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Personnavne i litteraturen
Der er ikke så lidt stilværdi og malende kraft i
navne, og det er derfor naturligt nok at forfattere
bruger navngivningen som et væsentligt bidrag
til personkarakteristiklæn. L æ s om litterær navnebrug fra Holberg til Dostojevskij
side 11
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stilfunktion
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Stor reform små bogstaver

Retskrivningsreformen i bakspejlet
Det er i år 50 år siden v i fik bl.a. bolle-å og s m å
bogstaver i substantiverne indført ved en reform
hvis lige man aldrig før havde set og formentlig
heller aldrig siden v i l opleve. Hvordan det kunne
lade sig gøre dengang og hvilken modtagelse
reformen fik, kan man i anledning af jubilæet
læse om
side 18

Vildt sprog
Ved du hvor grineren sidder eller er du helt p å
skideren? I sprogminuttet kan man stifte bekendtskab med et par ungdommelige afledninger.
Side 23

Samtaler med samlere og jægere
Under 200 mennesker i en regnskov i Nordthailand taler i dag sproget m l a ' b r i ' , men dette lille
folk er dog blevet genstand for sprogvidenskabens forsøg p å kortlægning af dets sprog. L æ s en
beretning om de tanker en sprogforsker gør sig
under feltarbejdet hos et folk der aldrig før har
tænkt over sprogets væsen
side 24
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Én på grineren........ 23
Feltarbejde blandt
ånder

24

O ,oplevelsen
præger
sproget efter sig. Jo
ædlere sproget bliver i
videnskabsmandens og
filosoffens behandling,
des gråere bliver det
også. Forskeren og tænkeren tynder ordene ud.
tager med flid farven af
dem, så vidt lians evne
går. Det er hans pligt at
gustne ordene, ti derved gør han dem nøjagtigere.
Vilhelm Grønbech
i Sprogets Musik, 1956

oprOgl/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, s å
send et brev om dem til Carsten Elbro,
Erik Hansen, Pernille Frost og Ole Togeby.
De vil svare på brevet hvis de kan. Eilers
kender de nok nogen de kan s æ t t e til det.
Send brevet til:
Mål & Mæle,
Pernille Frost
Mosevej 17, 2. th.
2860 S ø b o r g

? Tungen p å vægtskålen
Sprog består jo dels af tørre, saglige
gloser, dels blomstrende ordbilleder,
hvoraf sidstnævnte ofte er vildtvoksende ud over al fornuft, og selvom v i i
mange tilfælde godt kan se, at et udtryk skriger til himlen, så kan det være
så godt indarbejdet at v i ikke nænner at
gøre noget ved det. Tag nu fx at være
tungen på vægtskålen, som vi ustandselig møder i den politiske partisnak.
Tungen er jo i sig selv ingen vægtfaktor, medmindre der er tale om indkøb i en slagterbutik. Den er kun en registrator af forholdet mellem de involverede kræfter, altså hvor tung en
belastning hver af de to vægtskåle på
en balancevægt er udsat for. Så i stedet
for at tale om tungen på vægtskålen
burde man tale om tyngden, altså den
afgørende tyngdeforskel på vægtskå2
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lene. M e n uanset logikken gør jeg mig
ingen illusioner om, at v i nogensinde
går over til at sige tyngden på vægtskålen. Tangen ligger nok bedre i munden.
Men hvor ville jeg dog ønske, at det
kunne lade sig gøre!
Børge Andersen
Taastrup
! Inden v i går ind på at diskutere logikken i udtrykket at være tungen på
vægtskålen, må det indledningsvis bemærkes at det ikke fra et sprogvidenskabeligt synspunkt er et krav til faste
udtryk at de skal være logiske og sandfærdige. M a n kan fx tænde sin pibe og
være hensat til den syvende himmel,
selvom man hverken letter fra jordoverfladen eller sætter fut i selve piben,
for ikke at tale om at den syvende himmel slet ikke hører hjemme i det moderne astronomiske univers. Masser af
udtryk og talemåder er på den måde
ulogiske, usande eller helt uigennemskuelige, uden at det dog går ud over
deres brugsværdi. Herfor findes nemlig kun én betingelse: Et ord eller udtryk skal fremkalde nogenlunde samme
betydning hos sprogbrugerne for at
kunne fungere gnidningsløst.
Dén betingelse opfylder udtrykket at
være tungen på vægtskålen, for det betyder for de fleste at noget eller nogen
som har marginal størrelse, får den sidste og afgørende indflydelse på et resultat der ellers ville være uafgjort.
Med hensyn til det marginale minder
udtrykket derfor om dråben der får
bægeret til at flyde over. Skifter v i der-

for tungen ud med tyngden i et forsøg
på at gøre udtrykket logisk i forhold til
betydningen, så får v i en ny uoverensstemmelse, for tyngden måtte jo svare
til 'den største mængde', eller den
mængde som vejer tungest med hensyn
til det der skal måles. Selvom man underforstår tyngde/o/wÅc/, som jo egentlig ikke er det samme som tyngde, så
opnår vi ikke en god beskrivelse af balance før det endelige (lille) udslag.
Går v i så etymologisk til værks og
undersøger hvilket historisk forhold
der er mellem udtrykket og betydningen, så kan vi starte med det forhold at
der tales om vægtskålen, altså tilsyneladende kun den ene af de to skåle man
forventer at finde på en balancevægt.
Her gælder det dog at man ofte, for
nemheds skyld eller af stilistiske årsager, betegner helheden med delen, således fx i jern der betegner hele instrumentet i stemmejern og tag der betegner hele huset i udtrykket bo under
samme tag.
Da udtrykket desuden er kalkeret fra
tysk das Zilnglein au/der Waage sein,
hvor Waage betyder 'vægt', er det mest
sandsynligt at vægtskålen skal betyde
'(hele) vægten'. Og tungen kan ikke
være andet end skålvægtens »viser«,
dvs. den lille nål som står lodret, når
vægtskålene er i balance, for denne billedlige brug af tunge er veldokumenteret, fx i Ordbog over det Danske Sprog.
V i har altså et udtryk med en ordlyd .
svarende til være som viseren på vægten og med et indhold svarende til
'gøre (det endelige) udslag på et resultat'. Billedet fra det merkantile liv er
forståeligt nok blevet overført på andre
situationer hvor to portioner vejes mod
hinanden, som fx fordelingen af ja- og
nej-stemmer (Tænk også på retfærdighedsgudinden Justitias symbolske vejning af for og imod). M a n kan nu ind-

vende at viseren kun er en registrant
der ikke kan forandre på resultatet af
vejningen, og at forbindelsen mellem
billedet og virkeligheden derfor halter,
men ligesom viseren markerer til hvilken side vægten bøjer sig, så kan den
sidste stemme - i et ellers dødt løb vise til hvilken side resultatet bøjer sig.
Det er altså den sidste og afgørende
stemme der lignes med en viser, og
ikke viseren der lignes med en stemme.
Selvom det således er muligt ad besværlige veje at finde logikken i udtryk
som tungen på vægtskålen, og selvom
det alternativt kunne eksistere uden nogen logik overhovedet, så fungerer
sproget ikke sådan i virkeligheden,
hvor sprogbrugerne forlanger logik og
gennemskuelighed, og det er derfor slet
ikke så illusorisk som du tror at få lavet
om på sproget. Du er nemlig ikke alene
om at studse over udtrykket at være
tungen på vægtskålen og anfægte logikken i det, og det er derfor ikke
utænkeligt at v i en dag vil få det man
kalder en folkectymologi, lydende at
være tyngden på vægtskålen, fordi
dette udtryk virker mere logisk og fordi
tyngde for den almindelige sprogbruger ligger fristende tæt på tunge.
PF
? Fordi at
I Mål & Mæle nr. 1, 1998, forsvarer
Martin Blok Johansen udtrykket »fordi
at«, som jeg har nævnt i et tidligere
læserbrev.
Jeg er enig i hans betragtninger, for
jeg har udtrykt mig uklart i mit første
brev der handlede om kommaer. Det
udtryk som jeg ankede over, lød i sin
helhed: » - så er det vel fordi, at «.
Er der ikke andre end mig der har bemærket denne uheldige tendens til at
sætte kommaet efter konjunktionen?
Hvis der (undertiden fejlagtigt) er to
M Å L & M Æ L E 2-98
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konjunktioner, sættes kommaet typisk
efter den første: »Vi bliver hjemme
hvis, at det bliver regnvejr«. Den slags
kan man læse i danske stile - og desværre også i danske aviser. M e n hvis
det ny komma slår igennem, skulle
dette problem vel forsvinde af sig selv.
Jørgen

Krøigård
Odense N

! Det er fuldstændig rigtigt at der efterhånden er en meget stærk tendens til
at sætte kommaet efter, ikke før kunjunktionen. Det gælder især de tunge
konjunktioner /on//, selvom og som
om. Tunge fordi de har to stavelser og
derved adskiller sig fra de fleste andre
konjunktioner.
A f svaret til Martin Blok Johansen
fremgik det i øvrigt at at slet ikke er en
konjunktion, så fordi at eller som om at
er ikke forbindelser af to konjunktioner. Men derfor kan man jo godt vedtage at det er ukorrekt, for korrekt/
ukorrekt har som bekendt intet med
grammatikken at gøre.
^
? Fjong og lytte p å
Jeg har to spørgsmål, som jeg håber, I
kan klare for mig. Før jul bestilte jeg
en kalvesteg hos min slagter. Da jeg
hentede den, forklarede han mig, hvordan jeg bedst skulle behandle den.
H vis jeg gjorde, som han sagde,
»skulle den nok blive fjong«. Jeg kender godt udtrykket fjong, der blev brugt
meget i min ungdom, men jeg har aldrig hørt det anvendt om en kalvesteg.
M i n slagter er ret ung, og det forbavsede mig, at han i det hele taget kendte
udtrykket. K a n ordet tidsfæstes? Hvad
er den egentlige betydning?
E n dag kom jeg til at sige at jeg havde
lyttet på, hvad en kollega sagde. M i n
4
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mand påtalte det, idet han mener, at
man lytter til. Han mener i øvrigt, at
det er blevet meget udbredt at sige på i
stedet for til i forbindelse med lytte. E r
det rigtigt? Og er der nogen forskel?
Karin Ramskov Åndersen
Odense
! Ordet fjong st ammer fra det franske
fwn, og brugtes oprindeligt om smukke
og elegante klæder og om pæne manerer.
Fjong dukkede op i dansk i midten
af forrige århundrede, og bl.a. H. C.
Andersen brugte det.
Ordet fandtes som navneord: klæder
med fjong, men mest som tillægsord:
en fjong frakke. Men sandelig også
som udsagnsord: blomsterne fjonger.
Desuden i forskellige afledninger:
fjonghed, atfjongse ellerfjongsere
(dvs. pynte) og fjongsk, der betød det
samme som fjong.
Men disse udtryk var gået helt af
mode i løbet af de sidste par generationer, indtil de for nylig har fået en slags
renæssance ved at unge komikere imiterer gammelt sprog, fx komikerparret
Tim og Gordon, der excellerer i udtryk
som den er fjong, du gamle {= den er
fin), med behørig morten korchsk
udtale. Det kunne altså tænkes at den
yngre slagters brug er afsmitning fra
komikernes citatbrug, eller også kan
påvirkningen være et resultat af genopdagelsen af den gamle danske »filmskat«, som jo for tiden dyrkes i en sand
genudsendelsesbølge i tv.
Det er rigtigt at lytte på har bredt sig
meget de seneste år. M a n lytter på musik, man lytter på en beretning, men
lytter på radioen. Det kan være det
svenske lyssna på som ligger bag, men
vi havde i forvejen et lytte på, som

ikke er en nyhed. Det er det udtryk
som betyder 'undersøge ved at lytte':
lægen lytter på hjertet, og mekanikeren
lytter på motoren.
? Sin, hendes og deres
Det færøske postvæsen udgiver forud
for hver ny frimærkeemission et lille
hefte med lidt forklarende tekst i tilknytning til motivet på nyudgivelsen.
Jeg ved ikke, hvem der skriver denne
tekst færing eller (»syd«)dansker --¬
men i et af de seneste, som jeg lige har
læst (om Brynhilds Vise), dukker der
et par eksempler op på brugen af ordet
sin, som jeg fornemmer er forkert, men
jeg er ikke sikker, og jeg vil gerne have
Mål & Mæles reaktion, inden jeg eventuelt skoser disse færinger!
»Hun overtaler sin fader til at lade
dværgesmedene bygge en mur af ild
rundt om sin sal.« Er det, som det står,
faderens sal eller hendes (Brynhilds)
sal - eller dværgesmedenes sal? Der
menes formodentlig Brynhilds sal, og
det burde vel hedde hendes. M e n der
kunne måske også tænkes på faderens
sal, således at både faderen og datteren
var afskåret fra omverdenen, og i så
fald er sætningen måske i orden - eller
hyr?
»...inviterer G rimhil d ham indenfor
for at hilse på sin egen datter, men Sigurd afviser tilbuddet og rider videre.«
Sin? hendes? hans? (Det sidste er af
sammenhængen tydeligvis ikke meningen).
Fra en tidligere sag i samme serie
(om Malmros filmoptagelser): »I det
hele taget satte filmsoptagelserne sit
festlige præg på hverdagen«. Sit?
deres? (Korrekt? -•• acceptabelt? - eller
decideret forkert?)
Men nu til noget helt andet: Et eller
andet sted (Erindringsbog eller avisar-

tikel) skrev Mogens Fog: »Forud var
jeg spurgt, om jeg ønskede ordet«.
Hvis det nu ikke bare er sætteren og
korrekturlæseren, der har glemt blevet,
er det så acceptabel sprogbrug?
Jeg håber Mål & Mæle har kapacitet
og lyst til at rådgive enkeltpersoner, der
i og med at man har forladt folkeskolen
ikke længere har en dansklærer ved
hånden.
Poul Erik Fl ar up Kristensen
Århus V
! Der har altid været et problem med
brugen af sig og sin i dansk. For at det
ikke skal blive for langt holder vi os til
sin/sit/sine i det følgende, men der
gælder samme regler for sig.
Hovedreglen er at sin etc. henviser
til sætningens subjekt:
han hentede sin post
så er det egen post han hentede. M e n :
han hentede hans post
så er det fx naboens post han hentede.
Det tager ingen rigsmålstalende fejl af.
Nu er der imidlertid det at sætninger er
mere end én ting. Se her:
Ole hørte Jens komme hjem
Selvfølgelig er Ole sætningens subjekt.
Men Jens komme hjem er også en slags
sætning man har kaldt det en skjult
sætning. Og så er v i danskere ikke
enige om om sin skal henvise til subjektet i nærmeste skjulte sætning eller
til sætningens ubestridte oversubjekt:
Ole hørte Jens starte sin bil
Er det så Jens' bil eller Oles? Grammatisk er det ikke til at afgøre så længe
danskerne ikke har bestemt sig - og det
har de nu haft rundt regnet 1000 år til.
Somme tider fremgår det klart eller noM Å L & M Æ L E 2- 98
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geni unde klart af meningen med sætningen :
Lise bad Ole hente sin læbestift
Ole bad Lise hente sin barbermaskine
Men ellers må man klare sig med at se
pa sammenhængen, eller - hvis man
skriver - formulere sig ud af problemet, fx
Ole hørte at Jens startede sin bil
Ole hørte at Jens startede hans bil
Nu tager v i det første af de færøske eksempler, og jeg sætter parenteser om de
skjulte sætninger:
Hun overtaler [sin fader til at lade
(dværgesmedene bygge en mur)]
rundt om sin sal
Hvor parentesen skal slutte, afhænger
af forfatterens mening, og derved bliver det også uklart hvilkel af de tre
subjekter sin henviser til, men senere
end efter mur skulle det ikke kunne
blive, når man tager det i betragtning
som kommer nu:
I det ældste dansk henviser sin til
både entals- og flertalssubjekt. V i har
således flere runesten med formulering
aftypen
Harald og Øjvind rejste denne sten
efter sin fader Toke
Sådan er det den dag i dag i norsk og
svensk, og i dansk holder det sig langt
op i tiden: de nøye tore æthe seg mette
eller slycke sin tørst, skriver Hans Tausen i 1539 (de behøver knap nok spise
sig mætte eller slukke deres tørst).
Efterhånden bliver det reglen at
sin/sit/sine kun kan henvise til entalssubjekt, men der er talrige eksempler
på at selv de bedste forfattere overtræder denne regel.
6
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Det ser unægtelig ud til at den
gamle, og norske og svenske, regel er
ved at vende tilbage i disse år. Især i
faste vendiger som
sådanne ytringer er ikke på sin plads
filmoptagelserne satte sit præg på
hverdagen
forhandlingerne går nu ind i sin
anden uge
disse ideer var revolutionerende for
sin tid
Om et halvt hundrede år kan Mål &
Mæle sikkert berette hvordan dette
grammatiske drama endte. Foreløbig
må man som lærer eller sprogkonsulent
anbefale at de tvivlrådige bruger
sin/sit/sine henvisende til ental:
sådan en ytring er ikke på sin plads
mens deres henviser til flertal:
sådanne ytringer er ikke på deres
plads
Citatet af Mogens Fog kan v i nok ikke
stille noget op med. D u har ret i at det
virker som om der mangler et blevet,
men om det passer, beror på sammenhængen - som ingen af os har. Der er
ikke foregået nogen ændringer mht.
disse hjælpeverber på det sidste. Der er
stadig forskel mellem
bænken er malet - og
bænken er blevet malet
og jeg tør ikke udelukke at Mogens
Fog har sigtet mod denne ret raffinerede forskel.
Læs instruktive og overkommelige orienteringer om sig og sin i Søren
Brandt: Pas på sproget, Erik Hansen:
Rigtigt dansk, og i Politikens Håndbog
i Nudansk.
EH

? Køge Å Stien: flere forkerte
særskrivninger
M e d en tak til Sten Hedegård Nielsen
for hans klare argumentation og stillingtagen i artiklen »Adstantiver: en ny
ordklasse i dansk?« der bl.a. beskæftigede sig med Odense Banegård Center
og fynboernes evne til at stave, kunne
jeg måske få M & M's kommentar til
en lignende sjællandsk ortografisk
øjebæ. Sidste år indviede vi et pragtfuldt stisystem der i grove træk følger
Køge Å over en længere strækning, og
systemet fik naturligt nok navn efter
åen, og her kommer det så - hold fast:
Køge Å Stien.
Navnet er stemmet ud i adskillige i
øvrigt smukke træskilte opsat på passende steder langs stisystemet, og uden
at være særlig sprogkyndig må jeg sige
at det støder mit øje. Det ville efter
min mening modsvare en konstruktion
som f.eks. Roskilde Dom Kirke.
Odense-sagen er måske inspireret af
Bella Center som jo i bund og grund er
en engelsk konstruktion, for på dansk
ville stedet vel hedde Bellacentret?
Hasse Greiner.
Bjæverskov
! Dette svar er ikke noget forsvar for
særskrivning af sammensatte ord. Der
skal ikke være tvivl om, at det ville
være upåfaldende dansk at skrive
Odense Banegårds center og Køge
Å-stien. Svaret her er derimod et forsøg
på en beskrivelse af traditionen og et
forsøg på at forklare, hvorfor nogle
stednavne er mere udsatte for (påfaldende) særskrivning end andre.
Jeg har K R A K S kort over København og omegn lige ved hånden, så eksemplerne er hentet fra det. Der ligger
ikke noget syn på kval iteten af københavnsk, jysk eller fynsk stednavnegivning bag valget af eksempler.

Hovedreglen for sammensatte stednavne er den samme som for sammensatte ord i det hele taget. Der skal kun
være mellemrum, når der er flere
stærktryk. Derfor skriver man Køgevej,
men Køge Landevej, Køge Bygade og
Koge Torv (men dog Axeltorv). Der
skal nok være køgeboer, der efterhånden har reduceret stærktrykket på
Køge, så det hedder »kogelandevej«
og »køgebygade« (jævnfør Amagerbrogade og Amagerfælledvej).
Men
sådan går det, når sammensætninger
bruges og slides. M a n finder det også i
trykredukt ionen af personfornavne, jf.
»Jørgen Ankersen har jeg ikke hørt
om«, »Kender du virkelig ikke Jørgen
Ankersen?«
Der er således ikke noget i vejen
med Bella Center. Lige som i Køge
Torv har der engang været stærktryk på
både Bella og Center. Udstillingsbygningerne med dette navn fra 1964-65
blev opført på Bellahøj i København
N V (og senere flyttet til Amager). Hvis
man ellers v i l acceptere Bella som en
folkelig forkortelse for Bellahøj , så kan
det kun være Center (som kortform for
udstillings- eller messecenter), der inspirerer eller irriterer. For konstruktionen er helt almindelig og findes da
også i både Bella TV og Radio, og
Bella Persiennefabrik. Hvis ellers forkortelsen Bella var officielt accepteret,
ville der heller ikke være noget i vejen
med hverken Bella Skole eller Bella
Torv.
De tungere stedsbetegnelser, vænge,
allé, torv, center osv, taber normalt
tryk i bestemt form i sammensætninger. Derfor bliver de sammenskrevet
med det foranstående led: Kærstien, ••
Maglestien, Jernbanestien, Å vænget,
Kratvænget, Krathus Skovalléen, Biblioteksalleen, Bibliotekstorvet, og Bellacenteret, som det hedder i folkemunde.
M Å L & MÆLE 2- 98
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På dette grundlag ville det også være
oplagt at skrive Køge Å-stien (selv om
bindestreger er ret sjældne i stednavne).
E n undtagelse er stednavne med toleddede personnavne; det hedder således Haraldsgade, Poulsvej og
Ørums ve/, men Harald Kiddes Vej,
Poul Møllers Vej, Poul Martin Møllers
Vej og //. P. Ørums Gade. Undtagelsen
gælder også flerleddede fornavne,
Anne Birgitte Vej og Caroline Mathilde
Sti, og ved titler, Kong Svends Vej og
Biskop Svanes Vej. Og Bergsøekollegiet kan også slås op under Paul Bergsøe Kollegiet svarende til særskrivningen af P. O. Petersen Kollegiet. Samme
undtagelse gælder for Sankt Lukas Stiftelsen, men pudsigt nok ikke for Sankt
Poulsgården. Desuden findes hybriden
Paul-Petersensvej i Gentofte.
Tidligere var det ikke ualmindeligt
at skrive efternavn og vej sammen. Således har D S B og HT en Peter Bangsvej station; mens handelsskolen (the
business college) Niels Brock har en
Peter Bangs Vej afdeling. Men nu er
hovedtendensen ganske klar: udbyggede personnavne tillader ikke sammenskrivning af sidsteleddet med -vej,
-gade eller lignende. Og det gælder
også de få stednavne, der findes i bestemt form, fx Asta Nielsen Strædet.
M e n denne undtagelse forklarer ikke så
godt den usædvanlige særskrivning i
Køge Å Stien. For Køge Å kan næppe
opfattes som en person.
Det er derimod muligt, at både Køge
Å og Odense Banegård ikke alene er
blevet forstået som sammensatte stedsangivelser, men opfattet som så faste
enheder, at de ikke kan sammenskrives
med andre ord. Og i så fald findes der
visse paralleller i danske stednavne. L i gesom man skriver Nørreport Station
(ikke Nørreports Station), Søllerød Kro
8

M Å L & M Æ L E 2-98

og Lyngby Fort, skriver man Gammel
Hellerup Gymnasium, Store Magleby
Kirke, og Solrød Strand Station,
Brøndby Strand Centrum og se lige
engang - Høje Taastrup Stien. For lokalkendte har førsteledet i stedsangivelsen tryktab, det hedder Høje Taastrup, ligesom det hedder Store Magleby. Der er stadig et stykke vej til at
opfatte Køge Å som en to ledet stedsangivelse af samme art, men måske ikke
helt så langt for en lokalkendt. Hvis
Køge Å (med tryktab på Køge) opfattes
som en ubrydelig enhed - og åen har
nok ligget der i nogle tusind år - så
kunne det få en lokalpatriot til at vige
tilbage fra at gennemføre et så fremmedartet indgreb i den sproglige natur
som at danne Køge Å-s ti en. Selv om
Odense Banegård er af noget nyere
dato, så kunne grundlaget for Odense
Banegård Center være en tilsvarende
opfattelse af, at den sammensatte
stedsbetegnelse, Odense Banegård, er
så urørlig, at den ikke må sammenskrives med noget center.
Hvis denne forståelse er rigtig, udelukker den effektivt, at v i kan forvente
konstruktioner af typen Roskilde Dom
Kirke(n). Der er ingen Roskilde Dom,
som kunne opfattes som en sammensat
stedsangivelse. Derimod er Roskilde
Torv Kirke bestemt en mulighed.
Set i dette lys er problemet ikke, at
substantivet banegård har en ad jektivisk funktion. (Så skulle Nørreport
Station i øvrigt også være udansk, fordi
Nørreport med samme ret kunne siges
at have adjektivisk funktion i forhold
til Station). Problemet er simpelt hen,
at sammensætningen Banegård Center
kommer i karambolage med et allerede
eksisterende ord, nemlig banegårdscenter. Det kan man se, hvis man sammenligner med andre, mulige, men
mere usædvanlige sammensætninger:

Odense Banegård(s) Førstehjælp,
Carlsberg Vej på Frederiksberg med Ny
Odense Banegård(s) Cykeludlejning,
Carlsberg Vejens Skole, Gamle CarlsOdense Banegård(s) Frugt og Grønt.
berg Vej, Gammel Vartov Vej i HelDe fleste ville vel foretrække et genilerup, og Gammel Kalkbrænderi Vej.
tivs-s på Banegård, men det er ikke obDe kan ikke stave i visse kommuligatorisk, jævnfør flere af eksemnale forvaltninger; i hvert fald accepteplerne ovenfor.
Samme konstruktion findes
i øvrigt i Statoil
City Parkering.
Her kan man
(måske med lidt
god vilje) opfatte Statoil City
som stedet, dvs.
cityafdelingen af
firmaet, og parkering som én
blandt flere
funktioner på
stedet. Jeg vil
Borne Asyl står der i messingbogstaver på en bygning på Nørrebro,
vædde med, at
som skønsmæssigt er fra 1890'erne.
de ansatte i firmaet siger
Statoil City med tryktab på førsteledet.
Sammenlign stadig med konstruktioner
af typen Neder Dråby Kro, Oppe
Sundby Brugs osv.
I tilfældet med sammensatte vejnavne i ubestemt form er der faktisk en
vis vaklen i traditionen. På den ene
side hedder det Lille Værløsevej, sådan
som den generelle trykregel foreskriver. Og det er ikke, fordi der også findes en stor Værløsevej; det er Lille
Værløse, vejen fører til. M e n ude i de
nymodens forstæder skriver de både
Høje Taastrup Stien og Høje Taastrup
Vej. Ja, men det er jo ikke så langt fra
Køge, hvor de heller ikke kan stave,
kunne man så sige. Men det slutter slet
ikke her. Det hedder nemlig også Store
Mølle Vej i Kbh. S, men dog Store
Møllevej i Ishøj (tættere på Køge), og
minsandten om man ikke finder Ny

rer de andres stavefejl. Det er ikke bare
på Fyn eller i Køge, det er galt, det er
sandelig også i København og omegn.
Der er masser af stavefejl rundt
omkring; og mange af dem har været
der længe. Når man særligt hæfter sig
ved fejlagtig særskrivning, kunne det
skyldes, at man her mener at se endnu
et eksempel på a mer i k a n sk -enge l sk
indflydelse. Der er som bekendt mere
særskrivning af sammensætninger i engelsk. Og så kan man ikke lide brugen
af center for et indkøbscenter eller lignende. (Læs om »Center eller centrum?« i Mål & Mæle, 4. arg. nr. 4,
s. 9 - 14). Den amerikansk-engelske
sproglige indflydelse er man netop
særlig følsom over for, fordi man i det
hele taget ikke er så begejstret over den
storstilede kulturelle import fra U S A .
CE
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? Tillivs
Apropos læsefrugter fra studentereksamensstile: »Unge mennesker bør
tænke sig godt om før de sætter børn til
livs.«
Pigen har jo ret, og jeg kan godt forstå at hun tror udtrykket betyder det
det altså ikke betyder alligevel, men
hvorfor gør det egentlig ikke det (jf.
komme til live, komme en til livs)l
Ivar Engel Jensen
Hjørring
! Ja, det er da rigtigt at hvis man tager
ordene på ordet, så burde det være rigtigt udtrykt.
Problemet er imidlertid at liv har to
betydninger på dansk.
Den ene betydning er 'det at være levende', 'levetid'. Det er et gammelt og
oprindeligt nordisk ord. Det svarer til,
men kommer ikke af, tysk Leben.
Den anden betydning er 'krop',
'mave', og denne betydning skyldes et
lån fra tysk, nemlig det der svarer til
moderne tysk Leib, som v i har fået ind
i en plattysk udgave der i dansk har
fået formen liv. Det falder altså i formen sammen med det gamle danske
ord liv.
Det er Leib v i har i forbindelser som
livvidde, livret, livvagt (tænk på engelsk bodyguard), livrem, som et barn i
moders liv, få noget i livet, med liv og
sjæl. Også altså også i forbindelsen
sætte noget til livs, hvis betydning er
'putte noget i maven', 'spise'.
1 øvrigt er de tyske ord Leben og
Leib etymologisk beslægtede - men
det kommer egentlig ikke sagen ved.
EH
! O m tiltaleformer
Jeg har med stor fornøjelse læst Erik
Hansens artikel om Des eller dus. Den
10
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fik mig til at tænke på dengang, vi stod
i vadestedet. Det var i slutningen at
50'erne, hvor jeg var prokurist i et handelsfirma. V i handlede med kartofler
og havde derfor leverandører, såkaldte
opkøbere, i Jylland, og vore kunder var
europæiske forretningsfolk.
Jeg var naturligvis dus med vore leverandører, og det var min direktør
også. Problemet opstod, når vi var sammen i Jylland eller havde besøg derfra,
for så var v i nødt til at være dus, mens
vi her i København, når v i var alene,
lige så selvfølgeligt var Des. Lidt mere
indviklet blev det, da v i lærte en del af
vore svenske og engelske forretningsforbindelser rigtig godt at kende, for så
kom v i på fornavn med dem. Direktøren og jeg har således drukket dus
adskillige gange og lige så ofte været
Des den næste dag.
Det var et forfærdeligt rod, men ingen af os havde vist ønske om at være
dus til daglig, og så vidt jeg husker,
trådte v i aldrig forkert, for v i kunne
bare det dér. Altså ikke nogen korrektion til Erik Hansen, kun en pudsighed
fra dengang.
Bent Bjerre
Frederiksberg

Personnavnets stilfunktion

Navnet er en del af et menneskes personlighed og således et væsentligt element både for den enkelte og for
andres oplevelse af og omgang med
ham eller hende. Det er derfor ikke så
mærkeligt at mange og ofte meget
ejendommelige forestillinger knytter
sig til personnavne i forskellige kulturer, primitive såvel som ikke-primitive.
De giver sig udtryk i et vidt spektrum
af skikke i forbindelse med navnevalg,
navngivningsceremonier, brugen af
navnene og troen på navnets magiske
kraft, dets mana. Respekten eller frygten for navnet er stor i mange kulturer,
noget der giver sig udslag i tabuforestillinger, f.eks. over for afdødes navne,
guders og dæmoners navne eller navne
på nyfødte. Langt op i vores egen tid
har navnemystikken i den grad ladet
navn og person være ét, at trylleformularer og andre foranstaltninger i forbindelse med brugen af navne har haft stor
betydning.
I det følgende v i l vi se på et bestemt
forhold i forbindelse med personnavne,
nemlig brugen af navne og forskellige
navnetyper samt de forestillinger der
ligger bagved. Et specielt aspekt er her
litteraturens brug af navne, både de
navne forfatterne vælger til deres personer og den måde de brages på.
L i t t e r æ r t nav nevalg
Den enkelte forfatters valg af navne til
sine personer i romaner, skuespil,
noveller osv. har stor betydning for den
måde, læseren oplever personerne på.
Navnet er et vigtigt stilistisk middel

som har været anvendt i litteraturen i
århundreder.
Ældst er den navnetype, hvor der i
navnets indhold ligger en bestemmelse
af personens væsen. M a n kan kalde
dem karakteriserende navne. Fra vor
egen litteratur kan nævnes eksempler
som Karrig Nidding, Knep Havrekage
osv. der går helt tilbage til reformationstiden. Hos Holberg finder v i
eksempler som Rosiflengius, den lærde
magister i »Det lykkelige Skibbrud«,
eller hr. Vielgeschrey, hovedpersonen i
»Den Stundesløse«. Fra slutningen af
1700-tallet er der en række af den slags
navne hos Ewald, P. A . Heiberg, Thode
m.fl., men højdepunktet i de karakteriserende navnes litteraturhistorie finder
vi hos Rahbek, der i »Tilskueren« bruger dem indtil det trivielle: Anserine
Knævreløb, Dædalus Planfuld, Esben
Tjadder, Eva Slipslap,
Flanegeed
Skadeæg, Inger Hævle, Jesper Redebon, Killerie Kiørom, Rasmine Abeline
Hermandine Vetskye, Volo Singleton
Syvstik osv. Endelig kan nævnes et par
af de bedst kendte eksempler, alle fra J.
L . Heiberg, f.eks. enkefru Bittermandel
og hr. Zierlich i »Aprilsnarrene«, Å7/ster i »De Uadskillelige« og Klattrup
og Ledermann i »Rescensenten og
Dyret«. I 1800-tallet er den slags navne
i øvrigt ikke påfaldende, i hvert fald
ikke i dansk litteratur. Det betyder dog
ikke at de let gennemskuelige navnes
dage er talte. I vort eget århundrede
finder vi dem stadig i litteraturen, både
i komedien (Kaj Munks stationsforstander Gimmerlam) og dramaet (paM Å L & M Æ L E 2-98
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stor Bandhul i »Ordet«, professor
Mensch i »Han sidder ved smeltediglen«), 1 nyere romanlitteratur er Hans
Scherfig vel den uovertrufne. De fleste
af hans bøger har imponerende persongallerier med lige så imponerende navne (rektor Timian, betjent Pernod,
detektiv Boldevin, redaktørerne Stencil
og Savl, alle fra »Skorpionen«).
Disse navnes vigtigste funktion er
mærkatets; de er som varedeklarationer, der angiver indholdets sammensætning og egenskabei . Uden at
læseren i øvrigt har fået noget indtryk
af professoren, er hans antipati sikret
gennem navnet Praahs, tælleprås, den
elendigste form for lys der findes! Og
så stadset ud med overflødige bogstaver for at se rigtig fornemt ud. Der er
intet formildende skær over en så latterlig person. Så er det straks mere
kompliceret med de mindre påfaldende
navne, dem der blot rummer en antydning af noget hos personen eller fremhæver noget af det læseren også i
øvrigt har indtryk af ved ham. Navn og
person afstemmes efter hinanden, uden
at man altid kan sige, hvad der er bestemmende for hvad. Her drejer det sig
om oplevelse af navnet, f.eks. den
udbredte forestilling at navnet passer
til personen. »The name snits the
man«. Det har franske psykologer
påvist i nyere fransk litteratur, hvor det
enkelte navn ofte v i l fremkalde samme
billede af en bestemt mennesketype
hos et stort antal læsere. Det gælder
både fornavne og efternavne, især de
sidste. V i kan tage et eksempel fra vor
egen litteratur: Thorsteinsson. Hvad
forestiller vi os, når v i hører navnet
Thorsteinsson? Her v i l de fleste vel
sige noget med styrke og kraft, Thor og
Sten! Det m å være et rigtigt mandfolk.
Og det er ikke så sært at det er sådan
en mand, H . C. Branner giver dette
-
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navn i sin roman »Barnet leger ved
Stranden«. 1 virkeligheden kan en hr.
Thorsteinsson
selvfølgelig
sagtens
være en midaldrende, lidt trivelig herre
med hjemmesko og cigarstump, men
en forfatter v i l næppe vælge navnet
Thorsteinsson til en mand af den type.
Uanset hvor meget eller lidt den enkelte lægger i sine personers navne, v i l
disse altid være valgt med omhu. Det
kan man se alene af dette at kun de
færreste roman- og novcllepersoners
navne er almindelige navne, f.eks. .ve//-navne.
Selv om den enkelte forfatter således nok er omhyggelig med sine navnevalg, v i l han ofte have lige så svært
ved at forklare dem, som v i andre har
det med valg af navne til vore egne
børn.
Lydsymbolik
Ved nogle navne fremgår det dog
umiddelbart. Det gælder således den
rene lydsymbolik. Her kan vi sammenligne en række efternavne. Navne med
fuldttonende »mørke« vokaler som u,
o, a og »hårde« konsonanter som p, t, k
giver uvilkårligt navnet en vis vægt.
Den der hedder Bloch, Kappel, Stoekmann el.lign. v i l oftest være en mand
med magt og måske også rent fysisk
stor og stærk. Omvendt vil de »lyse«
vokaler i, e, æ osv. og »bløde« konsonanter i en glidende ordtone ofte symbolisere det svage og usikre hos et
menneske. Navne som Bøgh, Hjejle,
Linde el. lign. bruger en forfatter ikke
til de stærke og mægtige.
Også et navns sproglige indhold kan
bruges som en understregning af noget
karakteristisk høs den pågældende person. Altså samme ide som andre tiders
komediefigurer fik navn efter, se ovf.
Fra H . C . Branners forfatterskab kan v i
nævne eksempler som:

Karl Svendsen (Legetøj) det eneste
rigtige mandfolk i denne bog.
Claus Bøje (Barnet leger ved stranden)
den vege og bøjelige hovedperson i
romanen.
Carl Bjørndahl
(Drømmen om en
kvinde) den maskuline, stærke elsker.
Så let gennemskuelige er romanpersoners navne dog ikke almindeligvis.
Ofte har de blot et særligt præg, der
giver læseren de ønskede associationer.
1 ler har Dickens været en sand mester.
En engelsk litterat nævner disse fire
eksempler som typiske:
Squeers. Navnet sættes i forbindelse
med verbet squint, 'skele' med alt
hvad det kan indebære.
Pecksniff 'leder tanken hen på en hyklerisk og intrigant person.
Moddle kan umuligt være andet end et
flæbehoved.
Chollop er amerikaner, og navnet antyder noget om et dominerende væsen,
pralende og storsnudet.
Det enkelte navn antyder - mere eller
mindre gennemskueligt - et andet ord,
der siger noget karakteristisk om den
pågældende.
Det netværk af associationer som er
knyttet til ethvert navn, både kollektive
og »private«, har naturligvis afgørende
betydning for den måde, hvorpå læseren oplever det enkelte navn og dermed
personen. Det gælder både med hensyn
til tid og sted, og det gælder til en vis
grad den sociale placering. 1 hvert fald
i lidt ældre litteratur. Sammenlign navne som f.eks. Amalie, Regitze, Adelaide osv. med en række som denne: Ane,
Maren, Marie osv. Der er ingen tvivl
mulig.
Flere forfattere har selv skildret,
hvad deres personers navne betyder for

dem. Som i virkelighedens verden er
navnet af afgørende betydning for det
forhold, man får til dets bærer. En person uden navn er uden realitet for forfatteren. Først når personen hedder
noget, kan han eller hun træde ind i
værket og udvikles yderligere. »Navngivningen er personlighedens befrugtning«, siger Martin A . 1 lansen. »Navnet er vigtigt, det er alt«. Også den fiktive person bliver til sammen med sit
navn, og hans eller hendes personlighed tager farve af navnet. Måske ikke
så mekanisk som det er skildret ovenfor, men på en måde der svarer til den
navneoplevelse, vi alle kender fra vores
daglige omgang med hinanden. Der
opstår en række vekselvirkninger mellem person og navn og mellem navn og
forfatter. Navnet bliver så at sige det
medium, hvorigennem forfatteren etablerer sit eget personlige forhold til sine
personer. Som Klaus Rifbjerg skildrer
det: »De fiktive personers navne er
afsindigt vigtige - og i mit tilfælde
afhænger, hvad jeg skriver og hvordan
jeg skriver helt og holdent af personernes navne«.
Personlige associationer
Rundt om i litteraturen finder man
eksempler på, hvordan en forfatters
helt personlige forhold til bestemte
navne kan få betydning. Det klassiske
eksempel er her Schillers forkærlighed
for navnet Charlotte, som han giver hele tre af sine kvindelige hovedpersoner,
eller Byrons særlige forhold til navnet
Mary, noget han selv omtaler flere
gange.
Om den franske forfatter Honoré de
Balzac ved man at han gjorde sig overordentlig stor umage med sine personers navne. Således fortæller en af hans
venner om, hvordan han og Balzac en
gang brugte en hel dag til at vandre
M Å L & M Æ L E 2-98
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rundt i forskellige parisiske bydele for
at finde et navn til en romanperson.
Hver eneste dørplade, hvert gadeskilt,
hver plakat blev gransket nøje. Efter en
lang ørkesløs vandring, hvor vennen til
sidst blev så træt at han nægtede at
fortsætte, lykkedes det endelig. Pludselig så Balzac på et dørskilt navnet
Marcas og udstødte et råb af glæde over
endelig at have fundet hvad han søgte.
Fra det øjeblik hed manden Marcas, og
der stod nu kun tilbage at udarbejde et
fornavn i overensstemmelse med Marcas, som jo var et efternavn. Efter omhyggelige overvejelser fandt Balzac
frem til navnet Zepherin, og da Zepherin Marcas nu så at sige eksisterede,
kunne fortællingen tage sin begyndelse.
»Der er skribenter, som bare gramser i navneposen og giver deres personer navne, de tilfældigt får fingre i. Jeg
ser lidt ned på metoden, tilstår jeg,
ellers vil jeg ikke sige noget ondt. Selv
kan jeg i måneder, ja i år, gå og vente
paa det rette navn«, siger forfatteren
(Martin A . Hansen) til sin muse i novellen »Midsommerfesten«.
Et bestemt navn kan i sig selv blive
anledningen til en fortælling. Her er
det altså ikke personen, der skal have
et navn men navnet der skal have en
person, så at sige. Et eksempel nævner
Rifbjerg fra novellen »Påskeæg«, hvor
pigen, Elisabeth Baumhart får et påskeæg af træ, og hvor træmotivet kom
til på grund af pigens navn. »Novellens
opspring var navnet, og det var navnet
som forløste alle ideerne undervejs«.
Brugen af nav ne
Navnebrugen er altid afhængig af situationen, samtidig med at vi selv kan
påvirke situationen gennem den navnebrug, v i vælger: den friskfyragtige
»Gamle skiderik«, den seriøse »Andersen«, den nedladende »Du der« osv.
14
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Ethvert sprog rummer muligheder for
at signalere en række grader af formalitet, fra det stiveste til det ømt intime:
Koldt/formelt

Varmt/intimt

Fru Birthe Jørgensen
Fru Jørgensen
Jørgensen
Birthe
Bitten
Misser

Navnet rummer så mange muligheder,
at flere af dem kan betragtes særskilt.
V i kan således tale om en særlig sociostilistisk funktion der gælder etablering
af kontakt, endvidere en situations- og
rollemarkerende funktion, jfr. eksemplet ovenfor, samt eventuelt en ren
humoristisk funktion.
På en måde er navnets socio-stilistiske funktion vigtigere end den elementære identifikationsfunktion. 1 hvert
fald er det her, navnet er mest interessant og mest udtryksfuldt.
Navnets kontaktskabende funktion
kommer klarest til udtryk i situationen
med den velmenende ældre dame, der
med sit mest indladende tonefald spørger den femårige »Nå, hvad hedder du
så, min lille ven'?« Almindeligvis ligger der heri et ærligt ønske om at komme i nærmere kontakt med den pågældende, og det kan man lettere hvis man
ved, hvad hinanden hedder. Når det
gælder voksne, er sagen som altid mere
kompliceret. Her må v i som regel vente, indtil vi diskret kan hviske til sidemanden : »Hvad hedder den herre derovre med brillerne?« og når vi så kender svaret, kan vi etablere et mere personligt forhold til vedkommende. Så
længe mennesker blot er ansigter for
os, mangler der noget væsentligt i
vores forhold til dem, egentlig uanset
hvor godt vi i øvrigt kender dem. Den
buschauffør man har kørt med ind til

