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Anmeldt av Jón G. Fri›jónsson

1 Bakgrunn og emne
I forordet forteller forfatteren at han i årene 2000–2004 hadde sete i Norsk språkråd, og
at hovedstammen i dette verket er en samling svar på spørsmål og henvendelser fra
denne tida.
Boka byr på rundt 265 faste uttrykk av ulike slag. De har det felles at betydningen
ikke er umiddelbart gjennomskuelig. Den kan ikke utledes direkte av den leksikalske
betydningen til de enkelte orda. I tillegg kommer det at uttrykkenes bakgrunn og historie ikke er åpenbar. Begge deler krever forklaring, jf. uttrykk som å ta luven fra, å falle
i fisk, komme i harnisk og en mengde andre. Det er vanlig å si at slike uttrykk særlig
karakteriseres ved avvik fra språkets vanlige semantiske regler, og det er mye sant i det.
Men det er sikkert tusenvis av slike uttrykk i norsk, og det ville ikke la seg gjøre å
behandle mer enn en liten brøkdel av dem i ei lita bok som denne. Dessuten er slike
uttrykk i varierende grad gjennomskuelige. Noen har en spesiell bakgrunn, andre ikke,
og forklaringsbehovet er derfor varierende. Forfatteren velger de uttrykk som trenger
forklaring og som har en historie å fortelle. Stoffavgrensningen i boka blir dermed ganske klar.

2 Oppbygning
Stoffet er systematisk organisert. Først kommer oppslagsform med betydningsforklaring, så følger tilsvarende uttrykk fra dansk og svensk. Deretter kommer brukseksempler
med kildehenvisning, og til slutt blir uttrykkets bakgrunn og betydning forklart.
Betydningsdefinisjonene er forseggjort og i godt samsvar med brukseksemplene.
Kanskje er det nettopp her, i de gode eksemplene fra dagligspråket, at boka har sin sterkeste side. Eksemplene gir leseren et klart bilde av hvordan de enkelte uttrykkene blir
brukt. I noen tilfelle blir det også ført opp eldre eksempler, men direkte kildesitater
finner vi ikke. Det ville trolig ha ført utover denne bokas rammer og omfang. Forfatteren sier han har forsøkt å peke på de eldste daterte beleggene, men tar klokelig det forbehold at de eldste forekomstene bare kan gi en pekepinn om uttrykkenes alder i norsk.

3 Forklaringer
En kan vel si at det er forklaringene av uttrykkenes betydning, deres opprinnelse og de
sammenlikningene som ligger til grunn for dem, som danner kjernen i boka. ForklaMaal og Minne 2 (2007): 238–240
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ringer av dette slaget er i mange henseender problematiske, og i dette terrenget kan det
være vanskelig å holde seg til den gylne middelvei. Forklaringene må ikke bli for omfattende, men heller ikke mangelfulle. De må ikke trekkes lenger enn det kildene tillater,
og de må være troverdige og fyllestgjørende.
I de fleste tilfeller er forklaringene solid dokumentert med sikre eksempler, men det
er også nødvendig å ha mange eksempler og å undersøke deres betydning nøye. Innenfor denne bokas rammer har ikke Vannebo hatt anledning til å regne opp så mange
eksempler, og derfor har ikke forklaringene alltid blitt helt dekkende. Et eksempel er
uttrykket slå seg for brystet. Det er rett nok at uttrykket har sine røtter i Bibelen, og at
dets opprinnelige betydning er å ‘uttrykke sorg eller anger ved å slå seg på brystet’, men
betydningen ‘betegne skryt og selvhevdelse’ har ikke kommet til i nyere tid; den finnes
hos Snorre i Heimskringla (Magnus Erlingssons saga kap. 26).
Semantisk forbindelse mellom uttrykk kan tyde på at det er et slektskap, men i de
fleste tilfelle er del likevel mer som skal til for at slektskapet skal kunne fastslås med
sikkerhet. For eksempel forekommer adjektivet beiskr i en rekke faste uttrykk i norrønt,
som bergja á beiskum dau›a, beisk fǿ›a og bíta á beisku. Det betyr ikke at en uten
videre kan sette det i forbindelse med uttrykket å bite i det sure eplet. På liknende vis er
det med uttrykket å ha en finger med i spillet i forhold til å ha en hånd med i spillet. Det
siste uttrykket har sitt opphav i Det gamle testamente, som forfatteren skriver, selv om
det strengt tatt er snakk om direkte oversettelse fra latin. Uttrykket å ha en finger med i
spillet er derimot langt yngre, og en kan ikke regne med noen direkte forbindelse mellom
disse to.
I mange gamle skrifter fremgår det at fenomenet berserksgangr viser til forestillinger
om hamskifte, at folk kunne ta på seg en annen skikkelse (jf. fara hamfƒrum). Det er riktig nok at den leksikalske betydningen av ordet er ‘bjørne(skinn)serk’, men det er ikke
presist å si at ordet “ble brukt om krigere som var kledd i slike serker” (s. 25). La Fontaines fortelling om bjørnen som ville vifte bort en flue fra hodet til sin herre, men
knuste skallen hans, er velkjent, og det kan ikke være tvil om at den har gitt opphav til
uttrykket å gjøre noen en bjørnetjeneste. Det har sannsynligvis kommet til nordisk fra
tysk. Vannebo nevner at fabelen egentlig stammer fra India (med ape). En kunne da også
ha føyd til at et liknende sagn også er kjent fra islendingesagaene. I Ljósvetninga saga
får vi høre om en ung mann som ville feie bort ei flue på panna til husbonden sin med
ei øks, med den følge at husbonden ble skadet. Eksemplet viser hvor varsom man må
være når kildene skal tolkes. Verken det indiske eller det islandske sagnet rokker ved at
det etter all sannsynlighet er La Fontaines historie som ligger til grunn for uttrykket i den
formen vi kjenner det.
Det er her blitt pekt på noen eksempler på at forfatteren ikke har lykkes fullt ut med
sine forklaringer. Men det skal også sies klart og tydelig at slike eksempler hører til unntakene. I de aller fleste tilfeller er Vannebos forklaringer overbevisende og dessuten klart
og konsist formulert. La oss ta med et eksempel for å illustrere: gi en skjerv/yte sin skjerv
‘gi sitt bidrag’, ‘gi en slant’. Vannebos forklaringer er morsomme og utvilsomt riktige,
og støttes dessuten av at liknende utviklingslinjer og betydningsendringer kan spores i
islandsk.

4 Konklusjon
Katta i sekken og andre uttrykk er blitt et vellykket verk innenfor de rammene som forfatteren har trukket opp. Boka vil sikkert bidra til å øke folks interesse for opprinnelsen
til ord og uttrykk, hva de betyr og hvordan de har utviklet seg. Et utvalg uttrykk fra
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moderne norsk er forklart og kommentert på en klar og enkel måte. Forfatteren beveger
seg her på forholdsvis upløyd mark, og han kan vente seg mange oppfordringer fra interesserte lesere: “La oss høre mer!”
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