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Sproget er spækket med billeder som vi knap nok
ænser længere, som fx at vi taler om stolens ben,
1
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..
om sager der sy/tes og om at man er gearet til
noget. Se hvor vi henter billederne fra og hvordan vi bruger dem
side 6

Sprogligheder.........
Billeder 1
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Ordnede forhold
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Paparazzo
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M e d lov skal dansk bygges
I år har vi fået to nye love om forskrifterne for
retskrivningen og udmøntningen af den. Er du
ikke klar over hvilke konsekvenser det får for retskrivningen og for danskerne, så får du klar
besked
side 12

° e t s v æ r e komma .. 16
Redaktionelt............ 19
°

9

Topti-listen

2

0

29

Skriftsprogets lille krumtap
Det ser ud til at kommaet altid vil optage sindene, ikke mindst nu hvor Retskrivningsordbogen
anbefaler »det nye komma«. En sprogkonsulent
kommenterer situationen og far svar fra en af
redaktørerne
side 16

Ord tf tiden ............. 32

Omkring og
Hvad betyder det lille ord og egentlig, og hvilken
funktion har det? Læs fx hvilken forskel det gør
at den nye bibeloversættelse har udeladt seks
og'er i skabelsesberetningen.
Side 20

Sprogaversionernes topti
Hvilke ti sprogproblemer irriterer og optager
sprogbrugerne mest i kategorierne udtale, grammatik og betydning? Se hitlisten over hvad der
hyppigst spørges om
side 29

B >are det at v i har et
sprog at glæde os over.
Et sprog som ikke er
uddødt, som ikke er forbudt, som vi gerne må
tale, hvis vi kan.
Anne Marie Helger

gl/Gheder
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
Mosevej 17, 2. th.
2860 Søborg

! Gør jer endelig ingen allusioner
Der er ikke noget så irriterende som.
trykfejl. De forstyrrer læsningen og
kan i værste fald så mistillid til den
skrivende, hvorfor de selvfølgelig er
mindst lige så irriterende for den som
lægger navn til det skrevne. Derfor er
korrekturlæsning en tvingende nødvendighed, og derfor kan den næsten ikke
blive grundig nok.
Og dog. For indimellem kan en ivrig
korrekturlæsning skabe nye fejl, og
sådan opstod en kedelig og meningsforstyrrende fejl i sidste nummer af
Mål & Mæle. Artiklen »Foranderlighedens appendiks« havde på side 31 fået
følgende formulering: »... referencer
og illusioner ...«, men i sin helhed
skulle sætningen have lydt:
Filologer og litteraturhistorikere laver tekstkritiske udgivelser af den ældre litteratur med kommentarer der
2
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blandt andet skal kompensere for den
sproglige afstand og manglen på viden
om de samtidige referencer og allusioner, og på den måde holdes de gamle
tekster »åbne« for os.
,„
Pr
! Mojn!
I Mål & Mæle, 2, september 1997,
skriver Karen Margrethe Pedersen om
mojn at »hilsenen findes på talrige ting
som fx dørmåtter«. Det får mig til at
tænke på vor bolig i Bhagalpur.
Bhagalpur er en by i Indien beliggende ved Ganges ca. 300 km øst for
hovedstaden Patna i delstaten Bihar,
Indiens fattigste. Min kone og jeg
skulle bo der fra april 1994 i en umøbleret lejlighed, som vi fandt. V i skulle
købe alt fra knive og gafler over håndklæder og lagener til senge og møbler,
herunder bl.a. også dørmåtte.
Nu er Bhagalpur en by på størrelse
med Århus og vi var de eneste europæere, der boede i byen, så vores ønske
om at indrette os mest muligt efter
hjemlige forhold stødte på vanskeligheder, og vi måtte indgå mange kompromiser. Noget var det helt umuligt at
skaffe så det bare lignede hvad vi var
vant til i Danmark, herunder bl.a. også
dørmåtte. Vi havde mulighed for med
mellemrum at komme til Patna, som
vel har mellem 1 og 2 millioner indbyggere, men stadig uden noget større udvalg af andet hjemligt udstyr til boligen end det, som indere har adopteret
fra den tidligere kolonimagt. Dog herunder dørmåtter. Men udvalget var
ikke stort, faktisk var der kun én mur

undren over at Karen Blixen (!!) konsekvent skrev »ikke hverken ... eller«. Er
der nogen der har en god forklaring på
denne ej en dommel i ghed ?
Og for at det ikke skal være løgn, så
skrev VS på side 12 i Nyt fra Sprognævnet 1997/2: »... det ville ikke være
hverken hensigsmæssigt eller retfærdigt...«!
Hvad skal man dog efterhånden
mene - ??
,
,
, ,
Lone Lomholt
Espedal

Wil
lighed for en dørmåtte af den kvalitet
vi kendte hjemmefra. A f vedlagte foto
ses at den havde påskriften MOIN.
Vi gjorde os vore tanker om årsagen
til at man fandt sådan en dørmåtte i
Patna og sluttede med at gætte på at et
sønderjysk firma havde entreret med
en indisk måttefabrikant, men at leveringen af en eller anden grund ikke
fandt sted og at den indiske fabrikant
nu søgte at sælge de forgæves fremstillede måtter lokalt. Nu har vi så fået bekræftet at måtter med sådan indskrift
faktisk anvendes, men at det så snarere
er i Sydslesvig/Nordtyskland end i
Sønderjylland.
'
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Brabrand
? Dobbelt nægtelse
Mål & Mæle har haft et par artikler om
de dobbelte nægtelser der sniger sig
ind i dansk.
Den genoplivede min mangeårige

! Ser man efter i Ordbog over det Danske Sprog, opdager man at dobbelt
nægtelse ved hverken...eller absolut
ikke er noget nyt. Lad os tage et enkelt
Holberg-citat: »Jeg har ikke talt hverken med Jeronimus eller hans Datter«,
siger Erasmus Montanus, som jo dog
er en dannet mand!
En forklaring på denne dobbelte
nægtelse kunne være at der er visse
forbindelser hvor den er nødvendig og
ikke til at komme uden om. Det gælder
sammenhænge som
han har ikke foretaget sig noget,
hverken ringet eller skrevet
vi har ikke set hende, hverken i går
eller i dag
jeg ser ikke fjernsyn, hverken DR eller TV2
Dobbelt nægtelse har vi også når nægtelsen er andet end ikke:
han har aldrig tid til hverken rejser eller sport
han vil på ingen måde hjælpe hverken dig eller mig
vi har ingen steder set hverken mus
eller rotter
Det kunne så være grunden til at ikke
M Å L & M Æ L E 3-97
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hverken...eller ikke føles som noget
særligt forkert. Men skal man råde en
der spørger, må man nok anbefale at
undgå dobbelt nægtelse når det er muligt. Altså hellere
det ville hverken være hensigsniæssigt eller retfærdigt
end
det ville ikke være hverken hensigtsmæssigt eller retfærdigt
som Vibeke Sandersen altså skrev i
Sprognævnets lille kvartalsblad. Men
for at noget kan trykkes i Nyt fra
Sprognævnet, skal det granskes meget
omhyggeligt. Så VS's manuskript er
læst og kommenteret af mange inden
det går i trykken - bl.a. af Sprognævnets ni arbejdsudvalgsmedlemmer, som
næsten alle er professionelle sprogfolk.
Og ingen af dem har studset over
den dobbelte nægtelse!
^
? Viden(s)center
Der findes en del videnscentre i Danmark. De er ikke helt enige om, hvordan man staver til videnscenter. Fx
hedder det »Videncenter for synshandicap«, men også »Videnscenter for
Døvblinde« og »Videnscenter for ordblindhed«. Hvad er mon det mest kor1C

tC

^"

Alice Brødsgaard

! Problemet er at substantiver som gaben, opvågnen, skelen, kunnen, hilsen,
kvidren, afstandtagen så at sige aldrig
indgår i sammensætninger. Derfor har
der ikke dannet sig en fast praksis for
om der skal s mellem sammensætningens dele i tilfælde som viden (s)bank
og viden (s)område. Disse to eksempler
er fra Retskrivningsordbogen, som bestemmer at sammensætninger med viden har valgfrit s.
4
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Telefonbogen for Københavnsområdet har tre eksempler uden s: Videncenterfor Hjerneskadede, Videncenter
for Synshandicappede og Videncenter
for Børn & Unge med multihandicap
uden verbalt sprog. Der er kun ét eksempel med s: Videnscenter for Autisme.
Det er for lidt at lave statistik på,
men skal man råde nogen, må det blive
at stave uden s, så man undgår den meget sjældne konsonantforbindelse sc~:
scene, scilla, sciencefiction,script o.a.
Men indrømmet - der er ikke meget argument i det!

? Kære Mål & Mæle
Som forbruger af det ellers udmærkede
blad, M & M er jeg ofte stødt på ordet:
Korrekt. Erik Hansen fx synes jeg er
meget glad for det ord. Når noget (sætning?) er korrekt, så er det vel fordi, at
det er i overenstemmelse med en eller
anden fastsat norm.
Hvis jeg kigger længe nok på ordet
korrekt, så forekommer det mig, at det
er en sammensætning af to ord nemlig:
kor-rekt. Rekt er altså en forkortelse for
rektor(en), og kor er så det kor rektor
har tilknyttet sig, der som veldresserede abekatte skriver og gør som rektor.
Er det at formulere sig kor-rekt at
være en del af rektors kor?
Søren Lund
Odense M
! Ordet korrekt kommer af det latinske
correctus, som er en bøjningsform af
verbet corrigere. Stammen i det finder
man i regere, rektor ('leder'), regel,
region og mange andre ord. Det er altsammen noget med at styre eller lede
på rette vej.
Det er også den betydning vi har i
korrekt. Det betyder oprindelig 'rettet'

- og altså fejlfri set i forhold til en eller
anden norm.
Forstavelsen kon- (latin con-), som
bliver til kor- foran r, betegner at noget
er gennemført eller fuldstændigt.
EH
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Bileder I hverdagens sprog

Under besøg på biblioteket har jeg i de
senere år iagttaget flere betydningsfulde ændringer. Det gamle kartotek forsvinder, og jeg må sætte mig ved en af
skærmene for at finde frem til den bog,
jeg søger. Men ak og ve! En dag er alle
apparaterne ude af drift, og jeg henvender mig til en bibliotekar, der siger, at
han desværre ikke kan hjælpe mig. Vi
får i stedet en snak om teknikkens fordele og dens sårbarhed. Efter at vi har
talt sammen et stykke tid, kommer bibliotekaren i tanke om, at han måske
alligevel har en mulighed for at hjælpe
mig. Han søger assistance i en - bog!
Det lykkes, og jeg har haft en lidt pudsig oplevelse.
Bogen er ikke sådan at slå ud, og det
hedder da også stadig bibliotek - det
betyder som bekendt bogsamling -¬
selv om mediatek vil være en mere
dækkende betegnelse med det udlån,
der finder sted af andre medier ved
siden af bogen, det ældste massemedium. Sidst er videoen kommet til. Billedet har for alvor erobret en plads i
bogens allerhelligste, biblioteket.
Efter at have besøgt USA gik den
franske forfatter Georges Duhamel ind
i en drabelig kamp mod billedkulturen.
Det skete i essaysamlingen »Scenes de
la Vie Future« fra 1930, der året efter
på dansk fik den manende titel: »Red
dig, Europa!« Duhamels danske væbner Oluf Bertolt refererer i 1951 hans
synspunkt sådan: »Film, billedblade
medfører ... læsekunstens forfald og i
den sidste ende kulturens undergang«.
På det tidspunkt, hvor man kunne læse
6
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det, stod der. gny om tegneseriernes
berettigede eller uberettigede adgang
til bibliotekets hylder. Det blev af mange opfattet som en kamp mellem bog
og billede. Ret meningsløst, for billederne var der jo allerede i børneafdelingens billedbøger, som ingen tænkte
på at forkaste.
Den gamle strid, som Georges Duhamel stod midt i, er endnu ikke forbi,
når der klages over, at især ungdommen har alt for få gode læsere, mens
det vrimler med bogdroppere og tvnarkomaner.
Der er det mærkelige ved problemstillingen, at vi ikke alene får billeder
gennem øjet, men også gennem vores
fantasi og forestillingsevne. Billederne
vil altså i alle tilfælde være stærkt repræsenteret på bibliotekshylderne, for
selve sproget er fyldt med dem.

:

Billedsprog og dagligliv
Når talen er om billeder i sproget, kan
der imidlertid også tænkes på det, som
i den faglige terminologi hedder meta¬
forer. Meget ofte vil der for metaforernes vedkommende være noget, man
kan se for sig, men ikke altid. En metafor er en overføring fra et betydningsområde til et andet, sådan som det er
tilfældet i følgende eksempel: »De fik
en kold modtagelse med bitre ord.«
Her er kold og bitre flyttet fra temperaturens og smagens sanselige verden til
det psykiske.
Det fortæller meget om mennesker
og deres liv, hvor dagligsproget henter

sine metaforer fra. V i ser omverdenen
og dens ting ud fra os selv, det menneskelige legeme: der er hoved på noder,
piber og søm, øjne på nåle og terninger, næse på sko, tænder på hjul, kamme og save, hals på en flaske, ryg på
bøger og stole, ben på borde og stole,
kød på frugter og marv i træer.
De mange århundreder, hvor det
meste af Danmarks befolkning levede
som bønder, har afsat sine tydelige
mærker i sproget. Noget kan være så
vanskeligt at finde som en nål i en
høstak, veninder hænger sammen som
ærtehalm, og man skal ikke tærske
langhalm på det samme emne. Det gør
måske den kærlige plejer af sproget,
der uden at høste bifald, bliver kaldt
sprogrøgter.

Jens Busk, der var folketingsmand
1876-1906, understregede i hele sin
fremtræden sin landlige baggrund.
Med sin store veltalenhed har han nok
været med til at skabe en særlig agrar
tradition i sproget på Christiansborg,
der bl.a. forekommer i det djærvt latrinære udtryk, at de folketingsmedlemmer, som sidder bagerst i salen, siges
at sidde i grebningen, altså i den rende
bag dyrene i en stald, hvor gødningen
opsamles.
En vending, som Jens Busk gjorde
berømt, brugte en politiker mere end et
halvt århundrede senere, da han, som
var vokset op på den københavnske
stenbro, erklærede, at han var glad for,
at han havde haft ren halm i træskoene
som deltager i forhandlinger, hvor andre havde været luskede.
I hvor høj grad vi mennesker bindes
af fortiden kan opleves på Danmarks
tekniske Museum i Helsingør. Dér står
den første danske bil. Hammelvognen
fra 1887,og ikke overraskende er den

skabt i hestevognens lignelse med
chaufføren tronende højt oppe på man har lyst til at sige - kuskesædet.
Nutidens bil ser helt anderledes ud,
men motorens effektivitet måles stadig
i hestekræfter.

K r i g , sport og økonomi
Det kan umiddelbart overraske, at
krigsmetaforer i et land som Danmark
fylder så meget som de gør med ord
som fx taktik, strategi, mobilisering og
offensiv. Ved nærmere eftertanke er det
alligevel ikke så mærkeligt i betragtning af tilværelsens fundamentalt konfliktfyldte karakter. 1 sociale institutioner er den del af personalet, der står
direkte mellem institution og klienter,
blevet kaldt frontpersonale, og så går
vi i øvrigt i krig med de vanskelige opgaver og drager til felts mod snart det
ene og snart det andet.
De gamle krigsbilleder har i dag fået
en livskraftig arvtager i en ret omfattende sportsmetaforik. Det er først og
fremmest fodboldverdenen, der yder
sine bidrag: Det gule og røde kort vises
snart til den ene og snart til den anden,
man finder ud af, hvordan problemerne
skal tackles, og der kan scores meget
andet end mål. Statsministeren tog ikke
alene imod Bjarne Riis i Tivoli, men
ydede også sporten sin tribut ved at
præsentere sine ministre som det nye
hold.
Vi bombarderes til stadighed med
økonomiske betragtninger, der næsten
har gjort det af med al anden tænkning
på især det politiske område. Derfor
kan det ikke undre, at det er svært at få
øje på grænsen for, hvad man kan investere i og markedsføre, det kan være
menneskelige følelser eller kirkens forkyndelse. Der er mennesker, der mangler overskud til at foretage sig noget, og
M Å L & M Æ L E 3-97
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der er andre, der ikke er gode til at sælge sig selv. Dronningen var pa en rejse
god til at sælge Danmark. Måske er
der nogen, der ikke vil købe den
påstand.

blev nævnt tidligere, hvor mennesket
og ikke teknikken var det suveræne
udgangspunkt, men det sker da også
samtidig med, at robotter i stigende
grad erstatter mennesker.
Der findes en række områder med
særlig grobund for billedrigdom: OrdSkolen og teknikken
sprogene henter deres anskuelige kraft
Bitre oplevelser fra barndom og ungi det, man tidligere let har kunnet iagtdom må ligge bag de velkendte maretage : Man må smede, mens jernet er
ridtsagtige eksamensdrømmc, ligesom
varmt. Landsbysmedjen er for længst
der også må stå meget på spil, når
forsvundet, men i køkkenet kan man
stadig sande Peder Laales gamle ord:
voksne mennesker bruger mange forDet fede vil altid oppe være, når man
skellige udtryk, som stammer fra skoser, hvordan fedtet flyder oven på suplesfæren. Lidt mystisk er der ved vendingen, at alt er gået efter bogen, som pen. Til gengæld vil ingen som førhen
finde på at bruge det om forskellene i
må være en forkortet form for den tidde sociale forhold.
ligere gængse: efter Søren Mathiesens
regnebog. Søren Mathiesens regnebog
Når vi bliver vrede på hinanden, står
udkom 1689, men dens afløsere er
dyreverdenen til rådighed med skældskommet i utallige oplag helt ind i dette
ord som svin, torsk m.m.
århundrede.
Øgenavne giver mulighed for mere
Det er ikke rart for den, som har
rammende karakteristik. Hjemme blev
sovet i timen eller glemt at læse på lek- Søren Kierkegaard af sin far kaldt for
tien, sådan som politikere ofte hævder
»Gaffelen« på grund af sin tidligt
om hinanden. Det værste er dog, hvis
udviklede sans for stikkende satiriske
en minister skal stå skoleret for et folbemærkninger.
ketingsudvalg. De fleste vil nok her se
Den folkelige humor har en af sine
for sig den situation, hvor en elev er
tumlepladser, når den døber bygninger
kaldt til inspektørens kontor for at stå
med betegnelser, der ligger langt væk
til ansvar for sine gerninger. Udtrykfra enhver arkitektformulering, men til
kets oprindelige betydning er for
gengæld rober den umiddelbare oplelængst gået tabt: at stå skoleret betød,
velse. Her kan for Københavns vedat man blev pisket på den nøgne ryg af
kommende nævnes: Lagkagehuset,
alle skolens lærere og elever.
Stærekassen og den nytilkomne sorte
Beauty-box på Rådhuspladsen.
I dag er det ikke mindst teknikken,
der præger billedsproget: man kører
forretninger, skoler og meget andet. Er
Svært billedsprog
man gearet til det, man foretager sig,
eller er det nødvendigt at tage på kurDet er sjældent metaforer er vanskelige
sus for at tanke op? Bevægeapparatet
at forstå. Ved meddelelsen om den
fungerer måske ikke så godt, og lærekinesiske leder Deng Xiaopings død
ren arbejder med et dårligt elevmaterisiger en kommentator i radioen, at han
ale. V i er her på vej over i en tingsligi de sidste år kun havde været en
gjort menneskeopfattelse, der står i
grøntsag. Hvordan kommer det ord i
skarp modsætning til de metaforer, der
en tid, hvor alt skal være positivt grønt
8
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til at få en ny nedsætteride betydning,
så det betegner en person, hvis hjernevirksomhed er helt eller delvis borte?
Forklaringen må være, at ordet er et
dårligt oversættelseslån fra engelsk,
hvor »vegetable«s forbindelse med et
sløvt, vegeterende liv er anderledes
indlysende.
Enkelte metaforer bruges ubekymret, selv om en egentlig forståelse af
dem kræver nogen viden. Politisk kandestøberi stammer fra Holbergs komedie »Den politiske Kandestøber«. At
gøre nogen en bjørnetjeneste har sin
rod i Fontaines fabel, hvor der fortælles om bjørnen, der i sin hjælpsomhed
kommer til at slå sin herre ihjel med
det drabelige slag mod den generende
flue på herrens næse.
Går vi uden for landets grænser, bliver det hurtigt klart, at de forskellige
sprog ikke uden videre bruger de samme billeder. Et enkelt eksempel kan
vise det: Fransk nøjes uden metafor
med at konstatere, at nålen har et hul.
Dansk, hollandsk, engelsk og græsk
taler om nåleøjet, mens russerne og
tyskerne ser et lille øre for sig.

Billeder i konflikt
Når journalister skal lave en kort overskrift, kommer de undertiden for skade
at bruge billeder, der nok kan have
værdi som blikfang, men med rette
ender i avisens rubrik med sprogblomster, hvor man så kan more sig over
deres mere eller mindre komiske
karakter. Overskriften »Psykisk syge er
endt i syltekrukken«, er ikke så heldig.
Det virker stødende, hvis der ikke er en
vis samklang mellem emne og billede,
så det skurrer i ørerne, når det i en
radiosamtale om helligåndssalmei" bliver sagt, at »begrebet ånd igen er ved
at komme på banen«. Helt grotesk bli-

ver det, når en journalist i Radioavisen
stiller spørgsmålet, »om EU er parat til
at sætte tommelskruerne på Tyrkiet, for
at landet skal overholde menneskerettighederne.«
En meget almindelig fejl består i, at
man bruger flere billeder samtidig,
som så kolliderer med hinanden. Når
den slags fadæser er mulige, hænger
det sammen med en stærkt svækket
fornemmelse for, at der er tale om billeder. Det er af samme grand ikke let
at vide, hvor mange der egentlig er blevet stærkt generet af denne sætning:
»Talenter hives så at sige ud af livmoderen inden de har trådt deres barnesko.« Eller hvad med følgende avisoverskrift: »Kina giver græsrødder
mundkurv på«!
Men metaforen kan også bruges
med stor kraft, hvor sproget lever af
det sete: På det demokratiske partikonvent i 1988 holdt borgerrettighedsforkæmperen Jesse Jackson en tale med
genial brug af et billede. Han fortæller,
at hans bedstemor ikke ejede et tæppe,
der kunne varme ham som barn. Hun
var ikke rådvild, men tog gamle tøj stumper, og af dem skabte hun et kludetæppe, der var smukt og stærkt. På
samme måde skal demokraterne skabe
et multietnisk samfund med flere farver. Han ser USA for sig som et smukt
og stærkt kludetæppe.
Jesse Jackson erstatter ikke alene det
nedslidte men også misvisende billede
af USA som en smeltedigel med et nyt
og rammende. Han samler også hele
sin politik i et eneste ord.
Nedslidning
Nedslidning ved stadig brug af de samme billeder er et ganske almindeligt
fænomen, så man ikke »ser« noget for
sig ved de ord, der ellers skulle appelM Å L & M Æ L E 3-97
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lere til forestillingsevne og fantasi. I de
mildeste former for nedslidning er der
stadig en fornemmelse af, hvad det
drejer sig om. Fra engelsk har vi
omkring 1968 overtaget den overførte
brug af græsrødder. Hvad rammer dette billede? Græsrødder: Det er grokraft
nedefra, forbindelse til det levende liv,
som ikke uden videre kendes i toppen,
det er slidstyrke og også magt, ikke i
kraft af position, men i kraft af at være
mange.
Visse gamle billeder er i tidens løb
blevet helt uigennemskuelige, men
bruges alligevel stadig. At opgive
ævred betyder nu at lade stå til. Ordet
ævred udløser ikke den mindste antydning af noget set, konkret. Det er imidlertid et levn fra den gamle bondekultur. Når der var blevet hostet, kunne
den indhegning sløjfes, der havde holdt
kreaturerne ude fra markerne: ævred
var opgivet.
Nedslidningen af dagligdagens metaforer er tydelig nok i den allerede
nævnte type: bordhen, stoleryg osv.
Hvis man standser op og spørger sig
selv, hvad det egentlig er, sproget her
udtrykker, er det meget let at erkende
og opfatte billedet.
En nedslidning, der er gået langt
videre, foreligger i den omfattende
metaforik, der er forsvundet i total
glemsel. Det gælder talrige abstrakte
ord, som har sin rod i noget konkret.
Hvem vil i dag forbinde det abstrakte
ord begribe med det helt konkrete
gribe? Opfatter nogen, at man løser en
gåde, som man løser en knude? Først
når ordenes grundbetydning bliver
erkendt, viser det sig, at sproget er gennemvævet af glemte billeder.

Digterne og billedsproget
De nedslidte og efterhånden
10
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metaforer kan af og til på forskellig
måde genoplives af digterne. V i kan
alle bruge udtrykket tidens tand, men
kun en Benny Andersen finder på at
skrive: »Barndommens land. Tidens
mælketand.« Digterne, sprogets mest
lidenskabelige elskere, har til alle tider
i større eller mindre grad dyrket metaforen, i antikkens berømte lærebog i
digtekunst, Aristoteles' »Poetik«, hedder det da også: »Langt det største er
da også at være dygtig til at bruge billeder.«
Om digtningens brug af billeder er
der siden skrevet umådelig meget, men
det er en anden historie, som Kipling
siger.

Metaforen i erkendelsens tjeneste
Der er ikke noget mærkeligt i , at hverdagens billeder i sproget har en formidlende pædagogisk funktion, når
mennesker, der beskæftiger sig med
videnskabeligt arbejde, vil give nogle
af deres resultater videre på en måde,
der er forståelig for lægfolk.
Mere overraskende er det, at den
nyere sprogvidenskab åbner vores øjne
for, at metaforen også har en uundværlig erkendelsesmæssig funktion,
når videnskabens folk henvender sig til
hinanden. Metaforen står med andre
ord også i den videnskabelige erkendelses tjeneste, sådan som det fremgår
af George Lakoff og Mark Johnsons
bog »Metaphors we live by« ( l 980).
Man har glemt, hvad Aristoteles
også siger, nemlig i sin »Retorik«:
»Almindelige ord giver kun, hvad vi
ved i forvejen, det er fra metaforen, at
vi bedst får fat på noget nyt.« Førhen
har det været almindeligt at betragte
videnskabens sprog som billedfattigt.
Og det har oven i købet været betragtet
som et videnskabeligt ideal. Det skulle

nu engang være sådan, når man holdt
følelseslivet udenfor. Derfor var det
næsten udelukkende i retorikken og stilistikken, at man beskæftigede sig med
metaforen og dens æstetiske funktion.

Metaforen står nu på en helt anden
måde centralt, når den viser sig at være
af basal betydning for al erfaring og
forståelse af omverdenen. Den er allestedsnærværende .
Jørn Bendix
f. 1920
cand.mag.

Paparazzo
Søndag morgen den 1. september var
vi mange der lærte et nyt ord, nemlig
paparazzo eller paparazzo-fotograf.
Det betegner en skamløst pågående
fotograf som gør livet surt - eller sødt
for kendte mennesker: skuespillere,
politikere, kongelige. Som danske
afløsningsord har man foreslået det
meget rammende snig/btograf.
Folkene i radio og tv gik øjensynlig
ud fra at vi alle kendte ordet paparazzo, for det varede meget længe før
der blev givet en forklaring. På Dansk
Sprognævn har man eksempler tilbage
fra 1987, så ordet er faktisk ikke helt
nyt i dansk.
Paparazzo stammer fra den italienske filmskaber Fellinis film »Det søde
liv« fra 1960, hvor en aggressiv sladderbladsfotograf hedder Paparazzo.
Der er altså tale om et eponym, dvs. et
ord dannet efter et navn, f.eks. en don
juan, en alfons, en Herkules ----- i disse
tilælde navne fra litteraturen.
Men navnet Paparazzo stammer faktisk også fra litteraturen, nemlig fra
romanen »By the lonean sea« (1901)
af den engelske forfatter George Gissing (1857-1903), oversat til italiensk i
1957. I denne bog optræder der en
aparte værtshusholder ved navn Papa-

razzo. Men i øvrigt skal Paparazzo
være et hæderligt italiensk familienavn, som man kan finde i de fleste
telefonbøger.
Når Fe 11 in i valgte dette ord for sin
snigfotograf, var det udelukkende på
grund af navnets lydsymbolik: Paparazzo lyder som et klikkende fotografiapparat, har han udtalt. Han har også
oplyst at navnet for ham har mindelser
om ordet pappataco som er betegnelsen for et blodsugende insekt, hvis bid
kan fremkalde en meget ubehagelig
feber. Og så gør det jo ikke betegnelsen ringere at razzo betyder 'raket' og
dermed alluderer til blitzlamperne.
Der er næppe tvivl om at entalsformen paparazzi, flertal paparazzier står
stærkt i dansk.
Men den italienske form i ental er
paparazzo, i flertal paparazzi. Altså på
samme måde som i konto ----- konti, risiko - ricisi, tempo - tempi. Derfor er
det det mest systematiske at bruge oformen i ental og i sammensætni nger:
paparazzo-fotograf - ligesom i kontoudtog, risikotillæg og temposkift. I flertal paparazzi eller lettere fordansket
paparazzoer efter samme mønster som
celloer, mottoer og fiaskoer.
Erik Hansen
MÅL & MÆLE 3-97
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Orctiicedl ce ib r h id 1 cl
Om reiskrivningsloven

og sprognævns

Den 1. august 1997 trådte der to love
om det danske sprog i kraft, nemlig tov
nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn (sprognævnsloven) og tov nr. 332
af 14.5.1997 om dansk retskrivning
(retskrivningsloven). I tilknytning til
Sprognævnsloven har Kulturministeriet
desuden udsendt en ny bekendtgørelse
om Sprognævnet, bekendtgørelse nr.
707 af4.9.1997 om Dansk Sprognævns
virksomhed og sammensætning.

Fra minister til Folketing
Den danske retskrivning og det danske
sprognævn er altså nu »kommet på
lov«. Det er en vigtig og enestående
begivenhed i den danske sproghistorie.
Hidtil har forskrifterne for retskrivningen og for Sprognævnet nemlig først
og fremmest været bekendtgørelser
udstedt af en minister. Og selvom
ministeren - som fx undervisningsminister Hartvig Frisch ved retskrivningsreformen i 1948 - havde sikkerhed for
at der var parlamentarisk dækning for
hans bekendtgørelse, så var der ligegodt tale om administrative forskrifter,
som en senere minister ville kunne
ændre eller fjerne uden at forelægge
det for Folketinget.
Det kan ikke længere lade sig gøre. I
dag hviler såvel den danske retskrivning som Dansk Sprognævn på et lovgrundlag der er vedtaget af Folketinget,
og som det kun tilkommer samme lovgivende forsamling at ændre eller ophæve.
12
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Reformer?
Hvad er der så sket af ændringer efter
at de to love er vedtaget og trådt i
kraft? Er det fx en retskrivnmgsreform
Folketinget har vedtaget? Og har tinget
ved samme lejlighed udstyret Sprognævnet med carte blanche til at skalte
og valte med stavningen af ordene i det
danske sprog? - Næh, slet ikke;
Retskrivningen som sådan er ikke
ændret en tøddel. De stavemåder og
bøjningsformer og kommaer og orddelinger mv. der var korrekte før 1. august 1997, er stadig korrekte. Og de
stavemåder mv. der var forkerte før
denne dato, er lige så forkerte i dag.
Indholdet af den officielle danske retskrivning er altså det samme. Men der
er i dag flere der er forpligtet til at følge den officielle retskrivning, end. der
var før den 1. august (se nærniere nedenfor).
Heller ikke hvad Sprognævnet angår, er der sket drastiske ændringer.
Nævnets beføjelser er blevet præciseret
og klargjort i den nye lov (og i den dertil hørende bekendtgørelse, se nærmere
nedenfor). Men i øvrigt afviger de ikke
synderligt fra de hidtidige beføjelser og
fra den praksis der har været fulgt
siden nævnet blev oprettet i 1955. Og
de opgaver som Sprognævnet havde
efter den gamle bekendtgørelse, har
nævnet stadig.
Skal man kort sammenfatte virkningen af de to love om sproget, kan man
sige at de har bragt ordnede forhold på
området.

Med sprognævnsloven foreligger der
nu formulerede direktiver for hvilke
retskrivningsændringer Dansk Sprognævn kan tillade sig at foretage på
egen hånd, og hvilke ændringer der
kræver godkendelse i Kulturministeriet
og Undervisningsministeriet.
Og med retskrivningsloven er der
blevet ryddet op i den uoverskuelige
samling af gamle og delvis forældede
retskrivningsbekendtgørelser og -cirkulærer der hidtil har udgjort grundlaget
for den officielle danske retskrivning: I
lovens sidste paragraf ophæves der
udtrykkeligt 4 bekendtgørelser. Men
derved bortfalder der samtidig yderligere et antal ændringsbekendtgørelser
og -cirkulærer, således at retskrivningsloven alt i alt erstatter en halv snes retskrivningsforskrifter udstedt i årene
1892-1984.
En af de ændringsbekendtgørelser
der er bortfaldet med retskrivningsloven, er Kirke- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 184 af
15.12.1900. Med den blev det gjort
valgfrit om man ville brage verbernes
pluralisformer eller ej, dvs. om man
ville skrive fx Vi løbe og Vi ere eller Vi
løber og Vi er. Det er altså først nu
efter den 1. august 1997 at der ikke
længere er mulighed for at brage pluralisformer af verber i den officielle danske retskrivning!
Sprognævnet og retskrivningen
Både efter retskrivningsloven (§ 1, stk.
1-2) og sprognævnsloven (§ 1, stk. 1,
og § 2, stk. 1-2) er der en nær forbindelse mellem Dansk Sprognævn og
den officielle danske retskrivning. Det
fastslås således i begge love at den
danske retskrivning fastlægges af
Dansk Sprognævn, at denne retskrivning offentliggøres i den officielle danske retskrivningsordbog, og at det er

Dansk Sprognævn der redigerer og
udgiver denne ordbog.
Om de retningslinjer som Dansk
Sprognævn skal følge ved fastlæggelsen af den danske retskrivning, henviser retskrivningsloven (§ 1, stk. 2) til
de regler der er fastsat »i eller i medfør
af« sprognævnsloven. Der sigtes her til
sprognævnslovens § 1, stk. 3, og den
bekendtgørelse som kulturministeren
har udstedt i medfør af lovens § 1, stk.
5, samt til lovens § 2, stk. 2-3.
Det første sted i sprognævnsloven
drejer sig om grundlaget for nævnets
arbejde i almindelighed. Det fremhæves her at nævnet i sit arbejde skal
»tage hensyn til sprogets funktion som
bærer af tradition og kulturel kontinuitet og som spej 1 af samtidens kultur og
samfundsforhold«. Hvad der menes
med denne meget almene og åbne formulering, er uddybet dels i de bemærkninger der ledsagede lovforslaget da
det blev fremsat i Folketinget 20.
november 1996, dels i Kulturministeriets bekendtgørelse af 4.9.1997 om
Sprognævnet.

Tradition og sprogbrug
Nøgleordene i såvel bemærkningerne
til lovforslaget som bekendtgørelsen er
traditionsprincippet og sprogbrugsprincippet. Det er de to hovedprincipper
som Sprognævnet skal tage hensyn til i
sit arbejde med sprognormeringen,
herunder fastlæggelsen af retskrivningen. I bemærkningerne til lovforslaget
er principperne beskrevet således:
Efter traditionsprincippet skrives ord
og ordformer i dansk i overensstemmelse med den praksis, der har
været gældende siden bekendtgørelse nr. 24 af 27. februar 1892, og som
er kommet til udtryk i de retskrivM Å L & M Æ L E 3-97
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ningsordbøgcr, som Dansk Sprognævn har udgivet.
Efter sprogbrugsprincippet skrives
ord og ordformer i dansk i overensstemmelse med den praksis, som
følges i gode og sikre sprogbrugeres
skriftlige sprogbrug.
Efter traditionsprincippet ligger
stavemåderne af det eksisterende
ordforråd principielt fast, bortset fra
justeringer som følge af sprogbrugsprincippet. Et element i traditionsprincippet er princippet om, at fremmedord, der er blevet almindelige i
dansk, skrives i overensstemmelse
med de regler, der gælder for oprindelig danske ord og ældre låne- og
fremmedord i dansk.
Samme forklaring giver 1997-bekendtgørelsen om Sprognævnet, der dog
yderligere (i § 1, stk. 3) præciserer
hvilke ord traditionsprincippet skal
anvendes på:
Dette princip gælder først og frem¬
' mest ord fra græsk, latin og fransk
og ord dannet af græske, latinske og
franske bestanddele. Ord fra andre
sprog, specielt nyere ord, skrives
som hovedregel i overensstemmelse
med skrivemåden i det pågældende
sprog eller med international praksis.
Man kan her bemærke at de to hovedprincipper altså først og fremmest elaktuelle når det drejer sig om stavning
af fremmedord. Man kan ligeledes
bemærke at den gamle retskrivningsbekendtgørelse fra 1892, der blev ophævet med vedtagelsen af den nye retskrivningslov, stadig er med i kulissen
som en del af grundlaget for moderne
dansk retskrivning. Og man kan endelig bemærke at ord fra engelsk - der
14

M Å L & M Æ L E 3-97

her ganske vist skjuler sig bag etiketten
»ord fra andre sprog« - nu også er
kommet med i retskrivningsforskrifterne, og at de i overensstemmelse med
sprogbrugsprincippet som hovedregel
fortsat skal skrives på samme måde
som i engelsk.
Præciserede beføjelser
Sprognævnslovens § 2, stk.2-3, afstikker rammerne for Sprognævnets ret til
at lave ændringer i Retskrivningsordbogen - og altså dermed i den officielle retskrivning. Det anføres her at nævnet på egen hånd - uden at spørge kan »foretage ændringer og ajourføringer af ikkeprincipiel karakter«. Ændringer »af principiel karakter« skal
derimod først godkendes af kulturministeren, der inden en evt. godkendelse
skal forelægge sagen for undervisningsministeren.
Hvad man skal forstå ved »ændringer af ikkeprincipiel karakter« og
»ændringer af principiel karakter«, forklares ikke i selve loven. Men også her
er der hjælp at hente i bemærkningerne
til lovforslaget. Det fremgår her at man
ved »ændringer af principiel karakter«
forstår mere gennemgribende eller
systematiske ændringer, og som eksempler nævnes:
forslag til indførelse af ny tegnsætning, afskaffelse af stumme Irer og
d'er, genindførelse af store bogstaver i navneord, konsekvent fordanskning af fremmedords stavning
eller ændring af endelsen »tion«/»sion« til »sjon« eller endelsen
»ium« til »ie« (i fx gymnasium og
planetarium).
Om de ikkeprincipielle ændringer oplyses det i bemærkningerne at Sprognævnet efter loven vil få »bemyndigelse til at foretage justeringer af enkelt-

