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D E har et standpunkt
til du tager et nyt
For mange yngre sprogbrugere er et du den
naturlige afløser for et man som ubestemt
pronomen. Hvad skyldes dette fænomen, og
var det virkelig Holberg der lancerede det?
side 12

Tv-dansk
Jo mindre man lægger mærke til tekstningen
af et tv-program, desto mere vellykket har
den været. Læs en tv-teksters beretning om
tekstningens betingelser og det sprog som er
resultatet af dem
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Den juridiske sprogbrug skal ofte beskrive 2300 København S
mennesker i belastede situationer, men den
35 32 86 73
skal gøre det i et neutralt sprog. Et historisk
tilbageblik viser tydeligt, hvordan og hvorfor
man uafladelig må opdatere den strafferetlige
H ø j t uddannede menterminologi
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En ægte dansk frokost
består for navnestoffets vedkommende næsten udelukkende af fremmedord, i hvert fald
med sprogfolks definition af fremmedord.
Læs om frokosten og fremmedordenes vej til
de danske maver
side 27

nesker kan få sig selv til
at skrive at det er grimt,
en national skændsel eller
begyndelsen til det danske sprogs undergang at
sige det de selv siger,
men ikke tror de siger.

Frans Gregersen
(II, 256-57)
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Sprogligheder
Denne brevkasse handler om sprogligheder. Det er spørgsmål og problemer om
sprog, men det er også fine detaljer i sproget som man biiver opmærksom på, og
som man vil gøre andre bekendt med. Går
1 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:
Mål & Mæle,
Pernille Frost
C/o Dansk Sprognævn
Njalsgade 80, 2300 København S
cy iM^s'k kuvcilen Sprcglighoder.

Fælles mindstenævner
Idet jeg takker for gengivelsen af mine
bemærkninger om »mindste fællesnævner« i sidste nummer af Mål &
Mæle, sender jeg hermed omstående et
nyt bidrag til citatsamlingen angående
dette interessante fænomen. Det nye
citat (Pia Fris Jensen i Information,
den 24. juli 1955: »Ulla Sandbæk og
han var rørende enige om, at E U skal
holde sig fra socialpolitik udover fælles mindstenævner.«)
er en nyskabelse,
måske en sproglig supernova, nemlig
»fælles mindstenævner«, som efter
min opfattelse bekræfter mit synspunkt, nemlig at der er tale om noget
sprogligt særdeles anvendeligt (der
savnes simpelt hen et egnet udtryk for
noget småt og fælles), som imidlertid
matematisk set er det rene vrøvl. Jeg
tror, vi er vidne til en sproglig muta2

tion, og måske v i l der af den nuværende temmelig plemrede ursuppe
opstå et levedygtigt udtryk?
Venlig hilsen
Hans Aage,
Roskilde.
? Hvad er et spørgsmål?
Når man underviser i dansk for indvandrere, kommer man ikke uden om problemet med hvordan v i laver spørgsmål på dansk. Vores elever vil helst
bruge den fremsættende ordstilling
som f. eks. »Den er her?«. Men de
skal jo med vold og magt lære kunsten
al danne spørgsmål med omvendt ordstilling, så det bruger v i meget krudt
på, især fordi v i (nej jeg, jeg kan jo
kun tale for mig selv) tror dette er den
mest udbredte måde at spørge på
dansk. Spørgsmål med liv-ord bruger
jo også inversion.
Men så kom en kollega og mig til at
snakke om hvor mange forskellige måder vi kan danne spørgsmål på på
dansk. Og vi kom i tvivl om hvad for
en der er den mest almindelige. Altså
spørgsmålet lyder: Hvilken type
spørgsmål er den mest hyppige i dansk,
og er der lavet undersøgelser vedrørende det?
Uden at tage åv-spørgsmål med
kommer vi frem til følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den er
Er den
Er den
Er den
Den er
Den er

her?
her ?
her ikke ?
her vel ?
her, ikke ?
her ikke, vel ?

Så kan man også lave sætningskløvning så vi får »Er det her den er?« osv.
Jeg v i l gerne have jeres bud på:
Hvad er forskellen på 3 og 5, og på 4
og 6. Hvis der er nogen forskel.
Med venlig hilsen
Tue Eriksen,
Århus.
I
Kære Tue Eriksen
Normalt forstår man ved begrebet
spørgsmål en sætning i spørgeform, og
denne spørgeform defineres lettest som
en sætning med enten udsagnsledet eller et hv-oxd på førstepladsen og
spørgsmålstegn efter: Kommer du ud
og besøger os i morgen ? Hvad synes
du vi skal lave til middag?. Men hvad
er indholdet af et spørgsmål i modsætning til en fremsættende sætning? Det
er som regel beskrevet som en ytring
hvormed afsenderen udbeder sig oplysninger, mens en fremsættende sætning er meddelelse af oplysninger, og
en bydeformet sætning er påbud eller
instruktion. Man kan altså få følgende
definition på begrebet et spørgsmål:
Definition 1. Et spørgsmål er
1/ en ytring hvormed afsenderen udbeder sig oplysninger,
2/ udtrykt i en sætning med enten udsagnsledet (i nutid eller datid) eller
et /iv-ord på førstepladsen.
Halvspørgsmål
N u er der imidlertid mange spørgeformede sætninger som ikke udtrykker at
afsenderen mangler og udbeder sig oplysninger, fx:
Har du husket dit pas ?
Kan du række mig saltet!
Hvorfor kommer du ikke forbi og får
en øl i aften ?
Kan du så holde op!

Er det ikke et skønt vejr ?
Hvor er det dog noget vidunderligt
musik!
Man kan se at de ikke tjener som udtryk for at afsenderen mangler og udbeder sig information, ved at samtalepartneren ikke kan reagere relevant på
spørgsmålene ved at levere oplysningerne:
1

A : Har du husket dit pas ?
B : *Nej, hvorfor det?

2

A : Kan du række mig saltet!
B : *Ja, det regner jeg med.

3

A : Hvorfor kommer du ikke forbi
og får en øl i aften ?
B : *Fordi du ikke har inviteret mig.

4

A : Kan du så holde op!
B : *Det kan jeg muligvis.

5

A : Er det ikke et skønt vejr ?
B : mej.

6

A : Hvor er det dog noget vidunderligt musik!
B : *Det er det i mit øre
B : *Det er ikke lige så vidunderligt
som Vivaldi!

Disse spørgeformede ytringer tjener
snarere som henholdsvis en påmindelse (1), en bøn (det at bede om noget) (2), en indbydelse (3), et forbud
(4), og introduktioner af samtaleemner
(5-6), Derfor foreslår Hans Arndt i en
artikel at begrebet spørgsmål defineres
på følgende måde:
Definition 2, Et spørgsmål er
1/ en ytring hvormed afsenderen a/ foreslår et emne, b/ udløser en reaktion, og c/ udtrykker tvivl om noget,
2/ udtrykt i en sætning med enten udsagnsledet (i nutid eller datid)
eller et liv-ord på førstepladsen.
3

I'orskdlt li på;'«-//^/-spørgsmål og hvspørgsroå] ei i forliold til denne definition denne: vcdjei-ziej-spørgsmål er
emnet du* inføres, sandhedsværdien af
hele udsagnet, ved //v-spørgsmål er
cm net udfyldningen af den rolle som
Av-ordet spiller i sætningen; udløsningen af en reaktion og tvivlen er den
samme for de to spørgsmålstyper.
Et j7/-/u7-spørgsmål kan altså siges
at bestå af lige dele emneintroduktion,
reaktionsudløsning og tvivl, mens et
/n'-spørgsmål faktisk forudsætter at
både spørgeren og svareren ved alt andet end udfyldningen af //v-ordet; derfor er der næsten ingen emneintroduktion, men tilgengæld meget mere tvivl
i //v-spørgsmål. Det kan illustreres således :

Efter denne definition er alle eksemplerne 1-6 også spørgsmål, selv om de
ikke er eksempler på at afsenderen udbeder sig informationer. Der er blot
forskellige vægtninger af de tre ingredienser i et spørgsmål, som de fremgår
af følgende diagrammer:

Spørgsmål
Kan du række mig saltet!

Reaktion

Spørgsmål

Spørgsmål

Er den her?

Er det ikke et skønt vejr?

,rffT[

Emne

Tfi>

\

Reaktionsudløser

Tvivl: Nej?

Spørgsmål
Hvor er den?
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Ikke-spørgeformede s æ t n i n g e r
N u findes der også visse almindelige
fremsættende sætninger (altså ikkespørgeformede) der næsten fungerer
som spørgsmål:
7

A : Jeg tager afsted på torsdag.
B : Og så har du gjort dit arbejde
færdigt ?

8

A : Jeg gik ind og fandt liget på
gulvet.
B : Og døren var ikke låst?

9

A : Ih jeg er tørstig.
B : Skal vi have en af øllerne i køleskabet? - Du har lagt dem ind,
ikke?

10 A : Jeg har løst puslespillet.
B : Nej virkelig ?
De har nemlig - i modsætning til andre
ikke-spørgeformede sætninger - alle
de tre funktioner som spørgsmål ellers
har: de introducerer nye emner, de udløser reaktioner hos modtageren, og de
udtrykker afsenderens tvivl. Hvordan
kan det nu gå til?
Kompositionalitet og funktionalitet
I traditionel grammatik har man taget
det for givet at meningen med en helhed, fx en sætning, alene afhang af meningen af de dele der ingik i den. Princippet, som kaldes kompositionalitetsprincippet, kan formuleres således:
Meningen med en helhed afhænger
af meningen med de enkelte dele, og
meningen med måden de er sat sammen (komponeret) på.
Hvis altså ordet høj betyder 'som rager
længere op i luften end gennemsnittet
af slagsen', og hvis tårn betyder 'bygning som er større på højden end på
længden og bredden', så betyder et
højt tårn 'bygning som er større på
højden end på længden og bredden, og
som rager længere op i luften end gennemsnittet af den slags bygninger'.
Det er imidlertid fejlagtigt at tro at
et ord er et ord. Et leksikalsk ord har
som regel flere forskellige beslægtede
betydningsmuligheder, og kun et af
dem realiseres når ordet indgår i en
sætning. Tag eksemplet Hun kunne
ikke længere synge det høje C. Her betyder høj ikke 'som rager langt op i luften', men 'som har mange svingninger
per sekund' eller 'nærmere toneskala-

ens top'. Ordet C betyder her 'grundtonen i den naturlige durskala', men i eksemplet Ordet Christian skrives med
stort C, betyder det 'det tredje bogstav
i alfabetet'.
Man ser af disse eksempler at leksikalske ord som høj og C har flere forskellige betydningsmuligheder, og at
det afhænger af sammenhængen hvilken af dem der realiseres i hvert enkelt
tilfælde. T i l princippet om kompositionalitet kan man således føje princippet
om funktionalitet:
Meningen med en enhed er afhængig af hvilken sammenhæng den
indgår i og hvilken rolle den spiller i
denne sammenhæng.
Ytringer og andres bevidsthed
Når den enhed som vi skal bestemme
meningen med, ikke er et ord, men en
ytring i form af en sætning, er den
sammenhæng som man skal forstå meningen i forhold til, ikke blot de ord
der står i nærheden af ytringen, kon5

teksten, men den bevidsthed om sagen
som afsenderen ved at modtageren allerede har. Den samme sætning kan
altså betyde to forskellige ting afhængigt af hvad afsenderen ved at modtageren allerede ved.
Tag sætningen: Hun kommer ikke
fordi hun er syg. Hvis den følges af
sætningen Vi må derfor hellere aflyse
forestillingen hvor hun spiller hovedrollen, så betyder den: 'hun kommer
ikke' og 'hun er syg' og 'grunden til at
hun ikke kommer, er at hun er syg'. Efterfølges den derimod af sætningen
Hun kommer barefor at besøge en som
hun kender, og som ligger her på hospitalet, så betyder den første sætning:
'hun kommer' og 'hun er antagelig
ikke syg' og 'grunden til at hun kommer, er ikke at hun er syg'.
De forskellige betydninger kommer
frem fordi afsenderen i den første tolkning ved og forudsætter at modtagerne
tror at hun kommer, og ikke ved at hun
er syg, og afsenderen i den anden tolkning forudsætter at modtagerne ved at
hun kommer (eventuelt fordi de kan se
hende), og tror at hun er syg.
Ikke-spørgeformede spørgsmål
Det er på denne måde eksemplerne
7-10 skal forklares. Læg mærke til at
de alle sammen handler om forhold
som spørgeren (B) ikke selv ved noget
om, men som hun ved at modtageren
af spørgsmålet (A) kender mere til.
7

A: Jeg tager afsted på torsdag.
B: Og så har du gjort dit arbejde
færdigt ?

Det er klart at A ved mere om, om han
v i l have lavet sit arbejde færdigt inden
torsdag, end B ved. Og på samme
måde med de næste to eksempler.
8
6

A : Jeg gik ind og fandt liget på
gulvet.

B: Og døren var ikke låst ?
9

A : Ih jeg er tørstig.
B : Skal vi have en af øllerne i køleskabet ? - Du har lagt dem ind,
ikke?

10 A : Jeg har løst puslespillet.
B : Nej virkelig ?
I det sidste eksempel ved B i og for sig
godt at det er virkeligt, for det har hun
lige fået at vide i den foregående replik. Så 1 OB er et spørgsmål i den forstand at B på trods af at hun lige har
fået det at vide, tvivler på at det er
sandt (underforstået: fordi det er så
svært at løse puslespillet), og derfor
beder A bekræfte at det er virkeligt.
Denne forudsætning, at afsenderen
ved mindre om sagen end modtagerne,
gør at ytringen ikke kan tælle som en
meddelelse, for en meddelelse er per
definition at afsenderen deler sin overskydende viden med modtagerne. Og
når de ikke-spørgeformede sætninger i
7B-1 OB ikke kan tælle som meddelelser - fordi afsenderen ikke har noget at
meddele - tæller de i stedet for som
spørgsmål.
Tryksvagt vel-spørgsmål
N u findes der en række biord som gør
almindelig fremsættende sætninger til
spørgsmål: (tryksvagt) vel, mon og
måske og efterhængt ikke og vel.
Den er her.
Den er her vel ?
Mens den fremsættende sætning uden
for en speciel sammenhæng ikke kan
opfattes som et spørgsmål, kan tilføjelse af et tryksvagt vel bevirke at ytringen næsten kun opfattes som et
spørgsmål. Det er fordi ordet vel, som
her betyder 'formodentlig', til meningen med sætningen, dels føjer tvivlen,

dels den svarudløsende kraft, som ordet vel har - forøvrigt i modsætning til
ordet formentlig. Dermed opfylder ytringen Den er her vel ? alle de tre krav
til spørgsmål: afsenderen indfører et
emne, udløser en reaktion og udtrykker
sin tvivl.
Læg mærke til at man næsten ikke
kan brage sådanne ve/'er på skrift,
hvor der ikke kan svares på stedet. Det
tryksvage vel er således et reaktionsudløsende udtryk, men det er nok på
denne del af betydningen at svagtryks
ve/-spørgsmål afviger fra normale
spørgeformede spørgsmål: deres reaktionsudløsende kraft er svagere.
Mon-spørgsmål og måsfø-spørgsmål
Mon den er her ?
Mon den ikke er her ?
Mon ikke den er her ?
Mon den vel er her ?
Ordet mon kommer af et gammelt mådesudsagnsord der hed monne, og som
angav at noget var usikkert, fx i Han
mon komme, 'det er muligt han kommer'. N u er ordet stivnet til et biord
som enten optræder i fremsættende
sætninger og da gør dem til spørgsmål,
eller i spørgeformede sætninger. I
begge tilfælde reducerer mon tvivlen
på den måde at den spørgende tror
mere på at svaret bliver modsigelse af
det der er sagt i spørgsmålet; med Mon
den er her ? forventer spørgeren et Nej,
og med Mon den ikke er her forventer
spørgeren et jo - og med et modalverbum i datid noget midt imellem: Mon
den skulle være her ?
På samme måde virker det hvis man
tilføjer et måske til en fremsættende
sætning, men her er den udløsende
kraft ikke nær så stærk som ved mon,
og kun hvis måske er helt tryksvagt:
B : Den er her må 'ske.
A : Så må vi hellere gå uden om.

B : Den er her måske ?
A : Nej, det tror jeg ikke.
Efterhængt ikke eller vel
Endelig kan man lave fremsættende
sætninger til spørgsmål ved (hvis den
ikke er benægtet) at hænge et ikke på
efter afslutningen af sætningen, som i
skrift er markeret med et komma, eller
et stykstærkt vel (hvis det er en benægtet sætning).
Den er her, ikke ?
Den er her ikke, vel ?
Disse efterhængte tilføjelser til en
fremsættende sætning, må opfattes
som forkortede spørgsmål: Den er her,
er den ikke ? Den er her ikke, er den
vel? Forskellen på almindelige spørgsmål og efterhængsspørgsmål er den at
efterhængsspørgsmål tyder på at spørgeren ikke blot er i tvivl, men også i
tvivl om hun er i tvivl. Den reaktionsudløsende kraft er således så svag i efterhængsspørgsmål at taleren ofte ikke
stopper op og lader den anden svare,
således at den spurgte opfatter at det
ikke er nødvendigt at svare regulært,
men blot behøver at signalere at han
har hørt hvad der er sagt - ved at svare
ja og nej på de rigtige steder.
B : Jeg kommer hjem efter bogen. Den
er her, ikke? ^ Og så går jeg
straks hen og tager den.
A :

Spørgeformede sætninger
med ikke og vel
N u kan almindelige spørgeformede
spørgsmål også have forskellig form.
Den mest almindelige variation er
tilføjelsen af et ikke eller et vel inde i
sætningen:
B : Er den her ? - A: Ja. eller A : Nej.
B : Er den her ikke? - A : Jo!
B : Er den her vel? -A: Nej.
7

B : Er den vel her? - A: Nej.
Hvis man føjer et ikke ind i et spørgsmål er det stadig et spørgsmål, men
man ændrer på hvad tvivlen rammer.
Ordet ikke brages i almindelige fremsættende sætninger kun når afsenderen
ønsker at benægte noget som hun mener at modtagerne tror, det er fx mere
naturligt at sige Hvalen er ikke en fisk,
end at sige Katten er ikke en fisk, for
afsenderen kunne jo antage at modtagerne troede at hvalen var en fisk, når
den nu svømmer i vandet. Derimod er
der ingen afsendere der tror, at deres
modtagere tror, at en kat en ee fisk.
På samme måde gælder det for
spørgsmål. Er den her? er neutralt i sin
tvivl; svaret der forventes kan både

Spørgsmål
Er ém hør Ikke?

Tulwl- .1.7

Spørgsmål
Er den her vel?

Tvivl: Ja?

8

være ja og nej. Men når spørgeren
føjer en nægtelse til spørgsmålet,
lægger det op til at svareren skal fremsætte en nægtet sætning, der så igen
forudsætter at modtageren af svaret
(dvs. den oprindelige spørger) tror det
som benægtes. Den der spørger Er den
her ikke ? tror således at den er her, og
forventer svaret Jo.
Ordet vel kan som en anden af sine
betydningsmuligheder have betydningen 'sandelig' og bruges når afsenderen antager at modtageren ikke tror på
det som hun v i l sige, fx i A : Du kan
ikke sige Kongens brevpapir med 10
fingre i munden! B : Vel kan jeg så! Og
på samme måde med spørgsmål: spørgeren bruger et sandelig-ve/ når han v i l
lægge op til at svar som indeholder et
sandelig-veZ-svar, som igen forudsætter
at svarets modtager (= den oprindelige
spørger) ikke tror på det som hævdes.
Den der spørger Er den her vel ?, tror
således ikke på at den er her, og forventer svaret Nej.
Kløvning i spørgsmål
Det forekommer ofte at man kløver et
spørgsmål; i stedet for at sige Hvem
havde alligevel ikke givet hende pengene mortensaften ?, eller Havde Peter
alligevel ikke givet hende pengene
mortensaften ?, er det mere naturligt at
sige: Var det Peter der alligevel ikke
havde givet hende pengene mortensaften ?
Et /iv-spørgsmål forudsætter (præsupponerer) at alt andet end Av-ordet
allerede er kendt af både svareren og
spørgeren, som altså blot beder om at
få netop denne oplysning. Den der
spørger Hvem kommer i morgen ?, ved
godt at 'der kommer nogen i morgen',
med ved blot ikke hvem det er.
Ved et ja-ne/'-spørgsmål spørger afsenderen kun om udsagnsordet skal benægtes eller ej, og udtrykker ikke nær

så stor tvivl som ved et Av-spørgsmål,
men forudsætter egentlig heller ikke
andet kendt hos spørgeren, end hvad
ordene ellers forudsætter -- og indtroducerer således mange emner i samtalen.
En sætningskløvning, fx Det er Peter der kommer, forudsætter at modtageren allerede ved alt det der står efter
det er ...-sætningen, og også kender det
led der fremhæves i det er ...-sætningen, men blot ikke ved at de hører
sammen. Når afsenderen siger: Det er
Peter der alligevel ikke har givet hende
pengene mortensaften, så forudsætter
hun 1) at modtagerne allerede ved at
'der er en der alligevel ikke har givet
hende pengene mortensaften', og 2) at
de kender 'Peter'; det eneste de mangler at få at vide, er at 'Peter' er 'den
der alligevel ikke har givet hende pengene mortensaften'.

Spørgsmål
Er det her den er?

I. Fremsættende form
A . Uden adverbier: Afsenderen taler
om modtager-forhold: Du er her?
B . Med adverbier:
1. svagtryks adverbier med stærk
tvivl og svag reaktionsudløsende
kraft
a. vel: med forventning om ja: Den
er her vel ?
b. mon, måske: med forventning om
nej: Mon den er her ?
2. efterhængte adverbier med stærk
tryk, og kun svag tvivl og næsten
ingen reaktionsudløsende kraft:
a. ikke, efter hævdeiser, med jtt-for
ventning: Den er her, ikke ?
b. vel, efter benægtelser, med nejforventning : Den er her ikke, vel ?
II. Spørgeform
A . Uden modifikation med /«-nej-balance: Er den her?
B. modificeret
1. modificeret med adverbier
a. ikke med stærk ja-forventning: Er
den her ikke ?
b. vel med stærk nej-forventning:
Er den her vel ?

Kløvning i ja-nej-spørgsmål bruges
altså når spørgeren godt ved alt andet
end lige om det nu er det fremhævede
eller ej der er tilfældet, og når der ikke
skal introduceres nogen emner, men
kun udløses en reaktion.
Typer af spørgsmål
Dette er så hovedtyperne af j a-nejspørgsmål:

c. mon med stærk tvivl: Er den her
mon ? Er den mon her ?
2. sætningskløvning med svag emneintroduktion : Er det her den er ?
N u kan flere af typerne kombineres, så
man fx både har ikke og kløvning i en
spørgeformet sætning: Er det ikke her
den er, og meningen med denne sætning kan man komme frem til ved at
9

11
ikke

Du er her?

Den er her,
ikke?

finde meningen med hver enkelt del og
lægge dem sammen.
Forskellen på 3. Er den her ikke ? og
5. Den er her, ikke ? er efter skemaet at
3. under IIB1 siges med stærky«-forventning, mens 5 under IB2a kun kan
forekommer efter en hævdelse, kun udtrykker svag tvivl, og er næsten uden
svarudløsende kraft.
Spørgeform uden modifikationer
(IIA) er prototypen på et spørgsmål,
dvs. det man bruger når der ikke er
særlige grunde til noget andet. Men om
det også er den hyppigste ved jeg ikke.
Der findes mig bekendt ikke nogen un10

vel

Den er her
ikke, vel?

dersøgelser af hyppigheden af de forskellige former for spørgsmål, for de er
vist ikke blevet stillet op på denne
m å d e f ø r

-

Ole Togeby

Er den her?

Er det her
den er?
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Om firageii rå du i stedet for m a n

E n forkert påstand i et sprogminut i radioen bliver ikke rigtigere af at blive
gentaget, men en gentagelse har til
gengæld fået mig til at fare i blækhuset
og skrive noget om bragen af du i betydningen 'man' i moderne dansk.
Denne brug af du som ubestemt pronomen er nemlig ikke, som der blev sagt,
gammel, men ny, og den er ikke umiddelbart forståelig for alle. En udtalelse
som Du bliver glad ved at se på de
glade farver i malerierne på den udstilling forstås kun rigtigt af den, det bliver
sagt til, hvis han ved eller har fornemmelsen af, at du vist her betyder 'man';
hvis han tror, at du som normalt betyder
'dir (ham selv), kan han med rette reagere ved at tænke (eller sige): Nå, men
hvad ved du om det!
Erik Hansen sagde engang i et sprogminut på radioens program 1, gentaget
her i juni 1995, at salmelinjen Har hånd
du lagt på Herrens plov (DdS nr. 575)
var et eksempel på, at den moderne brug
af du som ubestemt pronomen i stedet
for man var gammel i dansk (salmen er
skrevet af Grundtvig i 1836). M e n den
salmelinje kan ikke bruges som bevis,
for du i Har hånd du lagt på Herrens
plov er ikke ubestemt pronomen; det
kan ikke erstattes af man i den sammenhæng, det står i , hvad det jo burde
kunne, hvis Erik Hansen havde ret. Verselinjens du er en ganske bestemt person, som er udvalgt af digteren som
den, han taler til, blandt dem, der har
»lagt hånd på Herrens plov«; det fremgår af fortsættelsen i de næste linjer: da
12

se dig ej tilbage, se ej
men pløj din
fure, strø Guds sæd! Er jorden dig for
tør, så græd! ... så tænk på gyldenhøsten! og fortsat i næste vers: Men
sker det end, du ser dig om (hvor du heller ikke kan erstattes af man), for vi er
alle svage, på stand dit kald dog ihukom, gør ej et skridt tilbage ...så lær
kun at gå sagte. Imperativerne viser, at
det er et bestemt du, der tales til, ikke et
eller andet man om ubestemte personer,
for så havde Grundtvig brugt du i betydningen 'man' også i de følgende sætninger {har hånd du ('man') lagt på
Herrens plov, skal du ('man') ikke se
dig tilbage ...), og han ville selv have
været inkluderet i dette du (= man), i
stedet for at han nu (som jeg over for
du) er inkluderet i det vi alle, som optræder i vers 2. Salmeverset bliver meningsløst, hvis man tror, at du betyder
'man' om en eller anden eller nogle i almindelighed; og det samme gælder den
brug af du i tiltale til et menneske, som
findes i mange salmer.
Og for nu at blive ved salmesproget
som illustrationsmateriale, fordi v i her
har den gamle brug af du og man: M a n
kan godt bruge ordet man i en salme,
selv om det sker forholdsvis sjældent,
for salmer er som oftest meget personligt orienterede digte med jeg, du, vi, I
om kristne mennesker; når man i salmer
bruger ordet man, er det ubestemt og
kan omfatte både jeg, du, vi, I og alle de
andre. Man siger, livet har bange kår
hedder en salme (DdS nr. 22); her er
man brugt om folk i almindelighed. E n
anden salme begynder således: Det ko-

ster megen kamp og strid I en himmelsindet kristen at forblive ... og har man
(du og jeg og alle andre) en og anden
kamp forbi / der følger ti (DdS nr. 576),
og der er en anden salme af Brorson
(DdS nr. 577), hvor der spilles på hele
det brede, ubestemte betydningsindhold
i man: Det koster mer, end man fra først
betænker / at være tro i det, som Gud os
skænker / i ærlighedens første kraft at
stå I til man os ser fra kampens plads at
gå. Hvis man forsøger sig med du i stedet for man, bliver dette vers meningsløst: os i 2. og 4. linje viser, at man i 1.
linje omfatter vi, dvs. både du og jeg, og
man i 4. linje kan ikke erstattes af du eller vi, men betyder 'de andre'; betydningssammenhængen i de følgende tre
vers viser et lignende spil på betydningselementer (jeg-du, vi, alle mennesker) i det ubestemte man, indtil salmen
slutter som et jeg-digt i de to sidste vers,
en udvikling fra det almene til det personlige, som for øvrigt er karakteristisk
for flere Brorson-salmer (se fx også /
denne søde juletid bør man sig ret fornøje, DdS nr. 90).
Erik Hansen kunne godt have fundet
et eksempel på, at du tilsyneladende er
brugt i betydningen 'man' hos en ældre
skribent, nemlig Holberg, hvor jeg dog
tror, at ordet du i teksternes fiktionssammenhæng har stilistisk karakter (se i
øvrigt de få eksempler på, at du hos
Holberg skulle betyde 'man', i Holbergordbogen og Den store danske Ordbog).
Holbergs brug af du (og man) illustreres
fx af følgende replik fra Barselstuen
(11.12): »alting stiger, v i l du have et
stykke Flesk, v i l du have Smør, v i l du
have Ost... saa kand mand ikke veje det
op med Penge«; skiftet til man i den sidste sætning viser, at han skelner mellem
du og man; du indgår i aktualiserende
replikker til et du, man i den almene
konstatering, som omfatter du og jeg og
alle de andre.

Den holbergske brug af du har ikke
noget at gøre med den moderne brug af
ordet du i alle mulige og umulige sammenhænge (en umulig sammenhæng er
fx, at en pige siger til en mand: »hvis du
er gravid, skal du ikke ryge« og får et
forvirret »jamen det er jeg ikke« som
svarreaktion !). Denne moderne brug af
du skyldes måske nok en vis engelsk
påvirkning (fra you), men den har sin
forudsætning i overgangen til det almindelige dutteri i dansk, som tager fart
omkring og efter 1970, for ellers havde
påvirkningen fra engelsk ikke været
mulig. Det ubestemte du er først dukket
op i det danske sprog inden for de sidste
to årtier, især i talesproget (jf. Nye Ord
i Dansk, 1984); brugen af det er taget til
i takt med lidt for meget snakkeri i radio
og fjernsyn, hvor man nu nærmest kan
sige du til alle, hvad der er en forudsætning for brugen af du i betydningen
'man', og desværre får denne brug af du
ofte karakter af et »Jeg skal nok bestemme, hvad du skal føle, gøre eller
mene«, fordi den, der tales til, tror, at du
betyder 'du' i situationer, hvor der menes 'man'. Talemåden »man skal lære,
så længe man lever«, som indeholder en
almengyldig sandhed, bliver fx let opfattet som personligt bebrejdende, hvis
man indsætter du i stedet for man, når
tilhøreren så tror, at du betyder 'du'.
Ole Togeby er vist den, der har været
nærmest inde på det betydningsmæssige i forholdet og forskellen mellem du
i betydningen 'man' og du som 2. person, uden dog at føre tankegangen klart
igennem, for det moderne du er ikke
fiktivt, som han tror (Mål & Mæle 12.
årg. nr. 1 dec, 1987). Forholdet må efter
min mening være det, at du, brugt om en
fiktiv person i prosa og poesi, er 'du' (2.
persons personlige pronomen i sg.); det
samme gælder du i tiltale i salmer, og l i geledes den højtidelige brug af tiltaledu i kirke- og bibelsprog, fx i formule13

ringerne af De ti Bud; det er et du, som
den, det henvender sig til, kan og skal
identificere sig med (jeg ser her bort fra
det højtidelige du, som er udtryk for
menneskets henvendelse til Gud, Kristus og Helligånden). Ordet man derimod er ubestemt og kan dels betyde 'en
eller anden person eller flere personer i
almindelighed, nogle', dels 'folk, de andre', men man kan også omfatte jeg, vi
og eventuelt, men ikke nødvendigvis
du; i visse dialekter fx kan man også af
beskedenhed bruge man (i sjællandsk)
eller en (i jysk) om sig selv, 'jeg'.
Man i betydningen 'folk', fx i forbindelsen man siger, at osv., kan ikke erstattes af du, heller ikke det beskedne
man (en) i betydningen 'jeg'. Den betydning af man, som (mis)brugen af du
som ubestemt pronomen erstatter, er det
ubestemte man i betydningen 'nogle
mennesker', ' v i ' , omfattende 'jeg' og
eventuelt også 'du'; det er her forståelsesvanskelighederne opstår: er du ubestemt, eller betyder det kun 'du'? Man
føler sig usikker. Og når så dertil kommer, at du i visse sammenhænge er
kønsspecifikt, går det helt galt. Det problem opstår ikke, hvis man bruger det
ubestemte man, som tillader flere tolkninger, alt efter sammenhængen, fordi
dets betydningsspektrum er så bredt.
Ved at bruge du i stedet for man har man
tillagt du en ny betydning; den er ubestemt, og den kan være både sg. og pi.:
'en eller anden, nogle andre i almindelighed' ('jeg', ' v i ' , og evt. også 'du').
Med hensyn til oprindelsen endnu
følgende: da brugen af du = 'man' forudsætter, at man er dus med den person,
man taler med, kunne den muligvis fra
begyndelsen til en vis grad være socialt
betinget, fordi du som tiltaleord har
været mere udbredt i visse sociale klasser end i andre, fx blandt befolkningen
på landet eller arbejderne i byerne, men
det er ikke mit indtryk og da slet ikke
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blandt dialekttalende på landet. Dette
nye du er muligvis endnu nok aldersbetinget, for der er trods alt dutteri stadig
visse (ældre) aldersgrupper, der bruger
De som tiltaleord, hvad der umuliggør
brugen af det ubestemte du. Efter min
erfaring er brugen af du i stedet for man
muligvis lidt mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd, men jeg har ingen
statistik over det; jeg nægter at tro, at
det skyldes feminismen, fordi man minder om mand (hvad det da også er oprindelig), men man kan jo aldrig vide!
Når brugen af det ubestemte du kan
virke nedladende og påtrængende, skyldes det nok, at den bevirker, at et alment
udsagn opfattes om noget, der gælder
ens person, fx man (dvs. ' v i ' , 'alle')
skal passe godt på børnene i trafikken,
der bliver til du skal passe godt på børnene i trafikken, hvad der jo kan opfattes som en beskyldning for ikke at gøre
det.
V i gør sproget uklart ved at tillægge
du en ny uklar, ubestemt betydning; og
vi gør sproget fattigere ved at udrydde
man, som Erik Hansen så rigtigt mener
(også i bogen D a lo hun så hjerteligt
(1989) s. 54), og tendensen til at udrydde man er stærk; den har bl.a. også
gjort sig gældende i den nye bibeloversættelse, hvor man i Det nye Testamente flere steder har erstattet den ældre oversættelses man med de, folk, nogen eller har omskrevet fx har man lov
til med er det tilladt eller har omskrevet
en aktiv konstruktion med man som
subjekt til en passiv konstruktion {det
kræves olgn.); man har dog ikke fjernet
ordet man helt, og nogle af de steder,
hvor oversættelsen er ændret, ser det ud
til at skyldes hensynet til den græske
grundtekst.
Dansk bliver fattigere, hvis v i udrydder man, men det gør det også, hvis v i
ikke lærer andre stilarter at kende end
moderne snakkesprog. Op til ca. 1970

skelnedes nøje mellem du og man, også
i avis- og reklamesprog; nu er der
mange, der er sprogligt handikappede,
hvis de ikke ved, hvad man betyder, og
hvis de, med misforståelse til følge, bruger du som ubestemt pronomen i betydningen 'man'.
PS: I artiklen 68'er klicheer (Mål &
Mæle 16. årg. nr. 1 (1993) s. 19) får forfatteren placeret det ubestemte du (som
erstatning for man) i 68'er-sproget,
hvor han betragter det som et direkte
appellerende du, der viderefører du i fx

Facitliste til Sprogviden
1. Der er stød i Brahms, Handel og Schubert. Udenlandske navne på personer og
steder som har spillet en vigtig rolle i danskernes bevidsthed, hædres med ren dansk
udtale.
2. Det er såmænd en fordanskning af
cakes, altså 'kager'.
3. Det skal være kigge ud ad vinduet. Reglen er at ad bruges om bevægelse gennem
en åbning elier en passage:
ud ad havelågen, ind ad Amagerbrogade, op ad stigen.
Af brages om bevægelse ud af et rum eller
område:
op af lommen, ud af sengen, af vejen!
4. Den nye betydning er 'skænderi', 'heftig
debat'. Den er først med i Nudansk Ordbog
fra 1986. Den gamle betydning er 'nedrakning af en ikke tilstedeværende'. At rive
ned på en betyder 'kritisere hårdt'.
5. Nej, kun gjaldt

De ti Bud, hvorefter det skulle være et
du, som har været brugt i århundreder,
som han skriver. Men det er ikke rigtigt.
68'erne betragter sikkert selv deres du
som vældig appellerende, men det er i
virkeligheden ret pågående og selvdominerende. Og det er absolut forskelligt
fra du som tiltaleord i det religiøse
sprog og kan derfor ikke påstås at have
været bragt i århundreder. Ords betydning afhænger nu engang af den (sproglige og ikke-sproglige) kontekst, hvori
de brages.
Marie Bjerrum, f 1920
lektor, dr. phil.

