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Resumen de la tesis: 

 

Los procesos deductivos e inductivos aplicados a la lexicalización española y danesa. 

- Un análisis comparativo en perspectiva católica y luterana. 

 

Los idiomas románicos y germánicos pertenecen a dos diferentes tipologías lingüísticas 

llamadas exocéntricas y endocéntricas respectivamente. Las tipologías se distinguen según su 

tipo de lexicalización. Así, los idiomas exocéntricos como el español, lexicalizan una mayor 

cantidad de información semántica en sus sustantivos, los idiomas endocéntricos como el 

danés lexicalizan más componentes semánticos en sus verbos.  

La variación de la lexicalización entre los idiomas románicos y germánicos se debe a 

diferentes aspectos culturales sin que se haya ido más lejos en su explicación hasta ahora. A 

continuación, debido a la falta de estudios de investigación acerca de las relaciones entre la 

lexicalización de un idioma y su contexto cultural-religioso, he emprendido un análisis más 

amplio del asunto enfocándome en el español y el danés como representantes exocéntricos y 

endocéntricos, respectivamente.  

Inicialmente, me he centrado en el catolicismo y el luteranismo como aspectos culturales que 

caracterizan  los países románicos y germánicos. A continuación, he yuxtapuesto  las 

tipologías exocéntricas y endocéntricas con los métodos inductivos y deductivos, que son los 

modelos de razonamiento más extendidos dentro el catolicismo español y el luteranismo 

danés. En base a estas relaciones lingüístico-culturales, presento la hipótesis de que estas 

afinidades predominan en el ámbito de la interpretación deductiva e inductiva. Por lo tanto, 

esta tesis trata de detectar e identificar las afinidades religiosas y lingüísticas tras un análisis 

comparativo de la lexicalización española y danesa y dichos métodos de razonamiento, 

refiriéndose a ejemplos de versos bíblicos de la Biblia de Lutero, la Biblia danesa y la Versión 

Vulgata.   
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La tesis está basada en una meta-teoría del lingüista Wilhelm von Humboldt que introdujo la 

teoría de que el idioma está íntimamente ligado a la visión del mundo que tienen los hablantes 

del mismo. Una visión del mundo que en la perspectiva de mi tesis viene marcada  a grandes 

rasgos por la orientación religiosa de la población.  

Con referencia al grupo de investigación lingüística, TYPOlex
1
 y según los términos 

satelliteframed/verbframed languages presentados por el lingüista Leonard Talmy, explico las 

principales variaciones léxicas de las tipologías exocéntricas y endocéntricas. Así mismo, 

también me centro en los aspectos cognitivos en base al relativismo lingüístico expresado en 

la hipótesis de Sapir-Whorf y el esquema cognitivo de Immanuel Kant.   

Desde la perspectiva deductiva, la importancia exocéntrica de los sustantivos españoles se 

explica según el énfasis en la universalidad de los sustantivos, lo que  básicamente es una 

herencia del realismo platónico. El danés, por su parte,  clasifica sus sustantivos en categorías 

taxonómicas, lo que presupone un proceso inductivo a la hora de detectar los rasgos 

semánticos comunes de los sustantivos. En cuanto a la lexicalización verbal, el español sigue 

pautas deductivas en sus dos series de verbos donde la primera (ej. entrar, subir, acabar) 

representa el concepto general, y la segunda, expresada gramaticalmente por el gerundio 

(volando, corriendo, etc.) lexicaliza el modo y representa el caso deducido. Al contrario, el 

danés verbaliza el modo mientras que el concepto general se encuentra en un satélite 

temporal/espacial (ej. ind, ud, op, etc.).   

En resumen mi análisis comparativo muestra que los aspectos lexicales al igual que los 

cognitivos pueden relacionarse con el método inductivo y deductivo y que estos métodos a su 

vez están relacionados con su contexto católico y luterano, respectivamente.  

 

 

 

    

 

                                                           
1
 Grupo que desde 1997 investiga las diferencias principales  entre los idiomas germánicos y románicos, a nivel 

léxico, morfológico, fraseológico y textual así como a nivel cultural e histórico. El grupo está formado por 

Michael Herslund (responsable del proyecto), Irene Baron, Hanne Korzen, Iørn Korzen, Lita Lundquist, Henrik 

Høeg Müller y Viktor Smith.  
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1. Introduktion 

 

1.1. Baggrund  

 

Når man lærer fremmedsprog bliver man ikke alene i stand til at kommunikere med andre 

nationaliteter, man får også indsigt i andre kulturer, vaner og måder at anskue verdenen på. 

Og netop fordi fremmedsprog på mange måder udvider ens horisont, valgte jeg at læse 

Spansk i kombination med Europæiske studier på Copenhagen Business School. Min 

nysgerreighed for andre måder at anskue verdenen på ligger ligeledes til grund for mit 

specialevalg, som behandler grundlæggende kulturelle og leksikalske strukturer inden for den 

romanske og germanske sprogfamilie, herunder spansk og dansk. Jeg fandt interesse for 

området da jeg på kandidaten blev præsenteret for den typologiske opdeling i de såkaldte 

exocentriske sprog og endocentriske sprog
2
. De romanske sprog som spansk tilhører, 

karakteriseres som et exocentrisk sprog mens de germanske sprog, som for eksempel dansk, 

betegnes som et endocentrisk sprog. Forskellen på de to sprogtyper
3
 består i at spansk 

leksikaliserer, det vil sige indkoder mere betydning uden for verbet, mens dansk leksikaliserer 

mere information i selve verbet. Dette kan illustreres ved en sammenholdelse af følgende 

spanske og danske sætningseksempel: 

 

Hunden løb ind i gården - El perro entró en el patio corriendo  

 

I den danske sætning er bevægelsens måde indkodet i det danske verbum løb hvilket er 

determineret af subjektet hunden. I den spanske sætning er måden derimod leksikaliseret uden 

for verbet i gerundiumkonstruktionen corriendo samtidig med at det abstrakte verbum entró 

indeholder en lav grad af information, da måden ikke leksikaliseres men kun retningen.  

Dansk har altså en højere grad af semantisk information som er indkodet endocentrisk, hvilket 

vil sige i sætningens centrale verbum. Spansk derimod indkoder mere information 

endocentrisk, hvilket vil sige uden for verbet. Et typisk leksikaliseringsmønster er en tendens 

                                                           
2
 I bogen Language (1933: 194ff; 235-36) introducerer Leonard Bloomfield termerne endocentri og exocentri til 

en beskrivelse af sammensatte substantiver. Han fandt stor inspiration i den indiske lingvist Pāṇini (ca. 520-460 

f.Kr i). Rogers, David E. (1987). The influence of Pāṇini on Leonard Bloomfield.  Robert A. Hall, Jr., 

ed. Leonard Bloomfield: Essays on his life and work, 89-138. Philadelphia: John Benjamins. 
3
 Sprogtypologi er et redskab til systematisk at gruppere og beskrive sprog i 

henhold til nogle specifikke lingvistiske særtræk 
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til indlejring af en bestemt type information som f.eks. måde eller retning, og hvor typen kan 

spores i de mest frekvente verber (Korzen og Lundquist 2005). 

 

Spanske og danske lekskaliseringsmønstre skal forstås inden for deres respektive romanske 

og germanske kulturelle kontekst. Der er dog ikke blevet lavet en nærmere undersøgelse af 

hvilke kulturelle aspekter der kan relateres til endocentrisk og exocentrisk sprogtypologi. Jeg 

fandt det derfor interessant at undersøge relationerne mellem spansk exocentri og dansk 

endocentri sammenholdt med deres kulturelle karakteristika. Formålet med min afhandling er 

således at give en mere præcis definition af de affiniteter der eksisterer i det leksikalsk-

kulturelle krydsfelt.    

 

Til belysning af de kulturelle aspekter ved de romanske og germanske folkeslag, lå det mig 

nærliggende at trække på undervisningstimerne i Europæiske studier hvor vi blandt andet har 

gennemgået ligheder og forskelle i den europæiske kultur- og idehistorie. Jeg hæftede mig 

ved katolicismen og protestantismen, herunder lutherdommen, som fremtrædende kulturelle 

forskelle ved de henholdsvis romanske og germanske lande (bilag I). Jeg begyndte derfor at 

undersøge hvilke aspekter ved den katolske og lutherske tro, der kan sættes i forbindelse med 

de spanske og danske leksikaliseringsmønstre. Eftersom der er tale om to komplementære 

leksikaliseringsmønstre i kraft af polerne endo og exo, hæftede jeg mig dernæst ved den 

udbredte induktive fortolkningsmetode inden for lutherdommen som tilsvarende finder sin 

komplementære model i den deduktive metode inden for katolicismen.   

 

Disse leksikalske, fortolkningsmetodiske og religiøse affiniteter ligger således til grund for 

afhandlingens hypotese og problemformulering, som følger nedenfor. 

 

1.2. Hypotese og problemformulering  

 

1.2.1. Hypotese 

 

Min hypotese bygger jeg på følgende syllogisme: 

 Den induktive metode inden for det lutherske verdenssyn er dominerende i de 

germanske lande, herunder Danmark.  
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 Den deduktive metode inden for det katolske verdenssyn er dominerende inden for de 

romanske lande, herunder Spanien. 

 

Jeg antager derfor at der kan identificeres religiøse og fortolkningsmetodiske relationer 

mellem: 

 Endocentri i germanske sprog, herunder dansk og den udbredte induktive fortolkning 

inden for lutherdommen. 

 Exocentri i romanske sprog, herunder spansk og den udbredte deduktive fortolkning 

inden for katolicismen. 

 

 

1.2.1 Problemformulering 

 

På baggrund af ovenstående hypotese opstiller jeg følgende problemformulering for min 

afhandling: 

 

Hvorvidt og på hvilke punkter kan man identificere et affiniteter mellem: 

 

Den deduktive metode inden for katolicismen og exocentri i de romanske sprog, herunder 

spansk?  

 

Den induktive metode inden for lutherdommen og endocentri i de germanske sprog, herunder 

dansk?    

 

1.3 . Teori, metode og afgrænsning  

 

1.3.1. Afgrænsning 

 

Min afhandling har en tværfaglig tilgang mellem sprogfaget Spansk og profilfaget 

Europæiske studier. Det beskæftiger sig med romanske og germanske variationer inden for 

kognitiv og leksikalsk semantik sat i relation med den europæiske kristendomshistorie. Det 

metodiske grundlag for min afhandling udgør således en diakron komparativ analyse af 

genstandsfeltet spansk og dansk leksikalisering af verber og substantiver. Dette med fokus på 
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sprogenes bevægelsesverber, samt de spanske og dasnke substantivers respektive 

klassificerings- og taksonomisystem. Min empiri består af verseksempler fra Den danske 

Bibel, Luthers Bibel, samt den spanske og latinske Vulgata. Den diakrone tilgang er 

anvendelig da jeg undersøger udviklingstendenserne inden for den romanske og germanske 

sprogfamilie. Og den komparative analyse er nødvendig for at lave en tydelig identificering af 

de leksikalsk-typologiske og fortolkningsmetodiske forskelle. Jeg understreger desuden at 

min afhandling i overvejende grad beskæftiger sig med tendenser inden for det kulturelle og 

religiøse område. Som bekendt findes der katolikker i germanske lande som for eksempel 

Irland, og protestanter i de romanske lande som for eksempel calvinisterne i Frankrig og 

Sydtyskland (bilag I). Dertil skal det understreges at ikke alle katolikker nødvendigvs tænker 

deduktivt, ligesom der naturligvis også findes deduktivt fortolkende lutheranere.  

 

1.3.2. Anvendte teoretikere 

 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) var en preussisk embedsmand, lingvist og filosof, samt 

grundlægger af Humboldt Universitetet. Humboldt er blandt kendt for at udvide kendskabet 

til det baskiske sprog, og han anses af mange som den første lingvist der anskuede 

menneskets sprog som et regelbaseret system. I den forbindelse var han den første 

sprogteoretiker der fremsatte en lingvistisk relativitetshypotese som inspirerede Edward Sapir 

og Benjamin Whorf til deres såkaldte Sapir-Whorf-hypotese, der beskrives nærmere 

nedenfor.
4
 

 

Edward Sapir (1884-1939) var en amerikansk lingvist og antropolog af den amerikanske 

deskriptive skole. Han beskrev amerikanske indianersprog og –kulturer
5
 og sammen med sin 

elev Benjamin Lee Whorf (1897 - 1941), udarbejdede han Sapir-Whorf-hypotesen om 

lingvistisk relativitet.
6
 

 

TYPOlex er en forskergruppe ved Copenhagen Business School, der siden 1997 har studeret 

de romanske og germanske sprogfamilier med henblik på en typologisk beskrivelse af de mest 

grundlæggende forskelle på mikroniveau (leksikon og morfologi), makroniveau (sætninger og 

tekst), samt kontekstniveau (ekstralingvistiske forhold, herunder retoriske traditioner og 

                                                           
4
 http://da.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt#Lingvist 

5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Sapir 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_relativity 
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normer, kulturmønstre, formalitet, osv.) Gruppen består af Michael Herslund 

(projektansvarlig), Irene Baron, Hanne Korzen, Iørn Korzen, Lita Lundquist, Henrik Høeg 

Müller og Viktor Smith. 

 

Leonard Talmy er professor i lingvistik og filosofi ved Buffalo Universitetet i New York. Han 

er kendt for sit arbejde inden for kognitiv lingvistik, herunder forholdet mellem semantiske og 

formelle lingvistiske strukturer, og relationerne mellem semantiske typologier og universaler. 

Han specialiserer sig i Yiddish og indianske sprog.
7
 

 

Immanuel Kant (1724-1804) var en tysk filosof der med sit hovedværk Kritik der reinen 

Vernunft (1781), forsøgte at forene den menneskelige fornuft med empiri eller oplevelse.
8
 

Han introducerede den "Koperniske revolution" hvilket placerede det menneskelige subjekt 

for vores tilegenelse af viden. Dette indebærer at det er umuligt at filosofere om entiteter 

uafhængigt af hvordan de fremstår for os.
9
  

 

 

1.3.3. Metateori 

 

Den overordnet teoretiske ramme for min afhandling er udformet i henhold til Wilhelm von 

Humboldts refleksioner over sammenhængen mellem sprog og verdensopfattelse. Herudover 

analyserer min afhandling forskellene inden for spansk og dansk leksikalisering inden for den 

henholdsvis deduktive og induktive fortolkningsramme. Nedenfor giver jeg en kort indføring i 

den metateoretiske ramme for afhandlingen, samt de lingvistiske krydsfelter som jeg berører i 

min analyse. Jeg gennemgår således først Humboldts sprogteori for herefter at præsentere 

Korzens model over sprogets kinesiske æsker til belysning af afhandlingens lingvistiske 

fagområder. 

 

1.3.4. Humboldts refleksioner over sprog og verdenssyn 

 

Tanken om de tætte relationer mellem sprog og verdensopfattelse blev første gang formuleret 

i 1820 af Wilhelm von Humboldt:  

                                                           
7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Talmy 

8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant#cite_note-0 

9
 Palmquist, Steve (1986). The Architectonic Form of Kant's Copernican Logic. Metaphilosophy 17:4 . S. 266-

288 
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Sproglig mangfoldighed er ikke en diversitet i tegn og lyde men i forskellige 

verdensopfattelser.10
  

 

Verdensopfattelse eller verdenssyn er en betegnelse for det grundlæggende filosofiske og 

metafysiske spørgsmål om verdens oprindelse, beskaffenhed, struktur, formål og mening. 

Verdenssynets grundkomponenter er ofte religiøse, filosofiske og/eller videnskabelige ideer 

om naturen, det guddommelige og mennesket. Et verdenssyn kan således forstås som et 

kulturelt og historisk udtryk for en given periodes samlede virkelighedsopfattelse (Barrett et 

al. 2008). Humboldt mente at hvert nationalt sprog indeholder en bestemt verdensopfattelse 

(Welt-auffassung), som efter gentagende kommunikationssituationer resulterer i en bestemt 

verdensanskuelse (Weltansicht) hos den befolkning der taler sproget. På den måde bliver det 

talte sprog et slags substitut for virkeligheden som objektiveres på trods af at den talendes 

attitude og holdninger kan variere meget fra person til person. Humboldt forlod den 

Aristoteliske opfattelse af sproget som repræsentation af virkeligheden. For udover at 

repræsentere og kommunikere eksisterende ideer og koncepter, tillægger han nemlig sproget 

en funktion han kalder for tankernes formende evne (Das bildende Organ des Gedanken). 

Humboldt introducerer begrebet om „sprogets indre form‟ som den måde hvorpå de indbyrdes 

forhold denoteres mellem de enkelte sætningselementer, hvilket afspejler et bestemt 

verdenssyn. I denne henseende bør man skelne mellem sprogenes varierende ‟indre former‟, 

og klassificere dem herefter (Humboldt 1820).  

 

‟Sprogets indre form‟ kan sidestilles med dets leksikaliseringsmønster, som videre kan 

opdeles i exocentriske og endocentriske typologier grundet deres divergerende 

verdensopfattelser (Korzen og Lundquist 2004). Dette udgør i afhandlingens genstandsfelt, 

den spanske katolicisme og den danske lutherdom. Da et verdenssyn blandt andet er vokset ud 

af religiøse og filosofiske overbevisninger burde det være muligt at identificere nogle 

leksikalske relationer til den henholdsvis katolske og lutherske tro. Ifølge Korzens æskemodel 

eksisterer disse sprogligt-religiøse relationer i et eller flere lingvistiske krydsfelter, hvilket jeg 

gennemgår nærmere nedenfor.  

 

1.3.5. Sprogets kinesiske æsker 

                                                           
10

 Oversat til dansk fra: The diversity of languages is not a diversity of signs and sounds, but a diversity of views 

of the world in Trabant, Jürgen (2000). How relativistic are Humboldts "Weltansichten?. Kapitel in Pütz & 

Verspoor.  
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Ifølge Iørn Korzen kan de indbyrdes sproglige relationer beskrives som kinesiske æsker der 

på én og samme tid udgør kernen i og rammen for øvrige sproglige fænomener. Jeg har derfor 

lavet en fri gengivelse af hans model over sprogets kinesiske æsker for at illustrere hvordan 

sprogets mikrostrukturer er forbundet med dets makrostrukturer:  

 

 

Modellen viser hvordan de enkelte ord og udtryk fungerer som komponenter i sætninger og 

tekster der er formet i en specifik kommunikationssituation, der igen foregår inden for en 

historisk og kulturel kontekst. For en dybere forståelse af de interkulturelle differenser inden 

for sproglig kommunikation må man derfor inkludere modellens samtlige niveauer i sin 

komparative analyse. Min afhandling fokuserer på forholdet mellem den inderste og den 

yderste sproglige æske.  Fra morfem til sammensatte ord og sætninger, og til deres kulturelle 

og historiske kontekst. Man kan sige at jeg interesserer mig for den kulturelle semantik eller 

semantikkens kultur.     

 

De forskellige behov og interesser inden for en given kultur er en central betydningsfaktor for 

et sprogs leksikaliseringsmønster. Leksikalske variationer fra sprog til sprog kommer blandt 

andet til udtryk i ordenes ekstension, sammensætning og betydning. Hvad der er prototypisk 

historisk/ 
kulturel 
kontekst 

kommunikation 

sætning 

ord 
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for en leksikalsk kategori i et sprog kan være af perifer betydning i et andet sprog.  I spansk 

og dansk sprog og kultur kan en analyse af de interkulturelle differenser fremsætte et 

modsætningsforhold mellem henholdsvis sociale roller/status og personlig ligefremhed. Det 

spanske samfund er kendetegnet ved en høj grad af socialt hierarki hvor familie, stand og 

titler fremhæves som fundamentale sociale parametre. Denne nødvendige tilgang til at kunne 

begå sig i samfundet skinner gennem i sproget i form af en mere hypotaktisk stil med høj grad 

af logificering og intellektualisering. Omvendt kan høj grad af social ligestilling i det danske 

samfund få en tilsvarende sproglig dragt af parafraseringer fordi kommunikationsparterne 

tillades større spontanitet og direkte tale i et uformelt miljø (Korzen 2002, 2009).  

 

Ifølge Humboldt er der altså tætte relationer mellem de enkelte sprog og deres respektive 

verdenssyn. Eftersom sprog gennemgår mange evolutioner med tiden er det antageligt at 

leksikalske distinktioner i sprogene på et givent tidspunkt i højere grad er et produkt af 

fortidige, frem for nuværende kulturelle behov og interesser. Jeg er derfor af den opfattelse at 

den sproglige form i mindst ligeså høj grad er et produkt af historiske begivenheder, som det 

er en afspejling af den aktuelle virkelighed. Min afhandling er derfor af en meget 

transcenderende karakter da jeg sammenholder sproglige mikrostrukturer med dets 

makrostrukturer inden for spansk og dansk. Samtidig sammenholder jeg danske og spanske 

leksikaliseringsforskelle som analyseres i et diakront perspektiv der hele tiden tager højde for 

den idehistoriske og kulturelle kontekst for den sproglige udvikling. For en udtømmende 

gennemgang af forskellene inden for spansk og dansk leksikon og deres respektive 

verdensopfattelser, gennemgår jeg først de mere leksikalske aspekter ved de spanske og 

danske leksikaliseringsmønstre, som jeg derefter følger op på med en analyse af de mere 

kognitive aspekter. Den anvendte teori i henhold til afhandlingens genstandsfelt fremgår af 

nedenstående dispostion.     

 

1.4. Disposition 

 

1.4.1. Spansk og dansk leksikalisering af verber og substantiver 

 

I afhandlingens første del indleder jeg med en redegørelse for principperne inden for den 

induktive og deduktive fortolkningsmetode.  Herefter beskriver jeg forskellene inden for 

spansk og dansk leksikalisering af bevægelsesverber og substantiver, med inddragelse af 
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TYPOlex‟
11

 forskningsresultater om endo- og exocentri, samt Talmys refleksioner over 

sattelite-framed and verb-framed languages.  

 

1.4.2. Sproget som oplevelsesfilter 

 

Jeg præsenterer Sapir-Whorf-hypotesens relativistiske tilgang som understøtter teorien om de 

exo- og endocentiske forskelle. Jeg analyserer herefter leksikaliseringsstrukturen i spanske og 

danske sætninger i henhold til Kants kognitive model med fokus på de leksikalske kategorier 

tid/rum og årsag. Herefter sammenholder jeg spansk og dansk leksikalisering af verber og 

substantiver med den induktive og deduktive fortolkning for at belyse de leksikalske og 

kognitive relationer til deres idehistoriske ophav.    

 

1.4.3. Subjektiviteten udfordrer den kristne enhedskultur 

 

Herefter redegør jeg for den idehistoriske baggrund til udbredelsen af induktion og deduktion 

inden for lutherdommen og katolicismen. Jeg giver en kort indføring i den spanske og danske 

bibelhistorie, samt for Universaliestridens filosofiske standpunkter repræsenteret ved 

Aristoteles og Platon. Disse kædes sammen med den nominalistiske og realistiske 

sprogopfattelse, samt der gives en redegørelse for og en analyse af hvilke behov og interesser 

i de lutherske og katolske samfund, der har ligget til grund for prioriteringen af den 

henholdsvis induktive og deduktive metode. 

 

1.4.4. Sprogligt-religiøse affiniteter 

 

I dette kapitel redgør jeg for hvordan den katolske skriftautoritet bliver udfordret af den 

lutherske forkyndelse. Jeg analyserer det lutherske og katolske Gudsforhold i induktivt og 

deduktivt perspektiv. Jeg eksemplificerer mine identificerede sprogligt-religiøse affiniteter 

med verseksempler fra Vulgata, Luthers bibeloversættelse og den danske bibel.  

 

1.4.5. Konklusion og perspektivering 

                                                           
11

TYPOlex ved Copenhagen Business School har siden 1997 studeret disse to sprogfamilier med henblik på en 

typologisk beskrivelse af de mest grundlæggende forskelle på mikroniveau (leksikon og morfologi), 

makroniveau (sætninger og tekst) og kontekstniveau (ekstralingvistiske  forhold, herunder retoriske traditioner 
og normer, kulturmønstre, formalitet osv. Gruppen består af Michael Herslund (projektansvarlig), Irene Baron, 

Hanne Korzen, Iørn Korzen, Lita Lundquist, Henrik Høeg Müller og Viktor Smith. 
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Jeg afslutter med en samlede vurdering af min analyses resultater, og perspektiverer i henhold 

til disse.    
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2. Spansk og dansk leksikalisering af verber og substantiver 

 

Ifølge Roman Jakobson
12

 adskiller forskellige sprog sig ikke fra hinanden ved hvad de kan 

udtrykke, men i hvad de skal udtrykke (Jakobson 1959).
13

 Derfor giver det mening at vedtage 

to centrale præmisser i henhold til et sprogs leksikaliseringsmønster. For det første skal 

sproget afspejle det verdensbillede det er født ind i. For det andet må verber og substantiver i 

denne repræsentation nødvendigvis være komplementære med hensyn til de informationer der 

er indeholdt i leksemerne. Det vil sige, er verberne er præcise, vil substantiverne være 

abstrakte, og omvendt.  

 

2.1. Endocentrisk induktion og exocentisk deduktion  

 

Eftersom ens verdensbillede organiseres omkring substantiver og verber i de forskellige 

sprog, vil jeg i de følgende afsnit redegøre for den danske og spanske leksikalisering af disse 

ordkategorier. Dette med fokus på leksikalisering af bevægelsesverber, samt de spanske 

substantivers klassificeringssystem og det danske taksonomisystem. Som nævnt i 

indledningen, er den deduktive metode den mest udbredte fortolkningsmetode inden for de 

romersk-katolske lande, mens den induktive fortolkning dominerer i de lutherske samfund. 

Det vil sige at en spanier ofte fortolker deduktivt mens en dansker fortolker induktivt. Ved en 

induktiv fortolkning slutter man på grundlag af enkelte tilfælde der induceres i et overordnet 

og abstrakt begreb. Ved deduktion tager man derimod udgangspunkt i et overordnet begreb 

hvorudfra man deducerer de enkelte og mere konkrete tilfælde. En spanier fokuserer altså 

primært på det overordnet begreb der i sin ekstension danner rammen for den eller de 

respektive partikulære handlinger hvorimod en dansker primært fokuserer på den eller de 

partikulære handlinger som kan indordnes et overordnet begreb. Hvor danskeren har en 

analytisk tankegang, har spanieren, ifølge den spanske historiker Enrique Barco Teruel, en 

syntetisk tilgang der forsøger at indfange al verdens viden i én forkortet formel: 

 

                                                           
12

 (1896 -1982) Russisk-amerikansk sprog- og litteraturforsker. 
13

 Herslund, Michael: ”Typologi, leksikalisering og oversættelse” in Herslund, Michael: ”Lingvistisk 

oversættelse” (1998), Copenhagen Working Papers in LSP #3. s. 7 
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Querría el español, alma sintética y no analítica, encerrar toda la sabiduría del 

mundo en una breve apretada fórmula.
14

 

 

Den deduktive og induktive metode har endvidere forskellige indgange til den menneskelige 

konceptdannelse som Whorf beskriver som vores grundlag for vores måde at analysere og 

erkende vores oplevelser på (min fremhævning):  

 

Concepts […] They do not depend so much upon any one system (e.g. tense or 

nouns) within the grammars (than) upon the ways of analyzing and reporting 

experience which have become fixed in the language as an integrated “fashion 

of speaking.
15

  

 

Dansk sprogbrug indeholder mange konkrete relationer som kommer til udtryk i for eksempel 

verbernes begrænsning på dets subjekter (fisken svømmer, båden sejler, osv.). Dette forhold 

fordrer en tendens til at tænke i enkelte tilfælde med et langt mere individuelt præg. Med 

andre ord fordrer denne måde at tænke på et induktivt ræsonnement. I det spanske tilfælde er 

den deduktive fortolkning derimod langt mere udbredt. Her ser vi frekvent brug af abstrakte 

verber som ikke har restriktioner på deres subjekter i kraft af deres meget brede ekstension 

(entrar, subir, osv.). I deduktivt perspektiv kan disse abstrakte verber indeholde en lang række 

af enkeltenheder (subjekter).  

 

2.2. Spansk klassificering og dansk taksonomi 

 

De romanske og germanske sprog sætter ord på forskellige entiteter eller situationer, enten 

ved at inddele i forskellige kategorier på forskellig måde, eller ved slet ikke at have kategorier 

for enkelte entiteter (Herslund, Korzen 1998). Leksikalisering er i bund og grund en form for 

sproglig specificering, hvor et semantisk indhold udtrykker noget mere eller mindre specifikt. 

Forskellene i den semantiske specificitet kan tydeliggøres ved en sammenholdelse af det 

spanske klassificeringssystem og det danske taksonomisystem. Et sprogs 

leksikaliseringsmønstre kan altså medføre at visse ordklasser eller dele af ordklasser 

manifesterer en mere generel (polysemisk) leksikalisering og andre en mere specifik 

                                                           
14

På dansk: Med hans syntetiske fremfor analytiske mentalitet, forsøger spanieren at indfange al verdens visdom 

i én forkortet formel. Teruel, Enrique Barco (1963). Vosotros, los españoles. S. 156 
15

 Whorf, Benjamin (1956). Language, Thought and Reality. New York: John Wiley & Sons, and The 

Technology Press of M.I.T. S. 158 
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(monosemisk) leksikalisering (Korzen 2003). Inden for spansk sprogbrug findes der for 

eksemepel meget få sammensatte substantiver. Når man vil oversætte danske sammensatte 

ord til spansk, er de mest almindelige løsninger at bruge enten substantiv + de + substantiv, 

cepillo de dientes (tandbørste) eller substantiv + adjektiv, calle peatonal (gågade). 

Spansk har desuden en højere grad af verbalafledninger til repræsentation af nye substantiver 

(Müller 2006). Jævnfør følgende spanske substantiver som er afledt af de spanske verber 

lavar (vaske), guardar (gemme) og mirar (kigge): lavaplatos (opvaskemaskine), guardaropa 

(klædeskab) og mirador (udkigspost). De danske substantiver er underspecificerede i forhold 

til de spanske. Derfor er de ofte sammensat af to eller flere betydningsbærende enheder, eller 

de er afledninger af et hyperonym
16

. De overordnede danske substantiver, som man i 

zoologisk sammenhæng kalder for taksonomiske kategorier, har derfor ofte en bredere 

leksikalsk ekstension end deres tilsvarende spanske substantiver (Korzen 2003). Dansk har en 

nemlig en tendens til at leksikalisere substantiver på et mere overordnet kategoriseringsniveau 

end romanske sprog, som i mange tilfælde ikke har et substantiv for den overordnet kategori. 

Jævnfør forskellen på dansk og  spansk leksikalisering af arter inden for eksempel muslinger, 

vogne og tæpper: 

 

 

                                                           
16

 Ord, der udtrykker et overbegreb, for eksempel pattedyr i forhold til hund, kat osv., som er dets underbegreber 

(hyponymer). 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Leksikologi_og_terminologi/hyperonym 

MUSLINGER 

•Blåmusling  

•Mejillón 

 

•Venusmusling  

•Almeja 

 

•Hjertemusling 

•Berberecho 

 

•Kammusling  

•Venera                                                                           

VOGNE 

•Lastvogn 

•Camión         

 

•Godsvogn 

•Vagón 

 

• Hyrevogn 

•Taxi 

 

•Personvogn 

•Coche              

 
•                                            

TÆPPER 

•Vægtæppe  

•Tapiz 

 

•Scenetæppe 

•Etelón 

 

• Slumretæppe 

•Manta 

 

•Gulvtæppe 

•Alfombra 

 

•                                                  
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Som ovenstående skema viser, er danske substantiver semantisk underspecificerede og som et 

resultat af dette har dansk udviklet mange sammensatte substantiver der gør det ud for ko-

hyperonymer til deres taksonomiske kategori. Romanske sprog, som spansk, har derimod 

informationstunge og specificerede substantiver (Müller 2006). Til gengæld mangler spansk 

mange overordnede substantivkategorier tilsvarende de danske taksonomikategorier. Der 

findes for eksempel ikke en helt tilsvarende spansk kategori for tæpper eller muslinger. 

Udover at man inddeler de danske substantiver i taksonomiske kategorier der inkluderer 

objekter af samme type, så opdeler dem i niveauer af forskellig specificitet. For eksempel er 

dyr en overkategori for en hund, som igen kan specificeres i forskellige hunderacer: dyr - 

hund – terrier. Denne måde at navngive organismer på blev universelt anvendelig med Carl 

Linnés
17

 binominale benævnelsemetode som blev grundfæstet i hans hovedvaerk Systema 

Naturæ (1735)
18

. Levende organismer indordnes således i følgende hierarkiske kategorier: liv 

- domæne - rige - phylum - klasse - orden - familie – slægt - art. Taksonomiske relationer 

organiserer koncepter og leverer en basis for induktivt ræsonnement som er udbredt inden for 

den lutherske kultur. Hvor man i dansk sprogbrug sammenligner forskellige entiteter inden 

for samme kategori eller familie, har man på spansk et klassificeringssystem inden for den 

sproglige strukturering af substantiver. Systemet klassificerer de enkelte ord mere tydeligt ved 

at tilføre mere semantisk information til det enkelte substantiv.  

 

For at illustrere sammenhængen mellem spansk og dansk fortolkningsmetode og 

substantivleksikalisering, har jeg indsat den spanske klassificeringsmodel i og det danske 

taksonomisystem i den henholdsvis deduktive og induktive fortolkningsmodel (bilag II). 

Modellerne understøtter teorien om at den katolske deduktive metode og den lutherske 

induktive metode har haft en indflydelse på deres respektive sproglige organiseringer af 

verdenen (Baron 2003). Hvor det danske substantiv er struktureret omkring taksonomiske 

relationer, er det spanske klassificeringssystem som regel organiseret omkring semantiske 

træk såsom animering, form, funktion, størrelse, konsistens og social værdi. Eftersom 

klassificeringssystemet opdeler verdenen på en anden måde end taksonomiske kategorier, 

hersker der en alternativ konceptorganisering der resulterer i kategorier der er ukendte inden 

for ikke-klassificerende sprog, som dansk. For eksempel har den spanske kategori for bær 

ikke den samme semantiske værdi på spansk som på dansk. Et jordbær på spansk defineres 

nemlig ikke som et bær (baya) som vi på dansk kategoriserer som en underkategori til bær. 

                                                           
17

 (1707 –1778) Svensk botaniker og zoolog.  
18

 http://en.wikipedia.org/wiki/Linnaean_taxonomy 
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Jordbær, blåbær, hindbær, osv. hører derimod inde under den spanske kategori frutas del 

bosque. Druer og tomater bliver derimod defineret som underkategorier til baya (bær).
19

 

                

I henhold til ovenstående redegørelser kan vi altså forvente at sprogbrugere af henholdsvis 

klassificerings- og taksonomisystemet vil opføre sig forskelligt inden for kognitive processer 

der inkluderer kategori, information, sammenligning og ikke mindst induktivt og deduktivt 

ræsonnement. Taksonomiske relationer udgør dog en vigtig organisering af menneskets 

konceptuelle strukturer uanset om de taler et klassificeringssprog eller et taksonomisk sprog. 

For i modsætning hertil består klassificeringskategorier af få eller slet ingen fællessemantiske 

træk hvilket gør dem til svage konceptuelle kategorier (Malt et Wolff 2010). Substantivernes 

leksikalisering på spansk og dansk varierer altså hovedsagligt i deres semantiske specificitet, 

og om der er tale om sammensatte substantiver. Når det kommer til den verbale 

leksikalisering tegner der sig et lidt mere komplekst billede. Dette skyldes til dels at disse 

ordkategorier knytter flere led til sig og ikke mindst er placeret centralt i sætningen. I det 

følgende gennemgår jeg nogle grundlæggende forskelle på den spanske og danske 

leksikalisering af bevægelsesverber som jeg ligeledes analyserer i deduktivt og induktivt 

perspektiv, og med inddragelse af leksikalske og koginitive overvejelser om de typologiske 

forskelle mellem sprogene.   

 

2.3. De semantiske komponenter retning og måde 

 

Jeg har valgt at fokusere på bevægelsesverber, da disse som regel involverer flere objekter 

eller knytter flere valensled til sig. Desuden indleksikaliserer bevægelsesverber mere 

information om bevægelse, handling, tilstandsændring, figur, om måden bevægelsen sker på 

og om retningen for bevægelsen. Dette udvider mit sammenligningsgrundlag mellem 

sprogene. Desuden tager beskrivelser af verber ofte udgangspunkt i bevægelsesverber der 

fungerer som en slags prototype for alle verber eftersom: 

 

[...] fænomenet bevægelse mere eller mindre metaforisk indgår i mange andre 

typer verber.20
 

 

                                                           
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Baya 
20

 Korzen (2005). Sprogtypologi og oversættelse: Endocentriske og exocentriske sprog. S. 22 
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Sprog kan være meget ens hvad angår det informative indhold som de udtrykker. Men de kan 

variere en del i deres type og den mængde af information der udtrykkes rent 

baggrundsmæssigt. Dansk og spansk repræsenterer to modpoler i dette henseende. Talmy 

fremsætter at sprog leksikaliserer fire semantiske hovedkomponenter i deres verbale rødder 

(Talmy 2000) hvilket kan illustreres ved nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevægelsesverbets mådekomponent afhænger af hvem eller hvad der udfører bevægelsen. En 

fisk svømmer, et skib sejler, en bil kører, osv. Mådekomponenten indeholder dermed høj 

informationskodning i verbet hvilket medfører mere selektive restriktioner over for verbets 

subjekt eller objekt. Sprog der leksikaliserer mådekomponenten i deres bevægelsesverber er 

derfor af den endocentriske type, mens sprog der leksikaliserer denne komponent uden for 

bevægelsesverbet kaldes for exocentriske sprog. Eftersom verbets rod er indifferent over for 

bevægelsens subjekt eller objekt bliver informationspakningen gjort mindre specifik.
21

 De 

romanske sprog har en høj frekvens af verber der leksikaliserer bevægelse + retning, og de 

bruger ofte en gerundium-konstruktion til at udtrykke måde (Talmy 2000). I dansk sprogbrug 

dominerer derimod en verbal leksikalisering af måden, mens retning udtrykkes adverbielt 

uden for verbalroden (Herslund1998). Følgende sætningseksempler illustrerer denne forskel: 

 

Hunden løb ind - El perro entró (corriendo) 

Fisken svømmede ind - El pez entró (nadando) 

Fuglen fløj ind - El pájaro entró (volando) 

                

Man kan kun tillægge verbet sin førnævnte endocentriske betydning når dette tolkes i relation 

med de øvrige sætningselementer. De romanske verber har også en række selvstændige verber 

der leksikaliserer måde svarende til de danske verber som for eksempel spadsere (pasear), 

                                                           
21

 Baron, Irene (red.) (2004).  Language and Culture. Copenhagen Studies in Languages nr. 29.  

Samfundslitteratur. S. 31-32. 

Bevægelse Retning 

Måde Konfiguration 

ROD 
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flyve (volar), løbe (correr), glide (deslizar), osv. (Korzen 2003).
 
Men i de spanske sætninger 

er måden som sagt leksikaliseret uden for verbet i et gerundium. Selvom denne konstruktion 

er afledt af et mådeverbum så har den fået en adverbiel funktion i sætningen, og tilbage står 

det finitte retningsverbum entrar. Den mere specifikke information udgør som sagt 

mådekomponenten, da denne indebærer flere restriktioner på subjekt. Der findes imidlertid 

ingen danske ækvivalente verber til de abstrakte spanske retningsverber som entrar, salir, 

subir, osv. Dansk bruger som sagt i stedet en retningsmarkerende satellit som op, ned, ind, ud, 

osv. Leksikaliseringen af måde-komponenten i dansk er ikke begrænset til 

bevægelsesverberne, men findes som et gentagende aspekt i stort set alle germanske verber 

(Farø 2009). Hvor dansk kun har én serie af verber som altid har måden indkodet, har man 

derimod på spansk to serier af verber. De spanske serie 1 verber, der  leksikaliserer retningen 

og serie 2 verber, der udtrykker måden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af øvrige serie 1 verber kan nævnes avanzar, regresar, acercarse, llegar, seguir.
22

 

 

Engelsk er det germanske sprog der har flest romanske låneord. I den forbindelse er det værd 

at bemærke at engelsk overvejende har lånt retningsverber fra romansk:  

 

                                                           
22

 Gå frem /avancere, vende tilbage, nærme sig, ankomme, følge.  

Serie 1 verber: 

Ir, entrar, salir, subir, 

bajar,… 

‟bevægelse‟ + ‟retning‟ 

Kan forbindes med alle 

mulige subjekter. 

Serie 2 verber: 

Caminar, correr, nadar, 

danzar… 

‟bevægelse‟ + ‟måde‟ † 

‟retning‟ 

Flere restriktioner på 

valget af subjekt. 
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Mens de engelske mådeverber hovedsagligt er af germansk afstamning har tysk derimod lånt 

meget mindre fra romanske sprog og mangler derfor den verbale rod tilsvarende de romanske 

retningsverber (Talmy 2000). Den retningsorienterede tænkning ses ligeledes hos det spanske 

folkefærd, der har en livsholdning der blandt andet vægter de finale aspekter. En spanier løser 

helst eventuelle problemer og udfordringer på én gang, ved en enkelt kraftanstrengelse, og har 

ofte en lav grad af forudsigelse og systematisering i fortolkning af omverdenen (Teruel 1963):  

 

El español suele pensar mucho en el sentido ético y finalista de su actitud vital. 

Examina objetivamente las situaciones. El español siempre ha sido incapaz de 

previsión y sistema. El español quisiera resolverlo todo de una vez, en un solo 

esfuerzo.
23

  

 

Hvor engelsk udtrykker måde meget frit, så gør spansk det sparringsmæssigt eftersom det 

spanske ordforråd indeholder færre verber der leksikaliserer måde (Slobin1996). Man kan 

imidlertid argumentere for at spansk og dansk er ligeværdige repræsentanter af hver deres 

sproglige mønster, da begge sprog er i stand til at udtrykke retning og måde i et verbum og i 

en non-verbal konstruktion. De gør det bare omvendt i forhold til hinanden.  

 

Latin, klassisk græsk og proto-germansk benyttede alle det formodentligt indoeuropæiske 

mønster bestående af en leksikalisering af måde i de verbale rødder og retningsleksikaliserede 

præfikser til verbets rod. Under den spanske sprogudvikling blev latinske prafikser integreret i 

nogle spanske retningsverber (Talmy 2000): 

 

Avis involalit   

                                                           
23

 Pa dansk: De etiske og finale aspekter fylder meget i den spanske livsholdning. Spanieren observerer 

situationer objektivt, som han altid har været ude af stand til at forudsige eller systematisere. Spanieren 

foretrækker derimod at klare tingene ved én enkelt kraftanstrengelse. Teruel, Enrique Barco (1963). Vosotros, 

los españoles. S. 149.     

exit    descend     separate  return         join       depart proceed          penetrate  

 approach              arrive     pass      circle    advance enter     ascend         join 
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El pájaro entró volando  

 

Muligvis på grund af fonologiske forandringer der gjorde retningspræfikserne mindre 

distinktive fra hinanden og fra andre verbale rødder. I tysk og dansk sprogbrug er der 

midlertid rester fra de oprindelige retningssatellitter i form af de præfikser der ikke kan skilles 

fra deres verber, som for eksempel ausdrücken (udtrykke), einladen (invitere), übersetzen 

(oversætte). Sprog der nedstammer fra latin har istedet gennemgået en udvikling af 

gerundium-konstruktioner til at udtrykke måde og årsag. Det er en typologisk forskel som 

Talmy betegner som satellite-framed og verb-framed languages, som jeg vil gennemgå 

nærmere i følgende afsnit.  

 

2.4. Satellite-framed vs verb-framed languages 

 

Som tidligere nævnt udtrykker man på dansk retning i en adverbial konstruktion, der indgår i 

en relation til verbets rod. Talmy benævner denne konstruktion satellit og den kan enten være 

et bundet affix integreret som præfiks (eks.: glasset gik itu) eller et adverbial (eks: fuglen fløj 

ind). Satellitter skal ikke forveksles med præpositioner. For eksempel forekommer disse i 

latin som præfikser i verbet, og ikke som en slags præpositionel komponent der ligger sig til 

et substantiv. Dette kan illustreres i følgende sætning hvor satellitten bliver tilbage ved en 

ommission af substantivet: 

 

Han løb ud af lokalet – Salió del local 

Han løb ud – Salió Ø 

 

De sprog som leksikaliserer retning i den verbale rod, benævner Talmy verb-framed 

languages. De romanske sprog, herunder spansk, tilhører denne typologi, mens sprog der 

udtrykker retningskomponenten via en satellit får betegnelsen satellite-framed languages, som 

dansk og de øvrige germanske sprog repræsenterer (Talmy 2000).  
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Ifølge Talmy afhænger den sproglige typologi af om sætningens såkaldte makroevent er 

udtrykt i verbet eller i en satellit. Sætningens makroevent består af et framing event og et co-

event hvor korrelationen består i at co-eventet indgår i en støtterelation til framing event 

(Talmy 2000):  

 

I deduktivt perspektiv kan framing event repræsentere et almenbegreb hvorudfra man 

deducerer de enkelte tilfælde, som i sætningen svarer til de konkrete co-events. Den induktive 

tilgang illustreres sprogligt ved at konkrete mådeverber bevirker eller ”inducerer” en temporal 

eller rumlig event: 

 

Jeg sov indtil kl. 11. 

Jeg løb ind i skoven. 

 

I sætningen flasken flød ud, udgør satellitten ud makroeventet hvilket er retningen, mens flød 

udtrykker co-eventet hvilket udtrykker måde. I den tilsvarende spanske sætning la botella 

salía flotando er verbet salía derimod det overordnet makroevent - her igen retningen, ens 

gerundium-kontruktionen flotando udtrykker måde i et co-event. Framing event sætter 

rammen og de overordnede principper i forhold til co-eventet. Derfor er spanske verber i 

framing event oftest abstrakte mens det underordnede co-event i form af en gerundium 

udtrykker den konkrete måde. De spanske verber som entrar subir, bajar, osv. udtrykker 

rumlige omstændigheder som nødvendigvis må være rammesættende for de konkrete 

handlinger. Ligesom de tilsvarende danske tid- eller rumleksikaliserede satelitter er 

rammesættende for bevægelsens måde. Framing eventet placerer sig dog i omvendt 

rækkefølge i en spansk og dansk sætning. Det er et modsætningsforhold som igen kan 

overføres på den induktive og deduktive model (se bilag). På spansk ville framing eventet 

først indikerer bevægelsens retning, mens det på dansk er mådens co-event der først 

fremhæves og herefter retningens framing event: 

framing 
event 

co-
event 

makroevent 
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Bajó las escaleras (gatando) 

Han kravlede ned ad trappen   

 

Vi kan derfor bekræfte at der også i henhold til Talmys verb/satelitteframed definitioner er 

tale om to forskellige sprogtyper. For som sætningerne viser, er makroeventet i den spanske 

sætning udtrykt i verbet bajó mens det i den danske sætning udtrykkes i satelitten ned.  

 

2.5. Hypotaktisk spansk og parataktisk dansk 

 

I lyset af  ovennævnte leksikaliseringsprincipper kan framing event repræsenterer Guds 

skabte verden inden for katolicismen. Det er de rammer Gud stiller op for menneskets ageren. 

I de katolske samfund er der en større tendens til at bevæge sig ind eller ud af et sagforhold, 

op eller ned i hierarkiet, og i forhold til andre mennesker. Man er sat i en status inden for en 

kontekst af sociale relationer, som sætter den ramme inden for hvilken man agerer. Gennem 

tiderne har det været et udpræget katolsk overlevelsesprincip at stige i rang/status og at have 

de rette forbindelser (enchufes).  Man efterstræber derfor i højere grad et resultat, en 

forandring eller en indfrielse. I katolsk kontekst er det derfor sjældent at den subjektive 

handling udgør framing event da denne aldrig ville kunne danne rammen om sig selv. Med 

andre ord er der tradition for større fortolkning af de pragmatiske og retoriske relationer i 

tekst- og sætningssegmenter. Dette giver en hypotaktisk sprogstil, da man i fortolkningen gør 

brug af hypotakse, infinitte og nominaliserende strukturer. Inden for de lutherske samfund har 

man derimod flere verber der danner billeder på nethinden af ‟handlingens måde‟. Dette 

medfører at handlingssekvenser i germansk, og særlig i skandinavisk sprogbrug, ofte 

udformes i sideordnede – parataktiske bisætninger (Korzen 2005, 2008). 

 

I en kandidatafhandling om verber og sætningsstruktur i spansk og dansk sprogbrug, 

sammenligner Dorte Djernæs hyppigheden af substantiver og verber i spanske og danske 

tekster med det formål at af- eller bekræfte Korzens observationer om romansk hypotakse og 

germansk hypotakse. Hun har analyseret forskellige teksttyper, der hver især og tilsammen 

bærer præg af dansk endocentri og spansk exocentri: 
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Der er set en helt klar tendens til, at der i de danske tekster forekommer 

betydeligt flere verber og betydeligt flere finitte verber end i de spanske. 

Samtidig har analysen vist, at antallet af substantiver i forhold til antallet af 

verber i de spanske tekster er højere end i de danske tekster.24
 

 

2.6. Sammenfatning 

 

I foregående kapitel har jeg givet eksempler på exocentri i spansk og endocentri i dansk, samt 

deres affiniteter med den henholdsvis deduktive og induktive fortolkning. Substantivernes 

semantiske specificitet afhænger af om  disse kategoriseres i hyperonymer og ko-

hyperonymer. De danske taksonomikategoier følger det induktive resænnoment mens spansk 

klassificerer sine substantiver så de skiller sig ud fra hinanden ved at indeholde få 

fællessemantiske træk. De fremstår nærmere som selvstændige konceptdannelser, der nok 

hører inden for samme kategori, men uden at man demed induktivt analyserer entiteternes 

enkelte bestanddele. De er syntetisk konstrurede hvor de danske substantiver er analytisk 

konstuerede ved sammensætninger.  

 

Ved verballeksikalisering følger en tæt informationspakning af den semantiske 

mådekomponent ved verbal leksikalisering. Spansk har to serier af verber hvoraf de mest 

abstrakte og dermed overordnede og deduktive serie 1 verber, sætter rammen om deres 

eventuelle mådegerundium. Retningssatelitten repræsenterer derimod den overordnede 

kategori på dansk hvilket er i tråd med en induktiv tilgang der placerer den overordnede 

kategori efter den partikulære mådehandling. Fælles for både den verbale og substantiviske 

leksikalisering er dog at de indeholder visse fortolkningsmæssige relationer med den 

induktive og deduktive metode. 

 

Dette kapitel har overvejende gennemgået de leksikalske og semantiske aspekter ved spanske 

og dansk leksikalisering. Eftersom fortolkning har tætte realationer med den menneskelige 

kognition, vil jeg i det næste afsnit belyse disse aspekter nærmere i henhold til Sapir-Whorf-

hypotesen samt Kants kognitive model.  

 

                                                           
24

 Djernæs, Dorthe (August 2011) . Verber og sætningsstruktur i spansk og dansk sprogbrug. En analyse af 

verbers frekvens og informationskodning samt anvendelsen af deverbaliserede former og implikationerne heraf 

for sætningsstrukturen. Sted: E-KOM ved Aarhus Universitet. Vejleder: Anne Lise Laursen 
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3. Sproget som oplevelsesfilter 

 

Med inspiration fra Sapir-Whorf-hypotesen indtager jeg en relativistisk sprogteoretisk 

position der beskriver sproget som et oplevelsesfilter der har indflydelse på tænkningen. 

Whorf anser desuden de sproglige strukturer som et centralt lingvistisk felt for den sproglige 

indflydelse på tænkningen hvilket bidrager til en forenet position af komparative og 

evolutionsorienterede studier (Malt et al., 2010), en position der som bekendt udgør det 

teoretiske og metodologiske grundlag for denne afhandling. 

 

3.1. Sapir-Whorf-hypotesens relativiske tilgang 

 

Debatten omkring sprog og tænkning er traditionelt set blevet sat inden for enten en 

universalistisk eller en relativistisk ramme. Universalisterne mener at sprog er formet gennem 

universelle elementer inden for den menneskelige kognition. I henhold til denne 

indgangsvinkel danner sproget semantiske distinktioner, men variationerne påvirker ikke den 

menneskelige kognition. Relativisterne mener derimod at de semantiske distinktioner er 

bestemt af sproglige konventioner og at sproglige variationer påvirker kognitionen. Med 

andre ord er det i relativistisk optik, sproget der former tanken og ikke tænkningen der er 

determinerende for sproget, netop fordi vi ser de entiteter eller sagforhold som sproget 

benævner (Malt et al. 2010). Sapir og Whorf har en relativistisk tilgang i deres refleksioner 

over forholdet mellem sprog, tænkning og kultur.  I 1929 fremlagde de den såkaldte Sapir-

Whorf-hypotese, der fastslår at måden man tænker på er stærkt påvirket af ens modersmål. 

Hvorfor man aldrig kan opnå fuld tankemæssig forståelse mellem personer af forskellige 

modersmål.
25

 Det er en relativitet som ses i den måde vi vælger at organisere betydninger og 

koncepter på i de sproglige mønstre. Og som en følge af forskellen i leksikon hos for 

eksempel romanske og germanske typologier, er sætninger og tekster skruet sammen efter 

forskellige principper som i relativistisk perspektiv bidrager til vores kognition, tænkemåde 

og verdensopfattelse (Whorf 1956, Herslund 1994). Sproget agerer som et slags 

oplevelsesfilter som opsætter passende kategorier til brug for kodificeringen af oplevelsen 

(Malt et al. 2010): 

 

                                                           
25

 http://da.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorf-hypotesen 
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The world is presented in a kaleidoscope flux of impressions which has to be 

organized by our minds – and this means largely the linguistic systems in our 

minds […] We are parties to an agreement that holds throughout our speech 

community and is codified in the patterns of our language. 
26

 

 

Effekten af lingvistisk relativitet skal ikke nødvendigvis opfattes som en kedelig bivirkning af 

den sproglige udvikling. Der er snarere tale om en intenderede målsætning, da vi rekrutterer 

vores indre verdensanskuelse til en genspejling af den virkelighed der omgiver os. Det er 

særligt vigtigt at bemærke at de strukturelle mønstre i sprogene der understøtter denne 

udvikling er selve hensigten med den sproglige udvikling. Og denne hensigt har ligget latent i 

sproget fra den spæde begyndelse. Både som en forudsætning for udviklingsprocessen og som 

en central målsætning. Den diakrone udvikling bestemmes af enkeltpersonernes 

kommunikationsvalg over et longue durée, som afhænger af kognitivt baserede strukturer, 

egenskaber og processer der kan sættes i forbindelse med sproget. Endvidere bliver 

kommunikationsvalgene også påvirket indirekte af andre personers udtryksmidler. Det 

diakrone resultat afhænger derfor af mindst to typer af kognitive processer, de typologiske 

strukturer og den interpersonelle interaktion (Talmy 2000). Men selvom de typologiske 

struktureringer må udspringe fra den menneskelige kognitive organisation, er det ikke helt 

klart hvordan dette foregår. Det kan være en medfødt del af vores sprogsystem i vores 

kognition, en konsekvens af andre kognitive egenskaber eller andre ydre påvirkninger på 

vores kognition. Sidstnævnte forklaring er genstandsfeltet for min afhandling, der søger at 

belyse dette forhold ud fra foreliggende spanske og danske leksikaliseringsmønstre. 

 

3.2. Sprogspecifikke mønstre 

 

Et tværlingvistisk studie (Papafragou, Hulbert & Trueswell 2008) undersøgte effekten af 

sprogspecifik informationspakning inden for retning og måde hos græsktalende og 

engelsktalende.
27

  Græsk er et retningsorienterede sprog og engelsk er et måde-orienterende 

sprog. Deltagerne i studiet blev bedt om enten at memorere eller give en verbal beskrivelse af 

en handlingsbegivenhed. En analyse af deltagernes øjenbevægelser ved videoafspilning af 

handlingsbevægelsen, viste at de talende fra begge sprog fokuserede i lige høj grad på måde 

                                                           
26

 Lee Whorf (1956) Language, Thought, and Reality. New York: John Wiley & Sons, and The Technology 

Press of M.I.T. 
27

 Studiet er tilsvarende det spanske/engelske komparative studie udført af Pulverman og kollegaer. 
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og retning, men når de skulle lave en mundtlig beskrivelse af handlingen, fokuserede de med 

det samme på deres respektive handlingskomponenter som er indkodet i deres sprog.  Således 

fokuserede de græsktalende altså mere på de dele af handlingen der gav dem information om 

retningen, mens de engelsktalende var mere opmærksomme på de dele af begivenheden der 

gav dem information om måden. Deltagere som havde valgt at memorere handlingen viste 

ligeledes sprogspecifikke mønstre i deres øjenbevægelser når de skulle forklare begivenheden 

ud fra hukommelsen.  

 

Ovennævnte forsøg viser at når lingvistiske midler tages i brug ved udenadslære eller 

mundtlig beskrivelse, så træder kanalerne i den sproglige katalyse i karakter (Malt et Wolff 

2010). Det er nogle kanaler som er i tråd med Whorfs refleksioner om sproget som et 

oplevelsesfilter hvorigennem vi ikke alene opfatter, men også beretter om verdenen. Her 

træder det dialektiske forhold mellem sprog og tænkning tydeligt frem. Med sproget som 

medium flyttes vores fokus på forskellige entiteter i verdenen. Objekterne omkring os og 

deres indbyrdes relationer er blevet leksikaliseret i overensstemmelse med de forskellige indre 

verdensanskuelser (Weltansichten), styret af de skiftende behov og interesser igennem tiderne. 

Og selvom vi sanser nogenlunde det samme når vi stimuleres af visuelle indtryk, så tænker vi 

stadig på vores modersmål. Det vil sige at det sanselige grundlæggende har de samme former 

og farver hos alle, men de tanker vi gør os om de sansede entiteter kan variere i deres fokus 

grundet de forskellige modersmåls modificerende oplevelsesfiltre. 
 
 

 

Som gennemgået i ovenstående kan de forskellige sprogtypologier altså forklares som en 

variation i oplevelsesfiltre. Typologien afhænger nemlig af de grundlæggende 

leksikaliseringsforskelle som ifølge Humboldt og Whorf repræsenterer forskellige 

verdensopfattelser. For at belyse de kognitive aspekter ved et sprogs leksikalsiseringsmønster, 

inddrager jeg i det følgende Immanuel Kants kognitive model i min komparative analyse. 

 

3.3 Kants kognitive model 

 

Tilsvarende Talmys konceptstruktur for sætningens makroevent, har Hanne Korzen fra 

TYPOlex har lavet en model over den hierarkiske struktur på sætningsniveau. Modellen 

fremgår i artiklen Kantian Grammar Applied to French, Danish and English hvor Korzen 
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analyserer franske, engelske og danske sætningseksempler i henhold til Kants kognitive 

model: 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge Kant eksisterer der to kilder til den menneskelige viden: sansningen 

(Anschauungsformen) og forståelsen (Verstandsbegriffe). De er begge ligestillede medfødte 

egenskaber der er nødvendige for vores forståelse af omverdenen: 

 

Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.
28

  

 

Han advarer imidlertid mod at vi blander begreberne sammen da sansningen og forståelsen 

dækker forskellige kognitive kategorier ved den menneskelige opfattelse af sin omverden. 

Sansningen beskæftiger sig med de matematiske kategorier Der Quantität og Der Qualität, 

mens forståelsen behandler de dynamiske kategorier Der Modalität og Der Relation (bilag 

IV). Det fremgår af Kants opstillede kategorier at årsag tilhører den dynamiske kategori 

Relation, mens tid og rum hører under de matematiske kategorier (Korzen 2010). Der laves 

derfor en tilsvarende skelnen i sætningsopbygningen, som blandt andet kommer til sprogligt 

udtryk gennem Talmys inddeling af framing event og co-event. I spanske sætninger 

præsenteres temporale og rumlige omstændigheder oftest før de årsagsmæssige. 

Retningsindikerende verber som for eksempel entrar og subir står før den årsagsmæssige 

gerundium der leksikaliserer måde. Denne rækkefølge gør sig også gældende i forhold til 

tidsramme: 

                                                           
28

 Paa dansk: Tanker uden indhold er tomme, anskuelser uden begreber er blinde.  

Kant, Immanuel (1781). Ausgabe der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin 1900ff in Kritik der 

reinen Vernunft. S. 75.  
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Seguía llorando - Hun blev ved med at græde 

Acabo de comer - Jeg har lige spist 

Volvieron a trabajar - De genoptog / vendte tilbage til arbejdet 

 

Det er en sætningsstruktur der er i god overensstemmelse med Kants konklusion om at 

sansningen må udgøre den indledende del af vores tilegnelse af viden, eftersom de givne 

omstændigheder nødvendigvis må gå forud for den menneskelige tænkning: 

 

Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die 

erste ist, die Vorstellungen zu empfangen (die Rezeptivität der Eindrücke), die 

zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu 

erkennen.
29

  

 

Ifølge Kant forløber erkendelsen altså i en række stadier af følgende rækkefølge (Barrett et al. 

2008): 

 

 

                

Da serie 1 verber kommer før serie 2 verber, kan man ikke danne konstruktioner hvor disse 

optræder i omvendt rækkefølge, såsom: 

 

*Nado entrando en la cueva.   

*Salto subiendo la cerca.  

 

3.4.  Årsags- og virkningsrelationer 

                                                           
29

På dansk: Vores erkendelse udspringer af to  grundlæggende kilder i vores sind. Den første udgør  vores 

opfattelsesevne (vores modtagelighed over for indtrykket). Den anden er vores evne til gennem vores opfattelse 

at erkende  forskellige entiteter. Immanuel, Kant (1787). Kritik der reinen Vernunft. S. 43. 

• Jeg påvirkes af et fænomen, der eksisterer uafhængigt af mig 

• Min sanseevne træder i kraft 

• Perceptionen ordnes ud fra anskuelsesformerne tid og rum 

• Forstanden ordner sansningen ud fra årsags-virkningsreglen   
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I overensstemmelse med Kants sanseprincip er det ikke muligt at den rumlige eller temporale 

omstændighed placeres efter måden eftersom det kognitive skema infererer begreber om 

tid/rum før årsag. En sanselig tid/rum-leksikaliseret begivenhed kan ikke være årsagen til en 

måde-leksikaliseret handling. Derfor kommer serie 1 verber før serie 2 verber hvorimod en 

omvendt rækkefølge altid vil være mækelig. På dansk forholder det sig anderledes da 

satellitter som ind, ud, op, ned ikke leksikaliserer bevægelse, men kun retning fordi de ikke er 

verbalafledt. Danske retningssatellitter kan derfor godt placeres efter verbet da en agent 

snarere bevirker en retning frem for at være dens mådemæssige årsag: 

 

Jeg svømmede så det bevirkede at jeg kom ind i hulen.  

 

Virkningsrelationer forklarer hvordan men ikke hvorfor noget sker. Eksempler på direkte 

årsagsrelationer ville derimod være: 

 

Hace calor por que es verano - Det er varmt fordi det er sommer.       

El coche paró por que había la luz roja - Bilen standsede fordi der var rødt 

 

Det er selvfølgelig en hårfin grænse, for man kan også argumentere for at sommeren bevirker 

varmen eller at det røde lyskryds bevirker at bilen standsede. Det er vanskeligt at sætte en fast 

definition på forholdet, da det afhænger af hvilken vinkel man anskuer det fra, altså om man 

kigger på det med induktive eller deduktive øjne. Induktive fortolkere har en tendens til at 

tænke i virkningsrelationer mens deduktive fortolkere har en tendens til at tænke i 

årsagsrelationer. Som jeg nævnte i kapitlets indledning, fokuserer induktive fortolkere på de 

konkrete enkelttilfælde der induceres i et mere overordnet og abstrakt forhold. Denne 

anskuelse er i god tråd med at man i virkningsrelationer forestiller sig en animeret agent der 

går ind og påvirker sin omverden.    

 

Det kan altså konstateres at det syntaktisk-semantiske forhold i den spanske sætningsstruktur i 

overvejende grad følger Kants kognitive præmisser om at tid/rum sanses før årsagen forstås. 

Den sproglige kronologi finder vi derimod ikke i den danske sætning, da tid/rum er 

leksikaliseret i satellitter. Denne forskel er forsøgt tydeliggjort i nedenstående skema:  
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Dog fælles for den spanske gerundium og den danske satellit, er at de begge har adverbiel 

funktion i sætningen. Derfor placeres disse perifert i sætningen. Eftersom spansk 

leksikaliserer tid/rum i et verbum på linje med alle andre verber, opsættes der et slags 

konkurrenceforhold mellem de før nævnte serie 1 og serie 2 verber. Derfor laver man på 

spansk en gerundium som i dansk sprogbrug svarer til lang tillægsform (gående, syngende). 

Det er altså en form der lægger sig til verbet i framing event. Denne konkurrence eksisterer 

imidlertid ikke på dansk, da man ikke har to serier af verber til at udtrykke måde eller retning, 

men derimod et mådeverbum og en tid/rum-leksikaliseret satellit der tilsammen danner et 

komplekst prædikat eller verbum.  Kants analyse er en markant subjektivisme, da han fastslår 

at den orden vi finder i verden er menneskets egne kognitive konstruktioner. Med andre ord er 

vores perception af omverden begrænset af menneskets muligheder for erkendelse. Nok er 

den subjektiv, men den er samtidig også objektiv i og med at alle mennesker besidder denne 

erkendelse (Barrett et al. 2008) 

 

3.5. Sammenfatning 

 

Det tværlingvistiske studie af de retnings- og mådeorienterede sprog understøtter Whorfs 

hypotese om sproget som oplevelsesfilter. Det dialektiske billede tegnes op hvor behov og 

interesser leksikaliserer, mens sproget vinkler tænkningen til et fokus på retning eller måde. 

Sat på spidsen, så sanser vi det samme, men tænker forskellige tanker om det vi sanser i kraft 

af sprogenes forskellighed. Derfor leksikaliserer vi også forskelligt på spansk og dansk. Kant 

analyserer de kognitive relationer som en forudgående sansning af tid og rum efterfulgt af en 

forståelse af årsagsvirkningsrelationer. Derfor står de spanske serie 1 verber oftest som 

framing event i sætningen, mens gerundium udtrykker den mådemæssige årsag. Dansk har 

midlertid ikke et konkurrenceforhold mellem to serier af verber, men et mådeverbum + en 

satellit hvilket giver danske sætninger med bevægelsesverber karakter af virkningsrelationer. 

Konceptstruktur for 
makroevent 

Spansk 

Dansk 

Framing event  

Tid / rum 

verbum 

måde/ årsag 

verbum 

Co-event 

måde / årsag 

gerundium 

tid /rum 

satellit 
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Vi ser derfor også sprog-tanke dialektikken i det spanske deduktive fokus på årsagsrelationer, 

og omvendt det induktive fokus på sætningens virkningsrelationer.   

 

Efter min komparative analyse kan jeg konkludere at der eksisterer en række kognitive 

relationer mellem det spanske leksikaliseringsmønster og den deduktive metode samt den 

danske leksikalisering og den induktive metode. Jeg vil nu undersøge hvilke idehistoriske 

strømninger der har haft indflydelse på udbredelsen af induktion og deduktion inden for 

henholdsvis lutherdommen og katolicismen.  
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4. Subjektiviteten udfordrer den kristne enhedskultur  

 

I de foregående kapitler har jeg gennemgået relevante leksikalske og kognitive elementer ved 

spansk og dansk exo- og endocentri, analyseret i deduktivt og induktivt perspektiv. Jeg vil i 

det følgende redegøre for den idehistoriske baggrund for udviklingen af induktion og 

deduktion inden for henholdsvis katolicismen og lutherdommen. Jeg indleder med en kort 

indføring i den spanske og danske bibelhistorie, og jeg redegør for den katolske kult- og 

sakramentekirke og de lutherske forrkyndelseskirker. Herefter inddrager jeg 

Universaliestridens nominalistiske og realistiske sprogopfattelse og hvordan disse 

modstridende filosofiske retninger kan relateres til den katolske og lutherske 

verdensopfattelse. Jeg redegør endvidere for den europæiske middelalderkirkes 

paradigmeskifte hvor den fremvoksende renæssancehumnaisme sætter mennesket i centrum.  

 

4.1. Romanske og germanske bibler 

 

Bogkulturens opblomstring var en vigtig baggrund for udbredelsen af latin især blandt kirkens 

folk og de gejstlige. Den klassiske bogrulle blev afløst af en codex som er den bogform vi 

kender i dag. Codex-formen vandt frem i samme periode hvor kristendommen konsolideredes 

som religion i Romerriget. Ligesom Gutenbergs opfindelse af trykketeknikken i 1450 havde 

stor betydning for Luthers udbredelse af det reformatoriske budskab (Lindhardt 1998). Jeg ser 

derfor de germanske og romanske bibelversioner som centrale katalysatorer for den sproglige 

udvikling i Spanien og Danmark.  

 

4.2. Spansk bibelhistorie 

 

En komplet og pålidelig oversættelse af biblen kom i begyndelsen af 400-tallet med Versio 

Vulgata oversat af Hieronymus fra år 382-405 på foranledning af Pave Damasus. Det er den 

Bibel der har været anvendt lige siden sen-antikken i den romersk-katolske kirke (Janson 

2003). I det 13. århundrede blev Vulgata revideret af teologer ved universitetet i Paris, og det 

er den udgave der ligger til grund for Gutenbergs første trykte bibel i 1456.
30

 En 

gennemgribende udbredelse af katholicismen i Spanien havde sit udspring i 1474 da Isabel af 

                                                           
30

 http://da.wikipedia.org/wiki/Vulgata 



37 Spansk exocentri og dansk endocentri  
- Belyst gennem katolsk deduktion og luthersk induktion  

 

Kastillien og Fernando af Aragonien danner en personalunion hvor Inkvisitionen spillede en 

betydelig rolle for sammenhængskraften. Isabel og Fernando blev af Pave Alexander betitlet 

Det Katolske Kongepar grundet deres kristne korstog mod jøder og muslimer under La 

Reconquista, som sluttede med Granadas fald i 1492 (Barrett et al. 2008). Samme år skriver 

Antonio De Nebrija den første grammatikbog over det spanske sprog, Gramática de la lengua 

castellana.
31

 

 

Ironisk nok var det en tilhænger af den protestantiske reformation, Casiodoro de Reina (1520-

1594), der oversatte den mest udbredte spanske Bibel, den såkaldte Biblia del Oso. Den 

katolske Inkvisition inkluderede midlertid Reinas bibeloversættelse til deres indeks over 

forbudte bøger (Index Librorum Prohibitorum), og Reina blev af Inkvisitionen erklæret for 

kætter-leder hvorefter han drog i eksil i Frankfurt i 1564. Cipriano de Valera reviderede 

Reinas bibeloversættelse og i 1569 blev den første udgave trykt i Basel i Schweiz. Den blev 

revideret og genoptrykt i Amsterdam Holland i 1602, og i dag er denne version den mest 

udbredte spanske bibel (Wenneker 1994). Under den romersk-katolske kirke har Vulgata 

siden 1546 været anerkendt som den officielle bibeltekst.
32

 

 

4.3. Tysk og dansk bibelhistorie 

 

I 1521 påbegyndte Luther sin oversættelse af Det Nye Testamente (NT) til tysk med 

inspiration i Erasmus af Rotterdams
33

 græske udgave af NT. Ti år senere udkom den samlede 

udgave under titlen Det Ny Testamente på Tysk. Wittenberg. De følgende år oversatte han Det 

Gamle Testamente fra hebraisk til tysk (Heltoft et al. 2006). Luthers Bibel blev modtaget med 

stor begejstring af den tyske befolkning, og mange bestræbte sig på at lære den udenad 

(Pontoppidan 1902):  

 

Der var adskillige ældre folk der tog fat på abc‟en og lærte sig at læse for 

biblens skyld. Biblen i folkets hånd skulle blive den åndelige autoritet, der 

skulle træde i stedet for den tyranniske romerske autoritet.
34
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 Wikipedia/Antonio d nibrija 
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 http://da.wikipedia.org/wiki/Vulgata 
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 Erasmus af Rotterdam (1466-1536) var reformkatolik, og udarbejdede den første trykte udgave af Det Nye 

Testamente på originalsproget græsk (1516) (Barret et al. 2008) 
34

 Pontoppidan, Morten (1902), Morten Luther. S. 98-99. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_de_la_lengua_castellana
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Den sproglige udvikling i Danmark i 1500-1600-tallet ligger meget tæt op ad den tyske 

eftersom meget blev importeret råt fra Sachsen i 1530erne. Blandt de lutherske præster 

bevidnes der om en skriftnær udtale fra omkring år 1650, og det er sandsynligt at danskerne 

også importerede læseudtalen i praksis, såvel som ideen om at skriften var overordnet talen, 

men skulle formidles gennem det talte ord.
35

 Den danske reformator hed Hans Tausen (1494-

1561) og den danske Reformation startede i Viborg, hvor lutheranerne overtog en række 

katolske kirker og startede eget trykkeri. Den spredte sig hurtigt til andre byer og 

gennemførtes efter Grevens fejde i august 1536. I 1550 blev Luthers Bibel oversat til dansk i 

Christian III’s Bibel (Heltoft et al., 2006). I fortalen hertil gentager Christian Pedersen en 

tolkningsvejledning som Kejser Augustin
36

 1100 år tidligere havde givet sine senantikke 

læsere. Dette hænger sammen med at de danske læsere så sig stillet over for 

forståelsesvanskeligheder der var beslægtede med dem læsere i antikken stod over for, da de 

efter Bibelens oversættelse til dansk første gang skulle forstå bibelteksterne ved deres egen 

læsning (A. Nielsen 2009). Ifølge religionshistorikeren Lars Kruse-Blinkenberg er Biblen i et 

land som Danmark den vigtigste bog i nationallitteraturen. Ingen anden bog er blevet 

revideret og genoptrykt så mange gange som Biblen. Derfor er de mange forskellige 

bibeloversættelser vigtige kilder til det danske sprogs historie. Lars Kruse-Blinkenberg har i 

en afhandling om dansk bibelsprog belyst hvordan Christian den VIs Bibel (1740) har haft 

stor indflydelse på den ordbehandling som man finder i Ordbog over det danske sprog.
37

 

Indtil 1802 har der ligeledes været trykt hus- og rejsebibler der bygger på udgaven fra 1699, 

som går tilbage til Christian IVs Bibel (1632-33). Denne var igen en revision af Frederik IIs 

Bibel (1589) som var en revideret udgave fra Christian IIIs Bibel (1550), og som er den Bibel 

der hviler på Luthers tyske oversættelse. Men alle nævnte bibler tilsammen (1550, 1589 og 

1632-33), samt hus- og rejsebiblerne, kan kaldes for Den Danske Luther Bibel (Kruse-

Blinkenberg 1978).  

 

4.4. De katolske sakramenter og Luthers forkyndelseskirker 
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 Pedersen, Inge Lise: ”Førte reformationen også til en reformation af talesproget?” in 

Farø, Ken (et al.) (2009): Sprogvidenskab i glimt – 70 tekster om sprog i teori og praksis.  
36

 Augustin var oprindeligt retorik professor i Milano og senere biskop i Nordafrika skrev i 426 en lille bog med 

titlen Om den kristne taler. Her forsvarer han brugen af verdslig retorik i den kristne forkyndelse, idet han 

hævder at det er Guds gave til mennesker (Lindhardt 2010). 
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 Historisk ordbog der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950. http://ordnet.dk/ods/ 
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Som det fremgår af de tyske og danske bibelversioner, har disse gennemgået en del 

oversættelser og revisioner gennem tiderne. Inden for den romersk-katolske kirke har man 

derimod forsøgt at begrænse de bibelske revisioner, ligesom det latinske messesprog er blevet 

håndhævet for at fastholde Gudstjenestens enhed over hele jorden. For ingen skal indføre 

forandringer ved en fri oversættelse af messen. Indtil Det Andet Vatikan Koncil i 1960erne, 

skulle de katolske præster have tilladelse fra deres biskop for at forrette messen på latin. En 

liturgi der blev fastlagt ved Trento Koncilet i midten af 1500-tallet. I juli 2007 gav Pave 

Benedikt midlertid de katolske præster lov til at holde messe efter de ritualer der var 

gældende før Det andet Vatikan Koncil. Dette med den begrundelse at den katolske kirke også 

har sin mangfoldighed.
38

 

 

For at undgå en total fremmedgørelse af Gudsforholdet, kan katolikker til gengæld komme i 

kontakt med Gud gennem symbolske nådeshandlinger via sakramenterne. I katolicismen taler 

Gud altså til menneskene gennem sakramenter, han møder dem i kirken i kraft af det 

etablerede symbol og billedsprog. For eksempel ligger der en stærk symbolværdi i vandet der 

tvætter, brød og vin der nærer, eller olie der læger og salver. På samme måde er røgelse et 

symbol på de troendes bønner der stiger op til Gud. Sakramenter har ligeledes en oplærende 

funktion der beskriver nådens art, væsen og betydning. Men som en ekstra kontaktflade til 

Gud, er der i katolicismen en udpræget alterdyrkelse med helgenbilleder.
39

 Blandt lutheranere 

opfattedes sakramenterne derimod som en forkyndelse, det vil sige et ord der kun virker hvis 

det modtages i tro. Ifølge Grundtvig er den bibelske skrift strengt taget blot døde bogstaver, 

mens sakramenteordene er Guds levende ord hvori kristus er til stede for menigheden. I 

spørgsmålet om frelse har man derfor heller ikke brug for helgendyrkelsen, da Luther mente 

at kun kunne bede til Gud gennem Kristus, Guds menneskelige side (Barrett et al. 2008). 

Mange lutheranere hævder endda at det guddommelige aldrig kan fanges ind i menneskelige 

former og formler da det ville være anmassende og ufromt at give dækkende og almengyldige 

betegnelser for Guds skaberværk Holm 1950). Hvor de katolske kirker dyrker nåden i form af 

sakramenter, forkynder de lutherske kirker derimod tilgivelsens ord. De er forkyndelseskirker 

hvor den romersk-katolske kirke er en sakramente- og kultkirke (Lund et al. 1968). 

 

4.5. Universaliestriden 
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 I Danmark har vi ganske vist helgener som St. Ansgar, Hellig Knud Konge, St. Knud Lavard, Hellig Abbed 

Vilhelm, Den Store Sta. Birgitte af Vadstena (N. Hansen 1917).  Disse har dog aldrig været til genstand for 

udpræget helgendyrkelse blandt den danske befolkning.   
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I den tidlige middelalder opstod der modstridende filosofiske strømninger under 

Universaliestriden hvor datidens skolastikere diskuterede om de såkaldte universaler eller 

almenbegreberne kommer før eller efter det partikulære (enkeltenhederne).
40

 Med andre ord 

om det var den deduktive eller induktive metode der var den rigtige måde at fortolke verdenen 

på. Ideen om universaler bliver første gang introduceret i Platons ideverden hvor ideerne er 

åndelige realiteter der eksisterer uden for menneskets bevidsthed. Ifølge Platon eksisterer 

universaler eller ideerne uafhængigt af de faktiske enkeltenheder i verden, men har funktion 

som en slags prototype eller eksemplar på disse enkeltenheder. Platons ideer er derfor ikke det 

samme som et almenbegreb, da disse betegner et bevidsthedsindhold hos mennesket og derfor 

ikke er uafhængig, men kan nærmere beskrives som indbegrebet af en ting (Barrett et al. 

2008). Aristoteles var dog ikke helt enig i denne antagelse da han anså det universelle som 

noget der eksisterede i enkeltenhederne i form af ‟tingenes essens‟. Hvor Platon forklarede 

enkeltenheder som forvrængede afspejlinger af en universel idé, beskrev Aristoteles dem som 

materie der smelter sammen med dets form (eidos) der svarer til Platons idé. Forskellen er at 

formen eller ideen ikke har nogen selvstændig eksistens, da den er indeholdt stoffet som 

formende kraft (Barrett et al. 2008). Han argumenterede dermed for at mennesker også har 

guddommelige former indeholdt i deres intellekt. Det er derfor vores pligt at studere verden 

for at opnå indsigt i den guddommelige logik (logos). Dette kan for eksempel gøres ved at 

identificere egenskaber eller træk ved den samme art, og derved erkende fællestrækkene 

mellem de enkelte medlemmer inden for arten. For eksempel har et egetræ mange fællesstræk 

med tidligere generationer af egetræer hvilket gør iagttageren i stand til at erkende egetræers 

‟egelighed‟. Aristoteles tilfører hermed et induktivt aspekt til den deduktive 

fortolkningsmetode
41

, da hans metode indebærer et studie af de enkelte fænomener for at opnå 

indsigt i den universelle idé. Platon derimod tager udgangspunkt i de universelle former ud fra 

hvilke der opstår partikulære imitationer. For Aristoteles udgør formen stadig en ubetinget 

basis for et objekts fænomen, men formen er altså iboende de enkeltstående substanser. Den 

aristoteliske metode er derfor både induktiv og deduktiv, hvorimod Platons udelukkende er 

deduktiv (Jori 2003).  

 

Betegnelsen universal stammer fra den engelske oversættelse af Aristoteles‟ betegnelse 

katholou der opstod netop med hensigt på at diskutere problematikken omkring universalerne 
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(Peters 1967). Katholou er en sammentrækning af den græske sætning kata holou som betyder 

på det hele.
42

 Bemærkelsesværdigt nok er det den samme græske afstamning som ordene 

katolsk og katolicisme stammer fra. Det er ikke et tilfælde at der er visse ligheder mellem det 

katolske verdensbillede og den deduktive metode.  Derfor opstod der også kontroverser i 

forbindelse med anvendelsen af Aristoteles‟ induktive aspekter, som da Ærkebiskoppen i 

Paris i 1277 fordømte en række aristoteliske læresætninger for at være i strid med teologiske 

grundpræmisser. Guds suveræne forhold til sit skaberværk måtte fastholdes (Barrett et al. 

2008). Aristoteles‟ realisme får imidlertid en renæssance i det 13. århundrede hvor Thomas 

Aquinas med sine værker Summa contra Gentiles og Summa Theologiae forsøger at forene 

Aristoteles‟ filosofi med den katolske tro: 

 

Når en ting bliver benævnt efter hvad der er fælles for den og mange andre, 

siger man at en sådan benævnelse, et sådant navn betegner et universale, thi 

dette navn betegner hvad der er en fælles natur eller disposition for mange.
43

 

 

Aquinas anses af mange som grundlæggeren af den katolske kirkes godkendte filosofi hvor 

der skelnes mellem den naturlige og den åbenbarede teologi. Den naturlige teologi hører 

inden for fornuftens sanseerfaringer og repræsenterer Aristoteles‟ induktive tilgang. Den 

åbenbarede teologi tilhører troens og evangeliernes domæne som viderefører den deduktive 

metode.
44

  

 

4.6. Den induktive metode bryder med universalerne 

 

Selvom Universaliestriden i bund og grund drejede sig om Gud, fremhævede mange 

skolastikere de sproglige aspekter repræsenteret ved den henholdsvis nominalistiske og 

realistiske sprogopfattelse. Ifølge realisterne blev almenbegreberne anskuet som en realitet, 

der ligger hinsides den fysiske verden. Det var således en favorabel filosofi for den katolske 

kirkes autoritetstro og hierarkiske struktur. Inden for katolicismen blev almenbegreberne 

derfor fastholdt som kilden til den øverste orden og enhed samt de enkelte genstandes 
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 Harvard's Archimedes Project online version of Liddell & Scott's A Greek-English Lexicon. 
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Fra tysk: Wenn ein Ding von dem her benannt wird, was ihm und vielen gemeinsam ist, dann sagt man, dass 
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identificerbarhed.
45

 Den realistiske opfattelse tilgodeså jo netop de teologiske dogmer om 

Gud, himlen, efterliv, osv. som almengyldige realiteter. Den realistiske tilgang blev første 

gang modargumenteret af den nominalistiske sprogopfattelse af den franske nominalist 

Roscelinus.
46

 Han gjorde op med ordenes almengyldighed ved at degradere dem til intet andet 

end et ‟pust med stemmen‟ (flatus vocis) som kun kan ophøjes til rent fysiske begivenheder. 

Senere gjorde William af Ockham
47

 sig til talsmand for den nominalistiske teori. Han indførte 

et vandskel mellem Guds væsen og den skabte verden samt menneskenes forestillinger om 

Gud. Med andre ord måtte tro og viden skilles ad, hvormed sekularismen så småt begyndte at 

spire frem. Ifølge Ockham kan Gud kun tros, men aldrig erfares eller forstås. Mennesket kan 

derfor aldrig nå Gud via den ydre verden eller gennem sine begrebslige forestillinger om Gud. 

Derfor begrænser menneskets viden sig udelukkende til de erfaringer eller den empiri man 

opnår gennem sanselig erkendelse (Weber 1995).  

 

At tro på universalernes almengyldighed er en form for metafysisk realisme, som fremsætter 

at den universelle essens er virkelig selvom vi ikke kan se dem rent fysisk. Når et barn for 

eksempel lærer forskellige mennesker at kende, begynder han eller hun rent kognitivt at danne 

konceptet menneskelighed eller humanisme. Realisten ville sige at barnet har opdaget 

usynlige fællestræk blandt de enkelte mennesker, mens en nominalist som Ockham ville 

insistere på at barnet blot har opfattet sammenlignelige træk som passer ind under ét og 

samme koncept. Det er en opfattelse der er i tråd med den førnævnte induktive metode, som i 

det 11. og 12. århundrede vandt indpas i Danmark, særligt efter Peter Abelards
48

 værk Sic et 

non
49

, hvor man slutter et bestemt sagforhold på grundlag af en række menneskelige 

observationer. Men nominalistiske overvejelser var allerede begyndt at spire frem i det 4. 

århundrede hvor Kejser Augustin introducerede den såkaldte ‟etikette-sprogopfattelse‟ 

(Lindhardt 2006). Et nutidigt eksempel på hvordan en spiritualistisk tankegang ofte afføder en 

nominalistisk sprogopfattelse, ses blandt andet hos Testrup Pedersen og R. Prenter som 

skriver:  

[...] betingelsen for at man forstår ordene, er at man har ånden.
 50
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle 
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 (ca. 1050 – ca. 1121) Fransk nominalistisk filosof og teolog. 
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 (1285-1347) Engelsk franciskanermunk og skolastisk filosof.  
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 (1079-1142) Fransk filosof, teolog, musiker og poet. http://da.wikipedia.org/wiki/Peter_Abelard 
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 I værket sammenholder Abélard modstridende citater fra kirkefædre der udtaler sig om en række traditionelle 

aspeketer ve den kristne teologi. http://www.iep.utm.edu/ockham/, http://en.wikipedia.org/wiki/Sic_et_Non 
50

 Lindhardt, Jan(1983). Martin Luther – erkendelse og formidling i renæssancen. Borgen. S. 140 
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Man skal altså have en cognito rerum (viden om tingene) før man kan opnå cognito verborum 

(viden om udtrykkene) (Lindhardt 1983). Hvis vores tro eller overbevisning kommer før 

vores viden og erkendelse, bør religionen spille en stor rolle for udviklingen af sproget. Især 

hvis man medtager at den menneskelige kognition til dels bygger på vores forudfattelser om 

tingene. Ved induktiv fortolkning kan det for eksempel konkluderes at de enkelte hunde 

eksisterer, men ordet hund dækker ikke over nogen egentlig realitet. Det er blot en betegnelse 

for de faktiske hunde man ser omkring sig (Lund et al., 1968). Og når man kun kan slutte ud 

fra menneskets empiriske data, mister ordene deres status som almenbegreber af den højeste 

sandhed. De bliver reduceret til navne der repræsenterer virkeligheden, heraf betegnelsen 

nominalisme.
51

 

 

I samme øjeblik man erklærer almenbegreberne for blotte navne, bliver treenigheden, original 

synd, eukaristien og transsubstantiationslæren komplet meningsløs. Alle disse kirkelige 

dogmer forudsætter jo netop universalernes substantielle realitet.
52

 Derfor var den 

nominalistiske opfattelse ganske uantagelig for den romersk-katolske kirke. Og det skulle da 

også vise sig at disse tanker senere skulle bryde med den kristne enhedskultur: 

 

Man kan godt sige at den nominalistiske forståelse repræsenterer den 

filosofiske udformning af den frembrydende individualitetstanke. Det reale i 

livet er ikke abstrakte størrelser men alene de konkrete individuelle 

enkeltting.
53

  

 

For eksempel argumenterede Roscelinus for at Gud kun var et navn, og at guddommeligheden 

skulle findes i de tre individuelle eksistenser Faderen, Sønnen og Helligånden. For denne 

udtalelse blev han i 1092 dømt som teist af den katolske kirke. 

 

4.7. Renæssancen sætter mennekset i centrum 

 

Nominalismen inspirerede mange reformationsteologer, heriblandt Martin Luther der tidligt i 

sin uddannelse blev undervist af nominalistiske professorer i Erfurt.
54

 Tilgangen var ham 

bevendt i hans opgør med det katolske hierarki. For hvis almenbegreber er virkelige, har de 
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 Lund, Erik, Pihl, Mogens og Sløk Johannes (1968). De Europæiske ideers historie. S. 168-169. 
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naturligvis meget større autoritet end hvis de afhænger af den enkeltes fortolkning af disse. 

Luther bevæger sig i det hele taget væk fra den herskende middelalderskolastik som han 

mente bar en stor del af skylden for teologiens fordærvelse.
55

 Han hævdede blandt andet at 

‟Aristoteles‟ hedenske etik‟ er nådens værste fjende, og han fastslår at hvor man før havde 

sagt at ingen blev teolog uden Aristoteles, så var sandheden nu den at ingen bliver teolog som 

ikke bliver det uden Aristoteles (Koch 1977). Den reformatoriske tanke voksede dog ikke ud 

af ingenting, den hvilede på datidens tyske prinseregioners identitetsmæssige og territorielle 

interesser som blev imødeset med princippet Cuius regio, eius religio
56

 hvilket blev fastslået 

ved freden i Augsburg (1555) og den Westfalske fred (1648).  – Dette satte for alvor vind i 

sejlene for udbredelsen af det reformatoriske budskab.  

 

Efterfølgende skete der med humanismens udvikling i den tidlige middelalder, et 

videnskabeligt paradigmeskift som knæsætter en ny grundopfattelse af hvordan verden 

hænger sammen. Ved et paradigmeskifte revideres det filter hvorigennem verden opleves og 

forstås. Afskeden med et paradigme til fordel for et nyt møder derfor ofte modstand, og 

modstridende strømninger opstår som da renæssancehumanismen sætter mennesket i 

universets centrum, hvor den middelalderlige optik havde opfattet mennesket som en lille og 

udsat brik i det store skaberværk. I forlængelse af oplysningstidens deisme og anti-

klerikalisme opstod den henholdsvis religiøse og sekulære humanisme. Den religiøse 

humanisme integrerer moralfilosofi med religiøse ritualer og overbevisninger, som er 

centreret omkring de menneskelige behov, interesser og evner. Den sekulære humanisme 

forkaster derimod religiøse dogmer som en basis for moral og beslutningstagen og vægter 

fornuft, etik og retfærdighed.
57

 Historisk set knytter humanismen sig til hellenismen såvel 

som til kristendommen. Luther var desuden fortaler for en sekulær humanisme, som især 

kommer til udtryk i hans toregimentelære
58

. Men renæssancehumanisten har et øget fokus på 

den menneskelige værdighed og individualitet. Verden forstås og formgives ud fra individets 

perspektiv, gennem matematik, metode og menneskelig fornuft (Barrett et al. 2008).  
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 Luther gik især løs på Aristoteles i teserne Om menneskets evner og vilje uden nåden (1516) og Disputats mod 

den skolastiske teologi (1517). 
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 Den, hvem landet tilhører, hans religion skal være den.  
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4.8. Sammenfatning 

 

I foregående kapitel har jeg identificeret en række idehistoriske strømninger der har haft 

indflydelse på udviklingen af spansk og dansk leksikalisering. Det diakrone tilbageblik starter 

ved Platons filosofi om de universelle ideer som udgør fundamentet for den deduktive 

metode. Senere tilfører Aristoteles et induktivt aspekt til den deduktive fortolkning, hvilket 

giver anledning til filosofiske kontroverser blandt middelalderens skolastikere under 

Universaliestriden. På samme tid introduceres den nominalistiske sprogtilgang som afviser 

opfattelsen af ordenes almengyldighed blandt de realistiske filosoffer. Det nominalistiske 

modargument består i at vi kun kan tilegne os viden gennem det vi er stand til at erfare, og da 

Gud ikke kan erfares eller forstås, degraderes ordenes almengyldighed til blotte navne. Men at 

reducere Gud til et navn fremstod blasfemisk blandt katolikker og realister som holdt fast i 

deres principper om universalitet og ordenes almengyldighed. Og det var selvom Aquinas 

prøvede at forene katolicismen med Aristoteles‟ læresætninger ved at skelne mellem den 

åbenbarede og den naturlige teologi. Nominalisternes skepsis over for fastsatte og definitive 

begreber udvikler sig til en tilsvarende skepsis over for autoriteter inden for den romersk-

katolske kirke, som kom til udtryk gennem en fremvoksende anti-kleralisme.  

Som nævnt i introduktionen, så er de forskellige behov og interesser inden for en given kultur 

en central betydningsfaktor for det respektive sprogs leksikaliseringsmønstre (Slobin 1996). I 

en sådan optik kan der spores en vis affinitet mellem nominalisternes skepsis over for ordenes 

iboende almengyldighed og Luthers opgør med den romersk-katolske kirkes postulerede 

monopol på den højeste og eneste sandhed. Et forhold som igen skal ses i lyset af sprogets 

tætte relation med datidens teologiske overvejelser. Ligesom den nominalisitiske 

sprogopfattelse bryder med realismens fastholdelse af almenbegrebets ukuelighed, gør den 

lutherske reformationstanke op med det Middelalderkirkens hierarkiske helhedsbillede. 

  

Jeg vil i afhandlingens sidste kapitel konkretisere de sprogligt-religiøse affiniteter med 

verseksempler hentet fra danske, tyske og spanske bibeltekster. De tjener som empiriske 

illustrationer af både de exocentriske træk ved de spanske sætninger som endocentriske træk 

ved danske sætninger. Ydermere, eftersom de alle er taget fra bibelske tekster, repræsenterer 

de hver deres religiøse ophav som er præget af en fortolkningsmæssig dominans af 

henholdsvis deduktion og induktion.    
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5. Sprogligt-religiøse affiniteter, sætningseksempler 

 

I dette kapitel eksemplificerer jeg hvordan den katolske skriftautoritet bliver udfordret af den 

lutherske forkyndelse. Jeg analyserer endvidere det lutherske og katolske Gudsforhold i 

induktivt og deduktivt perspektiv. Jeg eksemplificerer løbende med sammenholdelser af 

danske og spanske sætninger fra den danske Bibel, Luthers Bibel og den spanske Vulgata.  

 

5.1. Undergoer, stimulus og experiencer  

 

Som nævnt i foregående kapitel har luthersommen et vist renæssancehumanistisk præg som 

blandt andet kommer til udtryk via det individuelle Gudsforhold. Rent sprogligt medfører 

denne tilgang en større grad af subjektivitet end inden for det katolske verdensbillede. 

Jævnfør det danske udtryk:  

 

Han kan ikke se skoven for bare træer   

 

Her er mennesket centralt placeret eftersom sætningen har han som subjekt.  

 

Men i det spanske udtryk erstatter los árboles (træerne) derimod han på subjektets plads, som 

i stedet får funktion som indirekte objekt (le): 

  

Los árboles no le dejan ver el bosque 

 

Talmy forklarer denne forskel via begrebet undergoer som kan sidestilles med en slags 

forfatter som ikke havde tiltænkt den opståede begivenhed. Men på samme tid har undergoer 

af egen fri vilje taget del i en begivenhed eller nogle handlinger der har udløst den opståede 

begivenhed. Begivenheden opfattes som noget der er opstået uafhængigt af undergoer der 

imidlertid påvirker hans subjektive tilstand på en uønsket måde: 

 

Jeg brækkede min arm – Se me quebró el brazo. (Min arm brækkede sig på mig) 

Jeg mistede kuglepennen – Se me perdió el boligrafo (Kuglepennen blev væk fra mig) 
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Spansk udtrykker undergoers situation i en skrå konstituent som et indirekte objekt (me), 

hvorimod dansk tillader undergoer som subjekt (Talmy 2000). I det hele taget har spansk flere 

konstellationer med subjekt som indirekte objekt, hvilket bevidner om en generel opfattelse af 

mennesket som underlagt en højere magt. Jævnfør følgende spanske affektverber: 

 

Me interesa - me gusta - me asusta - me preocupa - me entera - me molesta 

 

Disse verber involverer hvad Talmy kalder for stimulus og experiencer. I danske sætninger 

står experiencer oftest som subjekt, mens de i spanske sætninger ofte har stimulus som 

subjekt: 

 

Jeg kan lide blomster (experiencer som subjekt) – Me gustan las flores (stimulus som subjekt) 

 

Med stimulus som subjekt påvirker et eksternt objekt eller begivenhed (stimulus) på 

experiencer, hvilket resulterer i en bestemt mental handling. Omvendt med experiencer som 

subjekt opstår den mentale event selvstændigt og peger denne ud mod et bestemt udvalgt 

objekt (Talmy 2000). Igen skinner det induktive og deduktive mønster gennem 

leksikaliseringen. Inden for katolicsimen hersker der en forestilling om en overordnet 

guddommelig kraft som repræsenterer den stimulus der påvirker mennesket uanset om det er 

ønsket eller ej, hvorimod man som experiencer som subjekt tager udgangspunkt i jeg‟et og det 

enkelte tilfælde, og videre i luthersk perspektiv i det individuelle Gudsforhold. Den 

udprægede leksikalisering af stimulus som subjekt inden for spansk sprogbrug, samt begrebet 

om undergoer-situationer, peger på at der herskede en overvejende religiøs humanisme i 

Spanien under middelalderen og op gennem oplysningstiden. Den danske leksikalisering af 

experiencer som subjekt bevidner derimod om et renæssancehumanistisk og sekulært fokus.  

 

5.2. Næstekærligheden og spanierens holistiske jeg 

 

Det personlige Gudsforhold bryder med middelalderkirkens teologiske forestilling om 

afladshandlen, som i 1517 manifesteres i Luthers 95 teser op på døren til Wittenberg Kirke 

(Barrett et al. 2008). Ifølge Luther er troen ikke en teoretisk og abstrakt størrelse der kan 

adskilles fra handling. Troen giver derimod spontant udslag i gode handlinger som tager 

udgangspunkt i næstens behov: 
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De gode gerninger følger bagefter og udgår fra den gode fromme person. 

 

For som Kristus siger:  

 

Et dårligt træ bærer ikke god frugt. Et godt træ bærer ingen dårlig frugt
59

. 

 

Grundlaget for at den troende kan gøre godt mod sin næste, er at Gud har gjort godt mod ham. 

Han kan derefter rette opmærksomheden bort fra sig selv og mod næstes behov. Ifølge Teruel 

interesserer spanieren sig derimod på ingen måde for sin næste: 

 

No hay forma de que el español se interesa por su prójimo. Al español 

sistemáticamente no le preocupa el prójimo […] Atender al prójimo, a sus 

problemas, identificarse más o menos con él, supone una interrupción, un 

menoscabo del yo integral. 
60

  

 

At henlede opmærksomheden mod næste indebærer nemlig en afbrydelse eller en forringelse 

af ‟det holistiske jeg‟ som er så vigtigt for spanieren. Derfor er det også svært for mange 

spaniere at forholde sig til en kollektiv tilgang til samfundet, som Luther fremhæver med 

blandt andet kaldstanken og næstekærlighedsprincippet. Det kollektive liv kræver nemlig så 

stor en del af den individuelle væren som spaniere har svært ved at afgive. Der er ikke tale om 

en selvtilstrækkelig egoisme hos spanierne. Det er nærmere en uforsonlig sentimental 

egoisme, hvor spanieren føler sig domineret af ideen om det absolutte: 

 

Al decir „yo‟ ha disparado contra el interlocutor toda una „Weltanschauung‟ 

proyectando de paso sobre el universo el otro polo de la creación (ésta, para el 

español, se reduce a dos extremos, sin términos intermedio alguno: el „yo‟ y lo 

universal). El español pasa sin solución de continuidad, sin transición alguna, 

de lo particular a lo absoluto o universal.
61
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 Matthæus 7, 18, Om kristendommens frihed, fra Luthers skrifter i udvalg. 
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På dansk: Spanieren interesserer sig på ingen måde for sin næste. Rent systematisk bekymrer han sig ikke for 

sin næste. At bekymre sig om sin næstes problemer og identificere sig med ham indebærer en afbrydelse eller en 
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61
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tilbage til verdens skabelse. For spanieren reduceres verdenssynet til yderpolerne jeg‟et og det universelle uden 
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Ifølge spanierens fortolkning er der ikke noget mellemled af metafysisk karakter mellem 

jeg‟et og Gud, mellem det partikulære og det absolutte. Det er en tydelig deduktiv tilgang, da 

spanieren ikke tillader sig at tænke analytisk fordi en sådan tanke ville stride mod den syntese 

han ser mellem Gud og hans skaberværk. Spanieren har derfor svært ved at tolerere enhver 

form for relativisme, rettelse, afvigelse eller indrømmelse, der gør vold på hans principper, 

som er mere insisterende end bevidste. Det spanske behov for et integrerende jeg som 

reflekterer ideen om det universelle blokerer for en subjektivitet, der efter luthersk forbillede 

har et højere engagement af øvrige entiteter eller subjekter i sin omverden i kraft af 

næstekærlighedsprincippet. Hvor lutheranere opfatter de gode handlinger som noget der 

udspringer af de enkelte gode mennesker, så opfatter katolikkerne derimod de gode 

handlinger som grundlaget for et godt menneske. 

  

5.3. Arbejdet som middel eller mål 

 

I tråd med den spanske insisteren på de manglende mellemled mellerm jeg‟et og Gud, så 

interesserer spanieren sig heller ikke for den daglige arbejdsrutine der ikke anskues som 

guddommelig i sig selv, da det er arbejdets håndgribelige resultat der indeholder den 

guddommelige formende kraft. Og ikke arbejdsprocessen i sig. Derfor er spaniere ofte:  

 

Animoso ante los trabajos, desanimado ante el trabajo
62

  

 

Med andre ord interesserer spaniere sig mere for det sanselige resultat frem for på hvilken 

måde eller via hvilke metoder man er kommet frem til det færdige værk. Det er et fokus som 

ses i en højere frekvens af substantiver frem for verber, der som bekendt kendetegner den 

exocentriske typologi.  Tag for eksempel det spanske udtryk tener muchos meritos
63

, som 

betyder at man gennem sine handlinger har gjort sig særlig fortjenstfuld til dette og hint. I 

katolikkernes imitationer af den gode handlings almengyldighed vil de opnå Guds velsignelse. 

Det er to forskellige kristendomsopfattelser, der ligesom de spanske og danske 

leksikaliseringsmønstre, kan føres tilbage til den deduktive og induktive fortolkningsmetode 

(bilag V).  

                                                                                                                                                                                     
nogle mellemled. Uden nogen form for overgang, gaar spanieren fra det partikulaere til det absolutte. Ibid, s. 

153-154. 
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 På dansk: Fulde af gå-på-mod overfor værkerne, men modløse over for arbejdet. Ibid. S. 176. 
63

 At have mange fortjenester. 
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Et andet forhold som kan have haft indvirkning på den tyske og danske fokusering på 

funktion og måde, er det aspekt som Max Weber
64

 kalder for den protestantiske arbejdsetik. 

Weber introducerede begrebet den protestantiske arbejdsmoral, da han så en sammenhæng 

mellem den protestantiske kaldstanke og kapitalismens frembrud. Det er en etik som er nært 

beslægtet med den udbredte arbejdsmoral i mange germanske og protestantiske lande, som 

ifølge Weber har resulteret i kapitalismens frembrud. I flere protestantiske lande bruges det 

religiøst klingende ord kald om det arbejde man føler sig bestemt til at beskæftige sig med. I 

Luthers bibeloversættelse fortolkes kaldstanken for første gang ud fra De Apokryfe Skrifter
65

, 

Siraks Bog, kap.11, vers 20-21: 

 

v20: Stå ved dine forpligtelser, hold dig til dem, og bliv gammel i din gerning. 

v21: Du skal ikke forundres over, hvad en synder kan udrette; stol på Herren, 

og vær udholdende i dit arbejde. For det er en let sag for Herren hurtigt og brat 

at gøre den fattige rig. 

 

Selvom denne bog kun findes som et tillæg til Biblen, vandt den særlig popularitet blandt de 

tyske bønder på Luthers tid. Luther anskuer det verdslige kaldsarbejde som et ydre udtryk for 

næstekærlighed med en fremhævelse af at arbejdsdelingen indebærer at den enkelte er nødt til 

at arbejde for andre (Weber 1995). I Webers hovedværk Die protestantische Ethic und der 

Geist des Kapitalismus, beskriver han den kristne askeses forandring: 

 

Nu trådte den (red: askesen) ind på livets markedsplads, lukkede klosterdøren 

bag sig og tog fat på at gennemtrænge netop det verdslige hverdagsliv med sin 

metodik, idet den ville omforme det til et rationelt liv i denne verden, men dog 

af denne verden eller for denne verden.
66
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 (1864-1920)  Tysk økonom og sociolog. http://da.wikipedia.org/wiki/Max_Weber 
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 Weber, Max (1981). Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Nansensgade Antikvariat, København. På 

dansk ved Christian Koch efter Die protestantische Ethic und der Geist des Kapitalismus. S. 95 
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Når arbejdet får karakter af beskæftigelsesterapi er det principielt set ligegyldigt, hvad man 

beskæftiger sig med, for det er ikke resultatet der tæller, men derimod selve arbejdsprocessen 

(Lindhardt 2010). Her kommer de germanske mådeverber ind i billedet fordi arbejdet er 

blevet løsgjort fra sit formål, og dermed retning. Man fokuserer i stedet på den 

handlingsmæssige udførelse. Derimod har de romanske sprog to serier af henholdsvis 

retnings- og mådeverber fordi formålet med arbejdet, i høj også er at opnå noget med arbejdet, 

dette være sig aflad, bedre samvittighed, velsignelse, en plads i Himlen efter døden, osv. I 

protestantisk perspektiv udspringer det gode derimod af de enkelte gode mennesker, her opnår 

man velsignelse ved troen alene som deres gode handlinger så er en naturlig følge af.  Igen er 

mennesket centralt placeret og sat i direkte forbindelse med verbet, og deraf leksikaliseringen 

af måden. Dette mens en handling blandt katolikker i højere grad ses som endnu en entitet i 

verdenen på linje med substantivet, en entitet der ofte opfattes som et middel i religiøs 

kontekst. For eksempel den guddommelige velsignelse som ligger implicit i arbejdets art 

inden for den lutherske protestantisme.   

     

Nedenstående tekstbokse med danske
67

 og spanske
68

 versioner af vers 20-21, illustrerer meget 

godt førnævnte omvendthed i den katolske og lutherske opfattelse af Gudsforholdet og de 

gode gerninger. Her står versene også i omvendt rækkefølge i forhold til hinanden. I det 

danske vers 20 fremstår Guds kærlighed til mennesket mere ubetinget, da denne ikke er sat i 

direkte forbindelse med vers 21, der beskriver en guddommelig fortjeneste og frelse. I de 

spanske vers fremstår Gud derimod mere som en dommer der giver tilbage i 

overensstemmelse med den retfærdiges hænders renhed (Conforme á la limpieza de mis 

manos) hvorimod Gud gengælder mine hænders renhed i den danske version. Den lutherske 

fremhævelse af Guds kærlighed der, som tidligere nævnt fordrer næstekærligheden, fremgår i 

vers 20: for han holder af mig. Denne kærlighed fremgår ikke i de spanske vers der mere 

udtrykker et betingelsesforhold: Gud giver mig frelse fordi jeg har fulgt den guddommelige 
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vej, og ikke vendt mig bort fra Gud (v21). 

 

5.4. Prædikens paratakse 

 

De parataktiske danske sætninger bærer vidnesbyrd om renæssancens fremhævelse af det 

mundtlige univers, da man begynder at forstå fortællende og ikke begrebsmæssigt. Ting 

opfattedes ikke længere i abstrakte begreber som det er udbredt inden for katolicismen, men 

derimod som bundet til personer og deres handlinger. Luther tilhørte den generation af 

renæssancehumanister der opfattede forståelsen som indeholdt i sproget. For dem var der 

ingen anden vej end ordet som medium, og derfor er der heller ingen forskel på at høre og 

forstå. Grundtvig talte om ‟ordet der skaber hvad det nævner‟ og det er denne egenskab ved 

sproget som Luther også var tilhænger af. Sproget bringer virkeligheden til sin tilhører, da 

viden er ‟noget fortalt‟ og som der ikke behøver bevisførelse. Det lydlige rum bliver i sig selv 

er en autoritet, da der nu skal mere til at tro sine øjne end sine ører.  

 

Opfattelsen af viden som noget fortalt, udfordrer katolicismens skriftkultur hvor Gud er den 

højeste væren, eller i aristoteliske termer, den rene form. En lang række dialektiske teologer 

begynder at henvise til sprogbegivenheder eller ordhændelser i Guds tale til folket. 

Begivenheden erstatter således begrebet som det centrale aspekt, da denne først og fremmest 

er Guds ords forkyndelse. For det er netop gennem den konkrete historiske person Jesus, at 

frelsen udspringer (Lindhardt 1998). I forlængelse heraf gør den schweiziske teolog Emil 

v20  Han førte mig ud 
i det åbne land, 
han befriede mig, for 
han holder af mig. 

v21  Herren lønnede 
mig for min 
retfærdighed, 
han gengældte mig 
mine hænders renhed. 

Dansk 
Bibel v20  Hame pagado 

Jehová conforme á mi 
justicia: Conforme á la 
limpieza de mis manos 
me ha vuelto.  

v21  Porque yo he 
guardado los caminos 
de Jehová, Y no me 
aparté impíamente de 
mi Dios. 

Spansk 
Bibel 
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Brunner opmærksom på at verbet bliver den afgørende ordform i det nyere bibelsprog - og 

ikke som i de græske tekster, substantivet: 

 

Den bibelske tænkning er substantivisk-saglig og abstrakt, men verbal-historisk 

og personbåren. Det drejer sig ikke om et forhold som er i sig selv, men om et 

forhold der finder sted. Gud træder ind i verden, han er i forhold til mennesket. 

Han handler for dem og med dem.
69

    

 

I tråd med det nye fokus på mundtlighed erstatter Luther den katolske messes latinske 

udsigelser med en formidlende prædikestil der især henvender sig til unge mennesker, børn og 

tjenestefolk (Lindhardt 1983) (se bilag VI for et eksempel på Luthers prædikestil).  Han 

mente nemlig at dette segment trængte mest til at høre Guds ord, hvilket tydeliggøres i 

Luthers syn på forkyndelse og prædiken:  

 

Kristus måtte blive menneske, da han ville opdrage mennesker. Skal vi opdrage 

børn, må vi også blive børn med dem
70

  

 

Det er et synspunkt Grundtvig (1783-1872) viderefører i sin fremhævelse af kristendom som 

noget først og sidst for børnene og folket, samt at det er forståeligt for disse. Dette element i 

Grundtvigs kirkelige anskuelse har været en af forudsætningerne for udviklingen af den 

danske lighedstanke som er relateret til den parataktiske sætningsstruktur (Korzen 2005). 

Fremhævelsen af forkyndelsen hænger sammen med at det i luthersk perspektiv er Gud der 

fortæller os hvad han vil, hvad vi skal tro og hvad vi skal gøre. Det er en tilgang der 

indeholder et opdragelsesaspekt, der blandt andet manifesteres i Luthers Katekismus-bøger. 

Luthers Store Katekismus er stilet til præsterne, mens Luthers Lille Katekismus er henvendt til 

den husfader der vil oplære sin husstand i den kristne tro (Barrett et al. 2008). Det lutherske 

opdragelsesaspekt blev et centralt element inden for det danske skolevæsen. I Danmark var 

universiteterne indtil Reformationen i 1536 tæt knyttet til den katolske kirke, og biskoppen i 

Roskilde var Københavns Universitets Kansler fra universitetets grundlæggelse i 1479. Efter 

reformationen blev de højere danske uddannelsesinstitutioner og universiteter dog omdannet 

til ideologiske kraftcentre i den nye lutherske statskirke (Madsen 2009). Det tætte forhold 
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mellem uddannelse og lutherdom, har derfor antageligvis været af central betydning for den 

efterfølgende leksikalske udvikling i Danmark. 

 

Eftersom subjektiviteten og det personlige Gudsforhold er centrale aspekter ved 

lutherdommen, tilføres der en ny tilgang til prædiken som skal vække erkendelse hos 

tilhøreren. Prædiken manglede ofte i Middelalderkirkerne, men med reformationen kom den i 

centrum (Barrett et al. 2008). Forkyndelsen frem for udsigelsen af Guds ord fik betydning for 

oversættelsesstrategierne i forbindelse med de bibelske tekster. Prædikens mundtlighed 

tilfører den bibelske formidling et didaktisk og parataktisk præg. Jævnfør følgende vers fra 

Ordsprogenes Bog, kap. 24, v32, som med revisionen i 1992 har fået et mere parafraseret 

udtryk ved at slette substantivet Øre: 

 

Jeg skued og skrev mig det bag Øre, jeg saa og tog Lære deraf (1917, 1934).
71

 

 

Jeg betragtede den og rettede min opmærksomhed mod den, jeg så på den og uddrog den lære 

(1992).
72

  

 

I den spanske oversættelse indeholder verset derimod to substantiver corazón, consejo, i 

stedet for de danske demonstrative pronominer (den) og substantivet lære: 

 

Miré, lo puse en mi corazón; lo ví, y tomé consejo.
73

 

 

De hyppigere substantiver i de bibelske vers understøtter observationerne om den 

hypotaktiske stil på spansk. Ligesom den højere frekvens af verber og den parataktiske stil i 

de danske eksempler er i overensstemmelse med endocentri inden for de germanske 

sprogfællesskaber. I prædikeøjemed er det desuden gavnligt at bruge billeder og metaforer fra 

den daglige sanseverden, så tilhørerne har nemmere ved at gøre sig forestillinger om det 

fortalte.  Den lutherske subjektivisme kommer blandt andet til udtryk ved et større brug af 

verber og en parataktisk sætningsopbygning. Der ligger oftest et subjekt til grund for et 

verbum, nogen skal udføre handlingen. De udbredte abstrakte begreber inden for spansk 

sprogbrug ville være vanskeligere at forstå, netop fordi mennesket ikke indgår i en direkte 
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eller konkret relation til disse (Holm 1950). Derudover involverer de hyppige spanske 

substantiver nødvendigvis ikke én eller flere agenter. I lingvistiske betegnelser knytter verber 

direkte valensled til sig, heraf de divalente, monovalente og trivalente verber. Mens 

substantiver forekommer som valensled til verbet, selvstændigt eller som del af et 

substantivsyntagme. Katolicismens højere grad af objektivisme indebærer flere substantiver 

som giver et mere deskriptivt og malende sprog end blandt lutheranere, hvor der til gengæld 

hersker et mere handlingspræget og begivenhedsrigt sprog. Lutheranernes personlige 

Gudsforhold kræver en mere parataktisk og ligefrem sprogstil, der kalder på en hyppigere 

brug af verber. Jeg antager derfor at verbernes højere frekvens kalder på en mere specifik 

leksikalisering af disse. Handlingens aktion er i højsædet og det kalder på fyldestgørende 

benævnelser, det vil sige mere specifik informationskodning. 

          

5.6. Grammatik i teologiens tjeneste 

 

Forkyndelsen frem for udsigelsen af Guds ord fik betydning for oversættelsesstrategierne i 

forbindelse med de bibelske tekster. Da Luther anså Biblen som Guds tale til mennesker, 

holdt han sig til bibeltekstens bogstavelige mening, og han gjorde dermed op med den 

allegoriske
74

 tydning af biblen. Teksten mister derved sin mytiske og hellige karakter, 

eftersom den aflæses eller afkodes af subjektet som den ansvarlige instans for afkodningen. 

Forståelsen ligger ikke i formen, men bagved den (Lindhardt 2010). Man ser Luthers 

inspiration fra Augustin som fastslog at man skal se igennem formen til selve sagen. Men for 

at komme frem til den bogstavelige mening, er den hebræiske filologi nødvendig. Det hævder 

den tyske Luther-forsker Siegfrid Raeder, som introducerer betegnelsen Grammatica 

Theologica for Luthers filologisk-teologiske oversættelsestilgang. Reader henviser til Luthers 

udlægning af salme 1, vers 1 i Operationes in Psalmos (1892): 

 

Lad os først se på det grammatiske, men vel at mærke: på det grammatiske som 

teologisk.
75

 

 

Med det grammatiske menes der altså den hebræiske filologi, men den er underlagt teologien, 

den er Ancilla Theologiae.
76

 Udlægningen deles op i to dele: en filologisk del, som 
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gennemgår de enkelte hebræiske ord i verset og en teologisk del som gennemgår indholdet af 

hele verset. Luther genfortolker mange begreber fra de bibelske tekster som bliver flyttet fra 

en statisk verden til situationen over for Gud, som har begivenhedskarakter (Libndhardt 

1998). Det er en genfortolkning der blandt andet skyldes Luthers opfattelse af Jesus, som det 

Guds ord i hvilket tilgivelsen lyder til mennesket. Han er ordet der er blevet menneske (Lund 

et al. 1968). 

 

Som et eksempel kan tages salme 18, vers 20-21 Salmernes Bog (GT), der i en direkte 

oversættelse fra sin latinske sprogdragt lyder: 

 

Han vil føre mig ud af nedslåethedens trange rum ind i trøstens åbne rum. 

 

Luther tyder den bogstavelige mening af verset, som han parafraserer således:  

 

Og han har ført mig ud i det åbne, han har frelst mig, fordi han har villet mig.
77

 

 

Luther erstatter substantivsyntagmerne nedslåethedens trange rum og trøstens åbne rum med 

en øget brug af verber. Her skinner det direkte Gudsforhold tydeligt gennem hvor Gud 

personaliseres som en agent der indgår i en interaktion med mennesket. Gud fører, frelser og 

vil mennesket.  

 

5.7. Luthers Åbne brev om at oversætte 

 

Ligesom på Pave Damasus‟ tid, da Hieronymus oversatte Biblen til latin, var der også under 

reformationen polemik omkring Luthers bibelske oversættelser. Men i modsætning til 

Hieronymus der fik klager fra befolkningen, så kom kritikken under reformationen, ikke 

overraskende, fra de autoritære pavelige instanser. Luthers Åbne brev om at oversætte er et 

svar på denne kritik, hvor han argumenterer for sine oversættelsesstrategier.
78

 Kritikken gik 
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blandt andet på at Luther brugte ordet allein i sin oversættelse af Romerbrevet, kap. 3, vers 

28:  

 

Wir halten, das der mensch gerecht werde on des gesetzs werck, allein durch den glauben.  

 

I en tilsvarende dansk ordbetydning har Luther oversat verset som følger: 

  

Vi fastholder, at mennesket bliver retfærdiggjort uden lovgerninger, blot ved troen.  

 

Han laver ikke en mere direkte oversættelse af den latinske bisætning (solam fidum):  

 

[…] ved troen alene.
79

 

 

Da ordet allein som i betydningen blot ikke forekommer i teksten hos Paulus gav det 

anledning til heftige stridigheder.
80

 Men dette vers er også af central betydning for 

reformationens brud med den romersk-katolske kirke. For det er netop i Luthers fortolkning af 

dette vers (i 1515), at han indser at Evangeliets hovedsag er retfærdiggørelse af tro, ikke 

gerninger (Barrett et al. 2008). Så underlagt ordstriden lå der en alvorlig teologisk disputs som 

senere brød med de katolske dogmer, og derfor vakte oversættelsen så stor forbarmelse blandt 

de katolske autoriteter. Luther forsvarer tilføjelsen af ordet allein med argumentet om at dette 

ord giver en mere dækkende oversættelse da det fremhæver den iboende betydning af ikke 

eller ingen. Han tydeliggør det med et eksempel, hvor man med fordel kan erstatte sætningen: 

 

Bonden har korn og ingen penge med sig.  

 

med sætningen: 

 

Bonden har kun korn og ingen penge med sig. 

 

                                                           
79

 Oversat efter originalteksten i WA 30, II, 632–646. 
80

 I den danske Bibel fra 1992 lyder verset: 

V27: Hvad bliver der så af vores stolthed? Den er udelukket! Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved 

troens lov! v28: For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. 

http://www.lutherdansk.dk/%C3%85bent%20brev%20om%20at%20overs%C3%A6tte/index.htm 



58 Spansk exocentri og dansk endocentri  
- Belyst gennem katolsk deduktion og luthersk induktion  

 

Her fremhæver ordet kun (allein) ordet ingen således at det bidrager til en mere klar tysk 

udtryksmåde. Argumentationen for hans oversættelsesvalg, viser at Luther tager 

udgangspunkt i det talte tyske dagligdagssprog for at opnå en mere direkte forkyndelse af 

Guds ord til folket: 

 

For man skal ikke spørge bogstaverne i det latinske sprog, hvordan man skal 

snakke tysk, sådan som disse æsler gør. Man skal spørge forældrene i hjemmet, 

barnet på gaden, de almindelige mennesker på torvet, se på munden, hvordan 

de snakker og oversætte efter det. Først da forstår de det og mærker, at man 

taler tysk med dem.
81

  

 

Et andet oversættelseseksempel fra Luthers Åbne brev om at oversætte er Matthæus, kap. 12, 

vers 34, som i en direkte dansk oversættelse lyder:  

 

Af hjertets overflod taler munden 

 

Som han oversætter til: 

 

Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. 

 

Det tilsvarende spanske vers lyder: 

 

De la abundancia del corazón habla la boca. 

 

Substantivsyntagmet hjertets overflod eksisterer ikke på tysk, derfor er det absurd at lave en 

direkte oversættelse, og Luther parafraserer igen til hvad hjertet er fuldt af.   

 

5.8. Sammenfatning 

 

I afhandlingens afsluttende kapitel har jeg givet sætningseksempler på de foregående kapitlers 

redgørelser om exo- og endocentri og deres leksikalske, fortolkningsmæssige og religiøse 

relationer. Foregående kapitels fremhævelser af en ny fremvoksende humnaisme og anti-
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kleralisme skinner igennem ved Luthers fortolkning af Romerbrevet, hvor mennesket 

retfærdiggøres ved troen alene. Hermed flyttede Luther et fokus fra de ydre entiteter, nemlig 

lovgerningerne, til den indre samvittighed som udelukkende er styret at det enkelte 

menneskes personlige forhold til Gud. Det var en ændring i fokus som i leksikalsk 

sammenhæng kan beskrives som et skift fra en exocentrisk posistionering af trosforholdet til 

en endocentrisk position. Derudover udbreder Luther sit reformatoriske budskab gennem en 

forkyndelse, der har til formål at vække erkendelse hos sine tilhørere. For at nå ud til den 

brede befolkning med sin bibeloversættelse og sine prædikener tager Luther udgangspunkt i 

det tyske talesprog som har en mere parataktisk og handlingspræget stil med flere verber. Og 

netop fordi det er talesproget der bliver udgangspunktet for Luther og mange andre 

reformatoriske præster, så bliver verberne den dominerende ordform i det talte såvel som det 

skriftlige sprog.  

 

Som det fremgår af min diakrone analyse og mine verseksempler, har reformationen spillet en 

stor rolle for den sproglige udvikling inden for de lutherske samfund. Jeg vil i det følgende 

opsummere mine konklusioner og perspektiver i henhold til disse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 Spansk exocentri og dansk endocentri  
- Belyst gennem katolsk deduktion og luthersk induktion  

 

 

6. Konklusion og perspektivering 

På baggrund af min dikrone komparative analyse kan jeg konkludere, at det er muligt at 

identificere en række  religiøse og fortolkningsmetodiske relationer mellem exocentri og den 

deduktive metode inden for katolicismen, samt endocentri og den induktive metode inden for 

lutherdommen.  

6.1.  Konklusion 

 

På grundlag af mine diakrone undersøgelser, kan jeg opstille følgende skema for de indbyrdes 

idehistoriske forhold, som min afhandling har beskæftiget sig med: 

 

  

Katolicisme 

 

 

  

Realisme 

 

 

Exocentriske sprog 

(f.eks. spansk) 

 

Platon 

 

 

Deduktiv 

metode 

 

 

 

  

Aristoteles  

 

Induktiv 

metode 

 

   

 

Endocentriske sprog 

  

Nominalisme 

 

(f.eks. dansk) 

  

Lutherdom 

 

   

Sat på spidsen kan nutidens leksikaliseringmønstre spores tilbage til en filosofisk diskusion i 

antikken. Det var en diskussion omkring hvordan vi skal fortolke vores omverden, som i 

humboldtsk optik har tætte relationer med det sproglige udtryk. Og som redegjort for i 

afhandlingen må vi nødvendigvis være i besiddelse af en viden om tingene (cognito rerum) i 

verdenen før vi kan danne os en forståelse af  dem (Kap 3. s. 6) I kantianske termer må 

Anschauungen komme før Verstandsbegriffe. Det kan dog ikke komme som nogen 
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overraskelse at vi gennem tiderne har sanset for derefter at forstå. Men vi bliver ikke født ind i 

en ahistorisk og tom kontekst. Tidligere generationer påvirker nuværende og fremtidige 

generationer med hver deres kulturelle, historiske og sproglige bagage. Derfor er det vigtigt at 

vi skuer tilbage i tiden for at forstå os selv bedre, og hvordan vores sprog er et resultat af de 

idehistoriske strømninger, som i høj grad har været motiveret af forskellige behov og 

interesser. Med renæssancen sker der et paradigmeskift hvor mennesket i højere grad går ind 

og påvirker sin omverden (experiencer som subjekt) fremfor at det lader sig påvirke af sin 

omverden (stimulus som subjekt). Spansk sprogbrug bærer dog præg af den middeladerlige 

opfattelse af et exocentrisk positioneret menneske i forhold til sin omverden. Hvilket til dels 

skyldes den romersk-katolske kirkes fastholdelse  i et statisk og hierarkisk verdenssyn, der 

vanskeliggør en subjektiv fortolkning der bidrager til en endocentisk placering af mennesket i 

verden. Inden for lutherdommen var der et behov for at løsrive sig fra den romersk-katolske 

kirke. Det var en løsrivelse der ikke kun var spirituelt moptiveret,  den var også drevet af 

behovet for at skabe sig en selvstændig national identitet, i Tyskland såvel som i Danmark.  

Som modellen viser kan der identificeres relationer mellem det exocentriske spanske 

leksikaliseringmønster og den deduktive metode, som er i overenstemmelse med den 

realistiske sprogopfattelse og det katolske verdenssyn. Det er en overensstemmelse som finder 

sine fælles karakteristika i universalernes almengyldighed, som er indordnet en hierarkisk 

struktur med overordnede abstrakte koncepter. Fastholdelsen i Platons ideverden som noget 

autoritært og idealiseret har altså fordret en mere substantivisk og exocentrisk leksikalisering 

inden for de romersk-katolske lande. Inden for verballeksikalisering ser vi endvidere 

deduktive tendenser i de spanske serie 1 og serie 2 verber hvor de abstrakte rum/tid-

leksikaliserede verber sætter den overordnede deduktive ramme for den deduceret måde-

gerundium. Kants kognitive skema belyser desuden hvorfor sansningen af tid og rum som er 

leksikaliseret i serie 1 verberne nødvendigvis må komme før forståelsen indeholdt i serie 2 

verberne. - En konstruktion som vi ikke finder tilsvarende på dansk der kun gør brug af én 

serie af verber. I forlængelse heraf kunne man argumentere for at spanske verber på sin vis 

indkoder ligeså meget information i sine verber som dansk gør. Spansk fordeler bare 

informationen i to serier af verber. Alt i alt er der tale om et forskelligt fokus på retning og 

måde. Verbet leksikaliserer hvilke semantiske komponenter sproget fokuserer på. Således 

verbaliserer spansk retningen og dansk måden. Mens mådekomponenten udtrykkes i en 

gerumdium på spansk og retningen indkodes i en satellit på dansk. Det primære semantiske 

fokus er knyttet til verbalet da denne ordkategori er tættest på subjektet.  
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Den forskellige vægt på retning og måde i henholdsvis spansk sog dansk kan relateres til den 

deduktive og induktive tænkning. Retning tilhører en overordnet tid/rum-kategori, som man 

kan deducere ud fra, mens måden indgår i de induktive enkelttilfælde. Som analyseret i 

afhandlingen kan deduktion endvidere relateres til det holistiske katolske verdenssyn, der 

vægter en universilatet og enhed, der favner de eneklte entiteter. Omvendt er den lutherske 

tilgang mere subjektivt fortolkende og menneskecentraliseret hvilket flytter fokus over på 

verbernes mådekomponent. - Da det er den aktive og konkrete verbalhandling der fokuseres 

på.  

6.2. Perspektivering 

 

Min afhandling har en lidt anderledes tilgang, da den analyserer sin egen gængse akademiske 

metode, induktion og deduktion. Men jeg har naturligvis også gjort brug af den induktive og 

deduktive metode i mine overvejelser. Jeg har fremsat min hypotese på grundlag af induktive 

sammenholdelser af religiøse og sproglige forhold. – Og jeg har deduktivt ræsonneret mig 

frem til, at der eksisterer overordnede sammenhænge mellem de germanske lande og den 

lutherdommen samt de romanske lande og katolicismen.  Herefter har jeg identificeret fælles 

træk mellem modsætningsforholdet endocentri og exocentri samt den induktive og deduktive 

metode. Jeg er gået deduktivt til værks i kraft af anvendelsen af meget overordnede 

idehistoriske, religiøse og sproglige begreber og strømninger (jævnfør model). Min 

afhandling  har i grove træk bestået af induktive sammenligninger af overordnede 

deducerbare  koncepter.  

 

En af de største bekymringer under udarbejdelsen af min afhandling, var frygten for 

generalisere. Af samme årsag understregede jeg i introduktionen, at der er tale om tendenser, 

og ikke 100 procent kokluderbare data. - Som det jo ofte er tilfældet inden for humanistiske 

fagområder. Men selvom der er tale om tendenser eller intuitive fornemmelser, er det vigtigt 

at de kommer frem i lyset, for en få en dybere forståelse af  de vores europæiske 

mangfoldighed og de sprog der bygger bro mellem os. Samt hvordan disse broer bedst 

analyseres og konstrueres videre på.    

Under udarbejdelsen af min afhandling har jeg fået indsigt i de historiske omstændigheder for 

den verdensanskuelse, der dominerer den nordlige og sydlige del af Europa. Som nævnt i 

introduktionen er sprog ikke kun rene kommunikationsværktøjer, men de kan ved nærmere 

analyse åbne op for ny og værdifuld indsigt. Min komparative analyse af spanske og danske 
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leksikaliseirngsmønstre har givet mig viden om den historiske udvikling der ligger til grund 

for vores forskellige måder at kommunikere på inden for de romanske og germanske 

sprogfamilier. Min analyse har givet mig en dybere forståelse for de kulturelle forskelle der 

kan være til hindring for et integreret Europa. Og som den europæiske statsmand, Jean 

Monnet sagde så skal vi starte med at skabe et europæisk folk før vi kan tale om et forenet 

Europa. - Det gør vi bedst ved at skabe mere tværkulturel forståelse inden for Unionen. En 

kulturel forståelse som i særdeleshed kan udspringe af en nærmere analyse af de sproglige 

forskelle inden for Unionen. Selvom jeg til dels har fremstillet den katolske deduktion og den 

lutherske induktion som modsætningspar, så er det vigtigt at notere sig at de samtidigt 

komplementerer hinanden. De er hinandens spejlvending, da sprogenes leskikon udtrykker 

hvad de skal og ikke kan udtrykke. Hvor spansk har konkrete substantiver og abstrakte verber, 

forholder det sig omvendt på dansk. Og hvor retning er verbaliseret på spansk udtrykkes det i 

en satellit på dansk. Mens måden til gengæld kodes verbalt på dansk og adverbielt på spansk. 

Det samme gør sig gældende med den deduktive og induktive metode. Et overordnet koncept 

må nødvendigvis bestå af partikulære tilfælde. Lidesom mange enkeltenheder kan indordnes 

overordnede koncepter. Man kan således ikke forstå den overodnede kategori uden også at 

have en forudfattelse om de enkeltenheder den dækker over. Omvendt konceptualiserer vi 

gennem vores sproglige oplevelsesfilter de enkelte entiteteter i vores organisering af 

omverdenen.      

En ting er at forstå årsagerne til hvorfor en dansker og en spanier taler og tænker forskelligt. 

En anden og større udfordring er at analyse videre på hvilke konkrete følger der kan være 

forbundet med den kulturelle forskel. Herunder hvilke fordele eller ulemper, man kan udlede 

af sproglig relativitet, deduktiv og induktiv tænkning. - Og er der i det hele taget tale om 

tendenser som stadig holder stik? Hvis ja, hvor udbredte er de?  

Spørgsmål af denne type kunne være interessante at gå videre med i en mere aktuel analyse af 

afhandlingens behandlede genstandsfelt. Min afhandling har i overvejende grad leveret en 

historisk og baggrundsmæssig forståelse for spanske og danske leksikaliseringsmønstre og 

deres kulturelle baggrund. Det er en forståelse der åbner der op for nye spørgsmål om hvilken 

betydning det har i den aktuelle kontekst.  
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Bilag I  

Kort over den religiøse situation i Europa, 1560. 

(A. Røhr (red.) (1967). Politikens historiske atlas.)  
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Bilag II  

Den deduktive klassificeringsmodel og den induktive taksonomimodel inden for 

henholdsvis spansk og dansk.  

 

Den deduktive klassificeringsmodel viser de svagt definerede hyperonymer. Der findes ikke 

nogen overordnet kategori for tæpper, og MARISCO dækker over alle skaldyr og ikke bare 

muslinger. Den deduktive fortolkning holder fast i de enkelte substantiver som syntetiske og 

almengyldige klassificeringer, der medfører højt specificerede ko-hyponymer, der har få eller 

ingen fælles semantiske træk.   

Den induktive taksonomimodel viser derimod tydeligt hvordan de fælles semantiske træk for 

de danske substantiver forbinder dem med deres respektive taksonomiske kategori. Det er et 

induktivt ræsonnement, der bevirker at ko-hyponymerne er sammensatte substantiver der 

varierer fra hinanden gennem en foranstillet specificering af substantivisk eller verbal 

karakter.   

 

Ø 

MARISCO 

VEHICÚLOS 

( Hyperonymer  

 

 

Ko-hyponymer 

tapiz  etelón  manta  alfombra  

mejillón  almeja  venera  berberecho   

camión  vagón  taxi  coche   

 vægtæppe  scenetæppe  slumretæppe  gulvtæppe 

blåmusling  venusmusling  hjertemusling  kammusling 

lastvogn  godsvogn  hyrevogn  personvogn 

Ko-hypomnymer  

 

 

Hyperonymer 

TÆPPER 

MUSLINGER 

VOGNE 
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Bilag  III 

Spansk og dansk sætningsstruktur i deduktivt og induktivt perspektiv 

 

I den deduktive leksikaliseringsmodel repræsenterer verbet ENTRAR det overordnede 

almenbegreb, mens gerundium konstruktioner repræsenterer de deducerede partikulære 

tilfælde. På spansk er det abstrakte framing event forårsaget af et eller flere konkrete co-

events.   

I den induktive model repræsenterer de konkrete mådeverber enkelttilfældene, hvorudfra man 

inducerer et overordnet almenbegreb, repræsenteret ved satellitten IND. På dansk bevirker de 

konkrete co-events et abstrakt framing event.  

 

ENTRAR 

Framing event  

 

 

Co-event 

nadando  volando  corriendo  flotando  andando  gatando 

svømmer  flyver  løber flyder går  kravler  

Co-event  

 

 

Framing event 

IND 
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Bilag IV 

Kants kognitive kategorier.  

(Kant (1781). Kritik Der reinen Vernunft) 

 

Tafel der Kategorien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Der Quantität 

Einheit 

Vielheit  

Allheit  

2. Der Qualität 

Realität 

Negation  

Limitation 

3. Der Relation 

Der Inhärenz und Subsistenz 
(substantia et accidens) 

Der Causalität und Dependenz 
(Ursache und Wirkung) 

Der Gemeinschaft 
(Wechselwirkungzwischen dem 

Handelnden und Leidenden) 

4. Der Modalität 

Möglichkeit - Unmöglichkeit 

Dasein - Nichtsein 

Nothwendigkeit - Zufälligkeit 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Realit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Negation
http://de.wikipedia.org/wiki/Limitation_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Relation
http://de.wikipedia.org/wiki/Substanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Akzidenz_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kausalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Actio_und_reactio
http://de.wikipedia.org/wiki/Modalit%C3%A4t_(Philosophie)
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6glichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirklichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichts
http://de.wikipedia.org/wiki/Notwendigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontingenz_(Philosophie)
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Bilag V 

Den deduktive og induktive fortolkning af ’troens gode gerninger’ inden for 

katolicismen og lutherdommen.  

 

Inden for katolicismen er det en udbredt opfattelse at de enkelte gode mennesker skabes i 

kraft af deres imitationer af ideen om den gode gerning. Det er en deduktiv tilgang som 

understøtter den romersk-katolske kirkes principper om hierarki og universalitet. 

Inden for Lutherdommen hersker derimod den omvendte opfattelse at de enkelte gode 

mennesker i kraft af troen alene udfører næstekærlighedsprincippet, hvilket resulterer i gode 

gerninger. Det er en induktiv tilgang, som er i en overensstemmelse med den lutherske tanke 

om ligestilling og det individuelle Gudsforhold.  

gode mennesker  

ved troen alene  

 

 

næstekærlighed 

GODE GERNINGER 

 

 

ACTOS BUENOS 

Lo ideal   

 

 

Imitaciones de lo ideal 

hombres buenos 
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Bilag VI 

Martin Luthers prædiken over verset Se til fuglene under himlen, Matthæus, Kap. 6, 

vers 26. 

(Pontoppidan, Morten (1902). Morten Luther: En skildring af hans liv og gerning FREM, Det 

Nordiske Forlag. Bagerst i bogen) 

 

Det er som om Herren vilde sige; I har jo dog aldrig set en fugl med en le, eller en som har 

indhøstet og samlet i lade. Dermed vil nu Herren ikke sig, at vi ikke skal arbejde, men han vil 

med dette eksempel tage bekymringerne fra os. Thi en fugl kan ikke drive agerbrug som vi. 

Derfor er den ikke uden arbejde, men den bestiller det den er skabt til, nemlig at faa unger og 

ernære dem og synge vor Herre Gud en lille sang derfor. Havde Gud givet den mere arbejde 

for, vilde den også gøre mere. Tidlig staar den op, sætter sig paa en gren, og synger den sang, 

denn har lært, og ved ikke hvor den skal faa Føden, bekymrer sig heller derfor. Men naar den 

bliver sulten, saa flyver den hen og søger sig et lille korn, pg saa har Gud et eller andet Sted 

lagt et til den, hvad den slet ikke tænkte på., da den sang, skønt den kunde haft Aarsag nok til 

at bekymre sig om Næringen. Aa, skam jer dog, at Fuglene er frommere og mere troende end 

I. De er lystige og synger med Fryd, og ved dog ikke, hvad de skal faa at spise. Det er jo sagt 

os til mægtig og stor Skam, at vi ikke kan gøre så meget som Fuglene kan. En kristen skulde 

skamme sig for den lille Fugl, som kan den Kunst, som den ikke har lært; uden Prædiken og 

Formaning stoler den på Gud og lader ham sørge for sig. 

 

 

 

 

 

 

 



76 Spansk exocentri og dansk endocentri  
- Belyst gennem katolsk deduktion og luthersk induktion  

 

 


