19. årgang, augyst 199©

De vertikalt udfordrede
H v i s det er n e d s æ t t e n d e at kalde mennesker
under m i d d e l h ø j d e for små eller ikke særlig
høje, så kan man i stedet kalde dem vertikalt
udfordrede.
E n indsats for i k k e - n e d s æ t t e n d e
betegnelser o m undertrykte minoriteter kaldes
'politisk korrekthed' i U S A . L æ s O l e Togebys
beretning fra Kansas
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Ordblindhed kan forudsiges
Igen er M å l & M æ l e først m e d ny v i d e n o m
sprog og l æ s n i n g . H e r er de første resultater fra
en dansk u n d e r s ø g e l s e af tidlige tegn p å ordblindhed. L æ s
side 16

Næsten helt alene
E r der noget galt med udtrykket en af de
eneste? Det mener professor L a r s B r i n k og
begrunder det med, at de eneste er så s t æ r k t et
udtryk, at det i k k e samtidig k a n t r æ k k e s i den
anden retning m e d en af
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en Conclusion vil ialfald vistnok være tilstrækkelig begrundet, at der er et
ikke ringe Arbeide at gjøre
for at føre vort Sprog tilbage til en tidligere anerkendt Lovbundethed og for
yderligere at rense det for
Synder imod Grammatiken,
som tillige ere Synder imod
Logiken og det Tankerigtige.
Carl Bille,
(1828-98)
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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 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:
Mål & Mæle,
Pernille Frost
C/o Københavns Universitet
Njalsgade 80, 2300 København S
og mærk kuverten Sprogliphecler.

? Tryk
Hvor lægger vi snart tryk på fremmedord? Fx autonom, intern, national, ekstern, teknokratisk osv. Alle [disse] ord
samt adskillige andre bliver udtalt med
tryk på første stavelse i tv-radio. Er
der lovhjemmel, retskrivningsordbog
for dette? Udtalen støder mig!
Med venlig hilsen,
Jørgen Holst
Hvidovre
P.S. Mål & Mæle er et lækkért blad.
Jeg bétaler det med glædé!
! I dansk og de andre germanske sprog
er det hovedreglen at trykket ligger på
ordets første stavelse. Det er den ene
grand til at mange fremmedord får deres tryk dér, skønt de ikke har det i oprindelsessproget:
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individuel, kontekst, inkassere, unfair,
desillusioneret osv.
Den anden grund er at mange ord
optræder i et modsætningspar; derfor
fremhæver man første stavelse ved at
flytte trykket. I nogle tilfælde er dette
blevet helt igennem anerkendt sprogbrug:
subjektiv/objektiv, direkte/indirekte.
I andre tilfælde er der stadig flere
muligheder for placeringen af trykket:
ekstern/intern, monolog/dialog, aktion/reaktion,
national/international,
centimeter/millimeter.
V i anerkender altså alle en del tryk
som er forkerte, dvs. ikke stemmer
med trykket i det långivende sprog:
professionel, discount, sherif, antedatere, rationel, dekorativ.
De eneste officielt autoriserede
sprogregler er dem der fremgår af Retskrivningsordbogen - og den giver sig
jo ikke af med tryk og udtale, A l t andet
må v i se at blive enige om uden officielle regler, og det bliver v i også, nogenlunde da.

? Igen på herrens mark
Især politikere synes at bruge udtrykket "på Herrens Mark". Hvor stammer
udtrykket fra og hvad betyder det
egentlig? Det er ikke omtalt i O D S eller forskellige andre opslagsværker jeg
har kunnet finde frem til - heller ikke i
bibelske leksika. I Vogel-Jørgensens
»Bevingede Ord« står, at oprindelsen
er ukendt, men intet om hvad det betyder.

For mig betyder det »at være på
Herrens Mark« noget i retning af, at
man i en bestemt situation ikke ved
hvad man skal gøre. A t man - for nu at
bruge et folkeligt udtryk - er på skideren. Kan I hjælpe mig med en mere
grundig analyse af udtrykket?
Stig Bryde Andersen
Brovst
! Der findes masser af forklaringer på
hvad udtrykket på Herrens mark kommer af (jf. Sprogligheder i Mål &
Mæle 17. årg., nr. 2), men ikke én der
virker overbevisende. Derimod kan
man godt sige hvad udtrykket betyder,
nemlig 'på bar bund' eller 'ude af
stand til at løse et problem'. Man kan
også møde udtrykket i betydningen
'være på et område hvor ingen regler
gælder (endnu)'.
^
? Skårlægge og for så vidt
Tak for sidste som sædvanlig fornøjelige nummer af jeres fine tidsskrift!
Først til Erik Hansen om skårlægning: Det er sandelig et almindeligt
fænomen på landet i dag; det findes
nemlig både som verbum, som nævnt i
tidsskriftet, og som substantiv: en
skårlægger. I vore dage udføres øvelsen nemlig ikke med le mere. »En
skårlægger« kunne vel så indlysende
bruges om ham, der går i byen og nedlægger skår!
Ovennævnte betragtninger minder
mig om en populær grønthøster, vistnok fra Taarup Maskinfabrik, der i min
barndom blev kaldt en Philipshave efter daværende finansminister Kjeld
Philip, fordi den barberede (græsmarken) tæt. Så kom der en ny finansminister, og så blev maskinen kaldt en
Kampmann, »fordi den tager alt«, som
bønderne sagde. (Muligvis var rækkefølgen omvendt - jeg er håbløs til poli-

tik). Jeg skriver egentlig til jer, fordi
længere tids nærkontakt med et advokatkontor har gjort mig helt allergisk
over for vendingen »forsåvidt«, ofte
set i tre ord »for så vidt«. Så vidt jeg
kan se, benyttes denne ofte i stedet for
»hvad«: »Forsåvidt angår bemærkningerne hertil...«, men også ofte i stedet
for »hvis«: »Forsåvidt de kan anerkende denne udlægning, bedes De...«.
Hvad er dog det for en rædsom konstruktion? Kan I hjælpe?
Anne Marie Kølgaard
København
! Det væmmelige udtryk for så vidt
synes at have to funktioner i moderne
forretnings- og administrationsprosa.
(1) Det bruges som et signal for at
man går over til et nyt emne eller et
nyt punkt i fremstillingen: »Varen leveres på købers adresse. For så vidt angår betalingen, skal den finde sted i
danske kroner«. Man ville nok aldrig
skrive: »Varen betales senest en måned
efter leveringen. For så vidt angår betalingen, skal den finde sted i danske
kroner« - for her er der ikke tale om et
nyt punkt i fremstillingen.
(2) For så vidt bruges i betydningen
'under forudsætning a f eller 'hvis .
M e n det der kommer efter for så vidt
skal vistnok være noget som mennesker har indflydelse på: »Arbejdet
påbegyndes 1. marts, for så vidt finansieringen er bragt i orden«. Umuligt eller i hvert fald dårligere: »Arbejdet
påbegyndes 1. marts, for så vidt frosten
er gået af jorden«.
^
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? Det du(e)r
Blot et simpelt Spørgsmaal: Findes der
nogle Retsningslinier for, hvornaar
Verber, der ender paa en enkelt Vokal i
. Navnemaade, skal have et e med i
Nutid:
3

at ro
at ri
at du

jeg ror
jeg rir
jeg duer

Nudansk Ordbog giver ikke Eksempler
paa Nutidsformen hos alle disse Ord.
Else Jensen
Nors Kirkeby
! Ja, det er der regler for, og de står i
Retskrivningsordbogen side 558-60.
Det er kun verber som ender på -i,
-u og -y der kan have have et e i nutids- og navneformen:
jeg ri(e)r
det du(e)r ikke
forny(e)r I lånet?
gidslerne må befri(e)s
lånet forny(e)s senest den første

Jørgen O. Jørgensen
Lyngby
! Det er nok rigtigt at Frederiksberg
ville have været et bedre rimord, da
-berg formentlig næsten af alle udtales
med kort vokal. M e n udtalen af vejr
med kort vokal er absolut almindeligere end med lang vokal, se bare efter i
Den store Danske Udtaleordbog side
1500 og 1576-77.
F

EH
? Bogstavnavne med og uden stød
I sidste nummer af Mål & Mæle slutter
facitlisten til bagsidens 10 spørgsmål
med en rettelse af to fejl i det foregående nummers facitliste •- og et »Vi
beklager!«
I blir vist nødt til at »beklage« én
gang til. For der er igen to fejl i facitlisten. Den ene er nu bare en uskadelig
tyrkfejl. Den anden er værre. Det drejer sig om svaret på spørgsmål nr. 1:
Hvilke af de bogstavnavne der ikke har
stød, kunne godt ha det? Her nævnes
bogstaverne j, /, m og n - og også r,
som hvis det havde stød, »ville rime på
vejr«.
Men bogstavnavnet r rimer jo kun
på vejr hvis det udtales som trænavnet
ær - og som imperativ (bydemåde) af
ære (Ær din fader og din moder! - som
Moses kunne ha sagt hvis han hade talt
dansk). Derfor ville Frederiksberg
være et bedre rimord, for her er det r'et
der har stød, og ikke - som i vejr - vokalen æ.
4

Og hvis v i lader bogstavnavnet r
rime på vejr, så har v i yderligere fire
bogstavnavne der godt kunne ha s t ø d : /
ville rime på chef, s på hæs, x på ægs
(fx hviden udgør ca. 64 % af et ægs
indhold), og z ville rime på klædt (hun
var klædt i rød silke).
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Politisk korrekthed i USA

Da min kone og jeg var på et museum i
Kansas City, sagde guiden som viste os
og en større gruppe mennesker noget
der lå på gulvet: »De vertikalt udfordrede (vertically challenged) bør stå
forrest, så de bedre kan se«. Og der var
ingen der lo eller smilede medviderisk.
M i n kone, som ikke er særlig høj, kom
så frem i forreste række; det var det der
var meningen.
Dette fænomen kaldes politisk korrekthed; det er politisk ukorrekt at bruge
sprog og betegnelser om andre mennesker som de omtalte kan føle sig stødte
eller fornærmede over. Det er en del af
det multikulturelle samfund at v i alle
kan være her, uden at blive forulempet
af andres omtale. Og de korte mennesker føler det åbenbart som en fornærmelse af blive kaldt små, og derfor har
man fundet på udtrykket vertikalt udfordret, som skal virke mindre stødende.
Politisk korrekthed drejer sig næsten
kun om omtalen af grupper af personer;
det er altså et meget snævrere begreb
end begrebet 'eufemisme', som er en
omskrivning til et mindre stærkt udtryk
af noget man ikke v i l nævne med dets
rette navn, fx når man siger Han gik
bort eller sov hen i stedet for Han døde.
Politisk korrekthed er først og fremmest et amerikansk fænomen, og det
bruges så meget at det må have en forkortelse: P C — og det betyder ikke en
personal computer. Det skyldes nok at
den amerikanske befolkning er sammensat af så mange forskellige folkeslag; de har brug for at tale om befolkningsgrupper i et omfang som v i slet

ikke har i vores forholdsvis homogene
befolkning i Danmark.
Og når det først har været diskuteret i
offentligheden hvad man skal kalde indianerne, de sorte, folk af latinamerikansk afstamning, så er det naturligt
også at overveje hvordan man taler om
de små, de homoseksuelle, de religiøse
af forskellig tro, dværgene og kvinderne. Så 'politisk korrekthed' kan defineres som regler for hvorledes man skal
omtale grupper af personer på korrekt,
dvs. ikke stødende eller fornærmende
måde.

Politisk parodi
Politisk korrekthed er i Danmark nok
bedst kendt fra James Garners Politi cally Correct Bedtime Stories, hvor velkendte eventyr er skrevet om som forfatteren kunne tænke sig at de politisk
korrekte ville gøre det hvis de ville
rense dem for racisme, sexisme og
stærke udtryk. Der er ingen der i fuldt
alvor har prøvet at skrive eventyrene
om på denne måde, og hensigten for
forfatteren er ikke at gøre eventyrene
politisk korrekte, men at gøre grin med
dem der kritiserer det politisk ukorrekte.
Når man læser om politisk korrekthed i aviserne og den offentlige debat,
er det altid med groteske og underholdende eksempler som gravitationally
challenged (vægtmæssigt udfordret) for
fed, womenu i stedet for det sexistiske
men-u, waitperson eller waitron i stedet
for waiter eller waitress, differently
hirsute (anderledes behåret) for skaldet,
custody suite (forvaringssuite) for
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fængselcelle, chemically inconvenienced (kemisk forstyrret) for spiritus- eller narkotikapåvirket,
alternative dentation (alternativt tandsæt) for gebis, involuntarily domiciled (ufrivilligt bosat)
for hjemløs, vocally challenged (vokalt
udfordret) for stum, terminologicai inexactitude (terminologisk unøjagtighed) for løgn, sex worker (sexarbejder)
for prostitueret.
Der er bare det ærgerlige ved alle
disse eksempler, at de aldrig har været
foreslået i fuldt alvor af nogen som
helst. De stammer alle fra en satirisk og
absolut humoristisk ment bog, Henry
Beard and Christopher Cerf: Official
Politically Correct Dictionary and
Handbook. Disse eksempler er overhovedet ikke alvorligt ment, og jeg v i l
ikke diskutere dem yderligere her.
Alene titlen røber at det ikke er alvor.
Folk der af oprigtig overbevisning og
respekt for minoriteterne prøver at bekæmpe det politisk ukorrekte, finder givetvis udtrykket politisk korrekt politisk
ukorrekt. De fleste eksempler på politisk korrekthed som man hører om i
Danmark, er således faktisk ikke eksempler på politisk korrekthed, men
parodier på politisk korrekthed, parodier der har det formål at gøre det politisk ukorrekte acceptabelt.

Fornærmende sprog
I de alvorligt mente vejledninger om
den slags hedder fænomenet noget andet end politisk korrekthed; det hedder
at man skal have flerkulturel opmærksomhed og undgå fordomsfuld, stødende og fornærmende sprogbrug. Her
er et par eksempler: Rosalie Maggio:
Dictionary of Bias-Free Usage, og The
Office of Minority Affairs, University
of Kansas: Harmony - a handbook for
multicultural awareness. I de amerikanske ordbøger, fx The American
Heritage Dictionary of the English
6

Language, hvor fx ordet spir defineres
således: »spic also spick (spik) norm,
offensive slang. Used as a disparaging
term for a Hispanic person« bruges kategorien offensive (stødende, fornærmende) til at karakterisere et ords stil valeur. Det findes vist ikke i danske ordbøger, her kan ord være vulgære eller
overførte, men ikke stødende.
Og det disse og andre bøger beskriver, er problemet om hvad det velmenende flertal skal kalde medlemmerne
af forskellige mindretal, så det ikke virker stødende og undertrykkende på
dem. Her kommer nu en række rigtige
og alvorligt mente eksempler: Man bør
sige African American eller Black og
ikke Afro American eller negro, og slet
ikke nigger. M a n bør sige Nat i ve American eller American Ind i an, og hverken
bidian eller Red Indian. M a n bør sige
Hispanic eller Hispanic American og
ikke Latino og Latina eller Chicano og
Chicana og slet ikke Spick. M a n bør
sige inuit og ikke eskimo.
Man kan godt bruge ordene gay og
lesbian, og også hornosexuals som
modsætning til heterosexuals, men ikke
fag for en bøsse. Dog bruges adjektivet
gay ofte om både mandlige og kvindelige homosexuelle, mens substantivet
brugt om en enkelt mand kan være stødende og fornærmende, Man bør sige
Moslem eller Moslim og ikke Muhammedan. Man bør sige mentally retarded
og ikke cretin, moron, stupid eller idiotic.
Man bør sige chair og ikke chairman, for det sidste udelukker at det
kunne være en kvinde. Man bør ikke
bruge mankind når der findes gode ord
som people, humanity human beings,
society og civilization, som alle inkluderer kvinder. Matthew 4:4 kan sagtens
forandres fra Not on bread alone is a
man to live til One does not live by
bread alone. M a n bør ikke kalde andre
?

mennesker for chicks, broads eller girls,
i det mindste ikke i en professionel sammenhæng, for det er ikke respektfuldt.
M a n bør brage Ms i stedet for Miss eller
Mis for så fokuserer man ikke på kvinders ægteskabelige stilling, lige som
man ikke markerer det for mænd.
Fornærmelsens l o g i k
Der er den underlige logik i dette at hvis
de om- og tiltalte føler sig fornærmede
ved et bestemt ord, så tæller det som en
fornærmelse at bruge det. For en dansker som mig, der aldrig før har hørt (eller i det mindste aldrig forstået) ord som
Spick og fag er det lidt svært at forstå
hvorfor de er mere fornærmende end
Hispanic og gay, men det er en kendsgerning at de er det - hvis man ved det.
Hvis man spørger folk hvorfor det er
sådan, ved de det sjældent, men de er
ikke i tvivl om hvad der er fornærmende, og hvad der ikke er det.
Det er faktisk også meget svært at
finde ud af hvor ofte amerikanere faktisk bruger den slags ord, som de altså
ikke bør bruge. For mange tv-kanaler
har indført den form for censur, at hvis
der i et interview med et ægte almindeligt menneske skulle komme et bandeord eller et politisk ukorrekt ord, erstattes lyden med en biplyd, således at man
ikke kan høre ordet. V i kan høre at det
ikke er ualmindeligt, specielt i interviewer med sportsfolk, at der slipper et
grimt ord med, men v i får aldrig at høre
hvad det er for et.

Fornærmelsens glemte
oprindelse
M a n må antage at der er en større begivenhed, eller en historisk situation
hvorfra de stødende ord har fået deres
fornærmende virkning. F x har ordet
nigger vel fået sin fornærmende medbetydning fordi det blev brugt i slavetiden
og af folk fra K u Klux Klan i forbin-

delse med andre og meget værre former
for nedværdigende og ydmygende behandling af sorte,
Eller man kan forestille sig at det ene
ords etymologi er mere flatterende end
det andets. Fx kommer eskimo fra et
fransk ord der efterligner et inuit-ord
der betyder 'den er æder råt kød', mens
ordet inuit er inuit-sprogets ord for
'menneskene'. Men hvis vi prøver at
finde årsagen til at andre betegnelser
virker fornærmende, får vi ikke noget
klart svar.
Hvorfor kan fx ordet fag ikke bruges,
mens ordet gay er det rigtigste ord at
bruge om en bøsse ? Man kender ganske
simpelt ikke oprindelsen til ordet gay,
men det betyder i alle tilfælde også
'munter'. Ordet fag kommer ifølge ordbøgerne af ordet fag(g)ot, som også er
nedsættende om en homosexuel mand.
Fagot betyder egentlig 'bundt', 'knippe', 'klump', 'gammel kone' (og det er
fra det tilsvarende italienske ord, vi har
ordet fagot, som er et træblæseinstrument bestående af to sammenlagte rør,
der minder om sammenbundne grene).
Det fornærmende er så måske at man
kalder en mand for en gammel kone,
fordi han er homosexuel.
Der findes dog også et andet ord fag,
som betyder 'en elev på en engelsk public school som udfører tjenester for elever i de højere klasser'. Det er måske
snarere på grund af denne association til
den ydmygende behandling med homosexuelle undertoner som mindre drenge
måtte igennem på de engelske drengeskoler, at ordet fag er så fornærmende?
Hvorfor v i l de selv kaldes Moslems
og ikke Muhammedans? Etymologisk
kommer Moslem og Moslim af et arabisk ord der betyder 'den der underkaster sig', nemlig Gud, et ord som også
ordet Islam kommer af, og det betyder
så 'underkastelse'. OrdetMuhammedan
er afledt af Muhammed, som er den pro7

fet hvis lære medlemmer af denne trosretning følger. M a n får ikke antydningen af et svar på hvorfor det sidste opfattes som fornærmende, mens det
første er det eneste rigtige.
M a n m å antage at der ligger en historie bag når fx en betegnelse som Afro
American ikke længere kan bruges,
men der er ingen som jeg har spurgt, der
kendte den.
Det ser således ud til at de om- og tiltalte grupper føler sig voldsomt fornærmede af bestemte ord, men ikke husker
hvorfor ordene er fornærmende. Det er
dog ikke nogen hindring for at de har et
retfærdigt ønske om at bestemme over
deres eget navn.

Folkenes selvbestemmelsesret
For mange folkeslag gælder det ellers at
de ikke selv har valgt deres navn; det er
deres naboer der har givet dem eller deres land navne. Norge betyder fx 'nordvejen'; og det var landet jo ikke for beboerne selv, men nok for dem der kom
sydfra. Deutsch og tysk som stammer
fra det samme fælles ord, betyder 'dem
der taler det tydelige, forståelige sprog',
og det kan godt være deres eget navn
om sig selv, mens german sandsynligvis
betyder 'naboerne', og allemand er oprindelig navnet på en tysk folkestamme.
Navnet England kommer fra Angel i
Slesvig, der betyder 'landet med vinklen' (ankel). Amerika er opkaldt efter
den italienske søfarende Amerigo Vespucci. M a n ved ikke hvad daner og
sveer (svenskere) betyder.
Forøvrigt betyder ordet Danish i
U S A ganske simpelt 'wienerbrød', forkortet fra Danish pastry; så når v i på
folks spørgsmål fx i et supermaked svarer 'at v i er Danish, må de altid tænke
sig om, og spørger så interesseret om
det også er et land og et sprog. Og v i
svarer at det i virkeligheden er en by i
Østrig.
8

Politisk korrekthed drejer sig dog
egentlig slet ikke o ni nationalitetsbetegnelser, som jo er betegnelsen for den levende majoritet i et tand. Ikke-nedsættende sprog handler om hvorledes majoriteten af amerikanere taler om
medlemmer af en eller anden minoritetsgruppes særtryk. Det drejer sig altså
ikke om Asians, som er indbyggere fra
et land i Asien, men om amerikanere
med asiatiske forældre, som derfor hedder Asian Americans.
Og man forstår jo godt at dem vi kalder indianere, ikke vil hedde det samme
som dem vi kalder indere, nemlig indlåns; de v i l bestemme deres navn selv.
Der er imidlertid to fælder indbygget i
imødekommelsen af dette ønske om at
folkene skal bestemme deres navne
selv. For det første har alle indianerne
ikke et eget fælles ord for sig selv, som
inuit. De kan derfor ikke kalde sig det
som de selv kalder sig selv, for de hører
til en gruppe med mange stammer og
mange sprog.
For det andet gælder det for de fleste
af de betegnelser der er foreslået som
betegnelse for etnisk oprindelse, fx Native Americans, African
Americans,
Asian Americans, Hispanic Americans,
at de udstiller de etniske grupper som
afvigende fra det normale. Ved siden af
alle disse grupper har man jo de hvide
amerikanere med europæisk oprindelse,
og navnet på dem er i normalt sprog og
i medierne: Americans. I selve dette terminologisystem (som ikke er det officielle, men det brugte) ligger skellet mellem de egentlige og normale amerikanere, og så alle afvigerne.
Det gælder også betegnelsen Native
Americans. For alle mennesker ved at
enhver andengenerationsamerikaner er
native dvs. indfødt. Betegnelsen Native
American lyser langt væk af ydmygende behandling i fortiden: 'de primitive indfødte'. Jeg tror at indianerne står

sig ved at holde fast på American Indlåns, som jo så understreger at der findes
andre indianere end dem i USÅ. Det er
jo også helt klart noget andet end Indian
Americans, som er amerikanere af indisk afstamning.

E t undertrykt folk
har altid ret
I virkeligheden er hele problemet ikke
et sprogligt problem. Det opleves gennem sproget, men det er alene et socialt
problem og et politisk problem, nemlig
om hvem der bestemmer over andre,
bl.a. over sproget. Som sagt handler næsten al politisk korrekthed om hvordan
man om- og tiltaler medlemmer af minoritetsgrupper. Det er også en betingelse at det skal være en undertrykt
minoritetsgruppe.
Jeg har fx ikke set en eneste der har
ytret sig i debatten og hævdet at man
bør respektere retten for Jesu Kristi
kirke af sidste dages Hellige til at vælge
et ikke-fornærmende navn, og at man
bør kalde dem dette, i stedet for at kalde
dem mormoner. Grunden hertil er nok
at de ikke er undertrykte, selv om de er
en minoritet (på 4 millioner).
På den anden side skal minoriteten
også have en størrelse der berettiger den
til medlidenhed fra majoritetens mere
ansvarlige medlemmer. Hvilket ord vi
bruger om transvestitter, er ikke noget
der kan engagere de mange til debat.
Det skal også være en gruppe der er
stærk nok til at ville bestemme selv. De
skal have det undertrykte folks evige ret
til frihed, og de skal søge den ved at
skifte navn. M a n kan her lægge mærke
til at de skiftende betegnelser for mentally liandicapped, developmentally retarded, ikke betragtes som politisk korrekthed. Det er ikke gruppen selv der vil
ændre navnet for at hævde sig selv, men
velmenende behandlere og pårørende,
og det provokerer ikke nogen.

Sproglig manipulation
Hvis de der hævder at de altid har ret,
fordi de er et undertrykt folk, sel v er den
mest magtfulde gruppe på kamppladsen, opfatter man ikke fænomenet som
noget det velmenende flertal bør tage
hensyn til eller som politisk korrekthed,
men som manipulation og magtbrynde.
Det er således temmelig rystende at
politikerne i Serbien har fået hele verden til at hoppe på at kalde en gruppe af
indbyggerne i den af alle lande anerkendte stat Bosnien for de bosniske serbere (the Bosnian Serbs) i stedet for det
de selvfølgelig skulle hedde, nemlig de
serbiske bosniere. Derved ligger der i
det som siges i alle tv-aviserne i hele
verden, at der er ét folk, serberne, som
er blevet spredt ud på flere stater, og
som nu ønsker at bli ve forenet igen. Og
et undertrykt folk har jo altid ret.
Det som verdenssamfundet må tro
på, er at der ved Jugoslaviens opløsning
blev skabt en stat som hedder Bosnien,
hvis indbyggere alle er bosniere. De har
så, som amerikanerne, flere forskellige
etniske oprindelser, som kan betegnes
serbiske bosniere, kroatiske bosniere,
og muslimske bosniere (selv om muslimsk jo ikke er en etnisk, men en religiøs betegnelse). Ved ikke at gennemskue denne politiske korrekthed fra serbernes side, støtter alle verdens medier
dem faktisk, og svigter den bosniske
stat.

Hensynsløse magtmidler
I universitetsverdenen har den politiske
korrekthed udviklet sig til et effektivt
og meget ødelæggende magtmiddel i
skruppelløse menneskers hænder. Her
på Kansas Universitet har jeg talt med
en professor i antropologi, som havde
opgivet at inddrage teorier om evolution i sin undervisning. Grunden er den
at det efter pression fra en gruppe på
universitetet, i alsidighedens og mang9

folciigliedens hellige navn er blevet forordnet at evolutionsteorien ikke må stå
alene i universitetsundervisningen. Der
findes jo andre opfattelser end evolutionsteorien af hvorledes mennesket er
opstået, nemlig teorier om 'skabelse'
(creation).
Det regnes af tilhængerne af 'skabelse' som en videnskab at besklive at
himlen og jorden og menneskene som
beskrevet i Biblen blev skabt af guden
for 10.000 år siden. Det problem at der
faktisk her i Kansas er fundet skeletter
af dinosaurer, der er meget ældre, klarer
tilhængerne af teorien om skabelse ved
at påstå at guden, som en uærlig antikvitetshandler, for 10.000 år siden skabte
en ny verden med nedgravede skeletter
der ser 100 millioner år gamle ud, blot
for at opretholde illusionen om at verden var meget gammel. Tilhængere af
skabelsesteorien har hævdet at de har
det undertrykte folks ret til at læren om
'skabelse' skal sidestilles med evolutionslæren. Professoren jeg talte med,
havde efter flere klager over undervisningen opgivet at undervise i evolution.
Så det er ikke længere en del af antropologien.
I det amerikanske undervisningssystem findes der ikke censorer ved eksamen. Det betyder at fedteri og nepotisme er en nærliggende mulighed alle
steder. M e n det betyder også at det
modsatte: anklager om politisk ukorrekthed er et meget udbredt fænomen.
Studenter, der ikke består eksamen, eller som får for lave karakterer, kan altid
indsende en klage bag om eksaminatorens (lærerens) ryg til universitets ledelse, og anklage ham eller hende for
politisk ukorrekthed; de skal blot tilhøre
en undertrykt gruppe, de kan være sorte,
indianere, pakistanere, kvinder eller
vertikalt udfordrede.
Og dette er ikke en parodi, den ene
lærer efter den anden som jeg har talt
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med, har haft sådanne anklager, og stu denterne får ikke helt sjældent ret.
Et eksempel: E n professor i litteratur
lod under et kursus i verdenslitteratur
sine studenter læse noget litteratur af
caribiske forfattere. I denne litteratur
beskrives nedværdigende behandling af
caribiske kvinder. Efter eksamen anklagede nogle kvindelige studenter den
mandlige lærer for sexual harassment
(seksuel chikane) - og universitetets ledelse gav dem ret. Eksamen måtte gå
om. A l l e universitets lærere har den
slags historier - ikke bare som de har
hørt om, men som de selv har oplevet.
Under disse vilkår forstår man godt at
det er nødvendigt at lave grin med politisk korrekthed. V i må virkelig håbe at
det ikke er noget I får i samme omfang
i Danmark.
TogebyJ. 1947
professor i dansk sprog
Århus Universitet
p.t. University of Kansas

Dansk Grammatik
/ Skrift og Tale

»En fuldstændig liste over de Sprogfejl,
som begaaes saavel i den mundtlige
Tale som i Skriftsproget, vil det neppe
lykkes Nogen at levere, blandt Andet af
den Grund, at om man ogsaa kunde opdage alle Andres Feil, vilde man dog
vanskeligere komme til Kundskab om
dem, som man selv begaar.«
I. L. Heiberg
Et correct, tankerigtigt Sprog er af stor
Betydning for et Folks hele aandelige
Udvikling. Naar der gjennem en rig og
mangesidig Litteratur, ved talrige Forfatteres samvirkende Bestræbelser er
nået frem til et høit Standpunkt i denne
Retning, skylder Folket sig selv ikke at
lade dette Resultat forspildes, ikke ved
Magelighed og Ligegyldighed at fremkalde en Tilbagegang. Correcthed er
ikke det Samme som Pedanteri. Det levende Sprog, som lyder fra Læben og
flyder fra Pennen, skal ikke tvinges ind
i et kunstigt Snørliv, som hæmmer dets
Aande og lammer dets frie Bevægelser;
det må kunne røre sig frit, tilegne sig
nye Former og gjenoptage det Gamle,
halvt Forglemte, naar dette er sundt og
godt. Heller ikke bør der stilles ganske
de samme Fordringer til Tale og til
Skrift, der kan og skal indrømmes det
mundlige Ord en noget større Frihed,
tildeels ogsaa af den Grund, at det er
Banebryder for det Skrevne. M e n for
dem begge gjælder det, at de til enhver
Tid bør respectere Sprogets Aand og
Tænkningens Love, med andre Ord at
de maae underordne sig Sprogets
Grammatik.
M e n findes der da nogen dansk

Grammatik? Er Talen derom Andet end
et Paafund af de Lærde, som fra Latin
og Græsk vilkaarlig have overført et
Sæt af Regler til vort, fra hine døde
Sprog saa grundforskellige Maal ? Er
det Hele ikke Noget, som man kunstig
har »analyseret sig til«, uden at det har
virkelig Rod i Sproget? - Der er som
bekjendt en philologisk Skole, udrustet
med dygtige og talentfulde Talsmænd,
som forkynder denne Lære, og det er
formeentlig den yderste venstre Fløi af
denne Skole, som i den nyeste T i d har
aabnet et Felttog for den »phonetiske«
Behandling af Sprogene, et Philologiens Anarchi, som vilde omstyrte alle
grammatiske Love for at voldgive os til
de reent ydre Phænomeners brutale
Herredømme. M e n denne Retning udgjør dog vistnok endnu en forsvindende
Minoritet. Det langt overveiende Fleertal erkjender, at der ud af Sproget selv
lader sig deducere et Indbegreb af Regler, nogle nøie knyttede til dets Natur,
andre udviklede gjennem dets Benyttelse, der vel ikke have Naturlovenes
Ufravigelighed og Uforanderlighed, og
som vel paa mange Punkter kunne blive
noget svævende og usikkre, men hvis
Herredømme maa anerkjendes, hvis
Sproget ikke skal synke ned til et
Patois. Grammatik er ikke nogen udefra
dicteret Vilkaarlighed; den er Sprogets
egen, gjennem dets eget Arbejde
vundne Conseqvents og Tankerigtighed, den er Sprogets Logik. Den er en
Disciplin og kræver Disciplin, men til
Gjengjæld giver den Hold, Sikkerhed,
Klarhed, skjærper Tanken hos den, som
følger dens sproglige Udtryk, og letter
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Arbeidet for den, som atter gjennem
Udtrykket skal finde Tanken. Sproget er
ikke til for Grammatikens Skyld, men
Grammatiken for Sprogets. Det Samme
gj ækler jo imidlertid om de borgerlige
Love, der ere til for Samfundets og Individernes Skyld, men lige fuldt skulle
respecteres og overholdes. De Fleste erkjende dette Forhold og ere theoretisk
villige nok til at underordne sig det.
Naar de synde, er det ikke med Forsæt,
men enten af Uvidenhed eller af Skjødesløshed. Det er til dem, og ikke til
Sprogets Anarchister, at disse Bemærkninger henvendes.
Her følger et afsnit om verbernes flertaisformer. Bille argumenterer for at
man beholder dem i skriftsproget, men
accepterer at de er ved at forsvinde fra
talt sprog.
Der er en anden Bøining i vort Sprog,
som var slaaet aldeles fast i Skrift, og
som Talen endnu i visse Forbindelser
anerkjendes, men som vore moderne
Sprog- og Retskri vn i ngsreformatorer l i geledes søge at fortrænge. Det er det
»e«, som føies til Adjectiverne efter Genitiv, et possessivt eller demonstrativt
Pronomen eller den bestemte Artikel,
altsaa naar de »staae bestemt«, som de
gamle Grammatiker udtrykte sig. Det
hedder paa Dansk »Peters store Broder«, »min brune Frakke«, »hiin gamle
Mand«, »den grove Karl«, og dette »e«,
som er en virkelig grammatisk Bøining,
vil man ikke kunne faae Bugt med. Men
ligesaa sikkert hedder det »min nye
Hat«, »Jægerens frie Liv«, og det er kun
den radicale Forfølgelse af det saakaldte »stumme e«, som har forført til at
offre et »e«, der aldeles ikke er stumt.
Det maa indrømmes, at man ikke hører
det i alle Adjectiver, der endes paa en
Vocal (»den troe Hund«, »det blaae
Tørklæde«), men derfor har det lige
12

godt sin grammatiske Berettigelse og
bør skrives. Det Samme gj ækler om
Adjectivcrs Fleertal. Ingen betvivler, at
det hedder »store Mænd«, men man
lukker sit Øre tor, at det ogsaa hedder
»nye Skikke«, og man søger ligeledes
her at fortrænge dette forhadte Bogstav.
Det er en dobbelt grammatisk Synd at
skrive »Keiserens ny Klæder«; baade
fordi Adjeetivet skal være Fleertal, og
fordi det staaer efter en Genitiv, maa det
hedde »Keiserens nye Klæder«.
At Prædieatsordet, naar det er et A d jecti v, ogsaa i Kjøn og Tal skal rette sig
efter Subjectet, er en Regel, som A l l e
theoretisk anerkj ende, men som i Praxis
idelig overtrædes. Der er navnlig en vis
Tilbøielighed til at sløife vort lntetkjøns
bestemte Mærke, det tilføiede -t, ikke
blot hvor dette af Hensyn til Vellyden
nogenlunde kan forsvares (»det skal
være saa rask«, »Hunden er et bidsk
Dyr«), men ogsaa i mange andre T i l fælde, og især gaaer det ud over Adjectiver, som endes paa -ig. Er Prædieatsordet kommet lidt langt fra Subjectet,
glemmer man altfor let dettes Kjøn, og
man møder idelig Sætninger som
denne: »Folkethinget er igaar blevet
færdig med Finansloven.«
Her diskuterer Bille om man skal vælge
ental eller flertal af verberne i der-konstruktioner: der var(e) mange mennesker til stede.
[...] Men det er kun Uvidenhed eller
Skjødesløshed, som kan lede til at forvexle dette upersonlige »der« med det
relative Pronomen af samme Form, og
denne Feil, om hvis Sprogstridighed der
dog neppe kan tvistes, griber om sig i en
foruroligende Grad. Man mærker det
tydelig paa Interpunctionen. Er Constructionen blot en lille Smule tilsløret,
seer man selv hos dygtige Forfattere et
aldeles ulogisk og ugrammatikalsk

Komma snige sig ind foran det vildledende Ord: »Han vidste, hvor mange og
hvor store Farer for Fædrelandet, der
matte opstaae af dette Skridt.« Har Forfatteren forsømt det, styrter Correcteuren sig over ethvert »der« og sætter
samvittighedsfuldt et Komma foran det.
[...]
Reflexive Pronominer, baade de substantiviske og de adjectiviske, frembyde i vort Sprog ikke faa Vanskeligheder, naar Constructionen skal være tydelig og ikke give Anledning til
Misforstaaelser. Nogle af disse Vanskeligheder lade sig maaske slet ikke overvinde, man maa da gaae udenom dem
og vælge andre Udtryksmåder, som
kunne gjøre Tanken aldeles klar. M e n
der er mange Tilfælde, hvor Reflexivet
nu anvendes forkeert og skaber en M i s for staael se, som kunde undgaaes. »Ved
Beleiringen befalede Pelissier Soldaterne at kaste sig over den lave Muur?«
- hvem er det her, der skal kastes over
Muren ? Efter en rigtig Construction er
det Soldaterne. M e n Meningen er, at de
skulde kaste Pelissier over Muren og
derved opflammes til at følge efter. Det
bør derfor hedde: »P. befalede Soldaterne at kaste ham over Muren.« Det reflexive Pronomen viser tilbage paa Subjectet i »kaste«, ikke paa det i »befalede«. Skulde man formulere nogen
»Skoleregel«, maatte den nærmest lyde,
at Reflexivet kun skal bruges, naar det
viser tilbage paa det nærmeste logiske
Subject, men en saadan Regel er vanskelig at anvende og slaaer heller ikke
altid til. Meget beror her paa en sproglig Tact, og man maa søge at hjælpe sig.
Det er ikke correct at skrive: »Alexander lod Apelles male et Portrait af sig«,
og det støder at læse: »A. lod Apelles
male et Portrait af ham«; men alle Fordringer ere tilfredsstillede, og al Misforstaaelse er undgaaet, naar man vælger
Formen: »Alexander lod sit Portrait

male af Apelles«. Themaet er for vidtløftigt og for indviklet til at kunne behandles her mere end antydningsviis.
Det skal kun tilføies, at v i heldigviis synes at være komne bort fra den en Tid
yndede Norvagismc at skrive: »Drengene tog sine Bøger« og at være vendte
tilbage til det danske: »De tog deres
Bøger«.
At en activ Sætning omdannes til
Passiv derved, at dens Object bliver
Subject, er en fælles Regel for alle civiliserede Sprog: Engelsk er vistnok det
eneste, i hvilket Praxis har tilladt visse
Undtagelser. Men det er ogsaa kun det
virkelige Tings-Object, der kan blive
Subjectet i den pasive Sætning; man
kan ikke dertil bruge Hensynsbetegnelsen, Personobjectet, der vilde staae i
Datid, hvis v i paa Dansk havde denne
Casus. Ligesaa urigtigt som det vilde
være at sige: »Jeg gaves en Bog«, l i gesaa forkeert er enhver anden Construction, hvor Activets Personsobject
er gjort til Passivets Subject. Juristerne
ere maaskee de Værste i dette Stykke;
en af Afhandlingerne i det sidste skandinaviske Turistmøde havde til Titel:
»Bør Grundbøgerne tillægges offenlig
Troværdighed?« Det slette Exempel
udgaaer derfor ogsaa fortrins vi is fra
oven, fra Cancelli-Stilen: »N. N. afskediges i Naade, og tillægges han derhos
Charakteer af Krigsraad«, »hvorhos
Raadet tilkjendegives, at ...«. Dette
fører til saadanne Monstra som: »Moder skriver mig desværre, at hun igjen er
bleven lagt paa sin Husleie.«
1 nært Slægtskab med denne grammatikalske Forvirring er den yderst almindelige Feil at anbringe en Bisætning
eller en Begrebsbestemmelse, som om
den hørte til Subjectet i en efterfølgende
Sætning, medens den i Virkeligheden
hører til et andet (virkeligt eller underforstaaet) Led af denne: »Efterat være
gaaet over Alperne blev Romerne slaa13

