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Sproget som politisk våben

2300 KobenhavnT
Sprogligheder.........
35 32 86 73

George Orwells roman 1984 (1948) afsluttes med
en beskrivelse af Newspeak, dvs. et sprog som den
totalitære stat bogen handler om, tvinger borgerne
til at bruge. Sproget er konstrueret sådan at det hindrer at borgerne tænker tanker som styret ikke
ønsker de skal tænke. K a n det lade sig gøre? Side 5

Engelske ord som ikke findes i engelsk
At den engelske indflydelse på dansk og andre
sprog er stærk for tiden, ved de fleste. Det er derimod ikke sikkert at mange ved at v i går randt og
bruger en hel del engelske ord som hverken findes
på britisk eller amerikansk engelsk. M e n se selv
side 10
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Falske lån.....
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Stærke ordpar

14

Om distinkthed

17

Talesprogets sære
strategier.

22

Dobbeltformernes
vindere

27

Volapyk.

28

Tal tydeligt!
Et af problemerne når børn skal lære at læse og
skrive, er at den almindelige danske udtale ligger
meget langt fra skriften. E n undersøgelse på Københavns Universitet tyder på at man kan lette børns
skriftsprogstilegnelse ved at træne dem i mere
distinkt udtale.
Side 17

Talesprog
Udforskningen af talesprog er stadig en ny videnskabelig aktivitet. Det har vist sig at det talte sprog,
først og fremmest samtalen, benytter helt andre strategier end det skrevne sprog. V i følger et kompliceret og raffineret system af regler når v i taler med
hinanden. Læs
side 22

Hvordan volapiik blev til volapyk
Volapyk er et alvorlig ment, konstrueret hjælpesprog med stor succes i slutningen af forrige århundrede. Læs om sproget volapiik
side 28

I

nde p å Christiansborg
går 175 danske politikere
fra otte forskellige partier,
der har én ting til fælles,
nemlig et kedeligt, knudret
kinesersprog. Det er klart,
at der er varianter, men
stort set hersker der enighed blandt os, deres vælgere, om at politikerne kværner, ævler og vrøvler.
Britta Lysheim
(1993)

SPrOgllGheder
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 13, st. th.
2860 Søborg

? Humanistisk og naturfaglig
læsning?
K a n måden der læses på, være afgørende for, om studerende vælger naturfag eller humanistiske fag?
Findes der undersøgelser på det?
Eller er det i det hele taget muligt at
udføre undersøgelser, der kan give et
klart svar på det?
Efter et voksenundervisningskursus
på Danmarks Lærerhøjskole, hvor deltagerne kom fra mange forskellige uddannelser, var det påfaldende, at de fleste nærmest afskyede matematiske
tekster som nærmest uforståelige, medens de to eneste naturfagligt uddannede fandt undervisningsteorier fyldt
med ubegrundede påstande, manglende eksperimentale undersøgelser endsige beviser.
Jeg mener gennem erfaring, at hu2
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inanisterne generelt læser hurtigere
end mange matematikere, fysikere, kemikere, m.fl. Antallet af læste sider i
de humanistiske fag er da også langt
større end antallet af læste sider i matematiske studier, begge ved universitetet.
Forskellen på en matematisk tekst og
andre tekster giver jeg et bud på her:
E n matematisk tekst består af nødvendige relationer mellem forskellige
størrelser og fremstiller en entydig mening. Denne mening er allerede udledt,
før teksten er skrevet.
Andre tekster fremstiller relationer,
ikke altid de nødvendige relationer,
men også unødvendige relationer. Derfor er disse tekster ofte omfangsrige,
og læserne taler om, at de skal udlede
en mening af teksten, hvilket ikke behøver at blive ensbetydende med den
mening, der lå til grund, da teksten
blev skrevet.
Det ser ud til, at der ligger en forskel
i det krævede »fbrståelsesnivcau« for
de to tekstformer.
Jeg håber problemstillingen er relevant, og da jeg ikke selv har ressourcer
til at komme videre med den, v i l det
glæde mig, hvis nogle i dette forum
kan uddybe den eller gå videre med
problematikken.
På forhånd tak!
Niels-Erik Ry dam
Farum
! E n undersøgelse gennemført af E l i sabeth Arnbak fra Danmarks Lærerhøjskole i samarbejde med undertegnede

viste blandt andet, at elever i matematisk l.g. læser dagligdags tekster en
smule hurtigere og sikrere end elever i
sproglig 1 .g. {Læsning, læsekurser og
uddannelse. Undervisningsministeriets
forlag, 1999). M e n den undersøgelse
fortæller ikke, hvordan det går med
gymnasieeleverne senere i gymnasiet,
eller om de vælger fag efter deres
måde at læse på.
Men jo, det kan helt givet lade sig
gøre at gennemføre en undersøgelse,
som har rimelig sandsynlighed for at
kunne give et klart svar. Og jeg v i l tro,
at en stor del af de unge allerede tidligt
i gymnasiet har valgt mellem humaniora og naturfag. V i lægger for tiden op
til en sådan mere detaljeret undersøgelse af læsning af såvel litterære tekster som af bl.a. biologitekster i l . g .
Når der er resultater fra den, skal jeg
vende tilbage.
I mellemtiden kan jeg dele dine spekulationer om forskellen mellem tekster i humaniora og i naturfag. Der er
oplagte forskelle mellem fx tekster om
pædagogik og tekster om matematik.
Forskellene består måske især i informationstæthed. A f forskellige grunde
er tekster om pædagogik relativt ordrige i forhold til antallet af nye ideer i
dem; informationstætheden er med andre ord ret lav. E n vigtig grund er, at
pædagogiktekster er mindre formaliserede. Det er der igen gode grunde til,
som jeg dog ikke skal komme ind på
her. Omvendt kan tekster om matematik være lige så informationstætte som
en strikkeopskrift, fordi feltet er meget
mere kodificeret.
Det er en kendsgerning, at især informationstætheden bestemmer læsehastigheden blandt flydende læsere. Jo
mere informationstæt teksten er, desto
langsommere går det, fordi læseren
skal nå at kapere mange nye oplysnin-

ger for hvert lille tekststykke. Informationstynde tekster læses hurtigere. Det
gælder endda inden for den enkelte
tekst, ja, inden for den enkelte mening,
at hastigheden går op og ned med informationstætheden: I begyndelsen af
en tekst og en mening går det langsomt, fordi der er mange nye ord og
emner; senere går det hurtigere, og til
sidst i en mening går det igen langsommere, fordi betydningen skal samles
sammen og sammenkædes med den
øvrige del af teksten.
Hvis naturfagslæsere læser deres
fagtekster relativt langsomt, er det altså
med god grund. Tilsvarende er det en
dyd at læse lyrik, formelle sprogbeskrivelser (fx grammatik) og runesten
langsomt, måske endda med fingeren.
Og hvis en sådan vane bliver indgroet,
kan en langsom læser komme til at
kede sig temmelig stærkt under
læsning af en avis eller en bestseller.
Det er en helt anden sag, om tekster
om pædagogik er mindre logisk sammenhængende end naturfaglige tekster.
Hvis de er, er det en fejl, og så har du
været uheldig med de tekster, du har
læst. Faget kommer ikke ud af stedet
uden fornuft. Teksterne kan da også
være logisk sammenhængende uden at
være veldokumenterede. I givet fald
står der en masse principielt rigtige
ting, hvis betydning for praktisk undervisning og indlæring bare er ukendt. Så
bliver teksterne fx elegante luftkasteller, der først og fremmest skal inspirere
læseren til at forsøge sig med en bestemt fremgangsmåde i undervisningen. Og så skal læseren først og fremmest være modtagelig for positive
drømme for at værdsætte teksterne.
Måske.
Sikkert er det i hvert fald, at forståelsen af mennesker og deres tilegnelse af
ny viden er overordentlig kompleks.
M Å L & M Æ L E 2-99
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Og jeg kan ikke se nogen grund til, at
den skulle være mindre krævende at nå
frem til end forståelsen af den øvrige
del af naturen. M e n hvis rigtig mange
vælger humaniora, fordi de tror, at humaniora stiller mindre krav til logisk
konsistens end naturfag, så får de desværre nok ret på langt sigt.
CE
? ! H ø r e sige og h ø r e sagt
Mål & Mæle har modtaget et brev med
et spørgsmål fra Vibeke Crone, Vedbæk. V i er desværre kommet til at forlægge brevet, men v i husker heldigvis
spørgsmålet.
Det drejer sig om et citat fra Berlingske Tidende. 1 et indlæg diskuteres
berettigelsen af at bruge det engelske
ord hlame, og så står der noget i retning af »Det kan man ikke hlame mig
for«, har jeg hørt sagt for nylig. Vibeke
Crone spørger om hørt sagt ikke er lidt
for moderne dansk.
Det kan godt være at hørt sagt virker
lidt stødende, men alternativet er absolut ikke hørt sige. Denne forbindelse
går nemlig udelukkende på indholdet
af en meddelelse, ikke på ordlyden. Jeg
har hørt sige at NN er butikstyv med-

Mål & Mæle
Redaktion:
Carsten Elbro, Pernille Frost,
Erik Hansen, Ole Togeby.
Tegninger: Hanne
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jeg har aldrig hørt Fidelio opført
vi har tit hørt Krag citeret for at have
sagt...
hvis du nogensinde har hørt den arie
sunget...
jeg har hørt N N kritiseret for hans
slappe ledelse
jeg har hørt Fyrtøjet læst af Poul Reumert
Så det er svært at finde grammatiske
argumenter mod hørt sagt.
EH
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deler indholdet af en påstand. Det der
refereres, kan være NN er butikstyv eller NN rapser i Brugsen og Irma eller
NN overbebyrder ikke kassedamerne.
Det er ligegyldigt hvordan det er blevet
formuleret, for det drejer sig kun om
indholdet.
Anderledes i aviscitatet, for her er
det selve ordlyden det gælder, altså det
rædselsfulde ord blame. O m hørt sagt
så er en god losning, kan man måske
diskutere. M e n konstruktionen er i al
fald ikke fremmed for dansk syntaks.
Se bare her:

Spørgsmål til læserbrevkassen
samt manuskripter til Mål & Mæle sendes til:
V

Mål & Mæle,
Pernille Frost, Mosevej 13, st.th.,2860 Søborg.

Sproget som politisk våben
- om George Orweils sprogprojekt nysprog

Sproglige ændringer kan betragtes som
et effektivt politisk våben. Som det eiset med bølgen af politisk korrekte udtryk, kan dette f.eks. være et forsøg på
at hjælpe underprivilegerede grupper,
eller det kan ses som medvirkende til at
styrke nationalitetsfølelsen som i »Det
Tredje Rige«, hvor alle ord skulle være
af tysk oprindelse. Spørgsmålet er dog,
om sproget ændres pga. en ideologisk
overbevisning, der allerede eksisterer
hos sprogbrugeren, eller om sproget l i gefrem har evnen til at ændre sprogbrugerens ideologiske overbevisning.
Der er ingen tvivl om, at sproget udvikler sig i takt med sprogbrugerens
ideologiske udvikling, og at sproget
spiller en rolle i udviklingen af vores
bevidsthed både individuelt og socialt,
da ændringer i mentalitet og holdning
hænger sammen med vores sproglige
udtryk. Sproget afspejler altså ideologi.
Det ser dog ikke ud til, at sproglige ændringer kan ændre vores ideologiske
overbevisninger og fungere som et tankepoliti. Det er naturligt, at sproget
ændres, hvis der sker en ideologisk udvikling inden for et område. F.eks. er det
de færreste, der ville bruge betegnelsen
fosterdrab nu om stunder, da de fleste
ikke længere anser abort for drab. Det er
dog ikke ligeså naturligt, at de ideologiske standpunkter ændres alene pga.
sproglige ændringer, altså at v i har accepteret abort pga. den sproglige ændring, der har fundet sted.

Orweils sprogprojekt
I slutningen af George Orweils science

fiction-roman 1984 fra 1948 er hovedreglerne for sprogprojektet nysprog
(newspeak) opstillet. Her. ses sproget
som et yderst effektivt politisk redskab i
den forstand, at man diktatorisk kan udrydde uønskede tanker ved at udrydde
uønskede ord fra sproget. I dette science
fiction-univers v i l partiet manipulere
med sprogbrugeren til ubetinget at følge
partiets overbevisning. Sproglige ændringer skal tvinge sprogbrugeren til at
opfatte virkeligheden ifølge en bestemt
politisk tankegang, da sproget formodes
at kunne bestemme sprogbrugerens virkelighedsopfattelse og fratage ham
egen vilje og dømmekraft. Ved at rense
sproget for uønskede ord skal nysprog
fratage borgeren muligheden for at kritisere den gældende statsorden. På langt
sigt skal dette også umuliggøre uønskede tanker, da de, hvis de ikke kan
formidles sprogligt, v i l uddø. Nysprog
har på denne måde to mål. Samtidig
med, at det skal være et udtryksmiddel
for partiets politiske ideer, skal det gøre
enhver modstridende tanke umulig.
Spørgsmålet er, om et sådan sprogprojekt kan anses for muligt i en verden,
der ikke er science fiction.
Nysprogs opbygning
Nysprog er opbygget af tre ordlister: A ,
B og C.
Ordliste A består af ord brugt i det
daglige liv f.eks. spise, drikke, arbejde
osv. Disse ord kan ifølge nysprog ikke
anvendes i hverken litterære, politiske
eller filosofiske diskussioner, da deres
betydning er meget nøje defineret og
MÅL & M Æ L E 2-99
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berøvet uortodokse betydninger samt
alle bibetydninger.
Ordliste B består af politiske termer,
der skal bruges til at udtrykke partiets
standpunkter og til at fremme den rette
indstilling hos dem, der bruger dem. De
er ofte eufemismer som glædeslejr i stedet for tvangsarbejdslejr. Derudover er
de politiske termer, der befinder sig i
denne liste ofte forkortede. Dette skal
være med til at indsnævre betydningen,
da det formodes at man ved forkortelsen fjerner de fleste af de associationer,
der ellers ville knytte sig til ordet. Argumentet er, at ordene Kommunistiske Internationale fremkalder associationer
til barrikader, røde faner o.lign., mens
forkortelsen Kom intern kun fremkalder
associationer til en sammensvejset organisation med nøje definerede doktriner. Ordet Komintern kan man benytte
uden at tænke over dets oprindelige betydning, mens man ikke kan undgå at
tænke over, hvad Kommunistiske Internationale oprindeligt har betydet.
Ordliste C består af videnskabelige
og tekniske udtryk, som ikke ofte bliver
brugt, hverken i daglig tale eller det politiske sprog, men er nødvendige til rent
videnskabelige formål.

skal opfattes som ligeværdige. Denne
teknik ser dog ikke ud til at have ændret
vores opfattelse af de samfundsgrupper,
der har været udsat for sproglige ændringer.
Dr. jur. Knud Waaben har givet eksempler på sproglige udviklinger i Danmark inden for juraen (Mål & Mæle 18.
årg. nr. 3 s. 21-26). Den sociale forsorg
var i begyndelsen et resultat af privat
godgørenhed og kirkens gode gerninger. Derfor brugte man ordet almisse,
da det betegnede noget positivt - en
barmhjertighedsgerning. Senere syntes
ordet at udtrykke, at giveren var på et
højere stadium end modtageren, og da
det ikke var fordelagtigt at være nederst
i pyramiden, ændrede man derfor ordet.

D e n sproglige trappestige

Nogle af de senere sproglige ændringer, der har fundet sted, for at sproget
ikke skulle være unødvendigt krænkende, har været fattighjælp til socialhjælp til
arbejdsløshedsunderstøttelse,
men de mange ændringer, der har været
nødvendige med tiden, understreger
blot, at en sproglig ændring ikke alene
ændrer opfattelsen af modtagerne. Den
negative konnotation (medbetydning)
følger med over i det nye ord, og ændringer er nødvendige gang på gang.
Sproget har ikke gjort os mere næstekærlige.

Nysprog fremsætter den påstand, at man
ved at afskaffe uønskede ord, der ikke
stemmer overens med partiets overbevisning, kan fjerne uønskede tanker.
Man erstatter de gamle ord med nye, der
er i overensstemmelse med partiets ideologi. Det betyder, at sprogbrugeren
kun er i stand til udtrykke partiets ideologiske standpunkter. Selvom nysprog
er dannet i en diktaturstat, kan man
sammenligne med danske eksempler.
Vi har også udskiftet ord, fordi de ikke
stemte overens med vores demokratiske
værdigrundlag, hvor alle mennesker

Det er altså ikke ligetil at fjerne uønskede tanker ved at fjerne uønskede ord.
Hvis tankerne stadig eksisterer, v i l de
blot tage plads i det nye ord. V i opfatter
ikke modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse som mere værd pga. sprogændringen, da det nye ord blot har fået
konnotationen fra tidligere med sig. V i
har dog udvidet vores ordforråd, så det
foregående ord er endnu mere tabubelagt end det nuværende, men denne udvikling kan opfattes som en trappestige,
hvor det seneste ord er på øverste trin,
indtil det rykker ned på andet efter at
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være blive nedslidt af sin konnotation,
og det nye ord indtager førstepladsen,
indtil processen gentages.
Sprogændringer kan ikke slette uønskede tanker, ligegyldigt om ændringerne er foretaget ud fra et demokratisk
eller et diktatorisk valg. Hvis sproget
blev udsat for massive sprogændringer,
ville der dog opstå en overgangsperiode, hvor det ville være svært at begå
sig i sproget, da man ville være usikker
på ordenes præcise betydning. Eksemplet ovenfor viser dog, at med tiden v i l
konnotationen lejre sig i de nye ord, og
man har blot symptombehandlct problemet, hvad enten målet med sprogændringen er af det gode eller det onde.
Betydning er ustabil
Det er også tvivlsomt, om det er muligt
at fjerne ordenes uønskede bibetydninger. Hvis nysprog skal fungere efter
hensigten, skal ordene kunne fastlåses
til at have en bestemt konnotation, der
ikke kan ændres, dvs. konnotationen er
en kvalitet ved selve ordet. Konnotationen synes dog ikke at være en kvalitet
ved ordet selv, det får den tildelt og m i ster den igen. Et dansk eksempel på
dette er tugthus, der oprindeligt var et
ord, der skulle understrege, at straffe
havde gode virkninger på de straffede,
da det tugtede dem til at være bedre
mennesker. Denne konnotation har ordet dog ikke bibeholdt, da det er blevet
nedslidt og fuldstændig har mistet sin
oprindelige konnotation. Konnotationen stammer altså ikke nødvendigvis
fra ordets oprindelige betydning, og ordets oprindelige betydning bestemmer
altså ikke nødvendigvis den konnotation, ordet har fået tildelt med tiden.
Det synes heller ikke muligt at undgå
bestemte associationer vha. forkortelser. Selvfølgelig ville forkortelserne betyde, at sprogbrugeren ikke umiddelbart

vil kunne forstå ordets oprindelse, men
ordet ville stadig bære de samme bibetydninger, da det synes muligt, at Komintern på lang sigt ville overtage bibetydningerne fra Kommunistiske Internationale, hvilket ordet også gjorde i
det danske sprog.
Derudover synes eufemismer heller
ikke at sikre positive konnotationer.
Man benytter nu ofte ordet plejehjem
som en eufemisme for alderdomshjem,
hvor pleje skal indikere en positiv handling. Dog er det de færreste, der alligevel ønsker at komme på plejehjem. Diskussionen om, hvorvidt man skal kalde
en andengenerationsindvandrer for førstegenerationsdansker, ændrer heller
ikke på det faktum, at denne gruppe stadig bliver mødt med de samme fordomme.
Det er derfor tvivlsomt, om nysprogs
fastholdelse af betydningen er mulig.
Først og fremmest synes det umuligt, at
man for tid og evighed nøje kan fastsætte ordenes betydning. Derudover vil
ordenes betydning altid være afhængig
af konteksten, hvori de bliver sagt. Ordenes betydning er altså ustabil. Sproget kan ikke sættes i en bås, hvor hvert
ord har en bestemt konnotation, da konnotationen altid vi 1 befinde sig på en
glidebane.
Virkelighedens f o r s ø g p å Nysprog
Man må derudover slå fast, at det aldrig
har været muligt for noget totalitært regime på længere sigt at styre tanken ved
hjælp af sproget. M a n kan dog finde
forsøg svarende til nysprog i virkelighedens verden. Under den franske revolution blev der i 1792 indført et dekret,
som gjorde det obligatorisk at tiltale
personer med citoyen (borger) og citoyenne (borgerinde) i stedet for Monsieur
og Madame, et dekret der blev ophævet
officielt under Napoleon, hvor regeM Å L & MÆLE 2- 99
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lingsfornien var blevet en anden. Citoyen kan dog stadig bruges om en person med borgerrettigheder, men sprogændringen udslettede altså ikke de tidligere betegnelser Monsieur og Madame,
da man senere igen vendte tilbage til
dem.
Et andet eksempel gør lingvisten Deborah Cameron opmærksom på (i Verbal Hygiene, London, 1995). I den tidligere Bulgarske Folkerepublik indførte
man under kommunismen nye ord, der
stemte overens med den kommunistiske
ideologi. Man indførte bl.a. ordet kammerat i stedet for hr., fru eller frøken.
Derudover blev alle statslige organer
navngivet, så det udtrykte folkets ejerskab : Bulgarske Folkerepublik, Folkets
ministerium for forsvar osv.. Dette fik
dog ikke bulgarerne til at opfatte, at staten varetog folkets interesser, eller at de
alle var kammerater. Tværtimod blev
disse betegnelser straks udskiftet efter
regimets fald, hvor kammerat havde faet
en negativ konnotation, og ordet folkets
havde fået en konnotation i retning af
statens. Man havde altså ikke formået at
vildlede befolkningen om, hvilke interesser der lå bag f.eks. forsvaret; til trods
for den sproglige ændring opfattede
bulgarerne ikke statslige organer som
folkets - men statens. Bulgarerne ændrede altså ikke deres opfattelse af v irkeligheden pga. sproglige ændringer.
De anså ikke det officielle sprog, der
udtrykte solidaritet, som sandheden, de
brugte deres egen opfattelse af virkel igheden til at ændre ordenes konnotation.
Dette kan sammenlignes med et
dansk eksempel. Da man indførte bruttoskatten arbejdsmarkedsbidrag, undlod man betegnelsen skat, for at befolkningen ikke skulle føle, at skatterne steg
yderligere. Politikerne købte sig dog
blot til en stakket frist, da alle efterhånden alligevel opfatter arhejdsmar8

M Å L & M Æ L E 2-99

keds bidraget som en skat og ikke som
støtte til arbejdsmarkedet. Grønne afgifter har været udsat for den samme
udvikling. Dette var afgifter, der skulle
forbedre miljøet, hvilket grønne skulle
indikere. Der er dog ikke mange, der nu
betragter grønne afgifter som anderledes end alle andre afgifter - altså ikke
positivt.

Sprog og virkelighed
Hvis nysprog skal fungere efter hensigten, skal det have den virkning, at ændringer i sproget kan ødelægge den eksisterende sammenhæng mellem sprog
og virkelighed og erstatte den med en ny
sammenhæng, hvor sproget refererer til
en virkelighed, der ikke eksisterer. På
denne måde mister sprogbrugerne
grundlaget for at vide, hvad der er sandt
eller falsk. Nysprog forsøger lige netop
dette, da det misleder befolkningen omkring verdens sammenhænge og udelukker muligheden for, at sprogbrugeren vha. sproget kan kritisere den eksisterende orden. Nysprog erstatter én
virkelighed med en anden.
Det er dog umuligt, at opfattelsen af
virkeligheden i det lange løb skulle
ændres, fordi man tiltaler nogen kammerat i stedet for hr., hvis dette ikke er i
overensstemmelse med sprogbrugerens
virkelighed. Hvis man troede på dette,
skulle sprogbrugeren forstå alle ord
som fakta. Sproget er imidlertid ikke så
faktuelt baseret, det er mere normativt.
Hv is man refererer til en hær som folkets, behøver det ikke at betyde, at det
er, som virkeligheden ser ud, men mere,
at det er, som nogen synes virkeligheden burde se ud. Man skaber et billede,
som bliver falsk, hvis det ikke lever op
til virkeligheden, og konnotationen af
folkets ændres til noget lig statens.
Sproget v i l altid have et element af
ønsketænkning eller vision. V i laver

vha. sproget en ønskværdig repræsentation af virkeligheden. Dette kan ses som
et forsøg på at lyve eller desinformere,
men det er også et forsøg på at skabe et
billede af, hvad virkeligheden kunne eller burde være. Dette er et spørgsmål
om værdier, sproget gerne v i l afspejle.
Til trods for, at sproget alene ikke kan
mislede sprogbrugeren om virkeligheden, er det derfor ikke ligegyldigt i en
politisk revolution. Efter kommunismens fald i Bulgarien gjorde man en
stor indsats for igen at fjerne de ord og
stednavne, kommunismen havde indført. Man havde altså brug for, at sproget skulle afspejle et nyt værdigrundlag
og definitivt bryde med det gamle. Dog
synes sproget ikke at kunne bestemme
vores ideologiske overbevisninger. Et
sådant meningstyranni v i l ikke kunne
eksistere.
I Danmark havde man engang den
opfattelse, at et barn født udenfor ægteskab var mindre værd. For at understrege dette synspunkt benyttede man
derfor den negative betegnelse horeunge. Senere har man dog ændret både
holdningen og lovgivningen omkring
børn født uden for ægteskab, og betegnelsen bliver derfor ikke længere accepteret. Dette er et tegn på, at v i forlader
visse ord pga. en ideologisk udvikling,
men også et tegn på, at betegnelsen horeunge ikke har forhindret den ideologiske udvikling i at finde sted. Vi har ikke
opfattet ordet som en endegyldig sandhed, men taget afstand fra det.

politisk korrekthed, kan fungere som et
tankepoliti lig nysprog, tager fejl. Sproget er sikret mod sådanne overgreb, da
ordet kan ændres, uden at holdninger
ændres. Sprog afspejler ideologier, men
ændrer dem ikke på lang sigt.
Det synes rimeligt at antage, at censur kan forbyde, at sprogbrugeren kan
udtrykke sig frit, men det synes ikke r i meligt at antage, at sprogbrugeren dermed er ude af stand til at tænke frit.
Sproget indeholder ikke muligheden for
at fungere som et tankepoliti, der også
kan censurere tankerne. M a n kan uden
tvivl undertrykke kritikere, så de ikke
kan komme til orde, men at man helt
skulle kunne udslette kritisk tænkning
vha. manipulation med sproget, synes
ikke realistisk.
Julie Rosendal, f. 1975
danskstuderende
Københavns Universitet
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Falske lån

Ved falske lån eller pseudolån forstår
man ord som er dannet af fremmed
sprogmateriale, men som ikke findes i
det långivende sprog. Cottoncoat f.eks.
Denne artikel handler om engelske
ord som findes i dansk, men ikke i
engelsk.
F r a grillparty til cottoncoat
Grillparty,
engelsk barbecue eller
grillout, er ganske enkelt dannet som
en sammensætning af to ord som i forvejen fandtes som fremmedord i dansk.
Først lånte man ordet party, derefter
kom fænomenet og betegnelsen grill til
Europa. De to ord blev så kombineret
til et ord som betegner et haveselskab
hvor der grilles.
Substantivet stationcar, eng. station
wag(g)on eller estate car, er sammensat af to ord som er udbredte i det
engelske sprogområde. M e n det ene,
nemlig station wag(g)on, stammer fra
U S A , mens det andet, nemlig estate
car, er amindeligt i Storbritannien.
Mærkeligt nok har ordet i dansk flertal
på -s, som om hele ordet var lånt fra
engelsk, hvad der altså ikke er tilfældet.
Forbindelsen case his torv, som er
almindelig i det engelsksprogede område, blev overtaget som case story
('sygehistorie', 'dokumentarisk beretning') i dansk. Afvigelsen fra det
engelske kan sandsynligvis forklares
sådan at det engelske story allerede
fandtes i dansk, og at history allerede
havde en modsvarighed i dansk historie. Det engelske history har fra et
10
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dansk synspunkt to ulemper. For det
første at udtalen af history er sværere,
og for det andet at det udtalemæssigt
kan være vanskeligt at holde det ude
fra det danske historie.
Tilfældet joykiller,
eng. killjoy
('hængehoved', 'lyseslukker'), viser
ombytning af orddelene. I gamespoiler,
eng. spoilsport ('spielverderber'), er
der også byttet om, men samtidig er
sport udskiftet med game, som er lettere at forstå i sammenhængen. De danske dannelsers form, rækkefølgen af
leddene, kan forklares ved at ordenes
betydning er langt lettere at opfatte,
også på grund af suffikset -er, som er
almindeligt i personbetegnelser.
Ordet babylift er dannet uden nogen
som helst sammenhæng med det engelske carrycot. Denne nydannelse er sikkert opstået fordi den, i modsætning til
carrycot, fremkalder klare associationer hos en dansker og derfor er lettere
at forstå.
Ordparret covercoat, eng. covert
coat ('let frakke'), adskiller sig egentlig kun fra hinanden ved at der i dansk
er tale om en sammensætning af to
substantiver, men den engelske ordgruppe består af et adjektiv og et substantiv. Skønt forskellen ikke er stor,
må covercoat betegnes som en pseudoanglicisme, hvilket stemmer med definitionen af pseudolån.
I tilfældet cottoncoat, eng. (proofed)
raincoat, er forskellen meget tydelig
hvad angår det første led i de to sammensætninger. A f det danske ord kan
kun sluttes at det drejer sig om en frak-

ke af bomuld, ikke at det er en regnfrakke.

Butterfly, speaker
og bigshopper
Det danske substantiv drop er ikke lånt
direkte fra det engelske (intravenous)
drip. Dannelsen kan formentlig forklares gennem betydningen af det engelske drop ('dråbe') og af at det danske
ord dråbe ligger nær i udtalen.
Et lignende eksempel er waterplaning som svarer til eng. aquaplaning
('dækslip på våd vej'). Forklaringen
synes at være at water- lyder bedre og
er lettere at forstå end det latinske
aqua-. 1 øvrigt forekommer akvaplaning også i dansk.
Ordet paperbook er opstået i dansk
og er højst sandsynligt dannet efter
eng. paperback, men altså ikke nøjagtigt.
Substantivet freestyler, som består af
eng. free og s tyler, betegner en bærbar
kasettebåndspiller. Den almindeligt
brugte betegnelse for et sådant udstyr
er Walkman, som egentlig kun må bruges af firmaet Sony, da det er et indre-

gistreret varenavn. Det var derfor nødvendigt at indføre en anden dækkende
betegnelse for den slags apparater.
Dansk light-cola og diæt-cola
er
danske betegnelser; den dominerende
betegnelse i det øvrige Europa er Cola
Light.
Substantivet autocoat findes ikke i
engelsk, jf. cottoncoat; den engelske
betegnelse er car cover.
Ordforbindelsen black horse, eng.
dark horse ('ukendt størrelse'), blev
først gengivet som sort hest, og af en
eller anden grund blev adjektivet forkert oversat. Senere dannedes det
engelsk udseende black horse, men
altså som en oversættelse af det danske
sort hest!
Ordet struggler, eng. (social) c/imber ('stræber'), er et lignende tilfælde:
ordet eksisterer i engelsk, men i en
anden betydning, nemlig 'person som
kæmper for noget, ikke nødvendigvis
sin karriere'.
Substantivet butterfly er en pseudoanglicisme, skønt ordet butterfly også
findes i engelsk, men dér i betydningen 'sommerfugl'. Det engelske ord
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der mht. betydning svarer til dansk butterfly, er bow tie (sjældnere butterfly
tie).
1 dansk er ordet choker ('spjæld til
reguleringen af benzinblandingen')
opstået; den eng. betegnelse er (carburettor) choke. Choker er dannet efter
det engelske verbum choke ('kvæle'),
men en choker betegner på engelsk et
stort halstørklæde, en skindkrave, visse
former for slips eller et halsbånd.
Den danske betydning af ordet speaker svarer i engelsk til announcer,
newsreader eller presenter; eng. speaker betegner derimod en person der
taler til en forsamling, en taler (bl.a.
formanden for Underhuset). Speaker er
et eksempel på det man kalder »falske
venner«: ord i forskellige sprog som
ligner hinanden mht. form, men har
forskellig betydning.
Dressman, eng. male model, er formentlig slået igennem, fordi det er lettere at forstå og at udtale end det direkte lån.
Verbet at snobbe er i dansk afledt af
substantivet en snob, som er indlånt i
sidste halvdel af forrige århundrede,
ligesom snobberi. Men et verbum to
snob som i brug og betydning svarer til
det danske, eksisterer ikke i engelsk.
Her siger man to toady.
Bigshopper, der er en stor indkøbstaske, findes kun i dansk. Betydningen
er udvidet til også at kunne betegne en
person der køber stort ind.

På monkeyclass med sixpence
Substantivet monkeyclass er en kreativ
nydannelse som betegner modsætningen til businessclass. Det er den billigste passagerklasse i et fly. På tilsvarende måde har man dannet slowfood som
antonym til fast food. Slowfood er mad
som tilberedes og spises i fred og ro.
I tilfældet actionsport havde man i
12
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forvejen lånt action og først derefter
dannet actionsport med betydningsmæssigt udgangspunkt i action.
Substantivet bodyguide ('instruktør i
et fitness- eller motionscenter') opstod
ved kombination af ordene body og
guide der forelå som engelske lån i
dansk, og ordets betydning fremgår
derfor klart.
Den danske dannelse longjohn betegner en tohjulet budcykel med ladet
foran, og ordet findes ikke i engelsk.
Amerikansk slang long Johns betegner
lange underbukser.
Hairlock som betegnelse for krøllede svinehår anvendt som polstringsmateriale er sandsynligvis dannet og
udbredt afhandlende og håndværkere.
Substantivet comebacker findes ikke
i engelsk. Det er dannet ved afledning
af det tidligere lån comeback og betegner en person som genoptager en karriere efter en pause.
Mærkværdigt er substantivet sixpence, eng. cloth cap. Der er flere forklaringsforsøg, men ingen der overbevisende forbinder kasketten med den
engelske mønt.
Et lignende, men ikke helt så
mystisk problem frembyder speeder,
eng. accelerator. Der findes ganske
vist et ord speeder i engelsk, men det
betegner en bilist som kører hurtigt.
Nogle ord er dannet som analogier
til tidligere indlånte ord, og uden at der
eksisterer tilsvarende engelske ord:
boom-in
på')

('arrangement

med drøn

hash-in
hash')

('møde

der

hvor

ryges

hyp-in ('en bom som ridende kunder
kan binde deres hest til').
Det danske ord fablea (kunstlæder til
bogbinding) er opstået som en kombi-

nation af førstestavelserne i de engelske ord fabric ('tekstil') og leather
('læder'). Det kan betegnes som et
teleskopord
(s a mment ræk n i ngsord),
men på den anden side blev ordet først
dannet i dansk og ikke overtaget som et
allerede eksisterende engelsk ord.
De fleste danske nydannelser som bygger på engelsk, er sammensætninger,
og de er oversat led for led fra engelsk
og kaldes oversættelseslån:
hjernevask (brain wash), frysetørre
(freeze dry), ikkevoldclig (non-violent).
De pseudoengelske nydannelser synes
at opstå dels fordi de er kortere end
evt. oversættelseslån, dels fordi de er
lettere forståelige end et direkte lån v i l le være. Dressman falder lettere end
male model, babylift er mere gennemskueligt end carrycot.
Afkortningslån
Denne gruppe omfatter ord som ikke
indlånes i deres fulde form, men forkortet. Forkortelsen kan enten bestå i at
et suffiks bortfalder, eller i at det sidste
led i en sammensætning eller i en ordgruppe udelades. Gruppen er ikke så
stor som gruppen af egentlige pseudolån.
aircondition, eng. airconditioning;
det engelske ord aircondition er et
verbum.
infight, eng. infighting
Eksempler på reduktion af sidsteleddet
i sammensætninger er
basket, eng. basketball
slowfox, eng slowfoxtrot
body (også bodystocking), eng. bodystocking

overhead, eng. overhead projector;
engelsk overhead betyder 'faste
udgifter'.
Et eksempel på bortfald af sidste ord i
en ordgruppe er smoking, eng. dinner
jacket. Ordet smoking forekommer i
mange andre europæiske sprog end
dansk. M a n har oprindelig forvekslet
dinner jacket med smoking jacket.
Der er flere tænkelige forklaringer
på opkomsten af afkortningslån. På
den ene side kan man tænke sig at danskerne er så gode til engelsk at de er i
stand til at danne nye ord på dette
sprog. På den anden side kunne man
antage at de netop behersker engelsk så
dårligt at de kommer til at danne ord
som er fremmede for systemet i engelsk. M a n kan også forestille sig at
begrundelsen er et ønske om at forkorte og forenkle engelske låneord.
Pseudolån er en lille gruppe blandt de
forskellige låntyper, og derfor er sprogvidenskabens interesse for dem ikke
stor. De opstår dels fordi de lyder
»bedre« i danske ører end de ægte
engelske ord, dels fordi de kan være
mere gennemskuelige og lettere at
udtale end de engelske.
Mange griner lidt ad pseudolånene
og finder det komisk at danskere
optræder som kreative ordskabere på et
fremmed sprog.
M e n er det egentlig mere komisk
end at videnskaben i flere tusinde år
har lavet græske ord som de gamle
grækere ikke kendte og latinske ord
som Cicero aldrig har hørt?
Andzrej Szubert, f. 1966
lektor i dansk
Adam Mickiewicz Universitetet
Poznan, Polen
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Stærke ordpar

I huj og hast, alle og enhver, fup og
fidus - det er stærke faste ordpar. Et
kendetegn ved dem er, at ordene i hvert
par betyder stort set det samme og at
ordene ofte deler lyde. Det særlige er,
at de har en gensidigt forstærkende
virkning, for eksempel betyder fup og
fidus 'helt og aldeles fup'. I et tidligere
nummer af bladet (Mål & Mæle, 21.
årgang nr. 4) beskrev jeg sådanne forstærkerordpar på opfordring fra en læser og videregav godt 100 eksempler.
Det satte fiere læsere i gang med at
samle på stærke danske ordpar. Blandt
andre Klaus Gilbert Jespersen, Anna
Hilden, og Jørgen Kampp har sendt
lange lister til bladet. Dem takker vi
for og bringer et udpluk suppleret med
materiale fra den seneste udgave af
Nudansk Ordbog.
S t æ r k e ordpar p å andre sprog
Som nævnt i den forrige artikel er der
mange bogstavrim i de stærke ordpar,
hip som hap, skam og skændsel, med
lys og lygte. Bogstavrim baseret på de
første lyde i ord er et gammelkendt stilitisk virkemiddel i germanske sprog,
fx oldnordisk.
Rim i den sædvanlige betydning
(enderim) kom først så småt ind i nordisk og engelsk omkring år 1000. Et af
de første digte med enderim er forresten Egil Skallagrimssons »Hovedløsen«, som han skal have skrevet på en
nat for at redde livet. Efter al sandsynlighed kom enderimene ind i den germanske digtning fra de romanske
sprog.
14
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Erik Hansen har foreslået, at forkærligheden for bogstavrim i germanske sprog kunne hænge sammen med,
at ord har eller efterhånden får tryk på
første stavelse i disse sprog. Bogstavrimet er stærkere, når det knytter to stærke stavelser sammen i 'stumper og
'stykker, end to svage fx sta 'don og
stå'hej.
Man kan nu udkaste den hypotese, at
stærke ordpar med bogstavrim er noget
særligt for germanske sprog (fx tysk,
engelsk, nordisk) - i modsætning til fx
romanske sprog (fx italiensk, spansk,
fransk). Ja, måske er stærke ordpar i
det hele taget især udbredt og produktive i germanske sprog.
Jeg har endnu ikke fundet nogen
overkommelig måde at undersøge den
idé på. Man kan godt slå op i stilistikker for forskellige sprog og se, hvad de
oplyser om fx bogstavrim (allitteration). Men hvis de nu ikke direkte oplyser, at bogstavrim er almindeligt udbredt i både poetisk sprogbrug og i
dagligdags faste vendinger, hvad så?
Ja, så kan man ikke slutte, at de ikke
findes; man kan kun konstatere, at stilistikken ikke nævner dem.
1 stedet skrev jeg til kolleger i udlandet og spurgte dem, om de kendte til
sådanne dobbelte udtryk som bastet og
bundet, mulm og mørke og dit og dat.
Her er nogle af svarene.
Islandsk, svensk, tysk og engelsk
Der er ingen tvivl om, at de stærke ordpar findes i rigt mål i andre germanske
sprog. Jeg fik umiddelbart positivt svar

