes.
Akademiets medlemmer er fra den
franske adel. Deres opgave er at overvåge det franske sprog og påvirke dets
udvikling.
1794: Efter den franske revolution
kræver det nye styre at fransk skal
udbredes i Frankrig. Kun 12 % af landets befolkning har fransk som modersmål.
1886: Der indføres obligatorisk, gratis
skolegang for alle med undervisning på
fransk. A l undervisning på andre mål
forbydes.
1975: En lov om anvendelse af fransk i
forbrugerinformation vedtages. Denne
lov er forløberen til ' L a loi Toubon'.
1994: 'La loi Toubon' vedtages.

selv om de udtales med tryk på sidste
stavelse - ja netop fordi de udtales af
franskmænd i fædrelandet Frankrig.
Manden der ønsker at generobre det
franske sprogs tabte privilegier i Europa og resten af verden. Eller blot manden der vil sine landsmænd det bedste,
idet han ønsker at skabe de rette forudsætninger for at alle - unge som gamle
- kan forstå de budskaber, der kommunikeres til dem via reklamer, tv, på
arbejdspladsen osv.
Der var mange bud på Toubons motiver, da han i februar 1994 stillede sit
lovforslag om det franske sprogs
anvendelse i Frankrig. Onde tunger
hviskede, at det i virkeligheden slet
ikke handlede om sprog. Måske ville
han gerne have sin helt egen lov, lige
som andre store mænd bygger monumenter for at eftertiden skal komme
dem i hu. 'La loi Toubon' blev hurtigt
lovens uofficielle navn. Men før den
kunne blive officielt gældende, måtte
den igennem Forfatningsrådets cencur.
»Fransk er Republikkens
sprog«
Fransk har haft status som Frankrigs
officielle sprog siden 1539. Lige siden
har den franske stat haft en vigtig finger med i spillet om sprogets form og
rolle i samfundet. Ved ratificeringen af
Maastrict-traktaten i Frankrig blev sætningen 'Fransk er Republikkens sprog'
indført i den franske forfatning. Indledningsvis slår Toubons sproglov endvidere fast, at det franske sprog er en
fundamental del af Frankrigs personlighed og fædrene arv. Præcist hvad
9

der ligger i disse højtidelige fraser, det
er hvad loven ønsker at definere - og
skabe mulighed for at realisere.
Loven vedrører især følgende områder: Forbrugerinformation, reklamer,
undervisning, officiel kommunikation
og kommunikation på arbejdspladser,
radio og tv, samt internationale konferencer og forskermøder, der afholdes i
Frankrig. Hermed mener man at dække
borgernes vigtigste aktiviteter og foretagender. Loven handler således både
om franske borgeres rettigheder og
egne forpligtelser i forhold til det franske sprog. Den indfører særlige forpligtelser for personer, der optræder i
Statens tjeneste.
Principielt er brug af det franske
sprog nu obligatorisk på de nævnte
områder - med visse undtagelser der
tager hensyn til regionalsprog og de
fremmedsprogede i Frankrig. Mht. internationale forskermøder og konferencer afholdt i Frankrig gøres det obligatorisk at give frankofone, dvs. fransksprogede, deltagere mulighed for at
udtrykke sig på fransk.
Sprog og
menneskerettigheder
Men hvilket fransk er obligatorisk? Det
spørgsmål gav anledning til en del polemik i den politiske debat og i mediernes
reaktion på lovforslaget. Og da det franske socialistparti bragte loven for Forfatningsrådet, var det især dette spørgsmål, Rådet forholdt sig til. I Toubons
oprindelige lovforslag forbydes anvendelse af udenlandske termer på en
række områder, når der eksisterer tilsvarende franske ord. Her henvises særligt
til 'de officielle termer', dvs. rene franske ord som diverse ministerielle udvalg vedtager og offentliggør i en særlig
ordbog en gang om året. Et arbejde der
tager udgangspunkt i områder, hvor engelske termer florerer i særlig grad.
10

Mest kendt er nok den franske walkman, der blev til en 'baladcur',
'Les CM F - de ministerielle terminologiudvalg - har eksisteret siden begyndelsen af halvfjerdserne, men intentionen om at gøre termerne officielle
ved lov, det er noget nyt. Tidligere er
visse ord slået igennem, andre ikke - alt
efter franske sprogbrugeres smag og behag. Toubons oprindelige ønske var at
indføre et officielt fransk, ikke blot for
personer der taler i Republikkens navn,
men også for privatpersoner. F.eks. ved
annoncering af varer, offentlig skiltning, i jobkontrakter og i radio og tv.
Forfatningsrådet annullerede dette og
erklærede den omstridte formulering
for at være i strid med Menneskerettighedserklæringens artikel om ytringsfrihed. Kun når det gælder personer, som
optræder i Statens tjeneste, er det nu
påbudt at anvende de officielle franske
termer. I de øvrige tilfælde er det i praksis op til den enkelte sprogbruger at definere, hvad der er fransk.
Ved at påbyde et officielt fransk
sprog i medier, reklamer, på arbejdspladser og i skolen ønskede Toubon at
sætte ind på de områder, der formodes
at præge franskmændenes bevidsthed
og dermed danner grundlag for deres
sprogbrug. Det var ikke mindst de engelske ord, der sniger sig ind i det franske sprog ad bagvejen, han ønskede at
komme til livs. Hertil var 'de officielle
termer' et vigtigt middel. Loven har således med Forfatningsrådets censur mistet en del af sin substans.
Kodeord:
Sproglig mangfoldighed
'La loi Toubon' har også andre mål. I
1886 blev fransk det officielle undervisningssprog i Frankrig. Dette uddybes i
Toubons sproglov: Eksamener, prøver
og specialer skal være på fransk - med
få undtagelser, der tager hensyn til regi-

Pierre Merle
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Forsideillustration af
Etienne Lécroart
til 'tabuordbogen'
Lexique du frangais tabou
af Pierre Merle.
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onalsprog og fremmedsprogede. Desuden skal sprogundervisning generelt
opprioriteres, både undervisningen i det

franske sprog og fremmedsprogsundervisning. Alle franskmænd skal nu lære
mindst to fremmedsprog. Hermed for11

holder loven sig ikke blot til det franske
sprog, men også til sproglig mangfoldighed. De franske sprogmyndigheder
insisterer på, at loven ikke er et udtryk
for sproglig protektionisme, men for
åbenhed over for andre sprog og kulturer; et ønske om at styrke sproglig
mangfoldighed i verden.
I samme ånd pålægger lovteksten de
franske radio- og tv-stationer at respektere det franske sprog og udbredelsen af
'la francophonie'. Hermed hentydes til
et bredt, etableret samarbejde mellem
helt og delvis frankofone lande verden
over. Flere frankofone statsledere havde
- i følge de franske sprogmyndigheder
- længe næret ønske om, at Frankrig
skulle stramme op omkring sin sprog-

'La loi Toubon'
Anvendelse af det franske sprog er nu
principielt obligatorisk på
følgende
områder:
Forbrugerinformation - dvs. varedeklarationer, brugsanvisninger, skilte, reklamer mv.
I undervisningen på franske skoler og
højere uddannelsesinstitutioner. Eksamener, prøver og specialer skal være på
fransk.
Den officielle kommunikation på
arbejdspladser - dvs. jobkontrakter,
informationer, stillingsbeskrivelser mv.
I radio og tv.
Loven indfører i øvrigt:
Påbud om at frankofone deltagere i
internationale konferencer afholdt i
Frankrig skal have mulighed for at ytre
sig på fransk.
Alle franskmænd skal lære mindst to
fremmedsprog.
Franskundervisningen skal generelt
opprioriteres.
Der indføres reelle sanktionsmuligheder
ved overtrædelse af loven.
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politik. Ved at insistere på respekt for
'la francophonie' kommer fremme af
det franske sprog til at fremstå som en
sikring af mindretallets rettigheder, som
det modsatte af sproglig imperialisme.
En forbrugerlov
Jacques Toubon ynder at fremstille sin
lov som en forbrugerlov. Den vil først
og fremmest sikre franskmænd retten til
at forstå de budskaber, der offentligt
kommunikeres til dem, og til selv at udtrykke sig på fransk, også i internationale sammenhænge. 'Forbruger' er ikke
langt fra 'bruger'; med 'la loi Toubon'
bliver sproget brugernes. En sådan
fremstilling er Toubons modsvar på
Forfatningsrådets dom over loven som
værende i strid med ytringsfriheden.
'De officielle termer' består langt overvejende af tekniske ord, hævder han,
derfor er Forfatningsrådets skarpe skelnen imellem det officielle sprog og privatpersoners sprogbrug en kedelig misforståelse.
Men under debatten om lovforslaget
vendte også brugerne af tekniske ord sig
imod lovforslaget. Det franske Videnskabernes Akademi gjorde under debatten kraftige indsigelser imod den paragraf, der vil sikre franske forskere mulighed for at ytre sig på fransk i
Frankrig. Man frygter, at konsekvensen
bliver færre eller slet ingen internationale forskermøder i Frankrig i fremtiden. De franske forskere vægter selve
budskabet og det hurtigt at kunne kommunikere dette til omverdenen mere
end formen. I øvrigt vendte de højere
lag inden for fransk erhvervsliv og tvbranchen sig imod loven. Den kaldtes
diktatorisk, til skade for Frankrigs erhvervsliv og internationale omdømme
eller i bedste fald latterlig og unødvendig. Andre fandt loven på sin plads eller
endog for mild.
De modsatte opfattelser af loven bun-

der i forskellige opfattelser af det franske sprogs position og udvikling. De
engelske ords optræden i det franske
sprog opfattes på den ene side som en
farlig trussel, en stigende inficering af
fransk sprog og bevidsthed, og på den
anden side som en naturlig udvikling eller et ubetydeligt og forbigåeede fænomen. Det er dele af den politiske højrefløj der mener, at loven ikke går vidt
nok, at den burde sætte kraftigere ind på
især undervisningsområdet. Dele af
venstrefløjen opfatter derimod loven
som en overdreven barrikade af det
franske sprog, der i stedet for at sikre
sproglig udvikling kan få den modsatte
effekt.

Frihed, lighed og broderskab
De franske sprogmyndigheders opfattelse af sproglig udvikling er central.
De opfatter sig selv som dem, der netop sikrer det franske sprogs udvikling
ved at fremme nye franske orddannelser. Denne opgave ser de som en naturlig forpligtelse, som en nødvendighed i
den givne situation og som et udtryk
for respekt for det franske sprog.
Andre opfatter de engelske orddannelser i det franske sprog som udtryk for
sproglig udvikling, sprogfolkene opfatter disse som uegnede. Uegnede for
den sproglige udvikling, de finder mest
gunstig. Således begrænser de sig ikke
til at registrere sproglig udvikling, men
forholder sig til den og søger at præge
den.
Skønt Toubon åbenlyst opfatter de
engelske ords indtrængen i det franske
sprog som en trussel, er det vigtigt for
ham at fremstille sin lov som en offensiv lov. Det er ikke det franske sprog,
men den sproglige - og kulturelle mangfoldighed, der trues af Tangloaméricain'. For at komme det amerikanske uhyre til livs er det franske
sprog, dets forsvar og fremme, et glim-

rende middel. Fransk for frihed, lighed
og broderskab, fransk som humanismens sprog.
Altså, myterne om det franske
sprogs særlige kvaliteter, sprogets universelle kald, de lever i bedste velgående i den aktuelle sprogdebat i Frankrig.
Men ved at trække disse myter frem i
lyset er lovens tilhængere med til at
forplumre debatten. I udlandet stejler
vi, når franskmænd bruger så store ord.
Lovens væsentligste hensigt fremstår ikke mindst efter Forfatningsrådets
censur - som temmelig uskyldig og
forståelig: En sikring af retten til at
leve på fransk i Frankrig.
En hellig arv
At hæge om det franske sprog, det er
noget dybt grundfæstet i fransk kultur.
Traditionelt betragter franskmændene
deres sprog som en særlig ressource,
en hellig arv. I dag er det vigtigt for
sprogmyndighederne ikke at bevare
sproget statisk som i det 17. århundrede, da Akademiet autoritativt satte den
sproglige dagsorden. I dag er devisen
berigelse af sproget i den sproglige og
kulturelle mangfoldigheds navn.
Men måske er denne insisteren på
det franske sprog, dets udvikling og
dynamik, i virkeligheden i fjendens
favør. Myten om det engelske sprog
som nutidens oplysningssprog, som
teknologiens og fremskridtets sprog,
træder i hvert fald - via den franske
sprogdebat - frem med stadig større
tydelighed.
Bente Bakmand, f 1967
cand.mag.
- har skrevet speciale om
fransk sprogpolitik,
der udkommer som bog
på Aalborg Universitetsforlag
i 1995.
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