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BU-bil ledsprog
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2300 Københavns
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V i udtrykker os i billedsprog næsten ligegyldigt
hvad v i taler og skriver om. O g billederne afspejler meget tit vores holdninger. L æ s om billedsproget i for- og imodpjecer i forbindelse med
liU-aistemningen i foråret 1998.
Side 6

Lettisk og dansk
er et par sprog som har lidt mere til fælles end
man skulle tro, nemlig en stor m æ n g d e ord fra
andre sprog, især tysk. M e n det er ikke altid at
importordene har fået helt den samme betydning
i de to sprog, og så har v i de såkaldte falske venner.
Side 14

Funktionel grammatik
er en forskningsretning inden for sprogvidenskaben. De funktionelle grammatikere nøjes ikke
med at beskrive hvad der findes af ord, bøjninger,
konstruktions- og sætningstyper. De v i l også forklare hvorfor disse ting findes i netop disse former
- og hvad de bruges til i sproget.
Side 23

De hemmelige udtaleregler
De . kender godt situationen. M a n læser et ord
man ikke kendte i forvejen. M a n har aldrig hørt
det. Alligevel bestemmer man sig hurtigt for en
udtale. I nogle tilfælde går det så hurtigt at man
knap tænker- over det. M e n hvordan kommer man
egentlig frem til udtalen?
Side 32
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C , ancellistilcn er den
i
Embedsforretninger
brugelige Skrivemaade. Den oprinder fra og
grunder sig paa den af
Forfædrene overantvordede gamle Brug. er
derfor som saadan at
holde i al Ære. En forvoven I Iaand forkaster
den neppe ustraf! ed.
Men at den derfor skulde være evig, ufravigelig og ikke deeltage i
alle menneskelige Indretningers Foranderlighed og Forbedrings
Mulighed, er ei at formode.
Frederik Stoud
(1819)

SP/UglfGheder
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, Pernille Frost 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

? Nølle
På Djursland kan man høre vendingen:
den kommer nølle (nylig?) på lørdag.
M a n oversætter det til først på lørdag,
eller ikke før end. N y l i g plejer at vende
bagud (han er nylig kommet hjem).
Det er en sjov sprogbrug at lade det
vende fremad. Nogen forklaring?
Mildrid

Hesselager
Roskilde

! Det er ikke kun på Djursland, man
kan høre ordet nølle (= nylig) brugt i
betydningen »først«, »ikke før end«.
Det kan man faktisk i hele Østjylland
fra lidt nord for Randers til lidt sydvest
for Vejle; i Jysk Ordbogs samlinger er
udtrykket tæt belagt i hele det farvede
område på vedlagte kort. Dog sådan, at
man i et midterbælte stik vest for
2
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Århus (mørkegråt på kortet) foretrækker synonymet nys (el. nyssen): »vi
skal nys rejse på lørdag«. Og det er bestemt ikke kun en ældre generation af
dialekttalende, der kender og betjener
sig af disse udtryk; flere af vore medarbejdere på Jysk Ordbog forstår dem
umiddelbart og kan endda slumpe til
selv at bruge dem.
M e n hvordan kan ordene nølle og
nys (sen) være vredet så underligt
rundt, at de som i eksemplet kan henvise til noget fremtidigt?
Også i østjysk bruges de tre ord først
og fremmest, når man v i l referere til en
ikke alt for fjern fortid: »Han har nølle
/ nys fået ny vogn« (f.eks. i forrige
måned, og bl.a. derfor ved tilhøreren
det formentlig ikke endnu). Blot tillader østjysk, at omtalte tidspunkt ligger
betydelig tættere op mod udsagnets
tidspunkt, end hvad rigsmålet kan tolerere. »De her smukke unge to folk er
nyssen blevet forlovet i eftermiddag«,
hedder det i en kendt dialektfortælling;
her må den rigsmålstalende gribe til
oversættelsen »netop, lige«.
Netop fordi nølle, nys (sen) ofte refererer til noget relativt tæt på udsagnets
tidspunkt, kommer det tit til at fungere
som modsætning til allerede: »Jeg
skulle allerede have været færdig i går;
men jeg er nølle bleven det nu«. Her
må v i til rigsmål oversætte med: ...jeg
er først blevet det nu« (med en ejendommelig brug af dette ord, så godt
som ukendt i ældre jysk). Modsætningen »allerede« behøver naturligvis
ikke at komme til eksplicit udtryk, men

denne: »Vi fik nølle (= først) hest, da
jeg var 9-10 år«; eller for disse ords anvendelse i habituelle udsagn: "De begyndte jo høstarbejdet allerede klokken
6 om morgenen og kom nølle hjem
somme tider klokken 7 eller 8 stykker
(om aftenen)«; eller - og nu brænder
tampen! - sågar i fremtidige udsagn:
»Det haster ikke så stærkt; jeg skal
nyssen af sted i morgen« (og ikke, som
du måske ventede det, allerede i aften).
Kort sagt: nølle, nys (sen) har fået
samme fri »makkerrolle« til allerede,
som først har fået det i rigsmålet. Den
slags genbrug - af et foreliggende ord,
men i en ny anvendelse - fylder vist i
det hele taget godt op i sproghistorien.
Viggo Sørensen
Jysk Ordbog

nylig, nys(sen) = først

kan blot ligge underforstået: »Nu er
mine ben blevet varme, men det er da
også nølle nu« (= først nu; og altså
ikke allerede på et tidligere tidspunkt,
efter jeg kom indendørs).
I modsætningen allerede : nølle/
nys (sen) ~~~ brugt om en tidlig hfav. sen
realisation - skal v i formentlig finde
vækstpunktet for den ejendommelige
østjyske brug af nølle og synonymer.
Der kræves nemlig blot, at nølle mv.
løsnes fra sin forankring til lidt før udsagnets tidspunkt og får lov at følge
»makkeren« allerede ud i andre situationer, hvor det drejer sig om modsætningen mellem noget tidligere eller senere realiseret.
Så er vejen åbnet for nølle, nys(sen)
i en længst forgangen fortid som

? Bisætnlngsiridledere m.ni.
Tak for Erik Hansens svar på nogle af
mine mange spørgsmål i M & M
1998:1.
Jeg har imidlertid stadig svært ved at
acceptere sætninger, der i deres helhed
(med traditionel kommatering) lyder
f.eks.:
Bordet, hvorpå avisen lå, var af egetræ.
Landet, hvortil de rejste, har diktatur.
Børnene, hvoraf nogle var udlændinge,
skulkede fra skolen.
For hvordan bestemmes ledsætningens
art i disse tilfælde? Bestemmes den
ikke altid af den indledende konjunktion, og hvordan gøres dette, hvis det
indledende ord er et adverbium? Skal
en ledsætning ikke nødvendigvis begynde med en konjunktion, eller på
dansk et bindeord, der binder til den
foregående sætning?
Jeg efterlyser stadig svar på, om det nu
er korrekt at udelade at i vendingen
MÅL & MÆLE 3-98
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»oversat til dansk, 50 år efter ... Austin
første gang fremlagde ...«, og om man
nu må skrive »han blev udnævnt som
direktør for firmaet«.
Det var pænt af jer at lade mig få mit
ukorrekte »forsidehovede« på tryk. Det
var ud fra lignende hensyn, jeg kopierede E U s »slagfej!« ( M & M 1997:4, s.
5) i stedet for at benytte »slåfejl«, som
er det eneste af de to ord. Retskrivningsordbogen kender!
Anne Marie

Køllgaard
København

! Konstruktionerne med hvorpå osv.
har jeg behandlet i M & M 21.1, og hvis
nogen, bl.a. Anne Marie Køllgaard, synes de virker sære, er det af rent stilistiske grunde: de er udpræget skriftsproglige, som jeg nævnte det 121.1.
Det er rigtigt at hvorpå osv. er adverbier, men //\-adverbier kan som noget helt normalt bruges som konjunktioner der indleder relativsætninger
det sted hvor vi står, er en gammel
kirkegård
Tilsvarende kan pronominer som
hvem, hvilken, hvad indlede relativsætninger og andre ledsætninger:
den medarbejder, hvem jeg havde
overdraget ansvaret...
har I besluttet jer for hvilken vi skal
vælge?
alt hvad du behøver, er en rørtang
Der er ingen som helst skæv grammatik i det!
Der har altid været forbindelser hvor
det er muligt at udelade et at uden at
korrektheden anfægtes:
(1) hun skriver (at) hun er forkølet
tror du egentlig (at) Ole er interesseret?
det er en skarn (at) de ikke vil med
Det er imidlertid noget ret nyt at man
4
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er begyndt at udelade at efter præposition (forholdsord):
(2) del skete 50 år efter (at) teorien
blev fremsat
man kan håbe på (at) vejret holder
ingen havde mistanke om (at) Nielsen var butikstyv
Dette sidste støder stadig en del ældre
sprogbrugere, og derfor ville jeg fraråde udeladelsen af at hvis jeg blev
spurgt. Et rent grammatisk argument
kan man ikke finde: når (1) er fuldt
korrekt, hvorfor skulle (2) så ikke være
det?
Det korrekte i samme forstand er han
blev udnævnt til direktør (ikke som),
men: han blev ansat som direktør. Det
er næppe muligt at uddrage dette af andet end skik og brug. Der findes ikke
en regel som fordelingen af til og som
kan afledes af i dette tilfælde. Prøv
selv at beslutte om det skal være til eller som i forbindelse med følgende synonymer til udnævne:
beskikke, designere, kalde, nominere, tilforordne, udpege
Hvis jeg havde husket at kun slåfejl
findes i Retskrivningsordbogen, ville
jeg bestemt ikke have skrevet slagfejl.
Til gengæld vil jeg til sidste blækdråbe
forsvare andre som skriver slagfejl uanset hvad der står i Retskrivningsordbogen.
Fejl findes sammensat med substantiver:
trykfejl, tegnfejl, funktionsfejl,
skønhedsfejl osv.
og dette mønster følger slagfejl. Men vi
har naturligvis også sammensætning
med verber:
skrivefejl, stavefejl, huskefejl, regnefejl osv.
og her har vi monsteret for slåfejl.
Når R O ikke har taget slagfejl med,

skyldes det at formen ikke var tilstrækkeligt udbredt da R O blev redigeret for
10-15 år siden. Men hvis et ord er dannet i overensstemmelse med danske
orddannelsesprincipper, kan det vanskeligt betegnes som forkert eller ukorrekt. O m det står i RO, er ikke et argument i sig selv. Ordene villahave, møbelstof, håndbajer, bysøjle, klimaskrue,
fiskehæler og oversmart står der heller
ikke, for den slags må brugerne af ordbogen selv finde ud af, hvis de vil have
en ordbog der kun er i ét bind og koster
under 100 kr!
M e n det bør nok alligevel overvejes
om slagfejl ikke skal med næste gang...

Efterlysning!
I M & M 21. arg. nr. 1 efterlyste jeg
nogle af de sære dansklærerregler der
som anonyme gengangere generation
efter generation lusker gennem klasseværelserne. Jeg takker læserne for
mange gode eksempler, men mangler
stadig en eller anden regel om som og
der. Altså ikke den fornuftige grammatiske, som ingen drømmer om at overtræde. M e n et eller andet om at som
henviser til levende væsener, der til
ting. Eller omvendt !
Jeg ville godt havde denne regel
med inden jeg skriver artiklen.
Erik Hansen

Eli

M å l

&

M æ l e

ISSN0106-567X

Redaktion:
Carsten Elbro, Pernille Frost,
Erik Hansen, Ole Togeby.
Tegninger: Hanne Simone
Ekspedition og produktion:
Elbro-Tryk
Håndværkervej 10
Postboks 3072, 6710 Esbjerg V
Giro 747-3494
Telefon 7515 43 60

Mål & Mæle udkommer 4 gange om året, og
abonnementsprisen er kr. 158,00 pr. årgang.
Man kan tegne abonnement ved at skrive
eller ringe til Elbro-Tryk. Hertil retter man
også henvendelse om adresseforandring eller
fejl ved bladets levering. Eftertryk af tekst og
illustrationer er tilladt når kilden angives.
Spørgsmål til læserbrevkassen
samt manuskripter til Mål & Mæle sendes til:
Mål & Mæle,
Pernille Frost, Mosevej 17, 2. th., 2860 Søborg.

MÅL & MÆLE 3-98 5

Metaforer i E U-debatten

Poesien har ikke eneret på metaforer.
Den 28. maj 1998 var der folkeafstemning om Amsterdam-traktaten, og som
i de fleste (politiske) diskussioner, var
det ikke kun de saglige argumenter, der
prægede debatten. Billedbrugen var
dominerende og gav sig i nogle tilfælde udslag i ren metaforisk argumentation. Nogle ja-sigcre beskrev E U som et
græsk tempel, mens nej-sigerne viste
modvilje mod fort Europa. Socialdemokratiet fremstillede EU-samarbejdet
som et holdspil, mens JuniBevægelsen
fokuserede på, at toget var kørt for
langt.
Hvilke metaforer blev brugt op til
afstemningen - og hvilke EU-oplattelser afslører de?
1 det følgende vil jeg analysere valgog oplysningsmateriale fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, E n hedslisten, JuniBevægelsen og EuropaKommisionen, samt inddrage et enkelt
interview fra Berligske Tidende.
Først en kort gennemgang af en af
tidens metaforopfattelser.

Metafor og tanke
Billedsprog »hører sammen med følelsesbevæget, intenst. Sprog«, skriver
U l l a Albeck i Dansk Stilistik i" 1939.
Hun formidler her den klassiske opfattelse af, at troper, heriblandt metaforer,
bruges til at forskønne tekster, og at de
primært findes i poetisk sprog. Siden
1960 erne har metaforen imidlertid
været et af omdrejningspunkterne for
en række nyere sprogteorier. Det har
6
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ført til et opgør med den klassiske
metaforopfattelse.
Den kognitive semantik er betegnelsen på en nyere tværhumanistisk teori
om sprog og betydning. Teorien opererer med et metaforbegreb, der siger, at
metaforen ikke blot kan henregnes under »fo 1 e 1 sesbevæget, intenst Sprog«,
men at vores dagligsprog i bund og
grund er metaforisk. Fordi den måde,
vi tænker og forstår verden på, i høj
grad er metaforisk struktureret. De fleste fænomener forstås delvist ved ord
der normalt bruges om andre fænomener. Eksempelvis opfattes en »diskussion« ofte som »krig«. Når v i diskuterer,
kan v i benytte ord, der normalt er knyttet til krig. M a n kan skyde et argument
i sænk, forsvare sine synspunkter, tage
det tunge skyts frem, trække fronterne
op. A t tale om diskussioner i krigens
sprogbrug er så almindeligt, at v i ikke
opfatter det som metaforisk sprogbrug.
M e n at sproglig argumentation og væbnet konflikt er to forskellige aktiviteter,
er der ingen tvivl om. Inden for kognitiv semantik betegnes den bagvedliggende metaforiske opfattelse, der ses
afspejlet i metaforiske udsagn, som en
begrebsmetafor. I ovenstående eksempel er begrebsmetaforen altså »diskussion er krig«. Det område, der beskrives (hér: diskussion), kaldes for målområdet, mens det område, der bruges
til at beskrive (hér: M g ) , benævnes
kildeområdet.
De anvendte metaforer afspejler,
hvordan v i opfatter og forstår det at
diskutere. Når v i taler om diskussioner

i krigens sprogbrug, taler vi ikke kun vi opfatter også den person, v i diskuterer med, som en modstander og diskussionen som en kamp, der skal vindes.
Begrebsmetaforen »diskussion er
krig« er altså afgørende for, hvordan
man opfatter diskussionen, og hvad
man mener formålet med diskussionen
er. Begrebsmetaforen fremhæver konfliktaspektet i en diskussion og skjuler
derved samtidig, at en diskussion kan
være et samarbejde, der forer til, at de
involverede parter opnår større indsigt
i en given problemstilling.
Ovenstående oprids af den kognitive
semantik kan koges ned til, at måden
vi oplever og forstår verden på er metaforisk struktureret, og at denne struktur
kan aflæses i dagligsproget. Ved at
fokusere på dagligsprogs m eta Ib rer peges samtidig på bestanddele af sproget,
som er så indarbejdede i vores sprog-

brug, at vi ikke er bevidste om dem
men som altså er der, og som er
afgørende for vores opfattelse af og
tanker om verden.
I det følgende vil jeg se på nogle af
de metaforer, der siger noget specifikt
om opfattelsen og forståelsen af E U .
I Ivad fremhæver de - og hvad skjuler
de? Er den metaforiske sprogbrug
manipulerende?
E U er et g r æ s k t e m p e l
Det er normalt, at vi opfatter abstrakte
fænomener som konkrete, fysiske
størrelser, fordi det gør det lettere både
at begribe - og at tale om -- disse fænomener. Der er derfor intet mærkeligt i ,
at E U ofte betragtes som en bygning.
Det interessante er, at der er forskel på,
hvilken bygning henholdsvis ja- og nejsigere benytter.
1 folderen »Amsterdamtraktaten -
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tryghed, sikkerhed og velfærd«, der er
udgivet af Europa-Kommisionen, beskrives E U med ord, vi normalt kender
fra græske templer:
- »EU-samarbejdet hviler stadig på tre
»søjler«, der sammen med en overog en underligger symboliserer »det
europæiske hus« - Unionen«
»Søjle 1 vedrører det overstatslige
samarbejde«
-»Overliggeren
[...] indeholder bl.a.
Unionens målsætning«
Første gang substantiverne »søjler« og
»det europæiske hus« nævnes, er de sat
i anførselstegn, hvilket viser en bevidsthed om, at det er billedsprog (beskrivelserne er i øvrigt illustreret af en
tegning af et græsk tempel).
Men i f.eks. Socialdemokratiets materiale benyttes substantivet søjle adskillige gange, når E U skal beskrives.
Nogle af ordene fra det, v i kalder k i l deområdet (græsk tempel), er altså gledet ind og blevet almindelig sprogbrug
-- hos ja-sigerne. Nej-sigernes vokabularium ser helt anderledes ud, hvilket vi
vil se på om lidt.
Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at
det netop er et græsk tempel, der er
valgt som kildeområdc. Det fremhæver
demokrati, åbenhed og fælles europæisk historie. Til gengæld udelukker det,
at E U kan være uigennemskueligt,
bureaukratisk og lukket.
E U er et fort
»Fort Europa« er et slagord, vi kender
fra nej-sigerne i EU-debattcn. Denne
bygningstype henholdsvis fremhæver
og skjuler helt andre ting end et græsk
tempel. Hvor dybt forgrener metaforen
sig i nej-sigernes sprogbrug? Her er
nogle eksempler, der er hentet fra både
Enhedslisten og JuniBevægelsen:
8 MÅL & MÆLE 3-98

-»opbygningen
af EU-staten [...] der
yderligere skal befæstes næste år«
»På den anden side
forstærker
Amsterdam-traktaten de ydre grænser rundt om EU.«
- »I stedet for at bygge toldmure op,...«
- »Fort Europa: [...] opbygningen af
høje mure udadtil...«
Alle udtrykkene findes adskillige steder i de to nej-sigeres materiale. Det
interessante ved denne begrebsmetafor
er, at den er konventionel hos nejsigerne - dvs. så almindelig, at der
ikke tænkes på den som en metaforisk
opfattelse. Enkelte gange er udtrykket
»Fort Europa« sat i anførselstegn, hvilket peger om en bevidsthed om metaforikken. Men de øvrige udtryk, der
ligeledes afspejler begrebsmetaforen,
gennemsyrer nej-sigernes materiale og
gengiver derved opfattelsen af E U som
et fort - uden anførselstegn. Ja-sigerne
sætter konsekvent »Fort Europa« i
anførselstegn. Her er altså et eksempel
på en begrebsmetafor, der er konventionel og gledet ind i sproget hos en
gruppe mennesker, mens den hos en
anden gruppe mennesker godt nok er
kendt, men hvor det fastholdes (ved
anførselstegn), at der er tale om en billedlig fremstilling.
B eg rebsm eta foren fremhæver E U
som et lukket og fjendligt foretagende,
det er svært at komme ind i. Den skjuler, at E U kunne være åben over for
ikke-medlemslande, at E U måtte ønske
samarbejde, og at E U kunne være »fredens projekt«. Sidstnævnte udlægning
er ja-sigernes.
Europa er en syg person
Lande personificeres ofte. I EU-debattcn opererer ja- og nej-sigerne med
hver deres personificeringer. Først vil
vi se på ja-sigernes.

Socialdemokratiet personificerer i
sit EU-materiale EU's forhold til Central- og Østeuropa som »den stærke,
der skal hjælpe den svage«. Samme
forestilling ses hos Det Radikale Venstre :
- E U skal bidrage til, at landene i Central og Østeuropa kommer på fode.«
- »vi må hjælpe dem«
- »giver vi de endnu skrøbelige demokratier den hjælpende
hånd,...«
Fremstillingen fremhæver solidaritet
og medlidenhed ved at tale til de følelser, men sk j uler. at optagelsen af disse
lande og den derved nødvendige og
hurtige omstilling til markedsøkonomi
måske kan knække landene. Sidstnævnte synspunkt er Enhedslistens.
»Europa er en syg person«, er en
anden personificering, som kan findes
i ja-sigernes materiale:
- »Vi kan hele sårene fra verdenskrigene.«
»De skrøbelige demokratier...«
- » . . . e t stærkt middel i kampen mod
overregulering.«
E U er den medicin, der kan helbrede.
Udtrykket »skrøbelige« er en dobbeltmetafor, fordi ordet oprindeligt tilhører
kildeområdet ting, eks. porcelæn.sfigur.
Men det benyttes ligeså hyppigt om
personer. Nej-sigerne foretager også
personificeringer - men de personificeringer er (ikke underligt) med til at
fremhæve E U som noget negativt.
E U er et v i l d t d y r
Der findes et utal af eksempler på, at
nej-sigere beskriver E U som noget
utrygt og ukontrollabelt. Det sker
blandt andet ved at tale om E U , som
om det var et vildt dyr:
- »Unionen truer med al æde...«
- »Der er ingen snor i perlamentarikerne«

- »Med Amsterdamtraktaten foretager
E U et af sine tigerspring.«
- » - helt uden for demokratisk kontrol.«
Det sidste eksempel behøver ikke nødvendigvis implicere, at der er tale om
et vildt dyr, da uden for kontrol benyttes om alt det, mennesket ikke kan styre / som er vildt.
Begrebsmetaforen »EU er et vildt
dyr« fremstiller E U som noget utrygt,
ukontrollabelt, ikke-tillidsfuldt og som
noget, der er »fjernt« - det, der er uden
for kontrol, kan også siges at være
uden for rækkevidde.
Begrebsmetaforen skjuler, at E U er et samarbejde
mellem lande, og at E U derfor ikke er
et væsen, der lever og handler på egen
hånd.
»Lande er ufrie personer« er en
anden meget tydelig begrebsmetafor.
Den kommer til udtryk gennem en
række udtryk, der fremhæver tvang:
- »i 1999 håber man at have fundet
det, der kan lænke EU-landene uadskilleligt...«
- »ved topmodet [...] sidste år bandt
EU-landene sig til...«
- »som flere og flere lande tvinges til
at føre«
- »EU [vil] gribe ind over for vores ret
til at bestemme,...«
Det giver næsten sig selv, hvad denne
begrebsmetafor henholdsvis fremhæver og skjuler. Igen fremhæves mangel
på demokrati, her gennem fokusering
på ufrihed. Det skjules atter, at E U er
et samarbejde.
E U - p o l i t i k er ( h o l d ) s p o r t
Socialdemokratiet fremhæver flere steder i sit materiale problemerne omkring EU's elitære præg og langsommelige og stive forhandlingssystem og
har derfor som et hovedprojekt at gøre
MÅL & MÆLE 3-98
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E U mere folkeligt. Set i det lys er den
begrebsmetafor, vi nu skal se på, velvalgt. »EU-politik er (hold)sport« ses
kun, oniend tydeligt, hos Socialdemokratiet. Her er nogle eksempler på de
metaforiske udsagn:

politik. Som om kildeområde (sport)
og målområde (EU-politik) var det
samme. Begrebsmetaforen er konventionel, og derfor v i l mange ikke sætte
spørgsmålstegn ved den, men selvfølgelig godtage påstanden om, at det
ikke er smart at sidde på sidelinjen.
Det er nu interessant at se på, hvad
begrebsmetaforen fremhæver - og
hvad den skjuler. Den fremhæver, at
E U er et samarbejde, og at man må
»spille med« for at indgå i det, at det er
folkeligt (sport), at E U er stede/, hvor
det sker - der opstilles ikke andre
mulige »hold«, og at EU-spørgsmålet
er forholdsvis ukompliceret. »EU-politik er (hold)sport« skjuler, at det kan
være en fordel at være udenfor, at E U politik kan være præget af tvang snarere end sammenspil, at E U kan opfattes
som elitært og stift, og at afstemningen
om Amsterdamtrakteten ikke handlede
om et ja eller nej til E U .

• »startskuddet til udvidelsesprocessen
lød...«
- »topmodet blev en sejr...«
»Letland og Lithauen fik en god og
troværdig placering...«
- »Danmark [...] kæmpede for...«
- - »et nej vil betyde [...at...] vi vil komme pa sidelinjen...«
Det kan diskuteres, hvilket kildeområde udtrykket kæmpede for oprindeligt
stammer fra. Udtrykket er medtaget
her, fordi det også benyttes i sportssammenhænge.
Socialdemokratiet anvender metaforikken i en anden - udvidet - grad, end
det har været tilfældet med de begrebsmetaforer, vi indtil nu har set på, I stedet for kun at bruge metaforer til at
beskrive E U med, tolkes et ja og et nej
her direkte ud fra metaforikken. Hvis
vi stemmer nej, ender vi på sidelinjen.
Metaforikken gentages i en afsluttende
opfordring i Socialdemokratiets brochure »Den danske vej - også i
Europa«: »Vi skal ikke være på sidelinjen.«
Socialdemkratiet benytter den logik,
der er knyttet til kildeområdet (sport) i
en direkte argumentation for et ja.
Argumentation ser sådan her ud: »EUpolitik er (holcl)sport og et ja er et ja til
at være med på holdet. I sportssammenhænge er der intet perspektiv i at
sidde på sidelinjen - derfor skal vi
stemme ja«.
Problemet ved denne form for direkte metaforisk argumentation er, at
logikken fra kildeområdet ukritisk
overføres til målområdet, altså E U 10
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Metaforisk beskrivelse og i særdeleshed direkte metaforisk argumentation, kan betragtes som en særlig form
for manipulation - netop fordi nogle
aspekter fremhæves, mens andre skjules. Metaforisk manipulation behøver
dog ikke nødvendigvis forstås som
noget negativt. Inden jeg går over til at
diskutere metaforer og manipulation,
vil jeg se på den begrebsmetafor, der
gennemsyrer alt materialet om E U , og
som blandt andet giver sig udslag i
snakken om, at toget er kørt for langt.

r

E U - u d v i k l i n g e n er et
bevægeligt objekt
, Overskriften på dette afsnit er samtidig
navnet på den begrebsmetafor, der ses
igen og igen hos både ja- og nej-sigere,
og som begge parter tolker et ja og et
nej ud fra. Begrebsmetaforen er kompleks, fordi den implicerer en anden
begrebsmetafor. Erfaringen fortæller,

at et bevægeligt objekt altid har en retning og at det altid v i l tilbagelægge en
vej. Derfor kunne overskriften på dette
afsnit også have været »EU-udviklingen er en vej at tilbagelægge«.
At opfatte udvikling som et bevægeligt objekt eller en vej at tilbagelægge
er så almindeligt og så indgroet en del
af dagligsproget, at de færreste v i l tænke over det som en metaforisk opfattelse.
De to kildeområder er uløseligt bundet sammen gennem vores erfaring
med dem, og det er grunden til, at begge kildeområder benyttes i flæng og
ofte samtidig. Hos nej-sigerne specialiseres det bevægelige objekt til et tog.
Både ja- og nej-sigere benytter den logik, der er knyttet til kildeområdet, i en
direkte argumentation for henholdsvis
et ja og et nej. Forskellen består i
opfattelsen af retningen. Den er målrettet høs begge, men målet og vejen frem
er forskellig hos de to parter. Nejsigerne diskuterer målet og vejen,
mens ja-sigerne kun fokuserer på farten. Det er nu på tide at komme med
nogle eksempler. De første eksempler
er hentet hos ja-sigerne, men findes i
lige så høj grad hos nej-sigerne (i enslydende eller lignende varianter):
----- »Union i flere hastigheder.«
»Den danske vej er [...] blevet bredere og forgrener sig...«
»...vi bevæger os i den rigtige retning...«
»De endelige mål er ikke nået.«
1 det første eksempel afspejles opfattelsen af, at udviklingen er et bevægeligt
objekt. 1 de tre sidste eksempler afspejles opfattelsen af, at EU-udviklingen er
en vej at tilbagelægge. Retningen er
kanonisk, der findes en »rigtig« retning og et mål. 1 Berlingske Tidendes
EU-avis benyttede Niels Helveg Peter-

Europa-kommissionen:
»Amsterdamtraktaten [-] tryghed, sikkerhed og velfærd«, 2,
udg.
Socialdemokratiet:
»Den danske vej - også i E u ropa«
»Politiske Breve - særnummer
om Amsterdam-traktaten«, 2.
rev. udg.
Det Radikale Venstre:
»Amsterdam-traktaten - et
større Europa«
Niels Helveg Petersen:
»Stem ja« i Berlingske Tidendes temasektion »Ja eller nej«,
10. maj 1998.
Venstre:
»58 spørgsmål om EU«
Enhedslisten:
»ØMU-tromlen«
»EU-stat i støbeskeen«
»Et andet Europa - nej til A m sterdam«
JuniBevægelsen:
»Amsterdam -traktaten. Mere
Union - mindre demokrati«
Herfra er eksemplerne

hentet.

sen i et interview logikken fra kildeområdet i en direkte argumentation mod at
stemme nej. Han udtalte: »Et dansk nej
vil i bedste fald forsinke udvidelsen - i
værste fald blokere den.«
Udviklingen opfattes som et bevægeligt objekt med en kanonisk retning, jf. »forsinke«, hvor målet er udviMÅL& MÆLE 3-98
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delsen. Det forudsættes, at det er dårligt og dumt at forsinke eller blokere et
bevægeligt, målrettet objekt. Det er
den logik, der er knyttet til kildeområdet. Niels Helveg Petersens argumentation kan skrives om til: »EU-udviklingen er et bevægeligt objekt med en
kanonisk retning. Et nej v i l blokere
objektet. Stem ikke nej.«
Igen er det interessant at se på, hvilke aspekter begrebsmetaforen skjuler
og fremhæver. Den fremhæver, at: det
er E U , der bevæger sig, og nej-sigerne,
der står stille og er besværlige. Desuden at afgørelsen er afgørende for at
nå målet - udvidelsen. Den skjuler, at
nej-sigerne måtte ønske samme mål
udvidelsen men ønsker at nå det i et
andet tempo og ad en anden vej.
E t tog p å skinner
Nej-sigerne åbner for en diskussion om
visioner vedrørende E U ved at fokusere på vejen og målet. Den diskussion
skjules af ja-sigerne, fordi de ikke sætter spørgsmålstegn ved vejen og målet,
men kun ser på hvad der vil forsinke
rejsen mod målet. Det er dog ikke
uvæsentligt, at nej-sigerne specificerer
det bevægelige objekt til at være et tog
på skinner. Netop det billede underminerer delvis visionsdiskussionen. Et
tog på skinner kan kun køre frem eller
tilbage (hvis der ikke er sidespor) - og
at ville tilbage er ikke en holdning, der
indeholder mange visioner. Det er på
tide med nogle eksempler fra nej-sigernes materiale:
- »Den nye traktat er blot en mellemstation med endnu mere union«
- »Et nej til Amsterdamtraktaten er et
vink med en vognstang om at unionstoget er kørt alt for langt.«
- »Stemmer vi nej, får vi muligheden
for at skifte kurs mod et mere frit,
12
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åbent og demokratisk samarbejde i
Europa.
»afgørende at nogle tager ansvaret
for at ændre togets retning.«
- »Et dansk nej v i l være en god anledning til at rejse krav om tilbagerulning af Unionen?
I det første eksempel fremstilles vejen
(tilhængernes), der skal tilbagelægges,
som målrettet, hvor målet er mere union. 1 de øvrige eksempler er der to
synspunkter tilstede. I andet og sidste
eksempel udtrykkes ønske om, at
nej et v i l »køre udviklingen tilbage« bort fra målet mere union. I de øvrige
to eksempler - som begge er afsluttende opfordringer i henholdsvis JuniBevægelsens og Enhedslistens materiale
- ønskes et nej for at ændre retningen,
så målet bliver »et mere frit, åbent og
demokratisk samarbejde i Europa«
Logikken fra kildeområdet overføres
i en argumentation for et nej. Logikken
er, at et tog med en forkert retning må
ændre kurs. Derfor kan argumentet
lyde: »EU-udviklingen er et tog. Toget
er kørt forkert - et nej vil fore det på
rette spor. Stem nej.«
Det er mærkeligt at overføre netop
den logik i argumentation for et nej,
fordi en del af logikken fra et tog, der
kører på allerede lagte skinner, er, at
det ikke har mulighed for at ændre retning. Nej-sigerne forsøger at fremhæve, at nej "et kan ændre retningen,
men metaforikken røber, at de har en
anden opfattelse af E U . Hvis et tog
ikke skal køre fremad, så er der kun en
mulighed (hvis ikke der er sidespor),
og det er at rulle tilbage. Det kan ikke
ændre retning.
Konkluderende m å det derfor siges,
at nej-sigerne er inkonsekvente i deres
metaforbrug. Den begrebsmetafor, vi
lige har gennemgået, fremhæver, at

nej'et har en indflydelse på udformningen af E U . Men nej-sigernes øvrige
begrebsmetaforer som »EU er et vildt
dyr« og »lande er ufrie personer«
fremhæver afstand til E U og manglende demokrati. M e n da demokrati må
være forudsætningen for, at et nej får
betydning, er der et sammenstød mellem de opfattelser af E U , som nejsigernes begrebsmetaforer formidler.
Manipulation
Indtil nu har vi set på, hvordan E U er
blevet fremstillet gennem metaforer, og
på hvad disse metaforer skjuler og
fremhæver. Fordi metaforerne er konventionelle, er der en mulighed for, at
logikken fra kildeområdet af modtagerne (vælgerne) opfattes som målområdets logik. Ved at benytte logikken fra
kildeområderne, forsøger afsenderne
(de politiske partier og organisationer)
at påvirke til en bestemt politisk handling. Fordi begrebsmetaforer fremhæver nogle aspekter og skjuler andre, har
de en indbygget manipulativ virkning.
Mange vil forbinde noget negativt med
manipulation, fordi det at blive manipuleret er at fa fremstillet tingene fordrejet. Men netop fordi metaforer er
centrale for vores opfattelse af abstrakte begreber, kan de analyserede begrebsmetaforer også siges at fremstille
E U i et mere forståeligt lys. De eksemplificerer, hvordan E U kan tolkes nu •
og analysen viser ikke mærkeligt, at
den tolkes forskelligt af ja- og nej-sigere - og desuden kan de medvirke til en
forståelse af, hvad E U kan udvikle sig
til.

ken effekt har manipulation vha. dagligsprogsmetaforer? Spørgsmålet er
dog for mig at se umuligt at svare på,
dels fordi det vil kræve en kortlægning
af, hvor stor indflydelse begrebsmetaforerne har i forhold til de mere saglige
argumenter, og dels fordi graden af
påvirkningen v i l afhænge af, i hvor høj
grad den enkelte vælger er bevidst om,
at der findes flere forskellige måder at
anskue E U på. 1 artiklen har jeg kun
konstateret, at vælgernes handlinger
forsøges styret gennem konventionelle
metaforer - direkte ved at overføre
logikken fra kildeområder til en argumentation for henholdsvis et ja og et
nej, og indirekte ved at fremstille E U i
et specielt lys.
Kristine Kabel
f 1976
stud.mag. i dansk

Da det analyserede materiale er fra
en kontekst, hvor det gjaldt om at
påvirke vælgerne til at stemme enten ja
eller nej, er det interessant at diskutere,
i hvor høj grad begrebsmetaforerne
også styrer en egentlig handlen. HvilMÅL & MÆLE 3-98

13

Lettiske og danske lumske ligheder
Betydningsmæssigt venskab og stilistisk lumskeri

Under indlæringen af lettisk har det
slået mig hvor mange tilsyneladende
ens ord på de to sprog der ikke adskiller
sig betydn ingsmæssigt. men ved en
markant stilistisk forskel. For at vurdere
om der er tale om et specielt forhold og hvad et sådant kan skyldes - nedskrev jeg de første cirka tusinde lumske
ligheder jeg stødte på både i tale og i nyere lettisk skriftsprog, og mener nu på
baggrund af dette materiale at kunne
give en kvalificeret vurdering af tendensen i eksempelmaterialet og de mulige forklaringer. Samlingen af lumske
ligheder er i 1997 udgivet som en lille
ordbog af det lettiske forlag Norden under titlen Latviesudånu viltus draugu
vårdnica.
Definitioner af lumske ligheder
Der er givet en længere række definitioner af lumske ligheder, hvoraf nogle er
hyppigere anvendt og synes mere centrale end andre. Det ligger i selve betegnelsen »lumske ligheder«, også kakiet
»falske venner«, at der er noget bedragerisk eller vildledende ved en vis ydre
overensstemmelse mellem et par ord på
to forskellige sprog. Det formelle sammenfald mellem ordene kan være mest
påfaldende i enten udtalen eller skriftbilledet. Ordene kan have helt forskellig
betydning; eller de kan have enkelte betydninger til fælles, men være alene om
andre betydninger. I mit materiale indskrænker jeg mig til ord der har nævnte
stavemæssige eller udtalemæssige ligheder og helt eller delvis forskellig anvendelse.
14
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Lumske ligheder har især været i fokus som undersøgelse af en fejlkilde.
Tilsvarende er opstilling af dem i ordlister og ordboger blevet set som en mulighed for at fjerne denne fejlkilde. Det
har under arbejdet været min vurdering
at når ordene har fælles historisk oprindelse, vil deres brug lettere kunne sammenblandes. Man kunne mene at ordpar
der har næsten sammenfaldende betydning, er mindre »lumske« end ord par
med helt forskellig betydning; men undersøgelser tyder på at de alvorligste
fejlkilder er ord med næsten identisk
betydning og anvendelse da det her er
sværest overhovedet at blive opmærksom på at ordet på fremmedsproget skal
bruges anderledes end på modersmålet.
Nogle forfattere til ordboger over
lumske ligheder udvider definitionen til
også at omfatte ordpar der har helt sammenfaldende betydning, men forskelle i
skrift eller udtale. Det kan fx være forskellig trykfordeling. M e n da så godt
som alle lettiske ord har tryk på første
stavelse, hvorimod danske fremmedord
ofte beholder kildesprogets tryk, ville
ganske mange ordpar være omfattet af
denne definition, og disse er ikke medtaget i materialet. Endvidere defineres
stavemæssige lumske ligheder som ordpar der adskiller sig hvad retskrivning
angår på to forskellige sprog. Dansk og
lettisk må nødvendigvis have store
mængder af disse da fremmedord på
dansk som hovedregel staves som på
originalsproget mens de på lettisk altid
staves som de udtales. Denne form for

lumske ligheder er da heller ikke medtaget i materialet.
Strukturelle lumske ligheder er blevet
defineret som ordpar med betydningssammenfald, men afvigende afledningsstruktur. Det vil primært sige at de
er dannet ved brug af forskellige afledningselementer på de to sprog. Ej heller
denne type er medtaget.
Endelig defineres fiktive lumske ligheder som ordpar der ikke findes, dvs.
ord der kun eksisterer på det ene sprog,
men som ud fra analogislutninger
kunne tænkes at findes på det andet
sprog (fx kunne letter forledes til at tro
at dansk har ordet * kulturist svarende til
lettisk kulturists idet dansk har både kub
tur og alledningselementet -ist kendt fra
fx kolonist, eller at dansk har ordet *sektant svarende til lettisk sektants fordi
dansk har både sekt og afledningselementet -ant kendt fra okkupant). Denne
type er heller ikke medtaget. Dog er ord
medtaget som på det ene sprog kun tilhorer én ordklasse, og som på det andet
sprog også forekommer i en anden ordklasse i omtrent samme form. Således
substantiverne plakat/plakats over for
adverbierne plakat/gallgi, eller substantiverne /;/r)/r//7.v/ignorant over for adjektiverne /;/Y>/r///.y/dilettantisk og profm/sekulårs. 1 materialet er disse skæve sammenfald af ordklasser dog aldrig alene
om at berettige betegnelsen lumske ligheder.
En del af ordene i materialesamlingen er stilistiske lumske ligheder, det vil
sige at de adskiller sig alene eller bl.a.
ved at have (vidt) forskellig stilistisk
værdi og dermed forskellige anvendelsesfelter på de to sprog. Stilistisk forskel som eneste forskel er mig bekendt
ikke tidligere anvendt ved definitionen
af lumske ligheder. Den må imidlertid
anses for fuldt berett iget på baggrund af
ovennævnte vurdering af at fejlkilder

bliver større jo større overensstemmelse
der er mellem de falske venner, og også
da denne form for lumske ligheder fx
ved oversættelse og tolkning kan fore til
lige så utilfredsstillende resultater som
andre former for lumske ligheder.
I lettisk regnes de pågældende ord
ikke for soigneret sprog, men gør et noget sjusket og ukultiveret indtryk. 1
nogle tilfælde på en gammeldags og
udannet facon der nærmest kan betegnes som bondsk. Noget tilsvarende findes næppe i dansk, og fænomenet er
derfor svært at gengive med dansk
»oversættelse« af eksempler. Ordene
har en lighed med bandeord for så vidt
som de næsten altid vil være malplaceret i skriftsprog og heller ikke i talesprog regnes for dannede, men snarere
for primitive. Lettisk sprogvidenskab
betegner traditionelt de pågældende ord
som »barbarismer«.
For danske bandeord gælder at de
ikke nødvendigvis udtrykker en negativ
holdning, fx i sætningen »Det er jeg
fandeme glad for!« M e n for mange af
de omtalte stilistiske falske venner gælder det at de, bortset fra at være lavsprog, slet ingen negativ karakter har.
Ord som fx mutere (mor) og slipse (slips)
er ikke på nogen måde nedsættende
selvom der for del sidste findes det nyere og »korrekte« ord kaklasaite, og for
det første findes både det formelle mate
og flere diminutiver. Også substantiver
som gardins tanga og brandvins regnes
for udannede, og i skrift anvendes i stedet oversættel ses lånene aizkaru stienis
og degvins. - •
På dansk kan det være et led i lav stil
at bruge ord som tud for næse og fjæs for
ansigt, men de omtalte stilistiske falske
venner i lettisk udtrykker i reglen ikke
en mere negativ holdning til det betegnede end den man opnår, med de stilistisk neutrale ord. Enkelte af ordene er
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