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Ærligt talt – who cares?
en sociolingvistisk undersøgelse af holdninger til og brug
af importord og afløsningsord i færøsk
Jógvan í lon Jacobsen
Dr.philos.-disputas ved Universitetet i Bergen
Den 28. november 2008 forsvarte lektor Jógvan í lon Jacobsen
avhandlinga si for graden dr.philos ved Universitetet i Bergen.
avhandlinga var skrevet og trykt på færøysk med tittelen Álvaratos –
who cares? Ein samfelagsmálvísindalig kanning av hugburði og nýtslu av
tøkuorðum og nýggjum orðum í føroyskum. Seinere (2012) er den gitt ut i
en dansk versjon med tittelen ovenfor (direkte oversatt fra færøysk).
Boka inngår som bind xiii i serien Moderne importord i språka i Norden,
novus forlag, oslo.
Vi trykker her disputashandlingene: først opposisjonsinnlegga i den
rekkefølgen de kom, av professor arne Torp og lektor asgerd gudiksen,
og så Jacobsens svar til opponentene. Disputasen baserer seg på den
opprinnelige færøyskspråklige avhandlinga. Den danske versjonen, ved
Jacobsen sjøl, er revidert etter disputasen, og deler av opponentenes
innvendinger er altså inkorporert der. Det gir et spesielt problem ved
trykkinga av innlegga i et norsk tidsskrift, nemlig at alle referansene må
gå til en tekst vi ikke kan vente at mange av leserne våre kan forstå. Vi
gjør det slik at alle sitater fra avhandlinga blir oversatt til opponentens
språk (nynorsk hos Torp, dansk hos gudiksen – i begge tilfelle er det
opponenten som har stått for oversettelsen) med referanse til Álvaratos
– who cares? Der det er rimelig, dvs. der den danske teksten ikke er
innholdsmessig endra etter disputasen, føyer vi til en referanse til det
relevante stedet, slik: “[DK: xxx]”. er teksten endra, men stedet likevel
relevant å vise til, skriver vi: “[jf. DK: xxx]”.
Red.
Maal og Minne 1 (2012): 110–148
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første opponent: arne Torp, Universitetet i oslo
1 Innleiing
Dette er ein stor dag – ikkje berre for doktoranden, men etter mitt syn
også for det språket denne avhandlinga er skriven på. Det er jo nemleg
ikkje sjølvsagt i dag at doktoravhandlingar blir skrivne på “småspråk”
som dei nordiske språka – skal det vere vitskap i dag, skal det helst vere
på engelsk.
Det er utan tvil viktig at vitskaplege resultat blir gjorde kjende internasjonalt. Derfor er det også viktig at vitskapsfolk skriv på engelsk, det
språket som i dag har den same plassen i akademia som latinen hadde
for nokre hundreår sidan. Men det er like viktig at nasjonalmåla våre blir
haldne ved like på alle nivå, slik at dei også i framtida kan brukast på alle
samfunnsområde.
for to år sidan vedtok nordisk ministerråd ein nordisk språkdeklarasjon. Her står det m.a. slik (her sitert frå den norske versjonen):
i norden regner vi alle språk som likeverdige, men de har ikke alle samme
rolle. et språk kan være komplett og samfunnsbærende i forhold til det
språksamfunn hvor det tales. at et språk er komplett, betyr i denne
sammenhengen at det kan brukes på alle områder i samfunnet. at et språk
er samfunnsbærende, betyr at det i et gitt språksamfunn brukes til offisielle
formål, for eksempel undervisning og lovgivning.
i norden finnes det seks språk som både er komplette og samfunnsbærende: dansk, finsk, færøysk, islandsk, norsk (både bokmål og nynorsk) og
svensk.

eg ser det som ei stor ære at eg har fått oppgåva med å vere førsteopponent ved denne disputasen. Jamvel om sjølve disputasen heretter ikkje
skal gå føre seg på færøysk, så har det vore ei interessant utfordring å lese
denne avhandlinga, som har gjeve meg eit mykje nærare innsyn i det fær øyske språksamfunnet enn eg ville ha fått om avhandlinga hadde vore
skriven på engelsk – eller dansk. eg vil derfor få lov til å gratulere doktoranden med språkvalet – det er slike grep som trengst dersom det som
står i den nordiske språkdeklarasjonen skal bli noko meir enn festtalefrasar og tomme ord.1
1. Dette første avsnittet blei under disputasen framført munnleg på færøysk, med den
norske teksten på skjerm.
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Dermed skiftar me til skandinavisk språk, og heretter skal me konsentrere oss om det store arbeidet som er lagt fram her. Men først vil eg
seie litt om den langt større heilskapen som denne avhandlinga går inn
som ein del av, nemleg prosjektet Moderne importord i Norden, forkorta
Min. Dette prosjektet femnar om alle landa og alle dei samfunnsberande
språka i norden slik desse er definerte i det eg nettopp siterte frå den
nordiske språkdeklarasjonen frå 2006. Mellom desse språka er altså færøysk, og derfor har det færøyske språksamfunnet også vore granska på
lik line med dei andre og til dels langt større språksamfunna.
Temaet for og utforminga av prosjektet er framstilt slik på heimesida (jf.
http://moderne-importord.info/):
A) omfanget av importord i skriftspråka i norden (dvs. ei kvantifisering),
B) i kor stor grad ymse typar av importord blir tilpassa, og kva strategiar
som blir brukte ved strukturtilpassinga (dvs. i talemålet og i skriftleg
praksis, altså fonologisk, ortografisk og morfologisk purisme),
C) i kor stor grad avløysarord (dvs. den leksikalske purismen) blir godtekne
i skriftmålet og i talemålet,
D) statusen og praksisen i den offisielle normeringa av importorda i kvart
land (dvs. i eventuelle lanseringar av avløysarord og i tilpassing av importorda), og
E) holdningar hos språkbrukarane til importord, til tilpassa importord og til
avløysarord. (Holdningsgranskinga er så omfattande at det er tenleg å
dele henne opp i underpunkt, som blir presenterte nedafor.)

Denne prosjektforma kan også framstillast slik:

-
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Det som har vore emnet for doktorandens arbeid, er den færøyske delen
av punkt e, altså den såkalla holdningsundersøkinga. Materialet som arbeidet byggjer på, er dette:
E1: Meiningsmåling (gjennomført mars 2002): Spørjeskjema-undersøking
med direkte metode: 537 tilfeldig utvalde informantar (men med spreiing
etter alder og geografi)
E2: Intervjuundersøking (gjennomført i april 2002): Djupsamtalar med 48
informantar (28 kvinner og 20 menn), strategisk utvalde på bakgrunn av
“livsstil” (meir om dette seinare)
E3: Masketest (gjennomført våren 2004): Spørjeskjemaundersøking med
indirekte metode: 620 strategisk utvalde informantar (jf. e2) i alt (men
berre 522 brukte i den statistiske utrekninga)

arbeidet er altså ein del av det store nordiske prosjektet Moderne importord i språka i Norden. To av kapitla i avhandlinga er elles alt utkomne (på
dansk) som den færøyske delen av Kristiansen og Vikør (2006: 40–60;
jf. kap. 2 i avhandlinga – e1) og Kristiansen (2006: 49–64; jf. kap. 3–
e3).
Doktoranden har vore ein sentral deltakar i dette prosjektet i og med
at han aleine har hatt hovudansvaret for færøyane, saman med i alt om
lag 35 medarbeidarar frå heile norden. Som han nemner i forordet, har
dette samarbeidet hatt mykje å seie for avhandlinga, og kap. 3 – masketesten – er jamvel i sin heilskap eit samarbeidsprodukt, skrive i lag med
Tore Kristiansen. fleire av dei andre kapitla i avhandlinga finn ein også
att i tilsvarande form i rapportar frå dei andre nordiske språksamfunna.
Dette nære samarbeidet med mange andre kollegaer gjer sjølvsagt at
avhandlinga ikkje i alle delar kan reknast som eit 100 % sjølvstendig verk.
Det er likevel klart at doktoranden har lagt ned ein stor eigeninnsats i
prosjektet – han har på ingen måte “surfa” på det dei andre har gjort.
Men det at avhandlinga går inn i eit stort nordisk prosjekt, gjer at doktoranden kan dra jamføringar med tilsvarande undersøkingar i andre
nordiske språksamfunn, noko som ikkje hadde vore mogleg dersom dette
hadde vore eit enkeltståande arbeid. at arbeidet på denne måten går inn
i ein større nordisk heilskap, har vurderingskomiteen derfor sett som ein
fordel.
Men eit opposisjonsinnlegg skal jo ikkje berre vere ein lovtale – som
ordet opposisjon seier, skal det også vere rom for kritiske merknader. og
eg vil derfor starte med å peike på visse punkt der eg meiner doktoranden
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kunne gjort ting annleis. eit opposisjonsinnlegg vil nok dessutan ofte til
ein viss grad vere farga av det som opponenten sjølv er spesielt oppteken
av, og slik blir det i alle fall utan tvil i mitt tilfelle. ettersom dette arbeidet
som nemnt går inn i eit nordisk samarbeidsprosjekt, gir dette meg som
er særleg oppteken av det nordiske ein kjærkommen innfallsvinkel til å
spørje doktoranden meir om nettopp nordiske emne, og det har eg tenkt
å gjere etter kvart.
Undertittelen er altså “ein samfelagsvísindalig kanning av hugburði
og nýtslu av tøkuorðum og nýggjum orðum í føroyskum”, og den seier
kva avhandlinga dreiar seg om, medan hovudtittelen: “Álvaratos – who
cares?” (‘alvorleg tala – who cares?’) er eit informantsitat, som illustrerer
at ikkje alle færøyingar er like opptekne av kva slags ord som blir brukte
– om det er importord (tøkuorð) eller avløysarord (nýggjyrði). Kanskje
dei ikkje ein gong er klare over at det finst ein skilnad! akkurat dette blir
dermed sjølvsagt eit springande punkt i arbeidet, som me skal komme
tilbake til seinare.
2 Disposisjonen av avhandlinga
når ein skal orientere seg i eit stort arbeid som dette, er det viktig at stoffet er organisert på ein slik måte at det er lett å oppfatte heilskapen. Kapittelinndelinga / innhaldslista ser slik ut i omsett form (sidetal i
parentes):
1. innleiing, teori og metode (40 s.)
2. Meiningsmålinga (e1) (24 s.)
3. Masketesten (e3) (17 s.)
4. e1-spørsmåla i e2-undersøkinga – ei jamføring (10 s.)
5. internasjonalt språk (27 s.)
6. importord og bruksområde (40 s.)
7. Domenetap til engelsk (36 s.)
8. Korpus (46 s.)
9. forteljingar (18 s.)
10. oppsummering og konklusjon (15 s.)
11. Conclusions and discussions (18 s.)
litteraturliste (8 s.)
Vedlegg (47 s.; eige hefte)

Som me ser, har avhandlinga på øvste nivå 10 kapittel (+ eit samandrag
på engelsk), noko som i og for seg ser ryddig og greitt ut. Men etter mitt
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syn tilslører dette oversynet den verkelege strukturen i avhandlinga. av
lista ser me at kapittel 2 og 3 byggjer på respektive meiningsmålinga og
masketesten, og at kapittel 4 inneheld ei jamføring mellom utfallet av
spørsmåla frå meiningsmålinga (e1) når dei blir brukte i intervjuundersøkinga (e2). Derimot går det ikkje fram av innhaldslista at alle kapitla
4–9 byggjer på resultat frå intervjuundersøkinga.
etter mitt syn hadde det vore lettare å få tak i hovudstrukturen i arbeidet dersom kapittelinndelinga hadde hatt eitt ekstra nivå, slik at innhaldslista hadde sett slik ut (nye overskrifter lagde til på norsk med store
bokstavar):
1. innleiing, teori og metode (40 s.)
2. eMPiRiSK Del – KVanTiTaTiV MeToDe (oVeR 500 infoRManTaR)
2.1. Meiningsmålinga (e1) (24 s.)
2.2. Masketesten (e3) (17 s.)
3. eMPiRiSK Del – KValiTaTiV MeToDe (48 infoRManTaR)
3.1. e1-spørsmåla i e2-undersøkinga – ei jamføring (10 s.)
3.2. internasjonalt språk (27 s.)
3.3. importord og bruksområde (40 s.)
3.4. Domenetap til engelsk (36 s.)
3.5. Korpus (46 s.)
3.6. forteljingar (18 s.)
4. oppsummering og konklusjon (15 s.)

Det som kjem klarare fram ved ei slik oppstilling, er at over halvdelen av
arbeidet – i alt 177 av dei i alt om lag 300 sidene – byggjer på samtalane
med dei 48 informantane i intervjuundersøkinga. Hovudinteressa hos
doktoranden ligg dermed på å rapportere og vurdere kva eit strategisk
utval av relativt få informantar har sagt i meir omfattande samtalar, ikkje
først og fremst i statistisk informasjon om mange informantar. Det er
med andre ord den kvalitative delen av arbeidet som først og fremst interesserer doktoranden.
innvendinga mi mot den kapittelinndelinga som er brukt, er altså
først og fremst av praktisk-pedagogisk art – ei anna inndeling endrar
sjølvsagt ikkje innhaldet. Men eg synest mitt inndelingsframlegg viser
klarare kva dette arbeidet i hovudsak byggjer på og dreiar seg om.
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3 Livsstil – eit sentralt omgrep i avhandlinga
Til gjengjeld vil eg gje doktoranden ros for den pedagogiske bruken av
fiktive namn for informantane. i avhandlinga er informantane delte inn
etter såkalla livsstil, eit kriterium som doktoranden elles har gjort nærmare
greie for i førelesinga over oppgjeve emne. i avhandlingar der informantar
blir sorterte i ulike kategoriar, er det ofte vanskeleg for den som les, å
hugse dei ulike gruppene og individa frå kvarandre. i dette arbeidet blir
det operert med dei fire kategoriane a, B, C og D og dessutan skilt mellom menn og kvinner. Dermed ville ein kunne få informantkodar som
t.d. a m1, a m2 osv., a f1, a f2 osv., som i alle fall eg synest tyngjer framstillinga meir enn godt er. Her er grupperinga derimot gjord på den elegante måten at informantane har fått fiktive førenamn som begynner på
dei tilsvarande bokstavane som kategoriinndelinga (Arni, Alvi osv., Anna,
Alma osv., Baldur, Bjarni osv., Bera, Bára osv., Carl, Chriss osv. Carla,
Clara osv. Dan, Dávur osv. Diana, Døgg osv. Dermed blir informantane
like effektivt sorterte både etter livsstilskategori og kjønn som om ein
hadde brukt kodar, og etter mitt syn langt meir mnemoteknisk heldig.
ettersom doktoranden som nemnt har drøfta sjølve livsstilsomgrepet
nærmare i den eine prøveførelesinga si, skal me ikkje gå nærmare inn på
det her, men likevel har eg lyst til å stille eit spørsmål om korleis ei bestemt formulering på side 53 i avhandlinga skal forståast. Der skriv doktoranden m.a. dette om informantsitat i intervjuundersøkinga: “Det blir
heile tida forsøkt å setje utsegner i samband med den overordna teorien
om livsstil.” Dersom dette skal tolkast slik at doktoranden berre har teke
med sitat som vil kunne stø opp under den inndelinga i fire ulike livsstilar
som avhandlinga byggjer på, verkar dette metodisk sett mildt sagt uheldig, og eg lurer derfor på korleis denne setninga skal tolkast.
4 Det færøyske språksamfunnet i ein nordisk samanheng:
Holdning til purisme
Hovudtittelen på avhandlinga er som nemnt eit sitat etter ein informant
som snakkar om den atskilleg meir konsekvente islandske purismen, der
han konkluderer med at det kanskje ikkje er så farleg med nokre importord: “Álvaratos – who cares?” Dermed er me inne på eit tema eg gjerne
vil høyre meir om frå doktoranden, ettersom avhandlinga jo som del av
eit stort nordisk prosjekt opnar for internordiske jamføringar. Kor puristiske er færøyingane, og kva skil den færøyske purismen frå purismen
i andre nordiske språksamfunn?
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formålet med ein såkalla masketest i språkundersøkingar er gjerne å
avsløre løynde eller umedvetne holdningar til språkbruk. i masketesten
som blei brukt i Min-prosjektet, var det umedvetne holdningar til engelske importord ein ville undersøkje. Dette blei gjort ved at ein lét forsøkspersonane vurdere ulike opplesingar av ein nyheitstekst, der éi
utgåve inneheldt mange engelske importord, medan desse var erstatta
med avløysarord eller nasjonalt tilpassa ord i den andre utgåva.
i alle dei undersøkte språksamfunna i norden oppdaga ikkje forsøkspersonane at det var importorda ein var ute etter, med to unntak: det
færøyske og det islandske: Her skjøna nemleg informantane straks kva
undersøkinga gjekk ut på. Dette kommenterer prosjektleiaren Tore Kristiansen slik:
at det ikke lykkedes os at indsamle underbevidste holdninger i island og på
færøerne er i sig selv et interessant resultat. Det siger noget om at hele
sprogsituationen er en anden i disse to samfund. Hvis de alment accepterede
normer for oplæsningssproget på radionyhederne er sådan at enhver form
for engelskfarvning altid vil være iørefaldende, så vil et undersøgelsesoplæg
som evaeng aldrig kunne gennemføres efter hensigten. Det betyder på
ingen måde at masketestens datasæt fra island og færøerne er verdiløse; de
skal bare inkluderes i analyser og teoretiske overvejelser som udtryk for bevidste holdninger. (Kristiansen 2006:163)

Så langt kan det altså sjå ut som om purismen i desse to språksamfunna
var den same når det gjeld holdninga til det ordstoffet som Min-prosjektet fokuserte på, nemleg importord frå engelsk. Men det stemmer
kanskje ikkje, for doktoranden skriv m.a. slik om dette temaet:
Den færøyske purismen har i stor grad vore vend mot danske ord og uttrykk
og i mindre grad mot engelsk. (side 67)
Den danske påverknaden er i større grad tema i det allmenne ordskiftet enn
den engelske, men denne undersøkinga seier ikkje noko om den danske påverknaden på færøysk, fordi det overordna føremålet med Min-prosjektet
var å jamføre dei nordiske språksamfunna i høve til engelsk. (side 297)

Dette er interessant, og noko som skil færøysk purisme klart frå den islandske, for på island er kampen mot det gamle “kolonimålet” dansk
ikkje lenger noko aktuelt stridstema. På færøyane hadde det derimot
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kanskje vore vel så interessant å få vite kva informantane meiner om
danske importord, men det får me altså dessverre ikkje vite noko om i
Min-prosjektet, for dette kan av gode grunnar ikkje vere tema i dei
andre nordiske språksamfunna, med eitt unntak: det finlandssvenske,
der ein også kan ha ein “tofrontpurisme” både mot framandmålet engelsk
og i dette tilfellet majoritetsmålet finsk. Dette skal me komme attende
til seinare.
5 Purisme som framandgjering for språkbrukarane
På side 158 [DK: 145] refererer doktoranden to informantar som meiner
at den færøyske purismen rett og slett kan skape språkleg framandgjering.
Det finst to døme på at folk bruker den demokratiske grunngjevinga
i negativ tyding, dvs. at dei ikkje kjenner seg att i dei nylaga orda som
blir brukte i litteraturen:
“færøysk litteratur er blitt altfor færøysk.” (informanten Drós)
“ofte når ein høyrer desse forteljingane i radioen, så er dei så færøyske at
ein mest ikkje forstår dei [latter]”. (informanten Diana)

Trass i den noko humoristiske tonen er det likevel tydeleg at desse to damene er kritiske til purismen. at dei nylaga færøyske orda kan ha ein
slik verknad, er også doktoranden sjølv inne på i samband med utforminga av spørsmål nr. 9 i meiningsmålinga, som hadde denne ordlyden på
færøyane: “Hvat heldur tú er tað týdningarmesta í okkara samfelag av
hesum báðum idealunum: samhaldsfesti ella frælsi hjá tí einstaka?”2 Dette
kommenterer doktoranden slik på side 78 [jf. DK: 70]: “Somme forstod
ikkje kva dei skulle svare på. Det var ikkje alle som kjende ordet samhaldsfesti og visste ikkje kva det var spurt om. Dette er eit etter måten
nytt ord, så det er rimeleg.” – Her må ein vel i ettertid kunne konstatere
at det truleg hadde vore betre for validiteten i dei færøyske svara på dette
punktet om ein i staden for samhaldsfesti hadde valt solidaritet, som var
det ordet som var brukt i alle dei skandinaviske versjonane.

2. ”Kva meiner du er det viktigaste i samfunnet vårt av desse to ideala: solidaritet eller
fridom for den einskilde?”
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6 Folkeleg uvilje mot purismen på Færøyane?
at den færøyske purismen ikkje har allmenn oppslutnad i språksamfunnet, er jo ikkje uventa, men somme nettsider som ein kan finne i dag,
har likevel ein ordbruk som eg trur ein må om lag femti år tilbake i tida
for å finne motsvar til i norge; det vil seie den gongen kampen mot den
såkalla samnorsken var som heitast på 1950-talet. Her er ei lita prøve på
språkbruken i ein nettekst frå 2007:
Hvussu ber tað til, at so nógvir føroyingar hava fingið ta undarligu vanlagnu,
at teir ikki tora at brúka tað natúrliga og ókonstrueraða málið, teir hava fingið
frá foreldrum og ættarumhvørvi?
Jú, svarið er tað einfalda faktum, at í føroyum situr, uttan heimild í nakrari løgtingssamtykt, ein lítil junta av fanatiskum smaksdómarum, og billar
sær inn, at hon hevur rætt og format til at avgera, hvussu føroyskt skal vera.
(http://www.umseting.fo/purisma.htm)

Her kjenner ein som nordmann godt igjen tonen frå 1950-talet då det var
snakk om at språkkjensla hos vanlege menneske blei øydelagd av den offisielle språknormeringa, som i norge ganske visst var vedteken av Storting og regjering, men likevel så mislikt i store delar av folket at
styresmaktene seinare måtte gi opp samnorskprosjektet.
når ein les slikt som dette her, blir ein nordmann nysgjerrig på kor
vanlege slike holdningar er i det færøyske språksamfunnet; det veit sikkert doktoranden mykje om, ettersom han jo er ein sentral språkpolitisk
aktør. Han skriv også litt om dette i avhandlinga; t.d. dette:
eit stort fleirtal meiner at me bør bruke dei færøyske orda. (side 251 [DK:
228])
… folk med lang utdanning er meir usamde i purismen enn folk med kort
eller inga utdanning. (side 257 [DK: 233])
Dei som har høgare utdanning, vågar å ta eit standpunkt som ikkje er i sam svar med det politisk korrekte. (s. 258 [DK: 234])
3. Korleis kan det ha seg at så mange færøyingar må lide under den underlege
vanlagnaden at dei ikkje vågar å bruke det naturlege og ukonstruerte målet dei har
fått frå foreldre og oppvekstmiljø?
Jau, svaret er det enkle faktum at på færøyane sit det, utan heimel i noko lagtingsvedtak, ein liten junta av fanatiske smaksdommarar og innbiller seg at dei har rett og
format til å avgjere korleis færøysk skal vere.
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i sitatet på side 251 [DK: 228] hevdar han altså at dei aller fleste færøyingar er samde i purismen, mens dei to siste sitata tyder på at dei som
ikkje er samde i purismen, først og fremst er folk med høgare utdanning,
og at dette er fordi dei vågar meir enn andre å gå mot det politisk korrekte.
Som utanforståande kan ein då lure på kva for konsekvensar dette
etter kvart vil kunne få for den færøyske purismen. når eg les desse siste
utsegnene frå doktoranden og held dei saman med dei to informantsitata
på side 158 [DK: 145], får eg eit inntrykk av at den stønaden som doktoranden meiner purismen har hos dei fleste, kanskje ikkje er så stor når
det kjem til stykket, ettersom dei høgt utdanna til dels er ope imot, mens
“vanlege folk” kanskje held seg til det politisk korrekte når dei blir spurde
direkte, men inst inne er dei også ganske skeptiske (jf. Drós og Diana
ovanfor). Det hadde vore interessant å høyre kva doktoranden meiner
om dette, og korleis det kjem til å gå med den færøyske purismen i framtida.
7 Standardtalemål i færøysk?
Dette er eit spørsmål som ein norsk opponent av faglege grunnar kan
tenkjast å vere meir oppteken av enn dei fleste andre. eit uttrykk for interessa kring dette spørsmålet i norge var m.a. ein konferanse med tittelen «Standard eller ikkje standard? Har vi eit ’standardtalemål’ i
noreg?», som blei halden på Røros 8.–10. februar 2008.4 i avhandlinga
kjem doktoranden inn på dette emnet i samband med spørsmål 7 i meiningsmålinga, som lydde slik i den norske versjonen:
ansatte i radio og fjernsyn bruker ikke alltid de samme normene for språkbruk. Hva synes du om at de bruker sitt vanlige dagligspråk i stedet for
standardspråk i sendingene?

i den færøyske utgåva var den siste setninga formulert slik:
Hvat heldur tú um, at tey nýta sítt vanliga gerandismál í staðin fyri ein alment
ásettan norm í sendingum?5

4. Dei fleste føredraga frå denne konferansen er seinare utgjevne i Norsk Lingvistisk
Tidsskrift 2009 nr. 1 (heile nummeret) og standardmålsomgrepet er også drøfta i nr.
2 i same årgangen av tidsskriftet (s. 221–38).
5. Kva meiner du om at dei bruker sitt vanlege kvardagsmål i staden for ei allment vedteken norm i sendingane?
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av Kristiansen og Vikør (2006: 10) går det fram at initiativet til å ha
med eit slikt spørsmål ikkje uventa kom frå norsk side, men at ein hadde
hatt store problem med korleis det skulle formulerast i dei ymse språksamfunna. at den færøyske formuleringa som til slutt blei vald, ikkje var
uproblematisk, går fram av noko doktoranden seier på side 61:
formuleringa “vanleg kvardagsmål” var nokså uheldig, for somme trudde at
det tydde slangprega, sjuskete språk. og det meinte dei var uheldig. ei betre
formulering ville vore “vanleg bygdemål”.

Som nemnt var det problem med dette spørsmålet også i det finlandssvenske språksamfunnet, spesielt i den sørlege delen av det finlandssvenske området – i Helsingfors og nyland – der dialektbruk ikkje er
så vanleg, og folk der oppfatta dermed spørsmålet slik at det sikta til
“slurvete og slangprega språk” (Kristiansen og Vikør 2006: 208–9), slik
folk også gjorde på færøyane.
Så er spørsmålet om “slurvete og slangprega språk” betyr det same i
desse to språksamfunna. leila Mattfolk meiner at dette i Helsingfors-regionen kan sikte til språkbruk med “inslag av slang och finska ord och uttryck” (Kristiansen og Vikør 2006: 175). Denne oppfatninga kan i alle fall
ein utanforståande lett oppfatte som ein parallell til den offisielle skepsisen
mot danskinnslag i færøysk. Derimot er det igjen ifølgje Mattfolk liten toleranse for dialektar i etermedia i Österbotten i Svenskfinland, trass i at
dialektbruk elles er vanleg mellom folk i den landsdelen. Dette tyder på at
medvitet om at det finst eit standardspråk er sterkt i det finlandssvenske
språksamfunnet, og at dette er det som bør brukast i etermedia.
Men slik er det ikkje på færøyane, ifølgje doktoranden, og han siterer i den samanhengen på side 294 [DK: 265] eivind Weyhe (1991: 16),
som seier det slik:
ein kan ikkje seie at ein bestemd uttale er godkjend som den einaste rette.
Det har aldri vore gjort noko vedtak om ein “landsuttale”, ei norm, som svarar til riksmåla i somme andre språk.

likevel går det fram av fleire kjelder at det faktisk finst tendensar til ein
slags færøysk standarduttale “based on a central faroese pronunciation
of the written language”, som det heiter i Hansen & al. 2003: 165. Her
blir det også konstatert at dette kan ha samanheng med at “the etymolo121
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gical orthography does not favour a certain dialectal pronunciation”, men
at toleransen for dialektale avvik i offisiell språkbruk er mindre når det
gjeld morfologiske former som strir mot skriftnormalen.
Det siste er jo ikkje uventa, dersom ein reknar med at ein eventuell
standarduttale på ein eller annan måte har basis i ei skriftleg norm. Som
nordmann blir ein då nyfiken på om ein godtek at tilsette i etermedia
ikkje tek omsyn til lydlege distinksjonar som både finst i skriftspråket
og i den omtala sentrale færøyske uttalen, men ikkje i ein del dialektar,
som t.d. skiljet mellom skriven oy og ei: Med andre ord: Ville alle færøyingar seie at det er i orden for tilsette i media å uttale ord som royna og
meina slik at dei rimar på kvarandre, eller ville dette vere kontroversielt?6
Det hadde vore interessant å høyre litt nærmare om det finst ein debatt
om standarduttale i færøysk i dag, og kva slags synspunkt som kjem fram
der.
8 Det færøyske språksamfunnet i nordisk samanheng
Som vist i innhaldslista over, er kapittel 11 i avhandlinga eit samandrag
på engelsk (“Conclusions and discussions”). Her (side 299 [DK: 271]) set
doktoranden m.a. fram denne allmenne påstanden om språksituasjonen
i norden:
in the nordic region, language is considered to be a well defined entity with
a concurrent understanding of what constitutes correctness.

Det er godt mogleg at dette gjeld dei andre språksamfunna i norden,
men etter mi og mange andres meining, vil eg tru, gjeld dette berre i svært
avgrensa omfang for situasjonen i norge, der me har to offisielle såkalla
målformer, som begge kallar seg norske, og som dessutan begge har
mykje intern variasjon. Det er heller ikkje slik at alle nordmenn er samde
om at det som offisielt er tillate som rett bokmål eller nynorsk er like bra
eller rett i praksis.
Ut frå somt av det eg har lese i den avhandlinga som her blir omtala,
har eg også ei kjensle av at det kan finnast ulike oppfatningar om kva
som er “rett” på færøysk, jamvel om det nok er mykje større semje enn i
norge om det reint formelle i skriftspråket.
6. Vanleg uttale av royna er /royna/ over heile området, mens meina blir uttala /maina/
i størstedelen av området, men lengst i nord er uttalen /moyna/.
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Det eg gjerne kunne tenkje meg å høyre doktorandens syn på, er korleis han vurderer det færøyske språksamfunnet i ein nordisk samanheng
når det gjeld synet på rett og gale i språket. Kva for andre nordiske språksamfunn meiner han liknar mest på det færøyske, og kva er eventuelt
likt og ulikt mellom færøyane og dei andre?
9 Sluttord
Då vil eg til slutte takke Universitetet i Bergen for dette ærefulle oppdraget, som har ført til at eg har måtta setje meg inn i eit stort nordisk
prosjekt, noko som har vore fagleg utfordrande og utviklande. Så vil eg
også takke dei to andre medlemmene i doktorgradskomiteen for eit knirkefritt og i alle delar behageleg samarbeid.
Men først og fremst vil eg få gratulere doktoranden med eit stort og
gjennomarbeidd verk, som særleg imponerer ved å presentere så mange
og solid underbygde og dokumenterte data om holdningar til importord
i færøysk. eg starta dette innlegget med å gratulere doktoranden med
språkvalet i avhandlinga. ein viktig grunn til at eg synest færøysk var det
rette valet i dette tilfellet, attåt dei språkpolitiske som er nemnde ovanfor,
er den at hovuddelen av avhandlinga byggjer på samtalar med færøyske
heimelsfolk. eg har ikkje talt opp kor mange sider alle sitata frå desse
samtalane utgjer i alt, men det må vere ganske mange. Heile avhandlinga
er på godt over 350 sider medrekna vedlegg. Hadde ho vore skriven på
engelsk eller dansk, måtte ein sjølvsagt ha omsett alle informantsitata,
noko som hadde ført til at ho hadde svulma endå meir. Då har me altså
endå eit nytt og vektig argument for språkvalet: Det praktiske.
På side 151 [DK: 139] i avhandlinga er det eit stolpediagram som viser
kva slags grunngjevingar som er viktige for informantane når valet står
mellom importord eller avløysarord. Her går det fram at over helvta –
55 % – legg pragmatiske argument til grunn for vala sine. Dermed kan
me altså konstatere at doktorandens språkval også harmonerer med færøysk mentalitet: Det pragmatiske vel tyngst. – Til lukku bæði við málvalinum og ritgerðini!
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anden opponent: asgerd gudiksen, Københavns
Universitet
1 Indledning
“nu er jeg i amerika og jeg haver set vilte intejanere og meget her liner
som paa Sælland og meget her liner ikke som paa Sælland”. Sådan skriver
en emigrant hjem fra amerika i en af Maglekilde-Petersens humoristiske
småstykker affattet på en slags sjællandsk (1896:76). og samme betragtninger kan man gøre sig når man sammenligner fx Tórshavn og København – eller Tórshavn og Bergen osv. you name it. Der er ligheder og
forskelle. netop derfor er det interessant at gennemføre en undersøgelse
om moderne importord i norden, og at de sammenlignende undersøgelser har givet spændende resultater, kan man bl.a. få indtryk af i den udmærkede perspektivering i slutningen af afhandlingen (side 291–92 [DK:
262f]). Men nu i dag hvor vi er samlet for at diskutere Jógvan í lon Jacobsens undersøgelse af de færøske holdninger, må det nævnes at kravet
om sammenlignelighed også har haft nogle omkostninger. Det har bl.a.
medført at nogle af spørgsmålene har fået en lidt uheldig formulering i
forhold til sprogsituationen i de enkelte lande, og masketesten fik ikke
det tilsigtede forløb på island og færøerne: en undersøgelse af ubevidste
sprogholdninger blev forvandlet til en undersøgelse af bevidste sprogholdninger som førsteopponenten var inde på. endelig har det af hensyn
til sammenligneligheden desværre ikke været muligt inden for rammerne
af Min-projektet at undersøge holdningerne til dansk og danske importord i færøsk på en systematisk måde.
2 E1 og E2 belyser hinanden
Holdningsundersøgelsen omfatter foruden masketesten en meningsmåling (e1) der omfatter 537 korte telefoninterview med statistisk udvalgte
informanter, og en kvalitativ undersøgelse bestående af 48 dybdeinterview (e2). Projektets design er velgennemtænkt hvilket bl.a. viser sig ved
at dybdeinterviewene indledes med de spørgsmål som blev stillet i e1.
Det medfører at de to undersøgelser kan belyse hinanden indbyrdes.
informanterne til dybdeinterviewene er udvalgt strategisk og altså
ikke repræsentative statistisk set. Men sammenligningen mellem resultaterne fra e1 og e2 viser at man ved e2 ikke har haft det uheld at få fat
i en masse særlinge med afvigende synspunkter. Hovedindtrykket er
nemlig at der er stor lighed mellem svarmønstrene i de to undersøgelser.
124
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omvendt kan e2 også belyse e1. Som doktoranden selv gør opmærksom på, har man ved dybdeinterviewene mulighed for at få indtryk af
om informanterne har forstået spørgsmålene som de er blevet tænkt, og
hermed blive opmærksom på mulige fejlkilder ved e1-undersøgelsen (jf.
side 100 [DK: 89]). et af spørgsmålene (nr. 9) lød: Hvat heldur tú hevur
størri týdning í okkara samfelag av hesum báðum idealunum: samhaldsfesti
ella einstaklingsfrælsi? (Hvad synes du har størst betydning i vores samfund af disse to idealer: solidaritet eller individuel frihed?) (side 78 [DK:
70]). e2 viste at spørgsmålet var uheldigt formuleret. Mange af informanterne kendte nemlig ikke ordene samhaldsfesti og einstaklingsfrælsi
hvad der naturligvis gør det usikkert hvad det egentlig var informanterne
svarede på.
Men det undrer mig lidt at doktoranden skriver (side 39) at “i meningsmålingen er validiteten efter alt at dømme i orden, bortset fra
spørgsmålet om samfundsideologi”. e2-interviewene viste så vidt jeg kan
se, at også spørgsmål 7 om journalisternes sprogbrug i radio og fjernsyn
er behæftet med usikkerhed. Spørgsmål 7 blev oprindelig formuleret på
norsk og tænkt i den norske diskurs hvor det var helt uproblematisk at
spørge informanterne om deres holdning til brug af dialekt i medierne,
men det voldte hovedbrud at overføre det norske spørgsmål til de øvrige
nordiske sprogsamfund. i den færøske version blev udtrykket vanligt gerandismál (’almindeligt dagligsprog’) valgt som gengivelse af dialekt, men
det viste sig at være et lidt uheldigt valg. nogle af informanterne i e2
opfattede nemlig ikke begrebet som en betegnelse på geografisk betinget
sprogbrug, men som en betegnelse for meget uformelt eller slangpræget
sprog (jf. side 61). Jeg mener derfor at det kan være usikkert om spørgsmål 7 har “målt” det det skal i meningsmålingen.
endelig synes jeg der kan være grund til at diskutere validiteten af
spørgsmål 5, der havde til formål at undersøge holdningen til engelsk på
et konkret plan. Spørgsmålet lyder: hvat orð velur tú heldur at brúka (’hvilket ord foretrækker du at bruge’), og så nævnes der tre ordpar: bodyguard
– lívverji, e-mail – teldubræv (-postur), design – sniðskapan. Spørgsmålet
er om man måler holdning til engelsk med disse ord. Det mener jeg ikke
nødvendigvis gjaldt for det tilsvarende spørgsmål i den danske del af undersøgelsen.
Jeg kom til at fundere over spørgsmålet ved at læse Tore Kristiansens
og Jacob Thøgersens artikel: Rigtige mænd er ikke bange for engelsk (2006).
i denne artikel diskuterer Kristiansen og Thøgersen hvorfor mænd er
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mere positive end kvinder når det gælder abstrakt holdning, som den
kommer til udtryk i spørgsmål 4, hvor informanten skal vurdere udsagnet der er alt for mange engelske ord i dansk, mens kvinderne derimod er
mere positive end mændene når det gælder holdningerne til de konkrete
ord i spørgsmål 5.
Det vil føre for vidt her at komme ind på Kristiansens og Thøgersens
diskussion, så jeg vil blot bemærke at man efter min mening får i hvert
fald en tillægsforklaring hvis man tager hensyn til ordenes grad af etablerethed på undersøgelsestidspunktet. Som led i Min-projektet er det
blevet undersøgt hvad der er hyppigst, importordet eller afløsningsordet
i en række ordpar, bl.a. e-mail overfor e-post, så det altså er muligt at sammenholde brug og holdning i dansk. Det viser sig at e-mail klart er hyppigst forekommende (Jarvad 2007: 96). E-mail eller mail er derfor
umarkerede valg, man signalerer ikke noget ved at sige e-mail. Derimod
er det en sprogpolitisk manifestation at sige e-post. Design er ligeledes
langt hyppigere end formgivning (Jarvad 2007: 97). Havde man undersøgt
holdningen til hjemmeside vs. homepage ville resultatet formentlig have
været at afløsningsordet havde været mest populært. Men også det resultat ville jeg tolke som et valg af det almindelige, upåfaldende ord. Med
dette vil jeg ikke afvise at informanterne kan være engelskvenlige. Jeg
tror bare ikke at det er blevet målt i spørgsmål 5 i den danske meningsundersøgelse.
Men hvad med færøerne? Kan man der sige at besvarelserne af
spørgsmål 5 måler det det skal: holdninger over for engelske ord? Der er
ikke foretaget en tilsvarende undersøgelse af ordparrenes hyppighed på
færøerne som Jarvad 2007, men det fremgår af afhandlingen at ordparrene er lidt problematiske. Både design og e-mail har en bredere betydning
end afløsningsordet: design kan betegne både proces og produkt, sniðskapan kun det sidste, teldubræv betegner kun den enkelte meddelelse, mens
mail derudover også kan betegne det elektroniske postsystem som sådan
(side 61 [DK: 55]). endvidere er der det problem at bodyguard og lívverji
har forskellige konnotationer: lívverji er én der passer på dronningen, bodyguard én man møder i amerikanske film (side 312 [DK: 282]).
Under alle omstændigheder illustrerer besvarelserne af spørgsmål 5
igen at kravet om sammenlignelighed har haft nogle omkostninger. Det
er i sig selv ikke en let opgave at finde ordpar der nogenlunde pålideligt
kan måle holdningen til engelske ord, og når de samme ordpar skal bruges i hele norden bliver opgaven noget nær umulig.
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3 Interview og interviewgenre
Den kvalitative del af undersøgelsen optager som nævnt den største del af
afhandlingen, og interviewene er det mest omfattende og også vanskeligste
materiale at bearbejde. alene det at danne sig et første overblik over materialet har været et stort arbejde. Det drejer sig om 100 timers optagelse, så
bare det at gennemlytte båndene tager jo altså 100 timer. Men det er lykkedes doktoranden at systematisere det komplekse materiale samtidig med
at de enkelte informanter også kommer til orde i velvalgte citater.
Man noterer sig en interessant forskel på forløbet af feltarbejdet, der
formentlig afspejler at det færøske samfund er et lille samfund, men også
siger noget om det sprogsociologiske klima. Både Jacob Thøgersen (2007)
og Catharina nyström Höög (2005) havde svært ved at skaffe sig informanter i henholdsvis Danmark og Sverige. Man fornemmer at de er blevet
mere og mere desperate efter afslag på afslag, og de ender med at gå på
kompromis på en række punkter. Sådan er det ikke på færøerne. Jógvan
indleder sit afsnit om den praktiske informantfinding med at der var stor
interesse for undersøgelsen, og at det var let at finde informanter. De fleste
af de virksomheder han henvender sig til siger ja til at deltage og forsøger
så godt de kan at finde de ønskede typer af informanter. Jeg har også noteret mig at der er forskel på længden af interviewene hos Jógvan og Jacob
Thøgersen: hvor Jacob Thøgersens interview typisk varer en time, varer
Jógvans typisk to timer, undertiden tre (jf. side 46 [DK: 40]). og de korteste varer halvanden time – og det til trods for at ikke alle informanter
befinder sig rigtig vel med spørgsmålene. også det er vel en afspejling af
de sprogsociologiske forskelle mellem færøerne og Danmark.
Hvad er det for en type interview? Metodeafsnittet har et kort afsnit
hvor interview som metode bliver taget op. afsnittet omfatter nogle almene betragtninger om interaktion i et interview, hvor der bl.a. bemærkes at skønt det kun er informanten der er interessant, så betyder det
ikke at man kan se bort fra interaktionen som helhed: hvem der taler
med hvem og hvor osv. Så langt så godt. Men når doktoranden tager fat
på interviewmetoderne, går det knap så godt.
afsnittet begynder sådan: “Metoden der bliver brugt i e2, er det såkaldte sociolingvistiske interview (sociolinguistic interview)” (side 44).
af sammenhængen fremgår det at vi her bevæger os inden for det labovske paradigme. Derefter kommer der igen nogle almene bemærkninger,
men nederst på side 44 [jf. DK: 39] omtales Steinar Kvales forskningsinterview hvis formål er “at få fremskaffet kvalitative beskrivelser af ‘in127
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terviewpersonens livsverden med henblik på fortolkning af deres betydning’”. også senere inddrages Kvale – i en kommentar til en samtalestump. Det drejer sig om en passage hvor informanten (“atli”) taler sig
frem til at det ville være praktisk hvis alle kunne engelsk. Hans svar, skriver doktoranden, bygger først og fremmest på de erfaringer atli har gjort
sig da han var ude at sejle. og fortsættes der:
atlis svar giver os indblik i hans livsverden. Han har nogle erfaringer, og de
er grundlaget for hans stillingtagen. Dette er netop det som if. Kvale er formålet med forskningsinterviewet: “at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne
fænomener” (side 117).

Men så vidt jeg kan se er det forholdsvis tilfældigt at informanten får
nævnt at han har været sømand. Der har ikke været tale om en systematisk undersøgelse af informanternes livsverden, bl.a. fordi de jo skal svare
på de mange spørgsmål om deres holdninger til engelsk. Man kan vel
højst sige at Kvales metode har virket som inspiration. endnu særere er
det at doktoranden kategoriserer sine dybdeinterview som labovske sociolingvistiske interview. Der er jo da en stor forskel på hvad det er der
indsamles. i det sociolingvistiske interview hos labov indsamles sprogprøver. groft sagt er det næsten lige meget hvad informanterne siger,
bare de siger noget; sproget er det direkte forskningsobjekt. i de interview der indgår i importordsundersøgelsen, er derimod indholdet det
centrale, sproget er et medium. Jeg savner altså specielt en begrundelse
for at doktoranden kategoriserer sine interview som sociolingvistiske interview, men det kunne i det hele taget være interessant at høre lidt mere
om hvad der karakteriserer interviewene ud fra et genremæssigt synspunkt.
4 Begrebet holdning
Jeg vil gerne gå lidt dybere ind i hvad der foregår i interview. Mere konkret vil jeg gerne komme ind på begrebet holdning og endnu mere konkret
forholdet mellem en socialkonstruktivistisk og en essentialistisk opfattelse af begrebet holdning, et spørgsmål Jógvan tager op i det indledende
kapitel side 24 [DK: 22].
Doktoranden indleder med en kort karakteristik af de to opfattelser:
den essentialistiske og den socialkonstruktivistiske. Den essentialistiske
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opfattelse i den vidtgående form mener at “holdninger er en grundlæggende, uforanderlig kerne, som ligger fast i det enkelte individ og som
ikke påvirkes af ydre omstændigheder”. om socialkonstruktivismens
holdningsbegreb hedder det bl.a. at holdninger er kulturelt og socialt betingede størrelser. De bliver til i møde mellem mennesker og er derfor
foranderlige, dynamiske og uden kerne. Vores viden og verdensbillede
er ikke et spejlbillede af verden, men et resultat af vores måde at kategorisere verden på. alt i alt nogle rimelige nøgleord at trække frem til en
indledende karakteristik, men i det følgende bliver fremstillingen af socialkonstruktivismens holdningsopfattelse noget forenklet. På side 25
bringes der et citat fra Henrik Dahl, der karakteriseres som en vidtgående
socialkonstruktivist: “for det første er holdninger i nogle tilfælde simpelthen en respons på en stimulus, der kommer fra fx et institut for meningsmåling”. Det betyder med andre ord, skriver doktoranden, at
“holdninger if. Dahl er et svar på et spørgsmål, og det kan være et spørgsmål, som den adspurgte aldrig før har tænkt over” (side 25).
Side 146 [jf. DK: 133] inddrager doktoranden igen socialkonstruktivismen, nemlig i et afsnit hvor doktoranden argumenterer for at informanterne i tvivlstilfælde sætter kryds i midten af skemaet. De citater der
bliver refereret til, er reaktioner på spørgsmål om hvor mange engelske
ord der anvendes inden for forskellige emneområder, reaktioner som fx
når Bjørn siger om klæder og mode: det kender jeg intet til; det er måske
midt for, eller Dagfinnur siger: jeg sætter det midt i, for jeg har ingen anelse
om det. “i disse brudstykker er der tydelige socialkonstruktivistiske, ikkeessentialistiske karakteristika”, skriver doktoranden (side 146), dvs. citaterne er eksempler på at “holdninger bliver opbygget i mødet mellem
interviewer og informant”. for mig at se kan man knap nok tale om holdningstilkendegivelser i disse citater, men snarere eksempler på samarbejdsvillige informanter der prøver at løse en opgave så godt de kan, og
passagen medvirker derfor til at afhandlingen giver det indtryk at socialkonstruktivismen, og herunder specielt Henrik Dahl, stort set forkaster
begrebet holdning, men Henrik Dahl opererer tværtimod med holdninger som noget stabilt.
Henrik Dahl understreger at det er vigtigt at studere hverdagssnakken, fordi hverdagens samtaler er en væsentlig del af arbejdet med at vedligeholde sin livsstil, og fortsætter han: “på den måde kommer
holdningerne til ære og værdighed igen. ikke som dispositioner til at
handle, men som ting der bliver sagt” (Dahl 1997:42). Senere viser han
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eksempler på at holdninger tjener til “vigtige stabiliserende formål” og
fortsætter:
På det indre plan stabiliserer de [dvs. holdninger] ens personlighed, og på
det ydre plan stabiliserer de forholdet til ens venner og bekendte. når man
gennemgår sine holdninger i tankerne, så konstruerer eller rekonstruerer
man altså en bestemt personlighed for sig selv [..] og når man siger sine
holdninger højt […] så bekræfter man at man tilhører en bestemt gruppe
(Dahl 1997:168).

Socialkonstruktivisme er et bredt begreb, og der er muligvis nogen inden
for denne retning der mener at alt er foranderligt, men det gælder ikke alle
(Jørgensen og Phillips 1999:14), og Henrik Dahl er ikke noget velvalgt eksempel. Med doktorandens brug af Henrik Dahl-citatet blandes et metodisk
udsagn hos Henrik Dahl om at spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse
kan fremprovokere noget der ikke eksisterer uafhængigt af undersøgelsessituationen med en teoretisk diskussion af hvad holdninger er. Hermed
kommer socialkonstruktivistisk næsten til at betyde ’reaktioner på interviewspørgsmål’, og det socialkonstruktivistiske holdningsbegreb indskrænkes
til noget der bliver til i den enkelte samtale og derpå forsvinder. Den hermed
etablerede forståelse af begrebet holdning tager doktoranden forståeligt nok
afstand fra, men når det kommer til stykket ligger hans opfattelse måske
ikke helt så langt fra socialkonstruktivismen som han giver udtryk for. et
af undersøgelsens hovedresultater er at informanterne i de tilfælde hvor der
er fokus på sprog, ofte giver svar der stemmer overens med den officielle
purisme, mens de, når de er mindre bevidste om emnet, argumenterer
“pragmatisk”. Det vælger Jógvan imidlertid ikke at beskrive som modsigelser, men som at informanterne reflekterer på to niveauer:
Vi kunne måske forestille os, at et puristisk og et pragmatisk svar hos den
samme informant kunne indikere, at der ikke er overensstemmelse mellem
de to svar. Men jeg har valgt at tolke denne “uoverensstemmelse” således, at
den samme informant reflekterer på to niveauer: dels et idealistisk og dels
et pragmatisk niveau (side 284–85 [DK: 256]).

også hans optagethed af ikke kun hvad informanterne “mener”, men
også hvordan de mener det, hvilke (typer af) argumenter de bruger, har
for mig at se “tydelige socialkonstruktivistiske karakteristika”.
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5 Fortællingerne
i kapitel 9, det sidste egentlige kapitel før den afsluttende diskussion,
tager doktoranden et element op der går på tværs af interview-undersøgelsen, nemlig de “frásøgn”, fortællinger, der indgår i dybdeinterviewene.
formålet med kapitlet er:
… at undersøge, hvad informanterne vælger at berette om. Dette bygger på
den antagelse, at temaet i historien fortæller noget om, hvilke spørgsmål om
sprog og sprogbrug informanterne synes har betydning (side 267 [DK: 240]).

Kapitlet rummer gode iagttagelser, men set som helhed virker det noget
ufokuseret. Det viser sig for det første ved at vi skal flere sider hen i kapitlet før det fremgår hvad formålet er med at undersøge fortællingerne,
for det andet ved at der inddrages momenter som ikke er relevante i forhold til holdningsundersøgelsen. Der bliver fx redegjort for tidligere undersøgelser der viser at kvinder oftest har offerrollen i fortællinger, og
der er en ret minutiøs gennemgang af labovs skema over den fuldt udfoldede fortælling, der kun bruges til at påpege at strukturelementet “evaluation” jævnligt udelades i de fortællinger.
i tråd med kapitlets formål er fortællingerne ordnet efter emner. Der
er i alt 44 passager der er kategoriseret som fortællinger. Topscoren er
emnet “engelsk som internationalt sprog”. Det er emnet for 20 fortællinger, mens 11 handler om sprogkontakt i norden, 7 om importord, 2
om engelsk som arbejdssprog og endelig en restgruppe på 4 fortællinger,
hvoraf 2 ikke handler om sprog (side 269 [DK: 240]).
Jógvan har også undersøgt hvem der fortæller, med andre ord er fortællingerne fordelt på repræsentanterne for de fire livsstile. opgørelsen
er også nævnt i resumeerne. i det færøske resume er anført at D’erne fortæller flest historier (side 294), i det engelske resume er det B’erne (side
313). Hvorfor Jógvan ikke rigtig kan bestemme sig til hvad han skal mene,
får vi måske forklaringer på ved at se på skemaet side 281 (tabel 77):
kvinder

A
2

B
2

C
4

D
1

I alt
9

mænd

2

1

0

5

8

I alt

4

3

4

6

17
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Der er mange gode, udførlige skemaer i afhandlingen, men dette er noget
knapt.
Det fremgår kun hvor mange inden for de enkelte livsstile der overhovedet fortæller historier, dvs. at der i skemaet mangler den ikke uvigtige oplysning at tre af informanterne, nemlig anna, Baldur og Barbara
(der bl.a. fortæller historien om burgeren der blev til en kylling nedenfor)
tilsammen tegner sig for 20 af de 44 fortællinger. Det tyder på at man
ikke kan drage nogen generelle konklusioner, men at forskellene i antal
fortællinger afspejler individuelle forskelle på personer og forløbene af
de enkelte interview.
Men opgørelsen er også af en anden grund lidt problematisk. fordelingen afhænger jo nemlig også af hvad der er talt med som en fortælling.
af de 44 fortællinger gengives de 24, vi har altså muligheder for at kigge
forfatteren i kortene, at få et indtryk af i hvor høj grad de udvalgte stykker svarer til de kriterier doktoranden opstiller. Jógvan udgår fra en definition formuleret af Toolan (side 264 [DK: 239]):“narrative is a means
of recapitulating experience in an ordered set of clauses that matches the
temporal sequence of the original experience”. længere nede på siden
tilføjes:
Jeg stiller det krav til fortællingen, at den drejer sig om en unik tildragelse
eller oplevelse, som informanten selv har oplevet, eller som informanten har
hørt en anden fortælle om (side 264 [jf. DK: 239]).

(lidt utraditionelt indgår altså ikke kun selvoplevede historier.) endelig
fremgår det at en fortælling har en pointe (“eitt poeng”) uden at det dog
defineres hvad en pointe er.
nogle af eksemplerne svarer fint til de opstillede kriterier. Det gælder
fx fortællingen om burgeren der blev til en kylling (eksempel 14, side
275) [DK: eksempel 12, side 248]. Der er tydeligvis tale om et handlingsforløb, en sekvens af begivenheder, sprogligt markeret med så:
Jeg skulle købe en hamburger på en grillbar lige ved skolen. Jeg gik derind
og sagde ‘jeg skal have en hamburger’. Så kiggede hun bare på mig, så siger
jeg ‘a hamburger ææh burger’, ‘a burger’ [skoggerlatter]; ‘hvabeha’r’ blev hun
ved med at sige. Så siger jeg, ‘ææh giv mig bare en kylling’. Så fik jeg en kylling [skoggerlatter].
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Man kan også bemærke den sceniske fremførelse med direkte replikker.
Det er en prototypisk fortælling.
Jógvan kommer ind på at afgrænsningen mellem det almene og det
specifikke ikke altid er skarp og giver eksempel på en passage som han
har frasorteret fordi det drejer sig om noget alment. Derimod diskuterer
han ikke afgrænsningen mellem fortælling og beretning. Heller ikke
denne afgrænsning er altid helt let, men af de 24 eksempler er der nogle
der efter min opfattelse ikke kan tælle som fortællinger, men må tælle
som beskrivelser eller beretninger. Det gælder fx eksempel 21, side 278,
der ikke indeholder noget handlingsforløb, eftersom passagen består af
to sætninger hvoraf den første sætning tjener som “orientation”:
Vi har lige købt en ny telefon, ikke. Dér brugte han [sælgeren] temmelig
meget engelsk.

et andet eksempel er eksempel 10, side 274:
Jeg har boet i norge, men ikke så længe, jeg boede der faktisk tre måneder,
og der gik utrolig kort tid, så så jeg mig i stand til at tale norsk, så hvis jeg er
i norge, så taler jeg norsk.

Passagen indeholder ganske vist to sætninger med handlingsverber (tale),
men den sidste sætning består i et generelt udsagn.
Jeg vil altså mene at jeg – og også andre – vil være nået frem til et lavere antal fortællinger. Måske det egentlig ville have været mere interessant at have optalt de passager hvor informanterne bruger egne erfaringer
uanset hvilken form de bringes i? Hvor mange gange det sker i interviewene fremgår ikke af afhandlingen, men det må jo ligge noget over 44, eftersom Jógvan har sorteret nogle eksempler fra som generelle udsagn.
Men uanset disse kategoriseringsproblemer er der i kapitlet en række
interessante eksempler på hvordan og hvorfor informanterne inddrager
deres egne oplevelser. fortællingerne fungerer ofte som en “redningsplanke” for informanterne når de står over for et spørgsmål de har svært
ved at svare på (jf. fx side 278 [DK: 250]). fortællingerne giver informanterne mulighed for at yde et kvalificeret bidrag uden at gøre sig til
specialister inden for området (jf. side 281 [DK: 252]).
Kapitlet giver også eksempler på hvordan en informant – formentlig
uforvarende – kan give udtryk for en holdning gennem en fortælling der
133

MOM 2012-1 ombrukket3_Layout 1 05.06.12 15:54 Side 134

aSgeRD gUDiKSen

afviger fra afkrydsningen med kommentar på et tidligere tidspunkt i interviewet, eksempler der viser relevansen af at inddrage informanternes
brug af fortællinger i undersøgelsen.
6 Afslutning
Sådan faldt ordene i november 2008 – omtrent i hvert fald. omsætningen fra et oplæg til mundtlig dialog til et monologisk skrift har ført nogle
mindre tilføjelser og justeringer med sig. Desuden nåede jeg ikke at sige
alt hvad jeg havde planlagt hjemmefra, ved disputatsen den 28. november
2008, fordi doktoranden var veloplagt og indstillet på diskussion. Det
har været givende at have lejlighed til at fordybe sig i afhandlingen. Som
det vil være fremgået af det foregående er der passager, især i det indledende kapitel, der fremstår lidt uformidlede, og hvor man kunne ønske
sig at forfatteren havde boret sig lidt dybere ned i problemerne. Men
som vi konkluderede i vores indstilling:
sjølv om komiteen har nokre innvendingar til avhandlinga åt Jógvan í lon
Jacobsen, endrar ikkje det hovudinntrykket vårt, nemleg at forfatteren har
lagt fram ei solid og velskriven avhandling som komiteen samrøystes finn
verdig til å forsvarast for graden dr. philos.

Med Jógvans afhandling har vi fået en både mere dybtgående og mere
nuanceret forståelse af dagens færøske sprogsamfund end vi tidligere har
haft. Til lykke med afhandlingen.

Doktorandens svar til opponentene
1 Indledning
Jeg vil indledningsvis takke mine to opponenter, førsteopponent
professor arne Torp, Universitetet i oslo, og andenopponent lektor
Ph.d. asgerd gudiksen, Københavns Universitet, for yderst kvalificerede
kommentarer til min afhandling. Det har nok været noget af en
udfordring, kan jeg forestille mig, at skulle læse godt og vel 300 sider
med færøsk tekst, men det har de gjort godt og grundigt. Mine svar til
opponenternes kritikpunkter er i overensstemmelse med de svar, som
jeg gav til disputatsen, men i denne skriftlige version har jeg dog tilføjet
nogle kompletterende detaljer på enkelte punkter.
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2 Svar til førsteopponenten
Her vil jeg først kommentere det, som arne Torp siger om titlen på
afhandlingen, Álvaratos, who cares. for det første skal titlen indikere, at
i mange færingers bevidsthed spiller det ingen rolle i det hele taget, om
færinger bruger et importord eller et afløsningsord. en anden pointe med
titlen er at påpege det egentlige formål med min undersøgelse af
holdninger, som er at opnå en større erkendelse af who cares, når det
drejer sig om holdninger til og brug af importord i færøsk. arne Torp
har derefter en kommentar til dispositionen, hvor han savner et
overordnet niveau. Her er jeg helt enig med ham. en opdeling med en
empirisk del med kvantitativ metode og en empirisk del med kvalitativ
metode ville være mere hensigtsmæssig og logisk, men – som
opponenten også påpeger – ændrer ganske vist ikke noget ved
argumentationen eller resultaterne. Men det ville være meget dumt ikke
at tage denne kommentar til efterretning. Det, som ofte sker, når man
sidder med et sådant arbejde, er, at man efterhånden bliver så fortrolig
med materialet og tænkemåden, at man har tendens til at tro, at læseren
har den samme fornemmelse som en selv. Men den akademiske skrifttradition er jo helt klar på dette felt: Man skal forklare alle detaljer. når
opponenten i samme afsnit siger, at der er over 500 informanter i den
kvantitative del, er det kun delvis korrekt, da der i masketesten deltog
andre 600 respondenter.
Der er en sætning, som opponenten studser over, og det er den sætning, hvor der står, at jeg hele tiden forsøger at relatere udsagnene til den
overordnede teori om livsstile. om dette udtaler opponenten sig således:
“Dersom dette skal tolkast slik at doktoranden berre har teke med sitat
som vil kunne stø opp under den inndelinga i fire ulike livsstilar som avhandlinga byggjer på, verkar dette metodisk sett mildt sagt uheldig, og
eg lurer derfor på korleis denne setninga skal tolkast”. Dette citat er plukket ud fra en større kontekst, som måske kan give et klarere billede af
det, som jeg forsøger at sige (s. 53 [jf. DK: 47]):
først lyttede jeg hele materialet igennem op til flere gange for at danne mig
et helhedsindtryk. Derefter plukkede jeg nogle citater ud fra hvert enkelt
emne. På samme tid men også ved senere gennemlytning har jeg forsøgt at
finde såvel sammenhænge som modsigelser. Jeg har forsøgt at finde mønstre
og sammenhænge både i det enkelte interview og om muligt i flere interview
i den samme livsstil. Jeg funderer hele tiden over, hvorvidt jeg kan relatere
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udsagnene til den overordnede teori om livsstile. Men ellers er jeg også
interesseret i andre ting, som jeg synes har en vis observans for
helshedsindtrykket af den enkelte informants holdninger. i analyse- og
tolkningsfasen prøver jeg at indtænke de ydre omstændigheder, hvorunder
interviewene er blevet til.

Det vil sige, at min interesse både ligger på mikro- og makroniveau, og
det betyder derudover, at jeg delvis undersøger de enkelte informanters
udsagn for at se, om der går en rød tråd gennem interviewene, og delvis
sammenligner udsagnene fra flere informanter fra samme livsstil for at
undersøge, om der er nogle interessante fælles træk i den samme livsstil.
Jeg lader dataene tale til mig, og det er jo indlysende, synes jeg, at
undersøge, om besvarelserne i hver livsstil har nogle fælles karakteristika,
fordi, hvis det er tilfældet, så er opdelingen i livsstile ikke helt
meningsløs. Men livsstilerne viser ikke noget klart mønster, når det
drejer sig om holdninger til sprog. Men det er også en interessant
konklusion i sig selv.
Hvor puristiske er færinger, og hvad adskiller den færøske purisme
fra purisme i andre nordiske lande, spørger opponenten. Det er
vanskeligt at sige i korthed. Det færøske purismeideal (den leksikalske
purisme) er meget yngre end den islandske og den danske – den kommer
først frem i slutningen af 1800-tallet. Men det, der er interessant i denne
sammenhæng, er, hvorvidt mine undersøgelser har givet et bedre
kendskab til styrken i den færøske purisme. Det håber jeg naturligvis,
men det er vanskeligt at udtale sig om, fordi brug alene af bevidste
holdningsdata og rapporterede tilkendegivelser kan opfattes som en
metodisk svaghed. Jeg forsøgte at få tag i underbevidste holdninger med
en masketest, men den mislykkedes, fordi respondenterne gennemskuede undersøgelsens egentlige formål. Vi må være klar over, at de
bevidste holdningstilkendegivelser er filtreret igennem et filter, og det er
klart, at denne filtrering sætter sit præg på alle ytringerne. De
underbevidste holdningsdata gennemgår ikke den samme filtrering og
er derfor interessante. Det empiriske grundlag er solidt, vil jeg påstå (537
inf. i e1 + ca. 600 respondenter i e3 + 48 inf. i e2) og burde således
kunne give et fingerpeg om færingers holdning til purisme, afløsnings ord, engelsk påvirkning osv.
generelt kan man sige, at sammenlignet med island er den færøske
purisme mindre gennemført. Den store forskel kommer til udtryk i
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spørgsmålet om purisme i fagsproget, hvor færinger er mere liberale over
for importord end islændingene. Modstanden mod afløsningsord
kommer tydeligt til udtryk inden for de tekniske områder, fx på pcområdet, og når det gælder domænet biler. når færinger bliver spurgt
om holdning til purisme generelt, er de ikke i tvivl: Meningsmålingen
viser, at ca. to tredjedele er enige i purismen som idé, og færingernes
positive indstilling til purismen ligger langt over det nordiske
gennemsnit. Men når vi sammenligner dette resultat med fordelingen af
argumentyper i den kvalitative del (mindre bevidste holdningsdata), ser
man et helt andet mønster, nemlig at de pragmatiske argumenttyper er
mere almindelige end fx de nationale i emnerne importord og brugsområder
og i emnet domænetab til engelsk. et pragmatisk argument betyder, at
informanterne siger, at man bør bruge det ord, der fungerer bedst i den
givne situation, mens et nationalt argument betyder, at et færøsk ord altid
opfattes som bedre end et importord. Jeg tolker dette på den måde, at de
positive tilkendegivelser til purismen hører hjemme på det bevidste plan
og derfor er en filtreret tilkendegivelse. når informanterne er mindre
bevidste om spørgsmålet, viser det sig, at de bliver mindre puristiske.
Pointen med dette svar er at vise, hvor vigtigt valget af metode egentlig
er. Det er unægteligt et faktum, at det er vanskeligt at undersøge
holdninger. fx er danskere de mest engelsk-positive i meningsmålingen,
mens de i masketesten endte i den modsatte ende som de mest engelsknegative (Kristiansen 2006:165–67).
alt i alt kan man sige, at den offentlige færøske sprogideologi er
puristisk, og færinger har en puristisk holdning på det bevidste plan,
sandsynligvis fordi det er politisk korrekt at være enig i purismen. På
den anden side er billedet ikke så entydigt, når informanterne er mindre
bevidste om spørgsmålet.
et af særkenderne for den færøske purisme er, at den er vendt imod
dansk, da den dansksproglige påvirkning har været og stadigvæk er stor.
Den færøske purisme drejer sig i stor udstrækning om at drage en grænse
mellem færøsk og dansk – i den senere tid i forhold til engelsk. og selve
orddannelsen viser, at afløsningsordene bygger på hjemligt ordmateriale,
altså en slags etymologisering.
Det andet spørgsmål, som opponenten stiller, er, hvad der kendetegner den færøske purisme i forhold til andre nordiske sprogs purisme.
færøsk sprogrøgt er kendetegnet af leksikalsk purisme. Der er ingen
anden slags purisme til i færingers bevidsthed. Så på den måde ligner den
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færøske purisme den islandske; men hvis man sammenligner med
norge, hvor tilpasning af importord til norsk retskrivning (den såkaldte
norvagisering) er et hovedprincip, så siger mine færøske informanter, at
den ortografiske purisme ikke er en egentlig løsning. De siger direkte,
at ortografisk purisme kan sammenlignes med at hoppe over gærdet,
hvor det er lavest!
arne Torp kommenterer min oplysning om, at enkelte informanter
ikke forstår det færøske ord samhaldsfesti (=solidaritet). Han siger, at det
ville være bedre for validiteten, hvis jeg havde brugt ordet solidaritet i stedet for det færøske ord. Det var både selve ordet samhaldsfesti, men også
placeringen af et sådant spørgsmål om samhaldsfesti i en sprogholdningskontekst, der virkede påfaldende for informanterne. Validiteten er derfor
både knyttet til termen og konteksten, hvori ordet indgik. Det pågældende spørgsmål lød som følger: Hvilke af disse to samfundsidealer synes
du har størst betydning, solidaritet eller individuel frihed? for mange af
informanterne var det vanskeligt at besvare dette spørgsmål, ikke kun
fordi ordet samhaldsfesti var problematisk at forstå, men også fordi man
på færøerne er uvant med at besvare spørgsmål af denne type, hvor man
skal vælge mellem to ekstreme alternativer (solidaritet og individuel frihed). en yderligere komplikation var, at det virker påfaldende for mine
informanter at skulle besvare et sådant spørgsmål i en sprogholdningsundersøgelse. Det vil være mere almindeligt at spørge, hvilket parti man
stemte på ved sidste valg eller lignende. Spørgsmålet om solidaritet/individuel frihed er egentlig et politisk spørgsmål, der snarere vil afdække
en evt. sammenhæng mellem samfundsmæssig/politisk overbevisning
og sprogholdning. fænomenet solidaritet/individuel frihed tematiseres
ikke i den daglige diskussion i aviserne, og det medfører, at denne distinktion virkede påfaldende. Jeg er enig i, at i afhandlingen kan det se ud
som om, problemet mere ligger i selve det færøske ord.
Så er der spørgsmålet om purismens fremtidige eksistens. når jeg
siger, at færinger generelt er positive over for purismen, så bygger jeg
det på meningsmålingen med alle de nødvendige forbehold, som man
bør tage, fordi der kan være mange faldgruber i en meningsmåling. Men
med alle tænkelige forbehold mener jeg dog, at meningsmålingen ret tydeligt viser, at opbakningen for purismen blandt færinger generelt er
stor. Vi ser også en interessant sociolingvistisk forskel, nemlig at dem,
der har lang uddannelse, er mere uenige i purismen end dem med kort
eller ingen uddannelse. Sprogpolitisk er det jo yderst interessant, fordi
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det er vel ikke usandsynligt, at en sådan situation kan tolkes på den
måde, at purismen kan svækkes på længere sigt, hvis den sættes i
forbindelse med lavsocial status. og her kan jeg henvise til Jacob
Thøgersen, der siger følgende: “if the elites in these countries [in the
faroes and norway] do not support a purist policy, or, stated differently,
if purist discourse is associated with low status, it would be hard to
imagine a long-term future for it” (Thøgersen 2004: 37). Vi kan derfor
forestille os, at purismen vil svækkes, hvis den i stigende grad sættes i
forbindelse med lav status.
netop denne sociolingvistiske forskel er interessant: De veluddannede er mere engelskpositive end dem med kort eller ingen
uddannelse. Samtidig er det et faktum, at stadig flere unge vælger at tage
lange uddannelser, og da vi kan konstatere, at dem med højere akademiske uddannelser ofte har en pragmatisk tilgang til purismen, dvs. er
relativt positive til engelsk, kan vi ikke udelukke en svækkelse af purismen. Meningsmålingen viser tydeligt, at de yngre er mere engelskvenlige end de ældre, men jeg kan ikke udtale mig om, hvorvidt denne
tendens vil brede sig til andre aldersgrupper. når de yngre udviser en
anderledes holdning til purismen end de ældre, kan det være udtryk for
en holdningsændring, der er på vej ind i det færøske samfund. Men det
kan også være udtryk for et livsfasefænomen, hvor aldersgrupperne
tilpasser sig et mønster for den livsfase, de befinder sig i. Mere kan jeg
ikke sige om den problematik ud fra denne undersøgelse.
i forbindelse med spørgsmålet om holdninger til sprogvariation
spurgte jeg, om det var i orden, hvis radio- og fjernsynsoplæsere brugte
deres egen dialekt i stedet for en standardiseret centralfærøsk udtale.
Radioens og fjernsynets sprogpolitik er helt klar på dette punkt: alle
medarbejderne opfordres til at anvende deres egen dialekt, fordi radioen
og fjernsynet skal genspejle de forskellige færøske dialekter. i
meningsmålingen var ca. 60 % positive og 29 % negative over for brug
af dialekt i ætermedierne, og blandt de 48 informanter i dybdeinterviewene var enigheden endnu større. Med andre ord: færinger anser
sproglig mangfoldighed for at være en dyd. og vi er vant til at høre
dialekt i medierne og synes, at det er helt naturligt. Det viste sig i øvrigt
i dybdeinterviewene, at formuleringen “almindelig dagligsprog” var
uheldig, fordi nogle af informanterne mente, at det kunne opfattes som
slangpræget og dårligt sprog. og det syntes de naturligvis var uheldigt.
ordet dialekt ville passe bedre i den færøske kontekst.
139

MOM 2012-1 ombrukket3_Layout 1 05.06.12 15:54 Side 140

JÓgVan Í lon JaCoBSen

efter etableringen af den færøske radio (Útvarp føroya) i slutningen
af 1950’erne prøvede man at praktisere en standardiseret centralfærøsk
udtale i udsendelserne, men kort tid efter forlod man igen denne praksis
og tillod alle at bruge deres egen dialekt. Jeg ved ikke præcis hvorfor,
men jeg har hørt historier om, at oplæsere med anden dialektal baggrund
end den centralfærøske følte sig latterliggjort, da de skulle læse op på
centralfærøsk (“havnarmál”). Set fra et sociolingvistisk synspunkt kan
det have spillet en rolle, at “havnarmál” har haft lav social status op
gennem tiderne. Hovedstadsdialekten opnåede aldrig den samme høje
sociale status som andre hovedstadsdialekter. Historisk set har
hovedstadsdialekten været stigmatiseret, delvis pga. et danskpræget
talesprog og delvis pga. en manglende tilstædeværelse af en social elite.
for et par hundrede år siden var Tórshavn en lille bosættelse for det
meste bestående af proletarer.
færingernes sproglige tolerance er forskellig på de forskellige
lingvistiske niveauer. Jeg har en fornemmelse af, at tolerancen er stor, når
det drejer sig om udtalemæssig variation. Det vækker ingen irritation, om
fólk udtaler <meina> som /moyna/ eller /maina/, <teir> som /tair/ eller
/toyr/. Derimod vækker det irritation, når bøjningsendelser afviger fra
standarden. når man i aviserne ser indlæg fra læserne om sproglige
spørgsmål, drejer det sig for det meste om lemfældig sprogbrug (brug af
fremmedord i stedet for afløserord, forkerte bøjningsendelser osv.).
Diskussionen om dialekt eller standard i radio og fjernsyn har været helt
fraværende, men er dukket op nu på det sidste, hvor man kan høre det
synspunkt fremført, at det ville være en fordel, hvis alle oplæserne i radioen
brugte den samme udtale. og argumentet er, at de mest ekstreme dialekttræk bør elimineres fra radiosproget for at flytte fokus fra form til indhold.
På det leksikalske niveau er situationen lidt anderledes, pga. at ordvalget i stor udstrækning er betinget af ekstralingvistiske forhold, fx om
samtalesituationen er formel eller uformel, hvem man taler med, hvad
man taler om osv. Det gælder i alle sprog – mere eller mindre. Men jeg
vil påstå, at den færøske sprogsituation – med et danskfarvet uformelt
dagligsprog og et puristisk formelt skriftsprog – medfører en større kløft
mellem tale og skrift end i vores nabosprog.
færøerne er et diglossisk sprogsamfund efter fergusons termer, hvor
der kan være stor forskel på formelt skriftsprog og uformelt talesprog, hhv.
højsprog og lavsprog. Jeg kan tage to eksempler på leksikalsk variation:
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a: Brúka argjakonur lepastift ella nýta argjakvinnur varrastift (= bruger kvinderne fra bygden argir “lepastift” eller ”varrastift” (= læbestift) (Thomsen
1996)
B: Eg snakkaði við Bergur uppi á plenuni ella eg tosaði við Berg uppi við vøllin (=
jeg talte med Bergur oppe på fodboldbanen).

Til disse varianter hhv. brúka/nýta, lepastift/varrastift, snakka/tosa,
plena/vøllur er der tilknyttet forskellige sociale og kulturelle værdier. Den
første sætning i sætningsparret repræsenterer uformelt talesprog (lavsprogsvarianten if. ferguson), og den anden sætning er eksempel på formelt skriftsprog (højsprogsvarianten if. ferguson). forskellen ligger
delvis i leksikon (snakka/tosa, plena/vøllur, brúka/nýta, argjakonur/
argjakvinnur, lepastift/varrastift) og delvis i morfologien (Bergur/Berg).
Jeg synes, at det er oplagt at anskue disse forskelle med udgangspunkt i
sociale teorier, fx teorien om sproglig markedsøkonomi, hvor det er
antagelsen, at ord får tillagt forskellig social værdi på det sproglige
marked. Hvis man ikke kender de aktuelle ords konnotationer, kan man
komme i knibe. Sætningerne “Brúka argjakonur lepastift” og “eg
snakkaði við Bergur uppi á plenuni” er eksempler på en folkelig stil, som
vi bevidst vælger for at udvise loyalitet og solidaritet over for vores
samtalepartner: således taler man her på stedet (selv om vi ved, det er
forkert!). Den anden variant er et eksempel på status- og prestigekvaliteter, og dem har vi ikke brug for i en uformel situation. Hvis man
i en uformel kontekst bruger en højsprogsvariant, kan man regne med
at distancere sig fra de lokale sprogbrugere. årsagen er i al sin enkelhed,
at de forskellige koder signalerer forskellige værdier, og denne indsigt er
en del af sprogbrugernes kompetencer. og så kan jeg tilføje, at valg eller
fravalg af bestemte varianter måske kan få større konsekvenser i et lille
sprogsamfund med tætte og komplekse netværk, fordi netværket har
større magt som kontrolmekanisme i et lille netværk end i et stort
sproglig fællesskab.
opponentens sidste spørgsmål er om korrekthed i færøsk
sammenlignet med vores nabosprogs. Kort sagt og meget firkantet kan
jeg sige, at den officielle færøske sprogrøgt bygger på det etymologiske
princip, hvilket betyder, at man i standardiseringen og normeringen
vælger de oprindelige (ældste) former, fordi de anses for at være de mest
korrekte – også selv om nyere former kan have større geografisk
udbredelse end de gamle. Dvs. at det norrøne sprog er rettesnoren, hvor
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fra sproglige fænomener vurderes. Vores sprogrøgt er i høj grad
ordbaseret, og denne ideologi kommer til udtryk i leksikalsk purisme.
På det felt har færøsk sprogrøgt store lighedspunkter med islandsk. Men
den færøske purisme er dog mindre gennemført end i islandsk. På den
anden side kan man påstå, at den færøske ortografi og morfologi ikke
står til diskussion. om de to norske varianter, nynorsk og bokmål, kan
man sige, at bokmål bygger på dansk skriftsprog, dvs. en norm, der
kommer oppefra, mens nynorsk på den anden side er et resultat af en
nationalromantisk bevægelse (ligesom færøsk), som har sit idealistiske
udgangspunkt i norske dialekter, dvs. blandt dialekttalende nordmænd.
Den færøske ortografi er derimod en rekonstruktion, der bygger på
ordenes etymologi og er derfor “hævet” over dialekterne. Derfor er det
forståeligt, at der findes langt flere konkurrerende former i nynorsk end
i færøsk. fx er formen døtrar (døtre) forkert, blot fordi den er sekundær
i forhold til den oprindelige norrøne form, som på færøsk skrives døtur.
Men hvis man i stedet for anlægger et majoritetsprincip til grund for
normeringen, så ville formen døtrar være korrekt. Men i sådanne tilfælde
vejer det etymologiske princip mere end et majoritetsprincip.
3 Svar til andenopponenten
3.1 Indledning
først nogle generelle kommentarer til det, som asgerd gudiksen siger i
indledningen. Det er korrekt, at kravet om sammenlignelighed har haft
nogle omkostninger, bl.a. den, at nogle af spørgsmålene har fået en lidt
uheldig formulering. Det gælder bl.a. spørgsmålet om sprogbrug i radio
og fjernsyn, hvor formuleringen “almindeligt dagligsprog” (på færøsk:
“vanligt gerandismál”) var uheldig. Det viste sig efterfølgende, at
formuleringen “vanligt gerandismál” var problematisk, fordi den antagelig er behæftet med negative associationer i retning af slang. Derimod
er ordet dialekt (færøsk: “bygdarmál”) mere neutralt og har ikke de
samme negative konnotationer som i andre nordiske sprog. Jeg er enig
med opponenten i, at man ikke kan udelukke, at denne formulering kan
have påvirket validiteten, men da må jeg have lov at tilføje, at jeg havde
informeret mine telefoninterviewere om denne formulering, så de kunne
oplyse informaterne om hensigten med dette spørgsmål, hvis de skulle
komme i tvivl. og i øvrigt kunne jeg i dybdeinterviewene forklare mine
hensigter med dette spørgsmål. Jeg er enig i, at det var en uhensigts142
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mæssig formulering, men jeg er ikke så overbevidst om, at den har haft
så uheldige konsekvenser for udfaldet som opponenten antager. Man
skal naturligvis tage spørgsmålet om validiteten alvorligt, men jeg har
ingen begrundet mistanke om, at mine interviewere ikke rettede sig efter
mine anvisninger.
Masketesten virkede som bekendt ikke efter hensigten, fordi en del
respondenter var i stand til at gennemskue dens egentlige formål, og i
samme øjeblik man opdager det, må man indrømme, at testen er værdiløs.
Det var en skam, naturligvis, men det betyder dog ikke, at masketesten
er værdiløs af den grund, fordi den jo kan tolkes som udtryk for bevidste
holdningstilkendegivelser. Min erfaring med masketesten (indirekte
metode) er, at den er vanskelig at gennemføre i et lille sprogsamfund med
stor sproglig bevidsthed (jf. at den også mislykkedes på island).
Holdning til dansk påvirkning af færøsk lå uden for denne forskningsopgave, så derfor blev dansk holdt udenfor. Men hvis jeg ville, kunne jeg
have inddraget spørgsmål om dansk, men det gjorde jeg ikke, fordi det
ville medføre, at det i forvejen kæmpestore spørgeskema ville blive endnu
mere omfattende (de længste interviews varede op til ca. tre timer). Men
efterfølgende kan det irritere mig, at jeg ikke spurgte mere om holdninger til dansk, da den danske påvirkning stadigvæk er yderst aktuel.
3.2 E1 og E2 belyser hinanden
Med min bemærkning om at validiteten antagelig er ok, tænker jeg på
sammenligningerne af svarmønstrene i hhv. e1 og e2, som i det store og
hele viser gode overensstemmelser (afhandlingen s. 100–104 [DK: 89–
93]). opponenten stiller spørgsmålstegn ved validiteten af spørgsmålet
om samfundsideologi, fordi de færøske ord samhaldsfesti (solidaritet) og
einstaklingsfrælsi (individuel frihed) virkede fremmede for mange informanter. Her kan jeg henvise til det svar, som jeg gav til førsteopponenten.
Jeg indrømmer gerne, at dette spørgsmål var problematisk, både af rent
leksikalske årsager (ordene var ikke så veletablerede, som jeg havde forestillet mig) og af kontekstuelle årsager (det virkede påfaldende for
mange at få et spørgsmål om samfundsideologi i en sprogholdningsundersøgelse). Da informanterne havde mulighed for at krydse af for begge
alternativer, benyttede mange det alternativ, og derfor viser denne variabel ikke nogen interessante mønstre.
Validiteten diskuteres også i forbindelse med spørgsmål 5 – om holdninger til engelsk på det konkrete plan (brug af ordpar som fx mail/
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teldubræv osv.). opponenten henviser til den danske undersøgelse og siger,
at de valgte ordpar ikke siger noget om engelskvenlighed i Danmark, fordi
de engelske ord mail og design er umarkerede ord i dansk. Som svar på det
kan jeg henvise til de sprogsociologiske forskelle, der er mellem færøerne
og Danmark. Det færøske sprogsamfund praktiserer en puristisk sprogpolitik, så derfor er færøske afløsningsord i langt større udstrækning accepteret som en del af færøsk dagligsprog end danske afløsningsord er i
Danmark. Det gælder både teldubræv og lívverji. og det, som opponenten
siger om, at betydningsomfanget er forskelligt for importordene og afløsningsordene, og at ordparrene derfor ikke er sammenlignelige, det gælder vel også for de øvrige nordiske sprog. og jeg vil i øvrigt også mene, at
afløsningsordet livvagt og bodyguard har forskellige konnotationer i de
andre nordiske sprog. og så vil jeg gerne have lov til at påpege en anden
vigtig ting, som også kan have betydning i spørgsmålet om de konkrete
ordpar, nemlig spørgsmålet om reliabiliteten, dvs. hvor pålidelige svarene
fra informanterne er. noget af det, der særkender e1’erne, er, at de er
mere ekstreme i deres besvarelser. De tør bedre bevæge sig helt ud i
ekstremerne (har høje procenttal for “helt enig” og “helt uenig”). På dette
punkt er e2’erne mere varsomme og har tendens til at søge ind mod
midten af afkrydsningsskalaen. Det kan skyldes metoden: at dem, der
spørges via telefon, i højere grad tør indrømme, at de er helt enige/uenige,
mens de, som jeg sidder sammen med, har større mulighed for at
reflektere over spørgsmålene, før de svarer. Denne undersøgelse har i
øvrigt givet mig nogle vigtige erfaringer, bl.a. om at jeg skal tænke mig
grundigt om, før jeg går i gang med at udvælge variabler og varianter samt
metode i en sprogholdningsundersøgelse.
3.2.1 interview og interviewgenre
opponenten påpeger, at der er kommet uorden i terminologien i min
gennemgang af interviewmetoden (s. 44–45 [jf. DK: 39–40]), og siger,
at formålet med det sociolingvistiske interview er selve sproget
(sprogbrugen), mens det i holdningdundersøgelser drejer sig om
indholdet i det, der bliver sagt (holdninger). Jeg er helt enig i hendes
kritik. Jeg har brugt termen “sociolingvistisk interview” lidt utraditionelt.
grunden til, at jeg har brugt denne term har helt enkelt været, at
fortællinger er en del af labovs sociolingvistiske studier. formålet med
labovs og mine informanters fortællinger er naturligvis vidt forskelligt,
men selve metoden: at udvise interesse for spontane fortællinger i
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interviews, er den samme. Mere skal der ikke lægges i denne term. Jeg
kan også tilslutte mig opponentens kritik af en for ustringent brug af
termerne. og jeg indrømmer også gerne, at henvisningen til Kvales
“livsverden” har mere virket som en inspiration. Men jeg vil sige til mit
forsvar, at spontane fortællinger ofte afslører informantens livsverden,
og derigennem kan man få indblik i informantens holdninger.
opponenten har ret i sin kritik af, at jeg giver Henrik Dahl uret.
opponenten siger følgende: “Med doktorandens brug af Henrik Dahlcitatet blandes et metodisk udsagn hos Henrik Dahl om at spørgsmål i
en spørgeskemaundersøgelse kan fremprovokere noget der ikke eksisterer uafhængigt af undersøgelsessituationen med en teoretisk diskussion
af hvad holdninger er”. Det er korrekt. Jeg har blandet en metodologisk
formulering hos Henrik Dahl sammen med en teoretisk diskussion af
fænomenet holdning.
3.2.2 Begrebet holdning
Min opfattelse af begrebet holdning er, at holdninger delvis er en forholdsvis stabil og sent foranderlig størrelse, mens en del af den er mere
dynamisk. Det er korrekt, som opponenten gør opmærksom på, at min
omtale af de to holdningsopfattelser ikke er præcis nok. Jeg har gjort
Henrik Dahl uret, og denne fejl skyldes en sammenblanding af en
metodologisk formulering og en teoretisk diskussion af fænomenet
holdning (jf. ovenfor). opponenten peger på, at informanterne i tvivlstilfælde sætter kryds i midten af skemaet, men at disse svar knap nok
kan klassificeres som holdningstilkendegivelser. Mit svar til den kritik
er, at sådanne svar ikke desto mindre bliver registreret på spørgeskemaet
og medregnes således i den kvantitative del. Men rent teoretisk er jeg
enig i, at man kan diskutere, hvorvidt en sådan afkrydsning kan opfattes
som en holdningstilkendegivelse.
Til opponentens kommentar om, at jeg ikke tolker “uoverensstemmelser” som modsigelser, vil jeg blot sige følgende: Det var et gennemgående træk i hele undersøgelsen, at i de tilfælde, hvor der var fokus på
sprog, fik jeg svar, der stemte overens med den officielle purisme, mens
informanterne, når de var mindre bevidste om emnet, argumenterede
pragmatisk. Det vælger jeg at tolke på den måde, at informanterne reflekterer på to niveauer: ét ideelt og ét pragmatisk niveau. og det viser
jo med al tydelighed, hvor stor betydning det har at studere underbevidste
holdninger og at udvikle metoder til sådanne undersøgelser.
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3.2.3 fortællinger
Jeg indrømmer gerne, at kapitlet om fortællingerne var et vanskeligt
emne. opponenten påviser, at ikke alle fortællingerne opfylder de formelle krav til fortællinger. Det er korrekt. fortællingen om telefonkøbet
burde ikke være kommet med, fordi den mangler den såkaldte temporale
lås, som er et af hovedkriterierne for at klassificere et udsagn som en fortælling. og historien om manden, der havde boet i norge, er fortalt som
en generel beretning og burde derfor heller ikke være med. Jeg er også
enig i, at tabellen, der viser, hvor mange informanter i hver livsstil der
fortæller historier, er misvisende, da den ikke giver indtryk af, hvor
mange fortællinger den enkelte informant har. Hvis jeg må forsvare
denne mangelfulde tabel, så skyldes det sandsynligvis min fokusering på
den overordnede teori om livsstile.
4 Afslutning
i mine svar har jeg fokuseret på opponenternes kritik og har ikke
kommenteret alt det, som de synes er godt. afslutningsvis vil jeg takke
begge opponenterne for deres positive dom om min afhandling som
helhed. De kritikpunkter, som de fremsætter, er relevante, og jeg vil
naturligvis tage dem til efterretning. Jeg vil benytte lejligheden til at takke
opponenterne for en positiv stemning under forsvaret i Bergen. Det var
yderst spændende at diskutere færøske sprogholdninger med to kompetente personer, der havde sat sig grundigt ind i mit arbejde. Til slut vil
jeg takke komitéformanden førsteamanuensis dr.art. endre Brunstad
samt Universitetet i Bergen for at de indvilligede i at modtage min afhandling til bedømmelse og efterfølgende forsvar for dr.philos.-graden.
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