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I agurketiden 1985 u d b r ø d den s å k a l d t e majon æ s e k r i g . Det var en ophidset pressedebat o m
nogle æ n d r i n g e r i den danske retskrivning i den
Retskrivningsordbog som u d k o m året efter.
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Sproglig høflighed
N å r v i v i l have andre t i l at g ø r e noget for os,
udtrykker v i os som regel høfligt. M e n hvorfor
egentlig? I h v i l k e situationer skal v i formulere
os særlig h ø f l i g t ? O g hvilke muligheder giver
sproget os?
L æ s side 14

O m sprogets alder
A n d e n del a f artiklen o m de i n d o e u r o p æ i s k e
sprogs alder, oprindelse og geografiske udgangssted.
Side 24

T a. alesproget

kom
følskriftsproget, og v i taler
meget mere end v i skriver!
Talesproget har også langt
flere funktioner end skriftsproget; v i bruger det i flere situationer end skriftsproget.
Alligevel har skriftsproget højere status end talesproget. Blandt andet fordi
vi har mange forskellige
talesprog, men kun ét
skriftsprog.

Kirsten Rask

Si^JgllGheder
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:

krukket. Det virker som om man vil
understrege at der sandelig er forskel
på en håndværker der malede, mens en
kunstner malte. Hvordan mon denne
bøjningsform malte/malt er opstået, og
er der tegn på at formen vil vinde indpas i nutidssprog i forbindelse med
omtale af malerier?
.,. , , , ,
Niels Holck
Skive

Therese Brink-Jacobsen,
Mariendalsvej 12 B, 3. t.v.
2000 Frederiksberg

! Der er vist egentlig ikke så meget at
sige om formerne malte og malt. Det er
kun kunstmalere og kunstkendere der
bruger dem. V i andre siger og skriver
malede og malet. Uanset om det drejer
sig om plankeværker eller malerier.
Vi har en parallel i udsagnsordet
svejse. Fagfolk siger og skriver svejste
og svejst. Mens folk uden for erhvervet
nok bruger formerne svejsede og svejset.
I andre tilfælde er der ingen forskel
i brugen af de konkurrerende former.
Nogle siger gabte og gabt, nævnte og
nævnt, mens andre foretrækker gabede,
gabet, nævnede og nævnet. Her er der
ikke forskelle som har med et eller andet fag at gøre.
Det har vi til gengæld i ordet sprogbrug. Sprogforskere er enige om at
sige og skrive sprogbrugen, mens de
fleste uden for faget vistnok foretrækker sprogbruget, i overensstemmelse
med landbruget, skovbruget, forbruget,
agerbruget osv. Og tilsvarende: Det
hedder normalt sætningsopbygningen
undtagen blandt sprogfolk. Vi er enige
om at det rette ord er sætningsbygningen.
EH

? Malet eller malt
For en del år siden hørte jeg i tv en
speaker, Erik Danielsen tror jeg det
var, i en omtale af et maleri bruge vendingen »billedet malt i 1637« og
»kunstneren malte det i sit atelier«.
Eksemplerne er konstruerede, men
brugen af malte og malt er rigtig nok.
Den gang studsede jeg, og jeg så det
også et par gange senere, men mente at
det derefter var gået i glemmebogen.
Stor var derfor min forbavselse da
jeg i en bog om Goya, udgivet i Bonn
1999 og oversat til dansk i 2000, stødte
på følgende udtryk: »Senere malte han
aldrig nogensinde et religiøst billede
...« (s. 23) og »Goya malte dette billede
...« (s. 27) og »Ofte ved man kun lidt
om de malte personer« (s. 60). Men
der er ikke konsekvens, hvilket følgende par eksempler viser. »Goya hatmalet sig selv« (s. 26) og »Det blev
malet...« (s. 38).
På mig virker formen malte utrolig
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? Nogen og nogle
Jeg har fornemmelsen af at ordet »nogen« er ved at do ud. Skyldes det at
folk ikke kan hitte ud af brugen underforstået forskellen mellem »nogen« og »nogle« - og så konsekvent
anvender »nogle«? Det virker til tider
aldeles tosset. Det er ikke kun såkaldt
almindelige mennesker som synder
med det, journalisterne mestrer heller
ikke den rette brug. Seneste eksempel
jeg er faldet over findes i en artikel i
Berlingske Tidende den 8. maj, hvor
Inge Kjær Sørensen skriver om en herboende kineser. E n sætning i slutningen af artiklen lyder: »Indien synes
den seriøse Lin Hua dog ikke, at han
kan komme nogle vegne med ...«.
Kan vi gøre noget ved denne
tendens?
Agnes Lieht
Fredensborg
! Det er rigtigt at man har store kvaler
med at finde ud af forskellen mellem
nogen og nogle.
Den naturlige udtale af begge ord er
noen, men med den forskel at stavemåden nogen svarer til en trykstærk udtale
med betydningen 'mere end nul' (jf. engelsk any): »Har du nogen frimærker?«.
Mens nogle svarer til en tryksvag udtale
med betydningen 'mere end to, et par
stykker" (jf. engelsk some): »Har du
nogle frimærker?«
Det er noget som alle med dansk som
modersmål behersker i talesproget, men
nogle bliver usikre når de skal skrive ordene, og så vælger de for en sikkerheds
skyld den mest unaturlige stavemåde
nogle - for det er sgu nok det rigtige.
Når nogen/nogle står alene, altså
uden et navneord efter, er det altid
trykstærkt, men der er den samme bctydningsforskel: er der nogen der mener det? der er nogle der mener det.

Problemet er behandlet i M & M 4.
arg. nr. 1, 6. arg. nr. 1 og 11. årg. nr. 4.
Derfor gør vi ikke mere ud af det i
denne sammenhæng.
Om vi kan gøre noget ved denne
tendens? Næppe. Folk elsker at brokke
sig over andres dårlige sprog, men kun
meget få orker at benytte sig af gode
håndbøger og vejledninger for at undgå
deres egne fejl.
R

H

? Laveste fællesnæv ner
»De kappes om at producere udsendelserne efter lavest mulige fælles nævner« er sidste skud efter udtrykket
»Udsendelsens indhold er valgt efter
laveste fællesnævner«. Hvad er nu det?
Ih Deleuran
Brabrand
! Det er udsendelser og indhold, som
alle kan følge med i. udtrykket laveste
fællesnævner bruges nedsættende om
især kulturelle emner, hvor man selv
mener at befinde sig på et højere niveau. Det kan være svært at se den
talmæssige logik i udtrykket, fordi den
laveste fællesnævner for brøker altid
vil være tallet 1. M e n fortvivl ikke. Der
er så mange sproglige udtryk, som det
er svært at se noget logisk i. Udtrykket
laveste fællesnævner er tidligere behandlet i Mål & Mæle, fx 17. årg. nr. 4,
side 3, og i 18. årg. nr. 1, side 6-7.
CE
! Det gode øje
I tilknytning til den fortræffelige artikel »Modsatte betydningsvarianter« i
Mål & Mæle nr. 3/2000 vil jeg gerne
gøre opmærksom på endnu en vending,
der er ved helt at skifte betydning.
Det er »at have et godt øje til«, der
for folk som mig har en negativ betydMÅL & MÆLE 4- 2000 3

riing. Det fremgår også af »Bevingede
ord«, der belyser det med en ordveksling i Folketinget, hvor den slagfærdige
redaktør C. St. A . Bille i 1864 sagde om
et forslag fra justitsministeren, at
denne vistnok havde »et godt øje til
pressefriheden såvel som til andre friheder her i landet.« da formanden for
Folketinget påtalte udtrykket, svarede
Bille: »Jeg bøjer mig for den ærede
formands mening og skal da erklære,
at ministeren ikke har noget godt øje til
pressefriheden!« Den elegante sproglige ændring blev naturligvis hilst med
latter.
I dag vil mange nok have svært ved
at forstå den. I december 2000 har jeg

faktisk set hele to agtværdige mennesker bruge udtrykket »have et godt øje
til« i positiv mening.
Den ene er højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup ved Århus, som i
Højskolebladet for 1. december skriver
om Asger Jorn: »Han havde et godt øje
til Grundtvig og højskoletraditionen i
forskellige af de skrifter, han udgav under overskriften »Skandinavisk Vandalisme«.
Den anden er Jyllands-Postens kulturmedarbejder Lars Ole Knippel, som
den 5. december skriver om kunstneren
Svend Wiig Hansen og Esbjerg:
»Denne estimerede kunstner og byen
har altid haft et godt øje til hinanden«.
Sven Skovmand,
Ørum, Djurs
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Orientering

Mennesket har altid haft brug for at orientere sig. Dels sammen med andre
mennesker som man skal vise eller
spørge om vej; det er verdenshjørnerne.
Dels i forhold til sin krop; det er højre
og venstre.
Når det drejer sig om verdenshjørnerne, kan v i konstatere at ordene for
nord, syd, øst og vest ligner hinanden
påfaldende i de vesteuropæiske sprog.
Det hænger ikke bare sammen med at
de har fælles udspring, for trods fælles
ursprog er der som bekendt sket store
afvigelser mellem sprogene. M e n den
dag i dag hedder nord, syd, øst, vest på
fransk nord, sud, est, ouest - og tilsvarende i de andre romanske sprog. Det
må hænge sammen med at vejfarende
og søfolk har været klar over at det
gjaldt liv og død at være enige om verdenshjørnerne.
M a n regner med at disse fælleseuropæiske ord for verdenshjørnerne i deres
oprindelse er germanske, dvs. den
sproggren der omfatter tysk, nederlandsk, engelsk og nordisk. Når de germanske ord for verdenhjørnerne har
bredt sig til de romanske sprog, fx
fransk, spansk, italiensk, og har afløst
de romanske betegnelser, som kendes
fra latin, så er forklaringen nok angelsaksernes hærgen på den franske nordkyst et par århundreder før v i begyndte
på at sætte årstal på begivenheder i Danmarks historie.
Øst
Man orienterer sig. Ordet ariens er latin
og er en afledning af verbet oriri, som

betyder 'stå op', og naturligvis er det dagens kosmiske hovedbegivenhed det
drejer sig om, nemlig solopgangen.
Det er nu et andet ord der ligger bag
øst. Ordet går tilbage til et gammelt ord
med betydningen ' morgenrøde \ Det er
beslægtet med det latinske ord aurum,
der betyder 'guld'. Og selvfølgelig også
med aurora, som betyder 'morgenrøde'. Og med latin auster, der sært nok
betyder 'søndenvind' og i øvrigt indgår i
Australien, det sydlige kontinent.
I øvrigt også med den nordiske betegnelse øre, som engang var en værdiangivelse i guld.
Nord
Når man i bøn eller ved en arbejdsdags
begyndelse står med ansigtet mod øst,
er nord til venstre. M e n også ordet for
dette verdenshjørne har med solen at
gøre.
Ordet har intet slægtskab med ned,
men har dunkle rødder i et ord som faktisk synes at betyde 'nede', 'borte' eller
'venstre'. Nord er den retning hvor solen ikke viser sig i Europa, og hvis man
møder dagen med ansigtet mod øst, så
er betydningen 'venstre' ganske nærliggende.
Syd
Syd er selve sol-ordet. Dets historie er
meget kompliceret, men det går igen i
hele Vesteuropa, og den oprindelige betydning er 'solretningen'. Det behøver
vist ingen nærmere forklaring.
I de nordiske sprog har v i formen sol,
mens engelsk og tysk har hhv. sun og
MÅL & MÆLE 4-2000 5

Sonne. Formen med n kender v i i dansk
fra ordene søndag og f.eks. søndenvind
og Sønderborg.
De romanske sprog har som nordisk
former med /: fransk soleil, latin sol.
Det gælder også græsk selvom det er
lidt sværere at se: helios og helium.
Det er ikke sådan at / ændrer sig til et
n, eller omvendt. Det ser snarere ud til
at den samme stamme er afledt dels
med en /-holclig, dels med en //-holdig
endelse.

Vest
Der er egentlig kun lidt at berette om ordet vest, for det er ikke let at forbinde
det med noget v i kender i sproget i
øvrigt.
M e n når man ransager sproghistorien, ser det ud til at roden i vest er et biord som betyder 'ned', eller 'bort'. Og
det er naturligvis solnedgangen der har
lagt navn til.
Ordet er sandsynligvis beslægtet
med latin vesper, der betyder 'aften'.

Islandsk
Betegnelserne for verdenshjørnerne
kan forbindes med hinanden, således at
man kan graduere retningsangivelsen:
nordøst, sydsydvest osv.
I islandsk har man nogle interessante
varianter. M a n har retningerne landnordur og landsudur, som betyder 'nordøst' og 'sydvest'. Og yderligere utnordur og utsudur med betydningen
'nordøst' og 'sydøst'. Landnord og udsyet osv.
Forklaringen er at det er betegnelser
som stammer fra de folk fra Vestnorge
der bosatte sig i Island. N u giver det god
mening: nord i retning af landet, nord i
retning af havet osv.

6
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H ø j r e og venstre
Når det drejer sig om højre og venstre,
er v i fælles om betegnelserne i de nordiske sprog, men i de andre germanske
sprog er det andre ord der bruges. Kroppens orientering er øjensynlig en mere
privat sag.
Højre er en bøjningsform af et tillægsord som ikke mere findes i dansk,
men som kendes fra oldnordisk: hagr.
Det betyder 'bekvem', 'egnet', og det
indgår i ordet behag(elig). Det vil sige
at højre oprindelig har betydningen 'den
bekvemmere side', dvs. den bedste side,
hvad der hænger sammen med at de fleste mennesker er højrehåndede.
På engelsk har v i right og på tysk
recht, og det er samme forestilling der
ligger bag: den rigtige side.
Men så er der venstre.
Hvis højre er den gode side, så må
venstre jo være den dårlige. Det var muligvis engang ikke bare et spørgsmål om
håndelag: Den venstre hånd og det venstre ben fungerer hos de fleste ikke helt
så smidigt og sikkert som højresiden.
Men man har øjensynlig i det hele taget
forbundet venstre side med det uheldsvangre og farlige.
Derfor har man fundet på et tabuord
for at slippe for at nævne det farlige.
Venstre synes at indeholde stammen
ven-, sådan at ordets betydning er 'den
venligste, bedste side'. Det vil sige at
venstre efter denne tolkning betyder,
men ikke betegner, det samme som
højre.
Det er en lidt anstrengt forklaring,
men sproghistorien har ikke noget bedre
bud.
Engelsk har left i betydningen 'ven stre'. Oprindelsen er usikker, men det
kan være et ord som på et gammelt
sprogtrin betød 'svag', 'værdiløs'. Det
synes ikke at kunne forbindes med noget i moderne engelsk.

På tysk hedder det link. Også her er
oprindelsen uvis. Ordet kan muligvis
sættes i forbindelse med et nu forsvundet tysk ord med betydningen Tam' eller 'svag'. Eller evt. med et ord der betød 'skæv' eller 'bøjet', den stamme v i
har i tysk Gelcnk Ted'. Det ville svare til
at stammen kejt- i kejthåndet muligvis
er et ord der betød 'skæv' eller 'tilbagebøjet'.
Der er noget mystisk over hele linjen
med det ord som betegner det modsatte
af højre.
H ø j r e - og venstreorientering
Ordene højre og venstre bruges også om
politiske holdninger og om politiske
partier.
Udgangpunktet er nationalforsamlingen i Frankrig 1789, den der udløste
revolutionen. Her sad royalistene, også

kaldet aristokraterne, på dirigentens,
ordførerens, højre side, mens tredjestand, dvs. de oprørske, sad i salens venstre side.
Således gik det til at højre kom til at
betyde 'konservativ' og venstre kom til
at betyde 'revolutionær' eller i det
mindste 'samfundskritisk'.
Højre var indtil 1915 navnet på det
parti som nu hedder Det Konservative
Folkeparti. Dets medlemmer og vælgere var for en stor dels vedkommende
godsejere og andre store jordbesiddere.
I opposition til dem stod bondepartiet
Venstre, som repræsenterede den almindelige landmand - uden at være specielt
ventreorienteret.
Det gælder nok stadig: Der er ikke
mange venstreorienterede i partiet venstre.
Erik Hansen, f. 1931
professor i dansk sprog
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Majonæsekrigen 1985-86
- om danskernes holdning til og viden om retstavning

For godt 15 år tilbage raserede der
som mange sikkert erindrer - en sand
krig i de danske medier: majonæsekrigen. Baggrunden for denne heftige mediedebat var en meddelelse fra Dansk
Sprognævn om, at retstavningen med
den kommende udgave af Retskrivningsordbogen ville blive justeret på en
række punkter. Bl.a. ville en række
låneord fra det kulinariske område få en
dansk stavemåde som alternativ, fx ville
mayonnaise fremover også kunne staves
majonæse, pie ville kunne staves paj, og
roastbeef ville få sideformen rostbøf.
Varslingen af de nye stavemåder affødte
i hundredvis (539 for at være helt nøjagtig!) af avisskriverier fra indignerede
danskere, der var stærkt utilfredse med,
at deres børnelærdom øjensynligt degenererede.
Men hvorfor overhovedet beskæftige
sig med en retskrivningsdebat, der for
længst er overstået? For det første, fordi
kritikpunkterne i debatten er mindst lige
så aktuelle i dag som for 15 år siden
(hvad de typiske kritikpunkter var, v i l
jeg opsummere i det følgende). For det
andet, fordi ingen efterfølgende har
ræsonneret over, hvem der vandt krigen,
eller har set nærmere på argumenterne i
debatten. Fandtes der f.eks. i debatindlæggene sædvanligvis en argumentation, der kunne forsvares ud fra de til
enhver tid gældende principper for
dansk retstavning?
Jeg v i l indlede med at opridse, hvorfor majonæsekrigen opstod, og hvad
den i det hele taget gik ud på, for derefter at inddrage et par eksempler på ar8
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gumentation i debatten. U d fra udvalgte
eksempler vil jeg se på, om argumentationen i debatindlæggene på nogen
måde stemte overens med principperne
for dansk retstavning. Sluttelig v i l jeg
give mit bud på, hvilken lære man kan
drage af majonæsekrigen.
Optakten til stridighederne
og debattens videre forløb
9. juni 1985 var en væsentlig dato i majonæsekrigens historie. Den dag blev
der i flere aviser bragt et interview med
formanden for Dansk Sprognævn, Erik
Hansen, h vori han berettede om ændringerne i den forestående udgave af Retskrivningsordbogen (benævnes herefter
RO). Flere ændringer blev nævnt. F x
ville en del staveformer, som omhyggelige danske sprogbrugere længe inden
havde taget forskud på, fx 'farvel' og
'selvom' (førkun 'farvel' og 'selvom'),
blive indført som alternativer til staveformerne i RO fra 1955. En række stavefejl ville dermed blive afkriminaliseret.
Blandt ændringerne kom Erik Hansen som nævnt også ind på, at en del ord
på det kulinariske område ville få fordanskede stavemåder som valgfri sideformer til de fremmede stavemåder, fx
ville stavemåder som 'rostbøf, 'remulade' og 'majonæse' blive tilladt. Disse
alternative stavemåder af fremmedord
skulle senere vise sig at blive hele kernen i diskussionen af den forestående
RO-udgivelse.
Aviserne var i begyndelsen udelukkende positive over for nyhederne i RO.

Den positive interesse varede imidlertid
meget kort tid; fra den 11. juni 1985 og
i månederne fremefter kunne man dagligt læse adskillige læserbreve, artikler
og ledere, hvis forfattere harcelerede
kraftigt over de bebudede ændringer.
Argumenterne i
debatten
Weekendavisen bragte den 11. juni
1985 et længere læserindlæg af Oluf
Lauth, Skive, med overskriften »Retskrivning«. Oluf Lauth opponerer heri
mod de bebudede ændringer i retstavningen og kommer med flere påstande
for sit hovedsynspunkt: at de valgfri
former er uhensigtsmæssige. Eksempelvis anfører han, at »Hvad der især
har undret mig i forbindelse med de bebudede ændringer er, at nogle fremmedord åbenhart skal til at skrives med en
slags lydskrift. Denne dårskab har vi
hidtil undgået på dansk (...)«.
Oluf Lauth tror øjensynligt, at det
kun er et fåtal af fremmedord, der tillempes dansk, og at fordanskning af
fremmedord er noget pure nyt. A t adskillige fremmedord gennem tiden er
tillempet dansk ortografisk mønster,
behøver man ikke at være dansklærer
for at vide - faktisk er det nok snarere
en fordel, hvis man ikke er dansklærer
(Oluf Lauth nævner, at han selv er
»gammel dansklærer«, se nedenfor), jf.
følgende kommentar af Erik Hansen:
»Men vi interesserer os ikke for, hvad
skvadderhovederne skriver. F.eks. betyder det in tet for os, hvad dansklærerne
skriver, for det er en kendt sag. at de
ikke kan stave« (Aalborg Stiftstidende
den 17/7-85).
Oluf Lauth røber andetsteds sin ortografiske inkompetence: »Som gammel
dansklærer ved jeg, at de dårlige staveres fantasifuldhed ingen grænser kender når det drejer sig om at stave et ord

forkert. At eksempelvis spag(h)etti for
fremtiden kan staves uden h, indebærer
ikke, at ordet vil blive stavet rigtigt. Der
vil fremdeles være mulighed for at
»glemme« g eller stave spaghetti med
eet t«. Oluf Lauth punkterer jo så at sige
sin egen påstand, i og med at han ikke
selv udviser nogen fantasifuldhed, når
han staver forkert: Han skriver 'eet' for
'ét', men der er så mange andre, der staver forkert på dén måde.
Udsagnet er et forsøg på at opstille,
hvad man v i l kalde et autoritetsargument, idet Oluf Lauth nævner, at han er
dansklærer, og herved underforstår, at
han véd, hvad han taler om. Problemet
med, at han nævner sin profession, og
med autoritetsargumenter i det hele taget, er, at modtagers tillid til, accept og
beundring af afsender tages for givet.
M e n hvis man mener, at dansklærere
ikke nødvendigvis er særligt beføjede
til at udtale sig om retskrivn i ngsspørgsmål, falder afsenders troværdighed
(hans etos svækkes).
A t Oluf Lauth tilsyneladende ikke er
bekendt med principperne for dansk ortografi, herunder »Bekendtgørelse nr.
24 af 27. februar 1892 fra Ministeriet
for Kirke- og Undervisningsvæsenet
om Retskrivningen« (som er retningsgivende for, hvordan Dansk Sprognævn
fordansker stavningen af fremmedord),
fremgår af udlægningen som helhed, fx
viser følgende ytring det: »Herefter lurer jeg på, om kompetence for fremtiden
må staves kompetance, for sådan staves
det jævnligt«. Hvis Oluf Lauth havde
studeret 1892-bekendtgørelsen, ville
han vide, at 'kompetence' aldrig kan
blive til 'kompetance' (efter § 21 stk. 2
skal stavelsen 'en' bevares). Traditionsprincippet (som siger, at en væsentlig
begrundelse for en stavemåde er, at den
allerede findes i sprogbrugen) går også
imod 'kompetance'-stavemåden, da
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'kompetence' har eksisteret længe i
dansk.
T y p i s k e fejlantagelser
Karakteristisk for den overvejende del
af debatindlæggene var en præsupponerende indgangsvinkel - dvs., at modtageren blev påduttet en bestemt holdning
eller påtvunget et bestemt udgangspunkt. Et eksempel herpå var Stine
K ronbaks læserbrev den 14. juni 1985 i
Politiken, hvori hun stiller de retoriske
spørgsmål »Hvorfor i alverden skal det
danske sprog nu laves om« og »hvorfor
skal ordene nu staves som de udtales?«.
Udsagnene rummer præsuppositionerne, at det danske sprog vitterlig skulle
laves om, og at der ville blive indført ortofonisk. stavning. Ingen af delene var
imidlertid tilfældet (der var som nævnt
reelt kun tale om et par småjusteringer
af stavningen).
Den 11. juni 1985 lød det i JyllandsPostens leder: »Det pædagogiske
ræsonnement (eller ræsonnemang) bag reformen må være, at når tilstrækkelig
mange i tilstrækkelig lang tid har gentaget de samme fejl, bør man legalisere
fejlene. Underlig tanke, for dersom der
nu viser sig en folkeafstemning (f.eks.
blandt skolelever) for, at to og to er fem,
så må det vel på et eller andet tidspunkt
få afsmittende effekt på den hidtidige
brug af talsystemet«. Der er tale om det,
man inden for argumentationsanalyse
kalder for et general i scringsargument
eller et induktivt argument, dvs., at der
sluttes fra del til helhed: Vurderingen
lyder, at når man v i l legalisere stavefejl
(i øvrigt endnu et eksempel på en fejlagtig præsupposition), vil man nok også
legalisere regnefejl. Denne form for argumentation er et eksempel på appelformen patos, som navnlig er effektiv
over for modtagere, der i forvejen er
enige med afsender. Det v i l altså ofte
10
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være en problematisk og påduttende appelform i en avisartikel, da man jo her
netop ikke ved, præcis hvem man skriver til.
Øjensynligt har lederskribenterne intet imod stavemåden 'ræsonnement'
nok snarere tværtimod, eftersom de i en
parentes skriver 'ræsonnemang' for at
pege fingre ad det, de tror er Sprognævnets plan, nemlig at indføre en ortofonisk stavning. Dette vidner om en stor
udvidenhed om dansk ortografi. Den
tilsyneladende accept af stavemåden
'ræsonnement' stemmer ikke overens
med lederskribenternes ellers så negative holdning til fordanskning af fremmedord; 'ræsonnement' er jo netop blevet fordansket fra det franske 'raisonnement'. Det er således helt efter 1892bekcndtgørelsen om dansk retstavning
(som er gældende den dag i dag), at 'raisonnement' er blevet til 'ræsonnement'
- og i øvrigt ligeledes, at fx 'majonæse'
indføres (ganske vist som side form) til
'mayonnaise'.
M a j o n æ s e k r i g e n s endeligt
Skønt den mest hektiske del af debatten
var overstået i løbet af et par måneder,
var der lige frem til R O 86's udgivelse,
den 25. september 1986, af og til kommentarartikler at læse om sagen. Debatten varede altså mere end et år. T i l sammenligning skal nævnes, at diskussionen om, hvorvidt substantiver skulle
skrives med stort begyndelsesbogstav,
stod på i 200 år!
»Antallet af debatindlæg er meget
stort, og debatniveauet er tilsvarende
meget lavt. Der er vel næppe noget retskrivnings spørgsmål der i højere grad
passer med karakteristikken 'det er ingen sprogdebat, det er slagsmål' end
netop dette (...)«. Beskrivelsen af debatten i dette citat rammer essensen af majonæsekrigen særdeles godt. Imidlertid

er det rent faktisk slet ikke majonæsekrigen, der omtales her; derimod er det
den ovenfor omtalte debat om substantivernes begyndelsesbogstaver. Citatet
stammer fra Henrik Galberg Jacobsens
bog »Sprogrøgt i Danmark i 193Orne og
194()rne« fra 1973 og er altså forfattet
mere end 10 år før majonæsekrigens opkomst. Karakteristikken kom ikke desto
mindre til at passe endnu bedre på den
senere majonæsekrig, for hér var der i
høj grad vitterlig tale om slagsmål snarere end om sprogdebat!
G ø r e s fejl t i l n o r m ?
Den 26. juni 1985 bragte Berlingske Tidende et læserindlæg af stud.mere. Peter Sørensen. Heri lød det bl.a.: »Det er
tanken, at hvis en stor del af befolkningen, måske på grund af manglende stavekundskaber, opfinder deres egne stavemåder, og stavefejlene er af generel
karakter, må man tilpasse retskrivningsreglerne hertil«. Hvis det forholdt sig
sådan, ville den danske retskrivning
unægtelig være i modstrid med traditionsprincippet, som ønsker at sikre stabilitet i skriftbilledet. Det er ifølge dette
princip netop vigtigt, at forskellige generationer uden større problemer kan
læse hinandens tekster. Og det ville vanskeliggøres, hvis man jævnligt tilpassede retskrivningsreglerne efter almenhedens stavefejl ----- også selv om det var
en stor del af befolkningen, der begik
fejlene. Kun, hvis der er tale om sikre og
omhyggelige sprogbrugeres fejl, og
hvis disse fejl i øvrigt passer med de generelle strukturregler for dansk retskrivning, gøres fejlene med tiden til
norm.
Hvis folk kunne stave, som det passede dem - sådan som Peter Sørensen
fremturede i citatet ovenfor -- ville det
ofte stride mod det fonematiske princip.
Dette princip udtrykker, at der skal være

en vis overensstemmelse mellem udtalen af et ord og stavemåden af samme.
Hvis man stavede, som man nu engang
synes, at et givent ord skal udtales, ville
man jo for det første få en hel masse stavemåder, eftersom udtalen varierer en
hel del, for det andet foreskriver det fonematiske princip, at én lyd skal svare
til ét bogstav, og det ville man ikke altid
kunne regne med, hvis alle stavede, som
det passede dem.
Peter Sørensens påstand ville endvidere ofte være i modstrid med det morfematiske princip, som sikrer en vis
konsekvens i det enkelte bøjningselements skrivemåde: Hvis stavefej 1 som
fx Tae' for 'lagde' og 'prastkrau' for
'præstekrave' blev legaliseret, ville det
være så godt som umuligt for skolebørn
og andre, der skal lære at skrive, at gennemskue etymologien, fordi modemerne ikke ville være konstante.
Hensynet til den internationale ortografi - herunder navnlig den nordiske ville også blive svært at efterleve, hvis
Peter Sørensens profeti om retskrivningen blev en realitet. Tillod man eksempelvis staveformer, hvor alle stumme
bogstaver var slettet, og indførte mere
eller mindre ortofonisk stavning, ville
det fjerne dansk yderligere fra de øvrige
nordiske sprog. Dansk er nemlig i dag
det af de nordiske sprog, der mht. udtalen har fjernet sig mest fra det oprindelige fællesnordiske sprog, så staveformer, der afspejlede udtalen, ville ret ofte være gådefulde for Nordens øvrige
borgere.
Alt i alt må man om argumentationen
i Peter Sørensens debatindlæg sige, at
den ikke er understøttet af principperne
for, hvordan den danske retstavning er
indrettet.
Redelig argumentation var en sjældenhed i majonæsekrigen. Det fremgik nok
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bedst af de utallige eksempler på lægmænds læserindlæg, men også af en
sprogforskers indlæg; nemlig Jens Normann Jørgensens kronik i Weekendavisen den 19.-25. september 1986. Hans
hovedpåstand var, at Sprognævnet fejlbedømte befolkningens og pressens interesse for de bebudede staveændringer
og således blev taber i krigen: »Møderne mellem ministre og Sprognævn
gav ikke anledning til væsentlige omarbejdelser i ordbogens substans. Det
gjorde ministrene sig heller ikke til talsmænd for. de var helt på det rene med
sagens sammenhæng, da den først blev
forklaret. Alligevel fremstår
Sprognævnet som krigens store taber«.
Den sidste linies udsagn, som tillige
er kronikkens hovedpåstand, er et eksempel på en påstand i dagligsprogets
betydning, nemlig et postulat. Der er intet som helst uimodsigeligt belæg - heller ikke i kronikken i øvrigt -- for, at
Sprognævnet skulle have tabt krigen.
Tværtimod blev samtlige af de 12 ord,
der »rystede Danmark« (omtales senere
i artiklen), og de knap 500 øvrige ændringer endeligt accepteret af politikerne og kom følgelig med i R O 86. De
eneste af de oprindeligt planlagte ændringer, der ikke blev realiseret, var -isformerne (fx skrivemåden 'et gymnasie' for 'et gymnasium').
E n misforståelse, ingen
ville slippe
Mange havde fået den opfattelse, at
Sprognævnet ville indføre ortøfonisk
stavning - dvs. en lydskriftnær retstavning - og at stavefejl generelt set ville
blive ophøjet til korrekt sprog. Lige så
mange udtrykte utilfredshed med udsigten til dobbeltformerne (folk tænkte
øjensynligt ikke på, at der altid har eksisteret dobbeltformer i dansk retstavning!). Nogle troede, at der var tale om
12
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en ny retstavn i ngsreform på linie med
reformen i 1948, hvor vi fik 'å' i stedet
for 'aa', datidsformerne 'kunne', 'skulle' og 'ville' i stedet for 'kunde', 'skulde' og 'vilde' og påbud om at skrive
substantiver (navneord) med lille i stedet for som tidligere med stort begyndelsesbogstav. Endelig mente en del, at
sproget ville blive forfladiget, og at det
var uønsket, »at alle og enhver lige
pludselig kunne stave de sværere ord
korrekt«.
Undervejs i debatten kom Sprognævnets formand, Erik Hansen, med sit
bud på en forklaring på foragten for de
nye stavemåder: »Det skyldes da simpelthen, at folk siger: Det, jeg har lært
med stort besvær, det er der ingen, der
skal komme og tage fra mig. For så kan
jeg ikke hævde mig over for dem, der
ikke kan stave (...)« (Aalborg Stiftstidende d. 17/7-85).
Jeg har skrevet specialeafhandling
om majonæsekrigen og havde som hovedformål at finde frem til, om der var
tale om håndgribelig argumentation i en
samling indlæg, som jeg betragter som
repræsentative for retskrivningsdebatten anno 1985-86: majonæsekrigen. Til
formålet anvendte jeg den engelske f i losof og logiker Stephen Toulmins argumentmodel, som han beskriver den i sin
bog »The Uses of Argument«. Modellen (som er oversat til dansk af retorikerne Merete Onsberg og Charlotte Jørgensen i deres bog, »Praktisk argumentation«) gør det muligt at fremstille
relationerne mellem forskellige argumentatoriske elementer, men rummer
imidlertid ikke noget bud på, hvad der
gør nogle praktiske argumenter acceptable, andre ikke. Overvejende gælder
det vel, at jo større indsigt man har om
et givet emne, jo stærkere argumenter
kan man opstille. Dermed være ikke
sagt, at man automatisk opnår modta-

gers tilslutning til sin(e) påstand(e),
fordi man ved, hvad man taler om.
Tværtimod, kunne man fristes til at
sige! Selv efter at medlemmer af Dansk
Sprognævn havde forklaret sig i medierne om de bebudede rctstavningsændringer, fortsatte
læserbrevsstormen
nemlig ufortrødent med de samme indignerede og skråsikre fremstillinger.
Generelt interesserede debattørerne sig
ikke en kende for kendsgerninger og
sagkundskab, men mere for jugementer,
fornemmelser og aversioner.
Hvorfor u d b r ø d
maj o n æ s e k r i g e n ?
A t medierne fra begyndelsen interesserede sig for de nye staveformer, var ikke
så besynderligt. Det overraskende var
derimod, at den kommende mediedebat
kom til at dreje sig om en ganske lille
del af de bebudede ændringer, nemlig
dem, som Erik Hansen omtaler i sin artikel »Tolv ord, der rystede Danmark«
(»Nordisk Tidsskrift for vetenskap,
konst och industri«, 1985). Heri opstiller han en »hadliste«, der indeholder
maj onæsckrigens
kernestridspunkter.
Ordene var: jogurt, konjak, krem, majonæse, paj, remulade, resurse, risalamande,
rostbøf, spagetti, vanilje og wienersnitsel.
»Disse nystavninger er øjensynligt alle
danske læserbrevsskribenter
enige om
at afsky (,.,)« skriver Erik Hansen, og
han pointerer, at det udelukkende er
disse 12 ord, der vakte folks harme.

krigen havde udviklet sig, er vanskeligt
at svare på, men faktum er i hvert fald,
at flere aviser havde misforstået Dansk
Sprognævns intentioner. De aviser, der
proklamerede, at Sprognævnet havde
tabt majonæsekrigen, hæftede sig ved,
at 'mayonnaise' ville vedblive med at
eksistere i R O 86. Dette så de som et
tegn på, at Sprognævnet havde kapituleret over for modstanderne af 'majonæse'. Aviserne havde ganske enkelt
ikke begrebet, hvad ideen fra Sprognævnets side hele tiden havde været
nemlig at indføre staveformen 'majonæse' som en side/orm til 'mayonnaise'
og ikke at forbyde sidstnævnte.
Hvis man - som sprogmanden Jens
Normann Jørgensen - gerne v i l finde en
vinder af majonæsekrigen, må det u¬
tvivlsomt blive Dansk Sprognævn. På
trods af måneders indædt strid og ministres indblanding blev R O 86 med nogle
ganske få undtagelser, nøjagtig som
Sprognævnet oprindelig havde tænkt
sig. Mayonnaise var og forblev majonæse - og omvendt.
Therese Brink-Jacobsen, f. 1974
Cand.mag. i dansk, sproglig rådgivning
og kulturformidling

Da majonæsekrigen havde stået på et
stykke tid, kom Erik Hansen med følgende udtalelse om majonæse' -stavemåden: »Havde jeg ikke nævnt det ord,
havde vi ikke fået nogen debat... (...) jeg
brugte kun majonæsen som et eksempel
på en ændring, der ikke ligner de andre,
vi laver«.
Hvorfor aviserne havde så forskellige opfattelser af, hvordan majonæse1
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Km du ikke lige?
- om at bede om hjælp på en høflig måde

Fra vores dagligdag kender vi utallige
eksempler på den høflige sprogbrug.
Chefer, kolleger, kunder, naboer, venner
og familie - alle i vores omgangskreds
finder som regel de høflige vendinger
frem, når de v i l have os til at gøre noget
for dem. »Kir du ikke lige?« var den
formulering, som redaktøren Carsten
Elbro brugte, da han ville have mig til at
skrive artiklen her om sproglig høflighed. Og anmodningen var høflig nok til,
at jeg indvilgede.
M e n i andre situationer skal der mere
til. For eksempel vil kun de færreste af
os bruge en formulering som ovenstående, hvis vi v i l have naboen til at rense
tagrenderne. Her v i l de fleste af os være
mere høflige. V i begynder at forklare os
og udlover måske oven i købet en flidspræmie: »Du, vores tagrender trænger
virkelig til at blive renset, men jeg kan
ikke klare det alene. D u kunne vel ikke
hjælpe mig en times tid? Så giver jeg en
middag«.
I andre tilfælde udtrykker v i os langt
mere direkte. Det gælder blandt andet,
når v i v i l have vores familie eller nære
kolleger til at gøre os en lille tjeneste.
»Tager du telefonen?« spørger vi måske
slet og ret, når den ringer. Hvis den bliver ved, kan v i blive direkte uhøflige:
»Tag nu den telefon!« eller »Let så
røven!« kan vi måske finde på at råbe.
M e n hvorfor formulerer v i os som regel høfligt, når v i v i l have andre til at
gøre noget for os? Og hvorfor er det af
og til helt i sin orden, at vi ytrer os mindre høfligt? Hvilke muligheder har v i i
14
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det hele taget for at udtrykke os høfligt?
Det handler denne artikel om.
A t bede om h j æ l p er at h a n d l e
For at forstå, hvorfor og med hvilke virkemidler v i normalt udtrykker os
høfligt, når v i beder andre om noget, må
vi først se på anmodningen som sprogvidenskabeligt fænomen. Inden for
sprogvidenskaben har særligt én retning
interesseret sig for anmodningen, og det
er sproghandlingsteorien.
Ifølge sproghandlingsteorien er sprogets væsentligste funktion ikke at informere, men derimod at udføre handlinger - sproghandlinger. Anmodningen er
en sådan sproghandling. Når vi beder
andre om at gøre noget for os, prøver v i
at ændre på vores omgivelser, og dermed handler v i ved hjælp af sproget.
M e n for at en anmodning skal gælde
som en anmodning, er det ikke nok, at
vi beder en anden om at hjælpe os med
noget. Det skal også være noget, som
den, v i beder om hjælp, er i stand til at
gøre - og som han ikke selv har planlagt
at gøre.
Hvis vores kollega er lige ved at tage
telefonen, når den ringer, nytter det fx
ikke, at v i beder vedkommende om at
tage den - så gælder det ikke som en anmodning, men måske snarere som en
provokation eller en vittighed. Det samme gælder, hvis vores nabo sidder i rullestol, og vi beder ham om at hjælpe
med tagrenderne. Så gælder det ikke
som en anmodning.
For at vores anmodninger skal du
som anmodninger, må vi med andre ord

opfylde et sæt betingelser. Disse betingelser kalder sproghandlingsteorien for
vellykkethedsbetingelser:
Indholdsbetingelsen :
Den person, v i spørger, skal udføre en
fremtidig handling.
Forberedelsesbetingelsen:
Personen er i stand til at udføre
handlingen og har ikke selv planlagt at
udføre handlingen.
Oprigtighedshetingelsen:
V i vil gerne have personen til at udføre
handlingen.
Den essentielle betingelse:
Anmodningen er et forsøg på at få
personen til at udføre handlingen.
Den effektive vej til m å l e t
Selv om alle anmodninger opfylder de
samme vellykkethedsbetingelser, kan
de antage mange forskellige sproglige
former. Som illustreret i indledningen
kan v i bede om hjælp på flere forskellige måder.
Det skyldes, at vi følger to forskellige og modstridende kommunikationsprincipper, når vi realiserer anmodninger: effektivitetsprincippet og høflighedsprincippet. I hvilken grad v i følger
de to forskellige principper, afhænger af
den situation, v i befinder os i . Det er
altså i sidste ende situationen, der er bestemmende for, hvilke kommunikationsprincipper v i følger, og dermed også
hvilke virkemidler vi bruger, når v i beder andre om hjælp.
M e n lad os først se på effektivitetsprincippet. Effektivitetsprincippet er til
forskel fra høflighedsprincippet et almengyldigt princip. Det er et princip, v i
altid følger i en eller anden udstrækning, når vi taler sammen. Det kaldes
for effektivitetsprincippet, fordi det

bygger på en antagelse om, at vi alle
søger at nå et bestemt mål, når vi taler
sammen.
Mere specifikt består princippet af
fire samtaleregler, som v i så vidt muligt
følger, når v i taler sammen:
Reglen om kvantitet:
Sig hverken mere eller mindre, end
hvad der er nødvendigt i forhold til
samtalens mål.
Reglen om kvalitet: Prøv at tale sandt.
Reglen om relation: Vær relevant.
Reglen om modus: Vær klar.
»Tager du telefonen?« er et eksempel
på en anmodning, der i høj grad følger
de fire regler. Først og fremmest følger
anmodningens afsender reglen om
kvantitet: Vedkommende siger stort set
hverken mere eller mindre, end hvad
der er nødvendigt i forhold til målet,
nemlig at få modtageren af anmodningen til at tage telefonen. Skulle afsenderen sige mindre, kunne han spare et enkelt ord ved at give en lodret ordre:
»Tag telefonen!«.
Reglen om kvalitet følges også -~ der
er intet usandt i afsenderes udsagn - og
anmodningen er tillige yderst relevant,
forudsat selvfølgelig at telefonen ringer, når afsenderen fremfører den. E n delig følger afsenderen også reglen om
modus eller form: Der er ingen tvivl
om, hvad vedkommende mener med sit
udsagn.
Som regel følger v i ikke de fire samtaleregler helt så nøje. M e n fordi effektivitetsprincippet danner grundlaget for
enhver samtale, kan v i ikke bryde reglerne. V i kan kun afvige fra dem, og gør
v i det, er der altid en særlig grund.
S a m t a l e n s sociale f u n k t i o n
E n af de væsentligste grunde til, at v i
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