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Ord der virker
V i bruger sproget når v i v i l beskrive vores omverden eller meddele hvad der foregår inde i os selv.
M e n sprog kan også være handling, og derfor kan
vi udføre handlinger ved hjælp af sproget. Læs om
sproghandlinger
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Det politisk korrekte sprog
Det er klart nok at v i må have nye ord til alt det nye
i samfundet, men hvad skal v i med nye ord i stedet
for dem v i allerede har? Hvorfor kan en neger ikke
mere kaldes neger! Hvorfor kaldes fangerne i
fængslet for indsatte? Og hvorfor er en handicappet nu blevet til en udviklingshæmmet?
Få løsningen
side 11

Leg med sproget
Det er ikke bare sprogforskere der synes det er herligt at eksperimentere og lege med sproget. Også
børn synes det er sjovt at stave ord bagfra, bytte om
på stavelser og undersøge hvor mange ord der kan
dannes af gulerodssalat. Leg med sproget kan bruges i danskundervisningen. Se hvordan
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Ordblindhed
På Københavns Universitet er man ved at lægge
sidste hånd på en stor undersøgelse for at finde ud
af om man ved sprogtræning i børnehaveklassen
kan forebygge ordblindhed - eller i det mindste
gøre noget for at ordblindheden ikke bliver for stort
et problem når børnene begynder at læse. M a n kan
faktisk gøre en hel del. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres her for første gang
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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
Mosevej 17, 2. th.
2860 Søborg

le« og »dansen om guldkalven« samt
deres betydning og anvendelse. Han
valgte at bruge et billede så letfatteligt,
at selv bageste række kan følge med, til
illustration af sit synspunkt, som jeg
heller ikke er begejstret for. At andre
derimod gør rask væk, som han forsvarer, kan bl.a. illustreres med følgende
eksempler på talt sprog fra DR's program 1 inden for en tidages periode i
september/oktober:
»... at blive slået over det samme
hartkorn«
»... som alle i dag er gået konkurs,
over én kam«

! Snabel-a
Jeres artikel om snabel-a var underholdende læsning, ikke mindst listen over
de forskellige landes navne til tegnet.
M e n jeg har en lille indsigelse: En
svensk kanelbolle er slet ikke en bolle,
det er en snegl. 1 er ikke ene om at tage
fejl, for misforståelsen er meget udbredt i oversættelser af svenske bøger
til dansk. Navnlig i svenske børnebøger spiser personerne bjerge af kanelbullar, og i masser af tilfælde er det
oversat med 'kanelboller'. Men det er
altså kanelsnegle, og derfor passer den
svenske betegnelse da også så udmærket til et snabel-a.
Venlig hilsen fra en ivrig læser
Britta Ipsen
Kerteminde
? Faste vendingers rette ordlyd
1 Mål & Mæle nr. 2, 1997 behandlede
Carsten Elbro udtrykkene »bide til bol2
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»... han var ikke fuld, men godt ved
muffen, som man siger«
»... og så var der krig på gaflen, for
pigerne ville jo ikke finde sig i det«
(De to sidstnævnte udtalelser faldt i
hver sin udsendelse!)
Og så kan det naturligvis være hip
som hop, hvad folk siger, de kan bare
lade fire og seks være lige og rette
smed for bager så meget de v i l , og i
øvrigt give en god nat i sproget, selv
om de så kommer til at opleve, at som
man rider, så ligger man. Er det virkelig tilstande, vi kan leve med?
Med venlig hilsen
Anne Marie Køllgaard
København K
! Spørgsmål og svar i nr. 2 handlede
bl.a. om faste vendingers rette brug,
ikke om deres ordlyd. Det var en poin-

te i svaret, at faste vendinger bliver
brugt om nye forhold i tidens løb. For
eksempel blev det nævnt, at anerkendte
forfattere allerede i forrige århundrede
brugte udtrykket »dansen om guldkalven« om betagelsen af penge, som
var de noget guddommeligt. For så vidt
som denne og anden ny brug er umiddelbart forståelig, har hverken jeg eller
de andre i redaktionen noget imod den.
Noget andet er så ordlyden af de
faste vendinger. Hvor skal man sætte
grænserne for ret og rimelighed her?
Faste vendinger er på flere måder som
meget lange ord. De er ubrydelige
enheder lydligt og grammatisk. Det
hedder at »slå noget eller nogen i hartkorn med noget eller nogen«; man kan
ikke sætte noget ind i det udtryk uden
drastiske resultater, fx »de slog Jørgen
i en halv tønde hartkorn med Hans«.
Man kan ikke udskifte eller ombytte
ordene, og man kan ikke blande
udtrykket med andre udtryk, som f.eks.
at »skære noget eller nogen over samme læst«, selv om der er et betydningsfællesskab mellem de to udtryk. En
blanding af de to udtryk er ukonventionel og i den forstand ukorrekt. Tilsvarende er en sammenblanding af karakter og kateder til karakteder stadig ret
ukonventionel blandt voksne.
Det er nok sværere at håndtere disse
lange, faste udtryk end at holde styr på
de enkelte ord.. For det første risikerer
man lettere at fejlopfatte, fej ludtale og
glemme de lange udtryk. Det betyder,
at mange faste udtryk først læres sent.
For eksempel er gymnasiestile i 1. g. et
godt sted at botaniserc efter fejlagtige
og misforståede udtryk. For det andet
tager det så lang tid at sige udtrykkene,
at man lettere skifter kurs undervejs og
begynder på et nyt udtryk eller en ny
konstruktion, før man er færdig med
udtrykket. Derfor er der relativt mange

og ofte ufrivilligt underholdende fortalelser med faste udtryk; mens fejlene
er meget sjældnere på tryk.
(

? H v o r n å r blev patetisk patetisk?
1 Mål & Mæle 2/97 skriver Erik Hansen i svar på læserbrev fra Per
Vadmand: »...Den engelske betydning
'ynkelig' eller 'rørende' dukker op i
dansk i slutningen af 1950'erne.«
Det kan ikke passe!!! Jeg er født i
1938 og min mand i 1931. V i må
også før v i (lyttede til Norge - anses
for ret konservative sprogbrugere. M e n
vi har altid brugt ordet patetisk i betydningen '(selv)hojtidelig uden reel
dækning - og derfor lidt jammerlig'.
Jeg håber ovenstående blot er et beskedent pip i et kor af prot ester.
Lone Lomholt
Espedal, Norge
! Ordbog over det Danske Sprog angiver betydningen af patetisk som 'følelsesfuld og (samtidig) højtidelig, højtidsfuld; med patos'. Det er i bind
X V I , som er fra 1936. Lignende betydningsangivelser, og altså ikke den »engelske« betydning, optræder i de forskellige ordbøger, indtil Politikens N u dansk Ordbog i sin seneste udgave fra
1996 oplyser at ordet også har betydningen 'som vækker medynk på en latterlig måde'. Gyldendals Fremmedordbog har ikke den engelske betydning
med i sin seneste udgave fra 1993.
Det ældste eksempel på den nye betydning som Dansk Sprognævn har registreret, er fra 1957.
Normalt går der nogen tid før et nyt
ord og især en ny betydning af et gammelt ord dukker op i skrift og på tryk.
Den nye betydning betragtes naturi igvis først som sjusk eller i dette tilfælde
måske også som snobberi. Først når til—
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strækkelig mange pæne mennesker
bruger den nye form eller betydning,
vover man at lade den komme på tryk
- for så er det ikke nogen fejl mere.
Patetisk er et ret sjældent fremmedord, og det er i al fald ikke et af dem
som bruges af børn. Hvis vi nu antager
at Lone Lomholt var 18 år da hun begyndte at sige patetisk (og altså i den
nye betydning), så er v i fremme ved
årstallet 1956.
Jamen det passer da fint med at den
nye betydning kan være dukket op i
halvtredserne, med Lone Lomholt som
en af trendsætterne. Men i skrift altså
først i slutningen af tiåret.
^
? Det ny komma igen
Hidtil har jeg nogenlunde kunnet følge
med i kommadebatten og de skiftende
regler. Men med Erik Hansens indlæg i
nr. 3, 1997 er jeg helt stået af. Ifølge
hans artikel skal det være korrekt at
skrive:
Den bror som bor i Køge, er lærer.
Venstrepolitikeren Uffe EllemannJensen, foreslår
Det andet eksempel forstår jeg overhovedet ikke. Hvornår et det blevet indført at der skal være komma mellem
grundled og udsagnsled? Så vidt jeg er
orienteret, er dette strengt forbudt i
både grammatisk komma og pausekomma. Jeg v i l ikke udråbe mig selv
til ekspert på det ny kommas område,
men enten er en relativsætning eller
apposition vel parentetisk (og så skal
der være to kommaer), eller også er
den ikke - og så skal der være nul
kommaer. Som dansklærer må jeg også
være uenig med Erik Hansen når han
siger at det ny komma ikke er sværere
end det grammatiske komma. Tidligere
skulle man »kun« lære eleverne at
4

MÅL & MÆLE 4-97

sætte kryds og bolle. N u skal man også
lære dem at skelne mellem hovedsætninger og ledsætninger. Så vidt jeg har
forstået skal der ikke være komma når
hovedsætningen kommer først:
Det bliver ikke nogen sjov fest hvis
vi ikke må drikke øl.
Derimod skal der være komma hvis
ledsætningen kommer først:
Hvis vi ikke må drikke øl, bliver det
ikke nogen sjov fest.
Jeg v i l anbefale Erik Hansen at han
prøver at forklare dette til en ganske almindelig HF-klasse. Jeg kan forsikre
ham for at han får brug for alle sine
pædagogiske evner på en gang.
PS: Kunne 1 ikke redigere nænsomt i
læserbrevene så man undgår de værste
fejl? Jeg tænker på læserbrevet på s. 4 i
nr.3, 1997: » - så er det vel fordi, at - «
Den er på min top-ti liste over hade¬
Venlig hilsen
Jørgen Krøigård
Odense M
! Det forkerte komma efter Jensen er
en af de ærgerligste trykfejl i Mål &
Mæles 20-årige historie. Men heldigvis
fremgår det klart af den umiddelbart
foregående tekst, og henvisningen til
Retskrivningsordbogen, at reglerne
mht. apposition er de samme som de
altid har været, og derfor er ens for de
to systemer. Det korrekte er altså
Venstres formand, Uffe EllemannJensen, foreslår...
men
Ventrepolitikeren Uffe EllemannJensen foreslår...
A t der skal komma i et eksempel som
Den bror som bor i Køge, er lærer.

hænger sammen med den generelle regel for det nye komma at der sættes
komma efter en ledsætning. Det har intet med grundled og udsagnsled at
gøre.
Det er rigtigt at det nye komma kræver at eleverne kan kende forskel på
helsætning (hovedsætning) og ledsætning (bisætning). M e n dette krav stilles
jo alligevel i en anstændig undervisning i dansk sproglære, så det kan ikke
være noget problem. Tværtimod vil det
nye komma bidrage til at skærpe opmærksomheden for de to sætningsarter,
hvad fremmedsprogsundervisningen
vil nyde godt af.

Til foråret udsendes et undervisningsmateriale om det nye komma med
mig som den ene af to forfattere. Det
vil være mit bud på den metodik der
skal bruges til kommatering. Lad os
fortsætte diskussionen når dette materiale (med interaktiv diskette) er på
gaden!
Mht. læserbreve retter v i det der
fremstår som åbenlyse slagfejl, men
blander os i øvrigt ikke i stavning og
sprog. Bl.a. fordi redaktionens medlemmer selv har kvalfulde erfaringer
med at blive korrekset af nævenyttige
og uvidende, eller værre endnu: bedrevidende, redaktionssekretærer.
EU
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De levextde ord
Sproghandlinger 50 år efter

»Der blive lys!« Således lød verdens
første og største sproghandling. Virkningen indfandt sig øjeblikkeligt - »og
der blev lys«.
At handle med sproget, at få ordene til
at forandre verden - det er ikke forbeholdt de højere magter. V i mennesker
skaber også virkeligheden om i vores
billede, omend det sker under mindre
dramatiske omstændigheder. Tænk blot
på dommeren der idømmer langvarige
fængselsstraffe, præsidenter der erklærer krig, præster der døber, og »de
hysteriske kællinger« på børsen, for nu
at bruge finansminister Mogens Lykketofts ikke særlig politisk korrekte
udtryk, der med deres forudsigelser og
advarsler sender aktiekurserne i frit
fald og markedet i panik.
Hvordan gør man alt dette og meget
andet med sprog? Det er næsten en
direkte oversættelse af den ellers
uoversættelige titel på John Langshaw
Austins berømte bog, How to do things
with words. Den er nu i 1997 endelig
oversat til dansk, 50 år efter Austin
første gang fremlagde sin teori om forskellen mellem at sige noget og at gøre
noget i sproget. Den danske titel er Ord
der virker, og Austin er med fuld ret
udkommet i Gyldendals serie Moderne
Tænkere, i selskab med bl. a. Barthes,
Heidegger, Nietzsche og Wittgenstein.
Austin (1911—1960) virkede hele sit liv
i Oxford. Fra 1933 som stipendiat og
fellow og fra 1952 som professor i
moralfilosofi. Hans videnskabelige
6
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arbejde blev afbrudt af Anden Verdenskrig. Seks år fra 1940-46 var han indkaldt til anvendt forskning. Han arbejdede i efterretningstjenesten, til sidst
som højtdekoreret oberstløjtnant, med
at knække tyskernes hemmelige koder.
Når han nu finder vej til Mål & Mæles
spalter, er det fordi han mere end
nogen anden fra den retning man kalder Oxfordfilosofien, har sat fokus på
dagligsproget og dets brug, og fordi
han er mere aktuel end nogensinde.
Han var ikke den første der opdagede
sprogets handlinger, men hans sproghandlingsteori var den første der slog
igennem og fik stor og stadig stigende
betydning både for filosofi og for
sprog- og litteraturvidenskab.
Hvor g å r g r æ n s e n ?
H vordan kan man være sikker på at det
man ved eller tror man ved, er sandt
eller rigtigt? Det spørgsmål har af indlysende grunde altid optaget filosoffer
og andre tænksomme mennesker. Og
meget tit er svaret at sproget og sprogbrugen er kilden til falsk, fordrejet og
forførende viden. Hvis nu virkeligheden eksisterer forud for sproget, hvis
den er selvstændig og uafhængig af
sproget, ja så er det første krav at sproget så korrekt som muligt genspejler
denne virkelighed. Lidt på samme
måde som et vellykket portræt skal ligne mest muligt. I tiden mellem de to
verdenskrige prøvede (naturvidenskaben at komme bag om det naturlige
sprog. I stedet for dette konstruerede
man et sprog der med en præcis logik

kun gengav kendsgerninger eller positivt sikre observationer om virkeligheden. Heraf navnet på denne videnskabelige metode, den logiske positivisme.
De logiske positivister hævder at alt for
meget af det v i siger og tænker er nonsens. Tilsyneladende velformede sætninger der nok følger sprogets grammatiske regler, de kan bare ikke verificeres. De logiske positivister søger derfor at reducere mængden af ægte v i denskabelige sætninger ved at trække
en grænse mellem en lille gruppe af
sætninger der kan være sande eller falske, og så alt det andet. Austin og dagligsprogsfilosofien reagerer ved at
hævde dagligsprogets 'Unhintergehbarkeit'
dets ikke-til-at-komme-udenomhed. Erkendelsens problemer løses
ikke gennem konstruktion af nye logisk
formelle sprog, men -- når vi nu ikke
kan slippe af med det - gennem indsigt
i den måde vi bruger dagligsproget på.
Her er Austin helt på linje med sin
samtidige kollega i Cambridge, Ludwig Wittgenstein, som han mærkelig
nok ikke refererer til i Ord der virker,
måske fordi Wittgenstein virkede ved
det andet gamle, konkurrerende engelske universitet. Der er grænser for hvor
meget nonsens v i går og siger, hævder
Austin. Mange ytringer er slet ikke
deskriptive, de beskriver ikke kendsgerninger i omverdenen, og de er hverken sande eller falske, de har helt
andre opgaver uden af den grund at
være nonsens. Og så går Austin i gang
med at undersøge hvordan v i bruger
dagligsproget.
Jeg d ø b e r dette s k i b Josef Stalin
Austins første og vigtigste skelnen er
netop mellem ytringer, 'konstativer',
der refererer sandt eller falsk, og ytringer der gør noget, nemlig udfører en
handling. De sidste kalder han 'perfor-

mat iver'. I begyndelselsen vælger A u stin eksempler der forudsætter institutioner, fx »jeg vier«, »jeg døber«, »jeg
testamenterer«. Hermed lægger han
vægt på det regelbundne, for som han
siger i bogen: »Sproghandlinger er
konventionelle handlinger, dvs. handlinger der udføres i overensstemmelse
med en konvention.« Senere giver han
masser af eksempler der i højere grad
tilhører dagligsproget, fx »jeg lover«,
»jeg opfordrer«, »jeg undskylder«,
»jeg indrømmer«. Mellem 1000 og
9999 eksplicit performative verber findes der ifølge Austin. Det skulle ikke
være uoverkommeligt at systematisere
dem, hævder han, med henvisning til
biologer der har langt større mængder
af fx insekter at holde styr på.
Konstativerne kan verificeres; det
vil sige at man med sikkerhed kan
afgøre om de er sande eller falske. Performativerne virker, men kun under
bestemte omstændigheder. Som konstativerne har deres verifikationsprincipper, så har performativerne tilsyneladende også deres brugsbetingelser.
Performativerne bliver ikke falske,
men de mislykkes hvis vi ytrer dem i
en forkert kontekst eller undlader at
følge de sprogbrugsregler der bestemmer hvem der må sige hvad hvornår.
Man bliver ikke gift hvis præsten ikke
er en rigtig præst, eller hvis man er gift
i forvejen og ikke allerede er skilt, man
kan kun vædde hvis kampen ikke er
spillet, og hvis den anden er indstillet
på at tage væddemålet osv. Austins
berømteste eksempel fra Ord der virker
handler om en nedrig person der sniger
sig ind på et skibsværft dagen før en
stabelafløbning, knuser champagneflasken der hænger parat ved skibssiden,
mens han proklamerer, »Jeg døber dette skib Josef Stalin« og samtidig fjerner afstivningerne så det glider ud i
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vandet. Er skibet døbt? Hedder det nu
Josef Stalin? Nej, handlingen fandt
sted, men den var ugyldig, uden virkning fordi den påtrængende amatørdøber ikke havde kompetencen eller
retten til at døbe skibet. Det er altså
ikke nok at udføre proceduren, ytre sig,
man skal også have ret til at udføre
handlingen. Ord virker, men kun under
bestemte omstændigheder. Det man
bør studere er ikke sætningen, men
derimod fremsættelsen af ytringen i en
talesituation, er Austins konklusion.
Hermed forbinder han sprog og samfund og gør sig samtidig fuldt fortjent
til den udnævnelse til pragmatikkens
fader som den engelske lingvist Jenny
Thomas foretager i sin fine introduktion til pragmatik, Meaning in Interaction, London 1995.
Fyn er fin. E r den o g s å rund?
Undervejs i Ord der virker v i l man
uvægerligt blive konfronteret med
Austins specielle metode der er blevet
kaldt "lingvistisk fænomenologi". Respekten for dagligsproget, for dagligdags, umiddelbar og overfladisk viden
udmønter sig i en omhyggelig, nogle
ville sige omstændelig, analyse af stadig nye eksempelsætninger som Austin
henter frem fra lænestolen uden nogen
form for kildeangivelse. Resultaterne
der fremkommer når alt er presset ud
af dagligsproget, er med Austins egne
ord for en stor dels vedkommende
selvindlysende sandheder. Gennem
analyser af sætninger som "Tyren er
løs' og "Frankrig er sekskantet' kommer Austin frem til at den oprindelige
distinktion mellem konstativer, sætninger der var sande eller falske, og performativer, alt det andet, er forkert. En
konstatering er ikke væsensforskellig
fra alle de andre sproglige handlinger.
En konstatering skal også vurderes
8 MÅL & MÆLE 4-97

som en ytring der er relevant eller ikke
relevant i situationen. Den skal ikke
være sand eller falsk i nogen absolut
forstand, men så sand som det nu er
nødvendigt. 'Fyn er rund' - sand eller
falsk? Det kommer an på konteksten.
Som en første vejledning til en udenlandsk lystsejler - sikkert helt perfekt.
I Kort og Matrikelstyrelsen - sikkert
en fadæse. 'Fyn er rund' er groft sagt
sand. Det er en primitiv beskrivelse af
Fyn. 1 nogle situationer er den vellykket, i andre ikke. Den er kort sagt performativ ligesom løfter, indrømmelser,
dåb og befalinger. Jeg overlader det til
Mål og Mæles læsere at gruble videre
over hvad det betyder at den oprindelige skelnen mellem sande/falske konstativer og vellykkede/mislykkede performativer bryder sammen. Det betyder fx at v i i samspil med andre selv
konstruerer vores virkelighed. Enhver
der bruger sproget, er samtidig i færd
med en social konstruktion af virkeligheden. Ikke så storslået og dramatisk
som i det eksempel der indledte denne
artikel, men drypvis og prøvende. A u stin benægter ikke at omverdenen og
kendsgerningerne eksisterer. Det afgørende for ham er at de forst får funktion og værdi gennem sproghandlinger
og performativer. Kejseren havde intet
tøj på da den berømte procession startede og alle beundrede det mageløse
klæde, og han havde stadig ingen tøj på
da det endnu mere berømte barn gjorde
det til en acceptabel sandhed at
kejseren jo ikke havde noget på.
Det grammatiske kriterium
der blev v æ k
Efter at han har opgivet skellet mellem
performativer og konstativer søger
Austin i det mindste et grammatisk
eller leksikalsk kriterium for performativer. Den bedst kvalificerede kan-

didat er følgende remse: Jeg xx dig
hermed... På xx-pladsen kan der kun
stå performative verber. For at være
performative skal ytringer desuden
have verbet i nutid, aktiv indikativ
form, og de skal altså indeholde et personligt stedord i første person, ental, fx
'jeg døber dig...', 'jeg testamenterer
hermed...' Ytringer med verbet i datid,
'jeg døbte dig...' eller det personlige
stedord i tredje person, 'han døber dig'
er ikke handlende på samme måde.
Austin udvikler nu en interessant, men
uunderbygget teori om at der, på grund
af samfundets udvikling, er sket en
sproglig udvikling af eksplicitte performativer, 'jeg lover herved at komme",
frem for primitive ytringer som 'ja, ja,
jeg skal nok være der". Desværre må
Austin snart konstatere at kreative og
indirekte realiseringer af performativerne, bl.a. af høflighedsgrunde, også i
det 20. årh. er reglen snarere end undtagelsen. Og endnu en gang bliver
resultatet at selvom performativer kan
bringes på eksplicit formel, og selvom
de verber der kan indgå i formlerne
kan klassificeres, så er det ikke muligt
at finde et grammatisk kriterium der
skiller performativerne fra alle andre
ytringer. Det er altså ikke på formen at
man ser hvorvidt og hvordan en ytring
er performativ. Den eneste mulighed er
igen at analysere de betingelser i talesituationen der skal være opfyldt for at
man handler i og med sprog.
Slimede sliske
Pointen i enhver talesituation er at få
noget til at ændre sig, at få andre til at
tænke eller gøre noget som de ellers
ikke ville gøre. Det er baggrunden for
Austins originale analyse af sproghandlingen som en tre-i-en-handling.
M a n siger noget, man gør noget, og
man får noget til at ske. De tre handlin-

ger, som Austin skelner mellem, men
netop ikke skiller ad, kaldes henholdsvis den lokutionære (af latin, loquor, at
tale), den illokutionære og den perlokutionære. Den illokutionære handling
hvor man udtrykker en bestemt hensigt
og forpligter sig, fx når man lover, er
det centrale missing link mellem
udtrykket eller rettere udsigelsen (lokutionen), som beskrevet i sprogforskningen, og effekten (perlokutionen)
beskrevet i kommunikationsteori og
(socialpsykologi. Austin bruger som
akademisk englænder ofte forklarende
eksempler fra cricket, lad os nøjes med
fodbold. Når dommeren fløjter spillet
igang, er enhver der befinder sig på
banen, underlagt alle spillets regler.
Den markspiller der kaster bolden i
mål eller tager en varm frakke på over
trøjen, spiller ikke længere fodbold og
bliver straffet. Og det selvom den samme spiller sagtens kan sidde på bænken
med frakke på og holde bolden i hånden. Den illokutionære handling man
spiller ud med, og som opfattes af den
anden, kridter banen op og sætter reglerne for det videre samspil eller samvær. Enhver sprogbruger er bundet af
den illokutionære handlings normalt
uskrevne regler og konventioner. Reglerne skal overholdes, også uden hjælp
af dommer, ellers bliver man anset for
utroværdig, utilregnelig og umulig at
være sammen med. Løfter forpligter,
indrømmelser forudsætter at man angrer, gratulationer at man glæder sig på
den andens vegne, kun læreren • kan
(sammen med censor) lade karakteren
falde, den der påstår eller konstaterer,
må have argumenterne i orden osv.
Man kan godt ved en hurtig læsning af
Ord der virker få det indtryk at Austin
analyserer og kategoriserer en lang
række verber og deres brug i sproget,
og han er da også blevet kritiseret for
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snarere at have beskæftiget sig med
verber end med forståelsesorienterede
handlinger. Læser man bogen omhyggeligt, v i l man se at Austin selv overalt
skelner mellem den konventionelle
illokutionære handling og dens sproglige udtryk. På den anden side gør han,
med den selvironi og ydmyghed over
for dagligsproget der kendetegner bogen, også opmærksom på at de flotte
nye begreber på en gang er nøgler til at
forstå virkeligheden med - og slimede
sliske under fødderne.
How to do things with Austin
I slutningen af Ord der virker siger
Austin at han her har gjort noget som
han egentlig slet ikke bryder sig om,
han har forelæst. Hans foretrukne
måde at meddele sig til den universitære omverden på var gennem uformelle møder lørdag formiddag. Han
indkaldte selv, og i kraft af sin personlige autoritet fascinerede han sine tilhørere og meddebattører. 1 dette forum
var han det ubestridte centrum. Han
udgav aldrig nogen bog. Hvad der findes er en artikelsamling, Philosophical
Papers, hvoraf de fleste artikler dog er
foredragsmanuskripter. De to øvrige
bøger, Ord der virker (How to do
things with words) fra 1962, Sense and
Sensibilia fra 1961, er begge rekonstruerede forelæsningsrækker. Kan vi
så være sikker på at det er Austin vi
læser og ikke hans sikkert velmenende
elever? Ja, det kan v i - på grund af en
båndoptager i Goteborg. Austin forelæste aldrig i Danmark, men i 1959, da
han allerede var angrebet af den lungecancer som han døde af den 8. februar
året efter, holdt han en forelæsning om
'performativer' på universitetet i Goteborg. 1 konkurrence med støjende lastbiler på Europavej 4 lige uden for universitetet optog svenskerne den tørre
10
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engelske gentleman med den specielle
sans for humor og understatement. Det
blev den eneste bevarede optagelse af
Austins forelæsninger, og her viser det
sig tydeligt at Ord der virker i lange
passager ord til andet gengiver hvad
Austin faktisk sagde. {Båndet kan
lånes eller hores på Københavns Universitet, Institut For Nordisk Filologis
bibliotek. Spørg efter Austin 'Performatives' nr. 126).
Austin har haft og har stadig stor
betydning for både sprogvidenskab,
filosofi og litteraturteori. 1 indledningen til Ord der virker er nærmere
beskrevet hvordan. Jeg håber her blot
at have anskueliggjort, hvorfor det er
værd at følge med gennem de skarpsindige analyser af 'katten ligger på
måtten', og 'kongen af Frankrig er
skaldet'. Desuden håber jeg at mine
læsere nu forstår hvorfor dekonstruktivister som Jacques Derrida og postmodernister som Stanley Fish, ja, det er
ham med Is there a Text in 77//.v Class,
har tået øje på Austin, og at læserne
har fået lyst til at finde ud af hvad Derrida og Fish gør med Austin. Det står
også i indledningen til Ord der virker.
O g saa rappede de sig ...
Austin er både kilde og original, men
det han har at sige om sprog i filosofisk og skarp analytisk form har digtere og romantikere nu altid vidst - ordet
skaber hvad det nævner. » »Rap! rap!«
sagde hun, og saa rappede de sig alt
hvad de kunde... .«
J. L . Austin: Ord der virker, Gyldendal
1997.
John E. Andersen, født 1949
lektor ved Institut for Nordisk Filologi
Københavns
Universitet

Politisk korrekthed i sproget
-• en moderat nyhed

Politicai correctness, politisene Korrektheit, politiquement correct, polititjeskaja korrektnost, politisk korrekthed - hvad er det for et fænomen der
fra U S A breder sig over det meste af
verden i disse år? Det handler om en
særlig type sproglig reparation og fornyelse, om de holdninger der ligger
bag sproglig opdatering, og ikke
mindst om den strid om ord der udspiller sig mellem tilhængere og modstandere af sådan en sproglig praksis.
Politisk er så meget sagt
Først må v i hellere se på selve udtrykket politisk korrekthed, der forståeligt
nok forvirrer mange. Der er nemlig
ikke tale om politisk i almindelig parlamentarisk forstand, altså i betydningen
som har med politik at gøre'. Politisk
skal i denne forbindelse snarere oversættes til 'moralsk' eller 'holdningsmæssig'. Og den afstandtagen der ligger i korrekthed: 'korrekt for korrekthedens egen skyld', bliver først forståelig når man véd at udtrykket er lanceret
i U S A af modstandere som af flere
grunde har set sig gale på dét de derfor
har udråbt som politicai correctness.
A m e r i k a n s k e tilstande
Forhistorien v i l være bekendt for de
læsere som husker Ole Togebys artikel
i Mål & Mæle 19:2, om de groteske
eksempler på politisk korrekthed på
universitetet i Kansas. Ingen underviser kunne her vide sig sikker mod at
blive udskreget som undertrykker i forhold til en eller anden isme: Evolutio-

nisme var det for eksempel når en professor i antropologi ikke inddrog skabelsesberetningen i undervisningen på
lige fod med udviklingslæren. Og de
religiøse antropologistudcrende fik hos
deres medstuderende og i universitetsadministrationen medhold i at dette var
et udslag af diskrimination.
Mindretal og hensynet til dem er i
det hele taget humlen i politisk korrekthed. Allehånde underprivilegerede
samfundsgrupper skal behandles med
respekt, det være sig handicappede,
kvinder, seksuelle eller etniske minoriteter. Fra progressiv side er en del betegnelser for sådanne grupper blevet
problematiseret. Betegnelser som negro, indian, chmiman og blind kritiseres for at være nedladende, diskriminerende eller på andre måder fordomsfulde og foreslås erstattet med henholdsvis african american, native american,
chair (person) og visually impaired
('synshæmmet').
Et skræmmebillede
Fra modstanderside har man kritiseret
denne hensyntagen og sproglige opmærksomhed for at være både uærlig
og overfladisk, og man har kaldt de
sproglige manøvrer for eufemistiske
('formildende') omskrivninger uden
reel effekt på virkeligheden. M e n modstanderne af politisk korrekthed har
ikke bare betragtet fænomenet på afstand. De har derimod været på anklagebænken for fordomsfuldhed, diskrimination og racisme, og de har derfor
følt sig omklamret af et »tanke- og
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talepoliti«. Det forståelige modværge
har derfor været latterliggørelse af
sproglig hensyntagen, fx i vittigheder
om at kalde blinde for »optisk udfordrede«, døde for »permanent ulejligede« eller ved at foreslå papir omdøbt til
»forarbejdede trækadavere«. Denne
latterliggørelse har vist sig at være et
effektivt modtræk til de mest intolerante eksempler på politisk korrekthed,
men modstandernes største succes ligger i at have fået navngivet den holdningsbestemte sprogfornyelse political
correctness og have fået kolporteret et
skræmmebillede på sproglig paranoia
verden rundt. Og således er faktisk de
fleste anekdoter og eksempler på politisk korrekthed i virkeligheden modstandernes parodier på sproglig hensyntagen.
Politisk ukorrekthed
Det er derfor ikke så mærkeligt at det
er politisk korrekt at være politisk
ukorrekt, sådan som nogle lidt smart
har udtrykt det. Det følger logisk når
korrektheden betragtes som konformitet, at man foretrækker dens modsætning - det normbrydende og kontroversielle. U d fra denne betragtning kunne
man hævde at politisk ukorrekthed
altid har været i høj kurs. Den er fundamentet i så megen folkelig underholdning som vittigheder, satire, revyer, og den er vel adelsmærket for
ordentlig kunst, som for alt i verden
heller ikke må være for stueren og konform, men derimod respekteres for at
opsøge, udforske og overskride grænser.
E n spade i l å n t e fjer
Kritikere af såkaldt politisk korrekthed
i sproget tager gerne afsæt i det gamle
ord om at »kalde en spade for en spade«. Så meningsløs og fjollet beskyldes
12
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sprogfornyelsen for at være som hvis
vi insisterede på et nyt navn til spaden,
fx håndbetjent
jordforbedringsredskab,
som det ironisk er blevet foreslået.
Sammenligningen har retorisk styrke,
men er alligevel dybt urimelig. For det
første ville spaden aldrig blive genstand for alvorligt mente krav om et
nyt navn, fordi ordet spade ikke er i
fare for at blive belastet. Og for det
andet gælder der til tider andre sproglige bud end det at kalde tingene ved rette navn og sige sin mening ligeud. V i
skal nemlig også passe på at der ikke
flyver en finke af panden, dvs. v i må
ikke sige vores mening på en alt for rå
eller sårende måde.
M e n spade-talemåden som argument
mod at udskifte ord må til syvende og
sidst afvises fordi den ikke er nogen
god parallel til det reelle dilemma man
kan komme i når en betegnelse for en
gruppe mennesker ikke længere føles
neutral. Politisk korrekthed som sproglig hensyntagen handler sjældent om
spader, men næsten altid om de betegnelser v i bruger når v i klassificerer
mennesker som afviger fra flertallet.
For når nogen afviger på en måde som
flertallet holder for uattraktiv, så kan
det sproglige udtryk for disse efterhånden komme til at bære flertallets
dom, i form af fordømmelse, nedladenhed eller medynk.
1 forskellige kulturer og til forskellige tider er der naturligvis forskel på
hvad der regnes for uattraktivt, men
typisk er det manglende førlighed, fattigdom, misbrug, lavtlønnet arbejde og
dét at tilhøre et fremmed folkeslag i
forhold til flertallet.
Holdningsbestemt sprogfornyelse
Med beretningerne om de amerikanske
tilstande i frisk erindring, registrerer
mange danskere med stigende bekym-

Modstandere af politisk korrekthed tager gerne afsæt i det gamle ord om at kalde en
spade for en spade (Tegning af Peter M. Jensen, bragt i Kristeligt Dagblad 30. august
1997).
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ring at vi også herhjemme justerer ordforrådet for at slippe af med belastede
betegnelser, fx har vi jo skiftet fremmedarbejder ud med indvandrer, dranker med alkoholiker, evnesvag med
psykisk handicappet, kassedame med
butiksassistent og forbryder med kriminel. Og nogle af betegnelserne, som
indvandrer og psykisk handicappet, ser
ud til at være under udskiftning igen.
Er det udtryk for at vi nu har fået politisk korrekthed herhjemme? Svaret er
nej, for vi har faktisk altid haft det.
1 vores egen kulturhistorie kan vi
finde masser af eksempler på at vi
systematisk har udskiftet ord på baggrund af vores holdninger, men hidtil
har det været en automatik der ikke har
haft sprogbrugerens bevågenhed. Så
snart en ny betegnelse var indarbejdet,
har vi kort efter glemt selve udskiftningen.
Reparation
Generelt kan man sige at anledningen
til udskiftning af ord er sprogbrugeres
oplevelse af en for stor afstand mellem
den holdning som den hidtidige betegnelse dækker, og den holdning sprogbrugeren v i l udtrykke. Denne kløft er
opstået fordi enten ordet eller virkeligheden har flyttet sig.
Hvis det er ordet som har ændret
status, fx fra at lyde neutralt til at lyde
nedsættende, sådan som det er foregået
med ordet lakaj, så må man som reparation indføre en ny betegnelse (i dette
tilfælde blev det livrist), der kan genoprette en forsvarlig neutral omtale og
give den pågældende kategori af mennesker en værdig selvforståelse.
Der er særlig ét sted man med al
tydelighed kan se behovet for sproglig
opdatering. Folk med psykisk sygdom
har i århundreder været ufrivillige leverandører til det danske sprog på grund
14
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af resten af sprogbrugernes unoder.
Altid har vi brugt de psykisk syge som
sammenligningsgrundlag, når noget eller nogen skulle skulle skældes ud for
at være dumt og ukløgtigt, og de
skældsord vi på denne måde har skaffet os, er samtidig blevet uanvendelige
om de mennesker med psykisk sygdom
som de egentlig skulle betegne. Gal,
dårlig, tåbelig, vanvittig, afsindig, idiotisk, åndssvag og sindssyg, er alle veletablerede negative tillægsord, hvis forbindelse til psykisk sygdom vi knap
bemærker længere. At mange af betegnelserne, som åndssvag og idiot, var
eufemistisk konstrueret til at betyde
'svag i ånden' og 'uvidende', kunne
ikke beskytte ordene mod almensprogets omklamring. I nyere tid har vi forladt betegnelsen evnesvag, vi har i stedet udvidet handicap til både at dække
fysiske og psykiske handicap, og ordet
handicappet er vi netop nu i færd med
at erstatte med -hæmmet. Nu er man
udviklingshæmmet
hvis man har et
psykisk handicap og
funktionshæmmet
hvis handicappet er fysisk. Men også
hæmmet
kan blive morgendagens
skældsord, og så må vi igen må se os
om efter et nyt, neutralt ord for psykisk
sygdom.
A t udskifte et belastet ord med et
mere neutralt er den sproglige handling
vi kan kalde reparation. Det tabu der
forårsager reparationen, er moderat og
den sproglige manøvre rokker ikke
særligt ved tabuet, men genopretter en
forsvarlig sproglig omgang med en
udsat gruppe. Reparation er hyppigt
forekommende, og er ofte drivkraften
bag sproglig nytænkning på lavtlønsområdet, fx skiftet fra jord- og betonarbejder til
entrepenørarbejder.
Fornyelse
Når ønsket om udskiftning af ord ikke

