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UDSIGT TIL FORBEDRING AF VOR KONKURRENCEEVNE
Med den overraskende dan-
ske devaluering pA fem pro-
cent kun to mAneder efter,
at vi sidst ned-justerede

(5) kronekursen (ogsA med fem
procent i forhold til D-mar-
ken), er dansk erhvervslivs
internationale konkurrence-
position blevet klart styrket.

(10) Danske eksportOrer fAr nu
vasentlig mere for deres
hjemtjente valuta end fOr, og
omvendt mA importOrerne
nu betale vasentligt flere

(15) kroner for den nOdvendige
fremmede valuta end tidli-
gere. Det betyder et skub
fremad for eksporterhverve-
ne, mens der lagges en pA-

(20) kravet damper pA import-
efterspOrgslen.

Renten ned ?
(25)

Devalueringen af kronen i
nat betyder, at en tysk D-
mark nu vil koste minimum
3,04 kr. og maksimum 3,18

(30) kr. Der er dog ingen tvivl
om, at D-mark-kursen i den
fOrste tid efter nedskrivnin-
gen vil holde sig tat pA mi-
nimumskursen: 3,04 kr. I

(35) gAr noteredes D-marken til
knap 2,99 kr. Der bliver sA-
ledes i forste omgang kun
tale om en stigning i D-
mark-kursen pA 2 pct.

(40) Krone-devalueringen bety-
der, at Danmark formentlig
kan undgA den diskontofor-
hOjelse, som ellers var fare-
truende nar efter den sene-

(45) r,te tids diskonto- og rente-
stigninger rundt om i Vesten.
Noget umiddelbart rentefald
skal vi dog ikke vente i kOl-
vandet pA nedskrivningen

(SO) af kronen.
Til gangald mA det nu an-

ses for givet, at der falder
ro omkring kronekursen, sA-

ledes at den i efterAret flyg-
(55) tede kapital atter vil strOm-

me tilbage til den danske
valutakasse. Dette forhold
vil vare med til at holde
kronen 0. sin ny top-kurs

(60) inden for den andrede EMS-
valutaslange.
Betalingsbalancen vil lang-

somt forbedres som fOlge af
den forbedrede konkurren-

(65) ceevne for dansk erhvervs-
liv. I fOrste omgang vil kro-
nenedskrivningen pA tilsam-
men 10 pct. inden for de sid-
ste to mAneder betyde, at

(70) eksportOrerne fAr Oget deres
indtjening. I naste omgang
vil nogle af eksportOrerne
nedsatte deres priser i ud-
landet og derved kunne Vin-

(75) de markedsandele.
PA importsiden sker der en

opbremsning, fordi alle im-
portvarer nu stiger i pris. I
fOrste omgang bliver pris-

(80) stigningerne pA importen
kun pA ca. 2 pct., fordi den
umiddelbare krone-devalue-
ring bliver af denne stOrrel-
sesorden. Efterhanden som

(85) den fulde devaluerings-pro-
cent slAr igennem, Oges im-
portprisstigningerne imidler-
tid til de fem pct. Disse im-
portprisstigninger kommer

(90) oven i de i forvejen starkt
stigende importpriser, som
gOr reallonnen mindre yard.
NAr den fulde fem pro-

cents devaluering er slAet
(95) igennem herhjemme, vil le-

veomkostningerne for den
typiske danske familie ligae
ca. 611 procent hOjere end el-
lers. Kronekurs-justeringen

(100) udhuler sAledes reallOnnen,
mens eksporterhvervene fAr
bedre indtagter til gavn for
beskmftigelsen i den private
sektor.

(105) Danmarks udlandocyrid op-
skrives med 5 pct. regnet i
danske kroner som folge af
nattens beslutning, men det-



to forhold er nok sA meget
(110) af bogholderimmssing natur.

For de hjemmemarkedsvirk-
somheder, der har optaget
udlandslAn, bliver der dog
tale om en yderst reel op-

(115) skrivning af gmldsbyrden.
Disse virksomheder fAr
nemlig ikke glade af kon-
kurrence-evne-forbedringen.
PA den anden side hmvder

(120) Okonomer, at udlandslAnenes
lave rente kan kompensere
for gmldsopskrivninger i for-
bindelse med mndrede valu-
takurser.

(130) Et afgOrende spOrgsm51 er,
om ogsA den sAkaldt "grOn-
ne krone" nedskrives sam-
men med den "rigtige" kro-
ne. Nedskrivningen af den

(130) grOnne krone er bestem-
mende for, om ogs& land-
bruget herhjemme vil fA
glmde af devalueringen. Det
menes, at EF-landene i nat

(135) har givet grOnt lys for en
nedskrivning pa 5 pct. af
denne grOnne krone.
Helt afgorende for devalu-

eringens succes bliver det,
(140) om regeringen og Folketin-

get nu kan forhindre en op-
blussen af lOn-inflationen i
Danmark. Kun hvis real-
lOnsnedgangen fAr lov at slA

(145) uantastet igennem, fAr er-
hvervene fuld glade af de-
valueringen.
Alt tyder imidlertid i dag

pi, at der i nat blev foreta-
(150) get en succes-fuld devalue-

ring, LO og den Ovrige fag-
bevmgelse har allerede givet
grOnt lys et langt stykke ad
vejen for suspension af dyr-

(155) tids-ordningen og indgreb i
det bevmgelige lOnsystem.
Kan man blot forhindre en

acceleration opad i den dan-
ske lOn-inflation, er konkur-

(160) renceevne-forbedringen fak-
tisk i hus.



RELEVANTE TEMAER

- To papirer om relevans og tekstanalyse.

Lars Heltoft



I. RELEVANS

Relevans hos Grice.

Kravet om relevans i kommunikationen er velkendt. Der en en

lmngere diskussion af det i angelsaksisk sprogfilosofi 1),

og det er herfra det er kommet ind i lingvistisk og pragma-

tisk teori. Den mest indflydelsesrige formulering af det er

H.P. Grices i foredraget 'Logic and Conversation' (1967).

Her indgar det som 6t af fire samtalemaximer i formen 'Be

relevant'. Grice er selv yderst kortfattet i sin udlmgning

af relevansmaximet, men det ser ud til at han uden at eks-

plicitere det forudsmtter flere betydninger af relevans:

Det mest oplysende sted hos ham er hans overvejelser om kon-

sekvenserne af brud pa maximet. (Grice skelner i Ovrigt rele-

vansmaximet fra informativitetsmaximet, et skel som jeg ikke

vil drage her. Flere af de relevanseksempler jeg giver i det

fOlgende ville hOre under informativitetsmaximet hos Grice 2))

Tilsyneladende og faktiske brud pa maximerne.

Man kan skelne mellem tilsyneladende og faktiske brud pa

maximerne. De fleste eksempler i litteraturen pa brud pa re-

levansmaximet er tilsyneladende brud (se fx Andersson og

Furberg 1968, Heltoft og Andersen 1979). De handler typisk

om uduelige filosofistuderende og mdru kaptajner, men man

kunne jo vmlge noget mere poetisk og romantisk og lade fc5l-

gende vmre en replik mellem et par:

Du er dig og jeg er mig

Relevansmaximet er tilsyneladende brudt: Den bogstavelige

ordlyd er der ingen pointe i. Modtageren ma rekonstruere en

pointe i ytringen som ikke frengar af ordlyden. Sadanne tolk-

ninger er altid stmrkt kontekstafhmngige, her fx at det er

vigtigt for mig at du er som du er: Sadanne tolkninasproce-

durer forudsmtter at relevansmaximet har karakter af en al-



men norm for rationelt kommunikativt samvmr, en norm som vi

altid ma forudsmtte gyldigheden af nar vi vil meddele nogen

noget.

De tilsyneladende brud er de facto bade anerkendelser og

overholdelser af maximerne; men i artiklen 'Logic and Con-

versation' har Grice et eksempel hvor relevansmaximet fak-

tisk ikke overholdes. Ved et teselskab siger A:

Mrs. X is an old bag

og far som svar fra B:

The weather has been quite delightful this summer, hasn't

it?

Grice fortolker eksemplet saledes:

"B has blatantly refused to make what HE says relevant

to A's preceding remark. He thereby implicates that A's

remark should not be discussed and, perhaps more speci-

fically, that A has committed a social gaffe". (Grice

1973, p.54).

Man kan her prmcisere Grices udlmgning derhen, at det fak-

tiske brud pa maximet implicerer at B afviser at samarbejde

med A pa A's betingelser, et brud pa det overordnede samar-

bejdsprincip som maximerne er en eksplicitering af. Udover

denne universelle del af tolkningen er der sa ogsa en parti-

kulmr, kontekstafhmngig, nemlig begrundelsen for afvisnin-

gen: Sadan siger man ikke i pent selskab. At denne del af

tolkningen er kontekstafhwngia er let at se: B's hensigt

kunne ogsa have vmret at forhindre at C, en nmr ven af fru

X, kom til at overhOre samtalen.

Emnerelevans og modtagerrelevans.

I ovenstaende eksempel foregar Grices rmsonnement i virkelig-

heden pa to niveauer. A kan ikke tolke B's svar som et rele-

vant svar, fordi en ytring om vejret ikke er emnemmssigt re-

levant i forhold til nedsmttende vurderinger af kvinder. Den



manglende emnemmssige relevans tvinger A ud pa metaniveauet

i sin tolkning. Skal B's svar tolkes som relevant for mod-

tageren mg det betyde: Jeg vil slet ikke tale med dig om

det emne (jf. her ogsa John E. Andersen 1980.) .

Grices eksempel vises et marginaltilfmlde hvor det er nodven-

digt at skelne mellem to begreber om relevans: emnerelevans

og modtagerrelevans. B's svar er ikke emnemmssigt relevant,

men A kan alligevel rekonstruere en (ganske viEt metakommu-

nikativ) pointe. Jeg vil i det fOlgende argumentere for at

det er nodvendigt at skelne generelt; her stipulerer.jeg blot

de to krav

Kravet om modtagerrelevans siger at afsenderen altid ma

ville modtageren noget: han ma have en pointe. Og han bOr

tage hensyn til modtagerens behov, interesser og forudsmt-

finger. Modtageren har tilsvarende ret til at vente at af-

senderen bestrmber sig pa at opfylde kravet.

Overholdelsen af modtagerrelevanskravet sikrer at modtageren

kan opleve kommunikationen som formalsrettet og i denne for-

stand meningsfuld.

Kravet om emnerelevans forudsmtter en skelnen mellem de sider

af et emne der er vmsentlige for en sand eller rimelig for-

staelse af det. Kravet siger at de vasentlige sider af emnet

skal med i meddelelsen, mens de uvmsentlige skal udelades.

De to relevansbegreber er saledes forskellige ud fra de to

forskellige malestokke som de er relateret til. Modtagerre-

levansen drejer sig om modtagerens oplevelse af vmsentlighed

for ham; emnerelevansen derimod forudsmtter at oplysningerne

kommer med ud fra intersubjektive, normative kriterier for

hvad der er vmsentligt for forstaelsen of emnets sandhed el-

ler rigtighed. Emnerelevansen er knyttet til kommunikations-

situationer hvor sagens holdbarhed er vigtig. NOgleordet er

intersubjektivitet: gyldighed for det menneskelige samfund,



ikke blot vmsentlighed for den enkelte kommunikationspartner.

Relevansstrukturbegrebet.

I deres bog 'T' -e Social Construction of Reality' anvender

Berger og Luckmann et Schazinspireret begreb om relevans-

strukturer om den made vore sociale videnslagre relateres

og hierarkiseres pa, efter vores sociale placering og prag-

matiske interesser. Relevansstrukturbegrebet er bade et mod-

tager- og et emnerelevansbegreb, som folgende citater viser:

"My knowledge of everyday life is structured in terms of

relevances. Some of these are determined by immediate

pragmatic interests of mine, others by my general situa-

tion in society. It is irrelevant for me how my wife goes

about cooking my favorite goulash as long as it turns out

the way I like it. It is irrelevant to me that the stock

of a company is falling, if I do not own such a stock

(...) (eksempler pa umiddelbar pragmatisk interesse).

However, my relevance structures intersect with the re-

levance structures intersect with the relevance structures

of others at many points, as a result of which we have

"interesting" things to say to each other".

Jeg ved saledes at min kone ikke kan holde ud at hOre pa mine

sygdomssymptomer, mens min bedste ven elsker at hOre om dem,

salmnge jeg selv vil lytte til bans. Derimod nytter det ikke

at jeg jamrer nar jeg langt om lmnge kommer til lmgen, der

ma jeg nOjes med at beskrive symptomerne. Cg min sagfOrer kan

jeg slet ikke snakke sygdomme med. Min viden om krydsende

relevansstrukturer kan saledes bade vmre individuel og soci-

al viden, bestemt af roller, som dette eksempel viser: 'I

know that "woman talk" is irrelevant to me as a man (..)'.

Den tredje type relevansstrukturer der omtales, er ikke be-

stemt af enkelte kommunikationspartnere, personer eller grup-

per, men udtrykker den samlede samfundsmmssige viden am et

sagsomrade.



'Finally, the social stock of knowledge as a whole has

its own relevance structure. Thus, in terms of the stock

of knowledge objectivated in American society, it is ir-

relevant to study the movements of the stars to predict

the stock market, but it is relevant to study an indivi-

dual's slips of the tongue to find out about his sex

life (..)'

(Begge citater fra Berger og Luckmann 1966, s.45).

Relevansstrukturerne kan saledes bade vmre individuelle, rol-

lebestemte og emnebestemte; nar jeg tolker fx de freudianske

fortalelser som et eksempel pa emnerelevans, skyldes det at

der i det pagmldende samfund er tale om gyldig viden, uaf-

hmngigt af om observatOren er psykiater eller slet og ret

nysgerrig.

Det afgorende sporgsmal i forbi.ndelse med emnerelevans og

modtagerrelevans, er om det er muligt at reducere emnerele-

vansen til modtagerrelevans. Vi har allerede set i Grice-ek-

semplet at emnerelevanskravet kan brydes uden at modtagerre-

levanskravet brydes. Man kan nu overveje om det er muligt at

finde eksempler pa at en oplysning kan vmre emnerelevant

uden at vmre modtagerrelevant. Jeg skal prOve at vise at

(1) Forudsat fmlles viden for kommunikationspartnerne kan

vmre emnerelevant, men (per definition) uden pointe

for afsenderen at meddele sig om: Modtageren ved det i

forvejen.

torten af sprogspil er vigtig. Kun hvis man forudsmtter

at modtageren deltager i kommunikationen ud fra sand-

hedsinteresse, kan man sige at emnerelevansen nOdvendig-

vis ogsa er modtagerrelevans.

(3) Modtagerrelevansen kan kObes pa bekostning af emnerelevan-

sen; eksempel: popularisering.

I 3



Tekstdele kan vmre emnerelevante uden at vmre modtagerrele-

vante.

Schank og Abelson (1977) udvikler begrebet 'script' for at

kunne gore rede for den forudsatte, fmlles viden der kan

udelades i tekster uden at modtagerens forstielsesmuligheder

Odelmgges. Set i forhold til relevansstrukturbegrebet er der

tale om en smrlig type relevansstrukturer (viden om institu-

tionaliserede rutiner, i Berger og Luckmanns formulering

"recipe knowledge"). Jeg skal i Ovrigt ikke diskutere script-

begrebet videre her 4), og jeg vil heller ikke benytte be-

grebet 'script' (drejebog) da jeg mener det er en misvisende

metafor. I stedet viljeg tale om rutiner.

En tekst som

John went to a restaurant.

He ordered chicken.

He left a large tip.

er(ganske vist ikke nogen antagelig meedelelse, men et kon-

strueret skelet af begivenheder, men er alligevel) forst&e-

lig som beskrivelse af et restaurantbes0g, til trods for at

den absolut centrale handling 'spisningen' ikke er omtalt.

Den samfundsmmssigt givne viden om hvad man foretager sig

pg en restaurant, gOr at vi kan indtolke spisningen uden at

den behOver nmvnes. De enkelte dele af en rutine er velkendte

for mange modtagere, og den kommunikative relevans af at

nmvne dem vil normalt vmre lav, uden at deres emnemmssige

relevans derfor bliver det. Det fOlgende er en anden af

Schank og Abelsons historier:

John took a bus to New York

In New York he went to a museum.

Then he took a train home.

(Schank og Abelson 1977, s. 47).

Denne historie omtaler tre rutiner: bus, museum og tog. Det

er en vidt udbredt fmlles viden i samfundet hvilke del-

handlinger der fx er indbefatteti at 0 p& museum, derfor er

det ikke,n0dvendigt at specificere museumsbesOget. Modtage-

ren af teksten har ret til at regne med at museumsbesOget

4



har haft rutinekarakter og at der derfor intet s.mrligt er at

berette om det. Det ma have omfattet:

John lOste billet (evt.)

John kObte katalog (evt.)

John sa pa udstillede genstande (nOdvendig)

John gik ud af udgangen

Som teksten star kan vi regne med at Johns museumsbesog gik

ud pa at betragte fx malerier, ikke pa at stjaele dem.

Handlingerne i en rutine er ikke lige vigcige. Schank og

Abelson prOver at indfange dette med begrebet Main Concep-

tualization (MAINCON). Handlingen 'at se pa udstillede gen-

stande' er en MAINCON, i mods&tning til 'at se2tte sig ned pa

en banW fOr man betragter Picassos Guernica. Museer er insti-

tutioner der kan v&re indrettet med b,Enke til at betragte de

udstillede genstande fra, men man behOver ikke benytte dem.

Handlingen 'at saatte sig pa en bank' er ikke nogen MAINCON.

Den er ikke konstituerende 5) for rutinen 'at 0 pa museum'.

Man kan nu overveje hvordan dette v,msentlighedsbegreb forhol-

der sig til skellet mellem modtagerrelevans og emnerelevans.

Netop fordi der er tale om rutiner kan de konstituerende dele

af aktiviteter som 'at 0 pa museum' normalt foruds&ttes be-

kendt for modtageren. Dette er en tom

Jeg gik pa museum og sa pa de udstillede genstande

(ikke modtagerrelevant) ytring fordi den blot ekspliciterer

hvad modtageren allerede ma formodes at vide ud fra ordet

'museum'. De udsagn der beskriver MAINCONs, er samtidig de

mindst informative, og en vellykket historie om et museums-

besOg ma indeholde information ud over rutinens konstitueren-

de delhandlinger.

(a)Jeg gik pa museum og naede at se Guernica fOr det

bliver udleveret til Spanien.

(b)Jeg gik pa museum, og hvor jeg nOd de nye b&nke. De

giver virkelig mulighed for at opleve billederne, og



man er jo nOdt til at sidde ned ngr man ser Guernica.

Rutinen illustrerer forskellen mellem emnerelevins og modta-

gerrelevans. 'NN ser ph genstandene' ma nOdvendigvis vmre

sandt i enhver tekst der beskriver handlingen 'at gA p& mu-

seum'. Den er emnemmssigt vigtig, men kommunikativt betyd-

ningslOs, og kan normalt forudsmttes sand og bekendt for mod-

tageren. Som eksempel (b) viser kan rutinens delhandlinger

gOres til kommunikationens genstand ngr de ikke (med et ord-

spil) er rutine, men variationsmuligheder inden for rutinen.

Og rutinens konstituerende dele kan naturligvis gOres til

meddelelsens pointe, hvis man henvender sig til modtagere

der ikke kender den. Pg taxiers instrumentbrmt star der

bl.a. pg engelsk:

TIPS INCLUDED

Det informerer om en central del af taxirutinen (betalingen).

Det er ikke indlysende for udlmndige at man ikke betaler 10%

over taxameteret. I andre samfund indeholder taxirutinen netop

denne regel. Ytringen er bade emnemmssigt relevant (i forhold

til et krav om en sand og fuldstmndig beskrivelse af taxiru-

tinen og/eller en korrekt udfOrelse af den), og den er kom-

munikativt relevant (mange modtagere er udlmndinae fra fx USA

og England hvor taxirutinen er anderledes).

I dette tilfmlde teller sproghandlingen som en anvisning IDA

hvordan rutinen udfOres korrekt, og er sAledes regulerende.

Man kan opsummere pointen i forhold til sprogets sandheds-

og rigtighedsdimension (Habermas 1971, 1976) se fig. 1.

Begrebet emne er hem kun vagt defineret som det teksten

handler om, det tekstlige univers. Men emnet kan vmre den

beskrivbare verden (sandhedsdimensionen), eller det kan vmre

menneskelig handling og sgledes dreje sig om forholdet mel-

lem mennesker, herunder afsenderen og modtageren seiv (rig-

tighed). Der ligger ikke i begrebet emne som det er brugt

her, nogen binding til en bestemt universalpragmatisk dimen-

sion.



Emne-

relevant

sandhed rigtighed

viden handling

forstAelses-

ramme

norm- og

vmrdi-

grundlag

Emnerelevans og sprogspilstype.

hmvdet(modtager-

relLrant)

forudsat (ikke-

modtagerrelevant)

I den hermeneutiske tradition skelner man mellem et snmvert

og et bredt begreb om forstAelse (her efter Habermas 1971,

1976): Det snmvre begreb om forst&else sigter til oplevelsen

of kommunikationen som meningsfuld. Afsenderen og modtageren

forstar hinandeni den forstand at de hver ismr forst'ar hvad

den anden mener. Det udvidede begreb om forst&else sigter

ydermere til enighed mellem parterne om emnets sandhed

rigtighed.

Det er indlysende at der findes sprogspil der ikke er under-

lagt gyldighedskravet. En genre som vittigheden handler ikke

om et emnes sandhed eller rigtighed (selv om den godt kan

have en genkendelig virkelighedsforankring): Dens sigte er

at udlOse bestemte emotionelle reaktioner. Og megen konver-

sation er ikke primmrt indholdskommunikation, men sigter imod

at bekrmfte og udvikle relationerne mellem afsenderen og mod-



ta,jeren. I sidanne genrer er holdbarheden af fremstillingen

ikke vigtig og her gmlder saledes kun kravet om modtagerre-

levans. Emnerelevansen er kun et krav til rationel, gyldig-

hedssOgende kommunikation.

Endvidere findes der ekstreme kommunikationssituationer hvor

det kan vmre et moralsk problem om kommunikationen bOr vmre

styret af sandhedsinteressen eller et barmhjertighedsprincip.

Sidanne situationer er karakteriseret ved at modtagerrelevan-

sen og emnerelevansen kommer i konflikt med hinanden.

Jeg koncentrerer mic, her om et enkelt eksempel som jeg liner

fra Arne Thing Mortensen (1983). Arne Thing Mortensen skal

illustrere forskellen mellem sandhed og relevans i kommu-

nikationssituationen og gOr det med fOlgende eksempel: En

gift kvinde som tOver med at fortmlle sin mand at hun har

haft en anden, kan tmnkes at vmlge fOlgende formuleringer:

Jeg gik en tur med Pelle eftor mOdet

Jeg har vmret sammen med Pelle i aften

(Efter Arne Thing Mortensen 1983, 5.132).

Jeg fortolker hans eksempel siledes at begge ytringer er san-

de, men ikke relevante som fremstillingen af det skete. Den

fOrste er ikke emnerelevant hvis den stir alene: Det vigtig-

ste er bortselekteret; den anden er ikke modtagerrelevant,

fordi den er flertydig. Forestiller man sig nu med Arne

Thing Mortensen en situation hvor manden selv ved at han ikke

vil vmre i stand til at se en bestemt sandhed i Ojnene, si

kan han i disse to eksempler vmlge den fortolkning som han

emotionelt kan bare. I forhold til hans relevansstrukturer

er formuleringerne relevante. De overlader det til ham selv

at sOge dem uddybet hvis han selv Onsker det; og muligvis

er det derfor konen vmlger denne formulering, ikke nodven-

digvis for at fOre ham bag lyset.

Man kan tmnke sig ovenstiende ytringer som led i to forskel-



lige sprogspil. Det ene er vildledningen, den strategiske

kommunikation der gir ud pi at vildlede uden at lyve direkte;

den anden er et sprogspil hvor sandhedsinteressen viger plad-

sen for barmhjertigheden. Det er ikke pointen her at disku-

tere disse kommunikationsformer som et moralsk problem, kun

at n2vne dem som mulige og vel ogsi forekommende forstiel-

ser of kommunikationssituationer. Relevansen stiller sig

forskelligt alt efter hvad der er den kommunikative inter-

esse i sprogspillet. Emnet er ikke relevant fremstillet i

forhold til et krav om sandhed, men det ikke givet at mod-

tagerens behov og interesser faider sammen med sandheds-

interessen.

Et tilsvarende eksempei kan man finde i hospitalspersonales

samtalestrategier over for pirorende til alvorligt syge.

Her anvendes ofte en strategi der i flere tempi giver de pi-

rorende pr&misserne for at forsti sygdorimens sandsynlige ud-

fald, uden at konklusionerne drages. Sandt, men ikke helt

emnerelevant. Hensynet til de pirOrendes psykiske overlevel-

se vejer starkest: De kan selv drage konklusionen hvis de

er stimrke nok til det.

Popularisering.

Popularisering er en kommunikationsopaave der bestir i at

andre en teksts modtagerrelevans sa den bliver forstielig

for brede modtagergrupper.



I nogle tilfmlde kan populariseringen gennemfOres som en rent

udtryksmmssig redaktion af teksten, fx en stilistisk mndring,

mndret perspektiv, omorganisering af tekstens komposition

osv. I andre tilfwlde bestAr populariseringsopgaven i en af-

vejning af modtagerrelevans og emnerelevans, af det fagligt

snskelige og det pmdagogiske mulige.

Den vellykkede popularisering er den der fastholder de vig-

tigste sider af emnet samtidig med at den opfylder kravet

om modtagerrelevans. Uden et (implicit) skel mellem emne- og

modtagerrelevans ville man ikke kunne tale om vellykkede og

ikke-vellykkede populariseringer. Som eksempel kan jeg kort

nmvne illustrationen nedenfor (fra Dansk Arbejdsgiverfore-

ning 1981): Den skal illustrere kernen i dansk Okonomis van-

Fig. 2

skeligheder: Rentens, lonnens og rAvareprisernes ukontrolle-

rede himmelflugt, i modsmtning til profitten som slet ikke

flyver: Den er gassen gAet helt af. Men tvivlen melder sig

hurtigt. Er det nu en relevant illustration i den forstand

at den gengiver de vmsentlige betydningsmmssige relationer

ti
4



mellem 10n, ravarepriser, profit og rente? Situationen er

vildledende: Balloner flyver vmk mar man ikke selv holder

ordentligt fast, og den slappe ballon er ikke slap fordi

der er for meget gas i de andre. Mediets semantiske vaghed

er et problem. Billedmediet kan ikke udtrykke de arsagssam-

menhmnge som en skreven tekst kan. Hvordan har lOnnen kunnet

tage pusten fra profitten, hvordan indfanger man flyvske

balloner og hvordan kan man fg luft fra en ballon over i en

anden?

Denne tekst er et eksempel pa konflikt mellem modtager- og

emnerelevans. Modtagerrelevansen (her: det underholdende, an-

skuelige og enkle) er kObt pa bekostning af emnerelevansen.

Tegningen vildleder og overforenkler. Den umiddelbare for-

staelse bliver mulig pg bekostning af muligheden for en dy-

bere forstaelse af emnet, og den laser der gar til teksten

med denne interesse bliver snydt.

Relevansnormen og Habermas' universalpragmatiske normer.

Det er ikke her stedet til en egentlig gennemgang af Haber-

mas' uni7rsalpragmatik (jf. i stedet John E. Andersen (1980),

Thomas Mc Carthy (1978), eller Habermas selv (1971, 1976)).

Men da relevansnormen (i pmdagogisk sammenhmng) er blevet

indtolket i de universalpragmatiske normer (John E. Andersen

og Lars Heltoft 1979, Ole Togeby 1981, 1983), skal jeg kort

diskutere forholdet mellem universalpragmatikken og relevans-

normen..

De fire universalpragmatiske krav lyder i min formulering:

(a) vmr forstaelig (brug sproget i overensstemmelse med

dets regler) .

(b) tal sandt (ytringerne skal forholde sig til den be-

skrivbare verden).

(c) vmr vederhmftig (afsenderens selvfremstilling: Man

skal kunne sta inde for sine sproghandlinger).

(d) sOg enighed med modtageren om normer og vmrdier (det

moralske fmllesskab mellem afsender og modtager:



rigtighedskravet).

Krav (4) udgar i Ole Togebys rekonstruktion helt af de prag-

matiske normer og erstattes med relevanskravet (i betydningen

modtagerrelevans). Habermas har ikke nogen norm der modsvarer

modtagerens kommunikative behov. Hans norm om kommunikationens

rigtighed anskuer ikke modtageren som kommunikationspart-

ner, men som samfundsmedlem, som nmste, om man vil. Og rig-

tigheden kan ikke erstattes med (modtager-) relevansen, Kel-

ler ikke i en tekstpmdagogisk sammenhmng. Modellen medtager

slet ikke sprogets regulerende funktion og den far ikke med

at tekster kan handle om moralske problemer.

Ole Togebys fortolkning indfanger Keller ikke at enhver tekst

er normativ i den forstand at dens begrebslige univers, per-

spektiv og selektion er udtryk for en normering. Dels er be-

grebsverden, perspektiv og selektion rent faktisk styret af

interesser, dels (og det er det vigtigste her) ma de princi-

pielt kunne retfmrdiggores i forhold til normer.

Som eksempel kan vi tage forstaelsen af Okonomiske emner pa

baggrund af en klasseanalyse. En tekst om Okonomi ma produ-

ceres og forstas i en social sammenhmng der enten accepterer

eller afviser analyser i klassemodsmtningsbegreber. Og denne

accept eller afvisning af klassemodsmtningsbegreber er igen

bestemt af og skal kunne retfmrdiggOres i forhold til norma-

tive prmmisser (common-sense vmrdiprmmisser eller regler for

videnskabelighed, men det er ikke afgOrende her). Man kan

ikke tale om et emne overhovedet uden at gOre det med (og

eventuelt imod) bestemte normer for hvordan dette gOres 9a

en relevant made.

Habermas' normer er en rekonstruktion af betingelserne for ra-

tionel, gyldighedsforpligtet samtale. Men som nmvnt findes

der tekstarter og kommunikationssituationer der ikke er un-

derlagt gyldighedsforpligtelsenl f.eks. wits (jf. Ole Toge-

by 1983), underholdning, relationsskabende og relationsbe-



krmftende kommunikationsform'ar, og fiktion 6). Man ma s&-

ledes skelne mellem universalpragmatiske normer der er uni-

verselle i den betydning at de gilder uafhmngigt of sprog-

spilstype, og dem der er bundet til en bestemt sprogspils-

type, men universelle i den forstand at kommunikation ikke

ville vmre mulig uden at deres gyldighed var forudsat. Kra-

vene om sandhed, vederhmftighed og rigtighed er universelle,

men sprogspilsafhmngige kray. Universelle, fordi vi ikke kan

forholde os til den fysiske verden eller til andre menne-

sker uden at deres gyldighed forudsmttes; sprogspilsafhmn-

gige, fordi vi kan indg& i sprogspil der stutter gyldigheden

i parentes 7).

De sprogspilsuafhmngige krav er virksomme i enhver tekstfor-

staelse og tekstproduktion. De omfatter (formuleret som krav

til tekstproduktion):

(1) Sproget: Afsenderen mg anerkende sprogets regler

(acceptabilitet og sproglig korrekthed).

(2) Afsenderen: Afsenderen skal udtrykke en intention i

teksten.

(3) Modtageren: Teksten skal have en pointe for modtageren;

den skal forholde sig til modtagerens viden og behov.

(4) Afsenderen: Afsenderen skal vmre oprigtig i sin selv-

fremstilling.

Kravet om forpligtende kommunikation omfatter herudover:

(5) Der, fysiske verden: Teksten skal vmre sand.

Kra skmrpes s& det ogs& omfatter kravet om veder-

hmftighed:

(6) Afsenderen: Afsenderen skal vmre vederhmftig (han m&

kunne st& inde for sine ytringers sandhed og rigtig-

hed).

(7) Afsenderen og modtageren: Afsenderen skal tilstrmbe



enighed med modtageren om normer og vmrdier.

Oprigtighedskravet er ikke det samme som vederhmftigheds-

kravet, selv om de ofte er blevet brugt i flmng i Habermas-

fortolkninger i Danmark. War jeg fortmller en vits, ma jeg

have til hensigt at fortmlle en vits (og ikke f.eks. at chi-

kanere en af tilhOrerne ved implicitte referencer til bans

privatliv), men jeg skal ikke vmre vederhmftig i den for-

stand at jeg er forpligtet til at godtgOre sandheden af de

konstaterende sproghandlinger vitsen indeholder.

Under krav (7) hOrer kravet om emnerelevans: Afsenderen og

modtageren skal tilstrmbe enighed om prmmisserne for selekti-

on, perspektivering og begrebslig strukturering af tekstens

emne. Enhver selektion, perspektivering og begrebsdannelse

indebmrer et krav pa relevans for tekstens emne, og afsende-

ren ma vmre villig til og i stand til at retfmrdiggOre dette.

Modtagerrelevanskravet er derimod sprogspilsuafhmngigt. Det er

en forudsmtning for at etablere en kommunikationssituation

overhovedet.

Relevans og tematisk analyse.

Man kan sp$rge hvorledes relevansnormerne forholder sig til

tekstlige organisationsformer som komposition og tema.

Generelt kan man antage at teksters komposition skal organi-

sere teksten hierarkisk og sekventielt, saledes at pointen

bliver forstaelig for modtageren. I denne forstand har Ole

Togeby beskmftiget sig med sammenhmngen mellem relevans og

kompositionsanalyse (1979). Kompositionen skal sikre forsta-

eligheden 8 ).

Relevanssynspunktet kan ogsa anlmgges pa teksters tematiske

organisation.

9 .'



Peter BraskBrask har fremhmvet (1974, 1979), at teksters tematiske

struktur er resultatet af en lukningsproces hvor ordenes be-

tydningspotentialer indsnmvres og den kontekstbetingede tekst-

lige betydning fremstar. Hertil kan man fOje at lukningen

altid indebmrer en pastand om at dette er de for formalet

nodvandige og tilstrakkelige betydningsrelationer. Hvis tek-

sten er underlagt gyldighedsforpligtelsen betyder det ogsa

et krav om emnerelevans: Dette er de betydningsrelationer

der er nOdvendige og tilstrmkkelige for forstaelsen af em-

nets sandhed og rigtighed.

Hvordan er vi som lmsere i stand til at fastlmgge de seman-

tiske lukninger i en tekst? Tekstlmsning er ikke identisk

med en addition af ordenes leksikalske betydninger, men den

semantiske lukning sker ved at ordene forstas som relateret

til hinanden og defineret ved deres forhold til hinanden.

Og forstaelsen sker under anerkendelse af de universalprag-

matiske kray. Teksters semantiske universer skal kunne for-

st:is som forenelige med en intention i teksten, og jeg vil

her specielt argumentere for at analysen af teksters te=oer

ogsa ma forega under inddragelse af tekstens modtager- og

emnerelevans.

I en anmeldelse (1957) anfOrer Aage Hansen fOlgende eksempel:

"(..) vi har en gruppe (ord LH) mand-herre Og vi

har en gruppe mand - herre, kvinde dame der rummer mod-

smtning mellem en almindelig, ikke-specifikt markeret vok-

sen person og en anden der (eller ismr 1-etragtes som, be-

handles som) finere, af stand, paklmdning osv. I mandtals-

listerne hedder rubrikkerne mand - kvinde, pa hotellister-

ne og mange andre hedder de herre - dame. Af hOfligheds-

hensyn kaldes nu alle voksne herrer og damer, ismr af

forretningsfolk. er udvikling der har taget fart i nyere

tid. Tidligere hed de sma apartements pa jernbanestationer:

(For).Mand (For) Kvinder. Fra overgangstiden huskes en



vittighedstegning af en trengende bondekone der mente pa

en banegard at have fundet det sted hun sOgte, da hun ser

skiltet og udbryder: "Aa nej dog, det er jo for darner!"

Det tydelige modsetningsforhold mellem mand og herre frem-

gar af fOlgende lille historie: en gartner kom en morgen

i sit arbejdstOj og pigen kom og meldte at der var en

mand der ville tale med herren. Om aftenen kom han for

at fa sin betaling og da havde han veret :ijemme og skifte

t0j, og nu hed det at der var en herre der spurgte efter

herren.

Aage Hansen 1957: 139-140)

Aage Hansen omtaler forst forholdet mellem mand og herre som

modsetningen mellem en markeret og en umarkeret stOrrelse.

Mand beskrives som "almindelig, ikke-specifikt markeret",

mens herre er markeret for hOj status. Det betyder at herre

er hyponym til mand (Lyons 1977: 291): x er en herre -->x er

en mand; x er en nand-4x er en herre. Nar dernest pigen i

Aage Hansens eksempel melder at der er en mand der vil tale

med herren, sa er det imidlertid ikke denne relation der fo-

religger. Det der er pigens information til herren er at der

er nogen der vil tale med herren og det er ikke en herre. I

stedet for hyponymirelationen lukkes relationen til en biner

modsetning

mand vs herre

ikke-hOj status vs hOj status

Det er vores viden om den sociale situation og personernes

relevansstrukturer der setter os i stand til at forsta denne

lukning. Nar pigen tiltaler herren i 3. person som herren,

ma modtageren legge vegt pa statusmarkering. I forhold til

denne relevansstruktur ville den umarkerede fortolkning af

mand vere pointel0s: Herren ville ikke vide om det var en af

hans egne. Tolkningens forudsetni. .ger er:



- vi kender modtagerens relevansstrukturer fra teksten (v,mgt

pa status).

der skal v&re en pointe.

- det er sandsynligt at pigen vil indordne sig under modta-

gerens relevansstrukturer pa grund af magtforholdet.

den 1.msning der bade tager hensyn til magtforholdet, mod-

tagerens relevansstrukturer og kravet om en pointe, er

netop den der tolker mand som binxr mods2tning til herre.

Den sociale relation bestemmer her hvordan verden konceptua-

liseres: Omtaleformen (emnerelevansen) er pa modtagerens be-

tingelser. Modtagerrelevansen dominerer valget af omtalefcrm

sa det ikke er muligt ud fra teksten at tage stilling til om

omtaleformen er udtryk for en intention hos afsenderen. Af-

senderen m5 underordne sig modtagerens relevansstrukturer,

hvordan hendes egne er kan man ikke vide ud fra teksten. Pi-

gen star saledes til ansvar for at der faktisk er en mands-

person der vil tale med herren, og for at han ikke har hOj

status. Men man kan ikke drage hende til ansvar for selve

kategoriseringen.

Det n&ste eksempel handler heller ikke om en aedru kaptajn,

men om Dohrmann i baren. Det gar et skridt videre og viser

at ikke blot lukningerne, men ogsa selve de leksikale stOr-

relser der indgar i temaerne, i visse tilf.Rlde ma findes ud

fra en relevansanalyse. Eksemplet er en avisoverskrift:

SOS til Dohrmann i baren:

Schlfiter tigger i telefonen

(Avisoverskrift. Ekstrabladet 24.10.1983,

i forbindelse med det sakaldte Rio-Bravo-

farlig) .

Man kan fOrst hxfte sig ved formuleringen Dohrmann i baren

(ikke i Rio Bravos bar). Denne formulering forudsaatter at

baren er noget velkendt i forhold til Dohrmann. Den form for

nominal bestemthed der foreligger het, er den man finder i



eksempler som

Han fandt en cykel som kun manglede styret

Jeg skal hente bOrnene i bornehaven

(sagt til en modtager der ikke kender den pAgmlden-

de bOrnehave).

(Denne form for bekendthed har vist intet navn. Aage Hansen

(1927) har naturligvis eksempler ID& typen; den nmvnes ogs&

has Chafe (1976)).

denne afhandlings terminologi kan man sige at der er tale

om en emnerelevansstruktur der med rimelighed kan forudsmt-

tes bekendt for modtageren. Det er triviel viden for medlem-

mer af vores samfund hvordan cykler er indrettet i hovedtrmk,

og at mange born er i daginstitutioner. Og man kunne med ri-

melighed have brugt formuleringer som Dohrmann i udvalgsvmrel-

set/partilokalet, fordi disse lokaliteter indgar i relevans-

strukturer for folketingsmedlemmer; eller Dohrmann derhjemme,

med baggrund i relevLnsstrukturer for borgere i det hele taget

(alle bor et sted) . Men i baren synes ikke at vmre berettiget

i forhold til gmngse relevansstrukturer. nir afsenderen alli-

gevel bruger det forudsmtter han en relevansstruktur som der

nmppe er hjemmel for:

Har man sagt folketingsmand kan man ogs& sige bar

eller (som direkte personlig insinuation):

Har man sagt Dohrmann kan man ogs& sige bar.

Det er et eksempel pa det der i teorien om presuppositions-

svigt kaldes mOveri (Harder og Kock 1976, Harder 1980). Det

ukendte, diskutable, og uunderbyggede fremstilles som vel-

kendt og ukontroversielt. Baren indgar som en velkendt del

af Dohrmanns liv og heraf kan man via en anden relevansstruk-

tur slutte at Dohrmann sandsynligvis har et problematisk for-

hold til alkohol.

Efter tekstens egen formulering er dette imidlertid ikke poin-

ten. Tilknytningen mellem politikeren og baren er velkendt.



Meddelelsens bogstavelige pointe ligger derimod i forhand-

lingernes form. Det 'informative' ved i baren er at Dohrmann

befandt sig der da Schluter ringede. Teksten mg forstgs som

en modtekst til almindeligt anerkendte normer for hvordan

politiske forhandlinger foreggr. Politikere bOr jo vmre kom-

petente og saglige, og optrmde med vmrdighed. Vmrdigheden

dementeres af forhandling fra bardisken og ydmygende tigger-

gang, kompetencen af et hjmlpelOst SOS, og en kraftig kmp i

Oret. Idealets politiker og virkelighedens blakkede eksempla-

rer. Man kan stille de logiske modsmtninger op i systemer som

Peter Brask gOr det (Brask 1974, 1979, 1985 (udk.)). Se fig.

3 og 4).

De opstillede temaers semantiske komponenter mg altsg her

findes gennem en relevansanalyse. For at kunne tolke teksten

mg vi forstg den som henvendt til en modtager der kender be-

stemte idealforestillinger om emnet (den politiske forhand-

ling). Teksten bliver modtagerrelevant ved at dementere denne

emnerelevansstruktur og smtte en anden ("virkeligheden") op

over for den) .

Til slut: Ngr man har opstillet teksters temaer kan man

principielt anskue dem pg to mgder: under emnerelevanssyns-

vinklen og under modtagerrelevanssynsvinklen. Set i forhold

til emnet angiver temaet simpelthen de betydningsstOrrelser

og deres relationer, der kan give en sand forstaelse af det.

Set i forhold til modtageren kan man lmse det som en medde-

lelse:

Forudsat (ikke modtagerrelevant):

vi ved jo godt hvordan politikerne burde vmre

vi ved jo godt at de drikker

Informativt (modtagerrelevant):

- selv statsministeren er inkompetent og ydmyget

- seiv ngr de forhandler er der sprit med

- virkeligheden er inkompetence og uvmrdighed



Den ideale politiker (Den uvwrdige politiker)

P (WERDIGES) P (V/ERDIG S)

A A
Q (KOMPETENTE S) n Q (KOMPETENT E s)

P (ViERDIGes

Q (KOMPETENT 4 S)

P (ViERD14 S)

75 (KOMPETENT4iS)

(Den inkompetente politiker) Virkelighedens politiker

Fig. 3-4

Fig. 3: Variant Poul SchlUter.

"
Q: (Schluter sender) SOS. At sende SOS implicerer at man er

hjlpelos og ma have andre til klare det for sig.

P: Schluter tigger. At tigge implicerer at ydmyge sig.

Fig. 4: Variant Dohrmann.

Q: Dohrmann i baren. Veertshusforhandlinger er ikke vaerdigt

for politikere.

P: Dohrmann i baren. Wir man ofte er i baren er man sikert

for omtiget til kompetent forhandling.

Skellet mellem ydre fremtmden og (indre) kompetence drages

eksplicit for Schliiters vedkommende. Dohrmann i baren lader

sig uden videre tolke som begge dele.



Temaet angiver ikke selv dets forhold til modtagerrelevansen,

men det kan vmre vigtigt for tekstlmsningen at man gOr sig

det klart. Det horer med til tekstens overtalelsesmekanisme

at den forudsmtter en lmser der allerede lider af parlamen-

tarikerlede, og derfor blot skal bekrmftes, ikke overbevises.

SA vidt sa godt. I det efterfOlgende skal jeg prOve at udnyt-

te disse begreber i en praktisk tekstanalyse, hvor jeg kom-

mer ind

1. Forstaelsen af temaer som relevansstrukturer.

2. Relevansanalysens betydning for opstillingen af temaer,

specielt i ikke-fiktive tekster, hvor meget er impli-

cit.

3. Relevansanalysens betydning som redskab i en diskussion

af teksters diskursberedskab.



II. TEKNIK OG TALEHANDLINGER SOM IDEOLOGI

- om relevans og tematik i en avistekst om Okonomi

Emnet for denne artikel er en tekstlingvistisk baseret ana-

lyse af en avistekst om Okonomi 1). Analysen har et ganske

bestemt sigte, nemlig at demonstrere hvorledes relevansbe-

greberne modtagerrelevans og emnerelevans (prmsenteret i ar-

tiklen Relevans (I)) kan udnyttes i en tekstanalyse. Analysen

er saledes ikke udtOmmende og prOver heller ikke pa at vmre

det, men pa den anden side ma vi en del omkring i teksten:

dens tematik, komposition, forudsatningsstrukturer, sprog-

handlinger, og endelig dens (legitimerende) samfundsmassige

funktion.

'Udsigt til forbedring af vor konkurrenceevne'.

Den tekst jeg analyserer (overskriften) er en baggrundsar-

tikel om devaluering, Berlingske Tidende 30.11.1979, skrevet

af Frank Dahlgaard.

Teksten bestar af en indledende manchet (1-21), en redegOrel-

se for de sikre konsekvenser af devalueringen (25-125), en

fremhavelse af usikre forhold der kan true devalueringens

succes (125-147), og endelig af en afsluttende positiv vur-

dering af indgrebet (148-ud). Denne komposition fastlagger

jeg ud fra de dominerende sproghandlinger: L. 25-125 er for-

udsigelser, 1. 126-147 er konstateringer af usikre forudsat-

ninger for indgrebet, og endelig taller 1. 148-151 som en

positiv vurdering (artiklens konklusion).

Som det ses er artiklen darligt sat op. Den markerer ikke

sine afsnit. Det er et ejendommeligt trek ved teksten, som

man i fOrste omgang kan vmre fristet til at betegne som

(kommunikationsteknisk set) mislykket tekst: som uhensigts-

massig tekst. Afsenderen gOr ikke meget for at hjalpe mod-

tageren til overblik: Der er en overskrift (mellemrubrik):

Renten ned? (24). Jeg tror gerne at dette spOrgsmal er vig-



tigt for berlingske lmsere, men i forhold til artiklens ov-

rige sigte er det ikke det vigtigste problem i brOdteksten.

Tekstens vigtigste problematik er sammenhmngen mellem real-

lOnsfald og stigende profit, den Okonomiske omfordeling mel-

lem (det der i teksten hedder) den typiske danske familie

og eksporterhvervene, (og hos andre kaldes) lOnarbejdere og

kapital. Bette er ikke bare min vurdering, men ogsa en kon-

;ekvens af tekstens sproghandlingshierarki. Dens overordnede

sproghandling er den positive vurdering af devalueringsind-

grebet:

Helt afgOrende for devalueringens succes bliver det

(140) om regeringen og Folketinget nu kan forhindre

en opblussen af lOn-inflationen i Danmark. Kun hvis

reallOnsnedgangen f&r lov at sl& (145) uantastet

igennem far erhvervene fuld glmde af devalueringen.

Alt tyder imidlertid i dag pa, at der i nat blev

(150) foretaget en succes-fuld devaluering. LO og

den Ovrige fagbevmgelse har allerede givet grOnt lys

et langt stykke ad vejen for suspension af (155)

dyrtidsordningen og indgreb i det bevmgelige lOnsystem.

(1. 138-156, den overordnede sproghandling

er 1. 148-151) .

I linje 138-147 meddeles de afgorende forudsmtninger for en

vellykket devaluering, nemlig LO's villighed til aftaler om

'1Ontilbageholdenhed'. I dette afsnit nmvnes tre forhold

hvoraf de to er muliggjort tidligere i teksten (i betydnin-

gen 'introduceret som diskursreferenter'): reallOnsnedgangen

(144-145) og erhvervenes glmde af devalueringen (145-147)

(=Oget profit). MuliggOrelsen sker i afsnittet (62-104), der

fremlmgger de fordelingsmmssige konsekvenser af devaluerin-

gen: ReallOnnen falder og profitten stiger.

(I parentes bemmrket: Den ikke-muliggjorte stOrrelse er lOn-

inflationen (142). Jeg setter udr&bstegn ved det allerede



her, fordi det er centralt for forstAelsen af forholdet mel-

lem relevans og tematik i teksten).

Afsnittet (62-104) om omfordelingen er emnemmssigt helt cen-

tralt fordi det leverer forudsmtninger for tekstens konklu-

sion. Det er omgivet af mindre vigtige afsnit om forholdet

til DM-kursen (26-39), renteproblemet (40-50), valutaspeku-

lanternes reaktion (51-61) og udlandsgmlden (105-125). Men

tekstens opsmtning afspejler ikke denne emnemmssige opbyg-

ning. Ud fra et hensigtsmmssighedssynspunkt kunne man have

anbefalet en overskrift ved (62) der pegede pA at her kommer

det centrale, og/eller en mndret komposition der skilte bi-

ting fra hovedting.

Man kan undre sig over denne opsmtnin der er sA teknisk mis-

lykket. Jeg skal prOve at anskue denne side af teksten ud

fra tekstens emnerelevansproblematik og prOve at besvare

spOrgsmAlet om hvad opsmtningen betyder for tekstens sags-

fremstilling og for dens legitimerende funktion.

Men det forudsmtter nogie skridt i analvsen. ForelObig bliver

vi ved tekstens tematik.

Tekstens tematik.

Teksten er forholdsvis eksplicit omkring devalueringens for-

delingspolitiske fOlger. Eksportkapitalen bliver styrket,

mens 'gennemsnitsfamilien' mister reallOn.

(10) Dansks eksportOrer fAr nu vmsentlig mere for deres

hjemtjente valuta end fOr

(94) (..) leveomkostningerne for den typiske danske fami-

lie vil ligge ca. en procent hOjere end ellers. Kro-

nekursjusteringen udhuler sAledes reallOnnen, mens

eksporterhvervene fAr bedre indtmgter (..)

A.



Teksten horer ikke til den type tekster om Okonomi der ab-

straherer fra de sociale konsekvenser af indgrebet. De ideo-

logiske mekanismer i teksten er mere indviklede.

Lad os se pa hvordan teksten beskriver forholdet mellem pro-

fit og reallOn. Pointen i devalueringen er styrkelse af eks-

portOrernes indtjening pa bekostning af arbejdersidens re-

anon:

(142) Kun hvis reallOnsnedgangen far lov til at sla

uantastet igennem, far erhvervene fuld glade af deva-

lueringen.

Forholdet mellem profit og reallon er at stigende profit er

forbundet med faldende reallOn, og omvendt: Stiger reallOnnen

falder profitten.

Hermed er der naturligvis ikke sagt noget om hvordan afsende-

rens leksikon for ordene reallOn og indtjening ser ud. Ana-

lysen skal kun fastlmgge tekstens isotopi , her hvilket

forhold mellem reallon og indtjening afsenderen har fundet

det relevant at inddrage i belysningen af tekstens emne. I

denne tekst kan reallOnnen ikke fastholdes hvis profitten

skal stige. (Som bekendt er flere Okonomiske skoler uenige

i denne analyse. Bade Marx og Keynes har peget pa konsekven-

sen af faldende reallOn, nemlig faldende efterspOrgsel).

Man kan saledes ikke sige at teksten i logisk eller leksi-

kalsk forstand har udelukket at reallOn og profit kan stige

begge to pa samme tid. Pointen er at teksters temaer er re-

konstruktioner af den lukning af de leksikalske stOrrelsers

indhold der altid er fOlgen af deres anvendelse i en bestemt

kontekst (Brask 1974, 1979). Man kan prmcisere at denne luk-

ning altid indebmrer en pastand om emnerelevans, i dette til-

fmlde at emnet devaluering behandles relevant under den for-

udsmtning at skal konkurrenceevnen forbedres skal lOnnen ned.



Udvidelse af temaet.

Vi kan nu udvide temaet ved at smtte ordene devaluering,

LO's accept (af lOnindgreb), og lOninflation i relation til

reallOn og indtjening. De star i arsag-virkningsforhold til

tekstens faktiske og mulige profit- og reallOnsstOrrelser.

Teksten beskriver i alt tre faktiske og mulige tilstande

(relationer mellem profit og reallOn).

Den fOrste tilstand (A) er tilstanden fOr devalueringen: en

tilstand med darlig kcnkurrenceevne, nemlig for lav profit

og for hOj reallOn. Denne tilstand er prmsupponeret som fol-

ge af den semantiske analyse af 'forandring'. Alle foran-

dringsprmdikater prmsupponerer deres initialtilstand (SOURCE

i kasusgrammatisk terminologi) 2).

(B) er resultattilstanden efter at devalueringen er slaet

igennem (RESULT). Profitten er steget og reallOnnen faldet.

(C) er resultatet (RESULT) af den mulige mndring der 'spiser

devalueringen op'. Nar devalueringen er helt spist op er vi

tilbage ved (A).

Disse tilstande indgar i kausalrelationer, med devaluerinq,

lOninflation og LOs accept som arsag 3).

1. (A)

2. devaluering medfOrer (-A), (B)

CAUSE

J. lOninflation medfOrer (-B), (C (evt.=(A)))

CAUSE

4. LOs accept af fastholder (B)

lOnpolitik og forhindrer (C)

CAUSE

Fig. 5



Teksten taler altsa populmrt sagt om krisearsagen, krise-

symptomet og krisemedicinen. For situationen efter indgrebet

ekspliciteres alle tre stOrrelser, mens vi for devaluerings-

indgrebet kun har faet ekspliciteret symptomet og medicinen.

I pkt. 1 er der ingen arsag.

1. INDGREB

2. INDGREB

krisearsag krisesymptom krisemedicin

CAUSE RESULT INSTRUMENT

?

darlig konkur-

renceevne

(= lav profit)

devaluering

loninflation
darlig konkur-

renceevne

(= lav profit)

lonaftale

Fig. 6

Teksten giver et vist holdepunkt for at smtte arsagen til

krisen ind. Lmseren kan forudsmttes at vide at devalueringen

er et svar pa krisen eller forringelsen af konkurrenceevnen

(jf. overskriften). Det eneste fmnomen der i teksten forrin-

ger profitten, er lOninflation. Og det omtales med tekstens

prmsupponerede (bestemte) NPer som noget velkendt for modta-

geren, som har foregaet hele tiden:

(157) en acceleration opad i den danske lOninflation

(149) en opblussen af lon-inflationen i Danmark.



Man kan hmfte sig ved ordet opblussen, ikke blot pa grund af

ildmetaforen ('det skadelige, fortmrendel), men ogs& p& grund

af ordets prmsuppositioner. Ordet forudsmtter 'at ilden ikke

har vmret get ud', inflationen i lOnningerne har vmret der

hele tiden.

Med disse forudsmtninger inviterer teksten lmseren til at

opfatte lOnstigninger som Arsag til lavkonjunkturen. Den

forudsmtter en laser som ikke vil smtte spOrgsmalstegn ved

at det er lonstigningerne der er det generelle krisefremkal-

dende fmnomen i Danmark.

1. lOninflation (har medfOrt) (A)

CAUSE

Det er tekstens generelle forstAelsesramme (jf. fig. 1): den

del af dens semantiske univers som afsenderen forudsmtter er

ukontroversielt for modtageren, og som derfor ikke er mod-

tagerrelevant. (Men det er i hojeste grad emnerelevant). Tek-

stens meddelelse er alts& i denne sammenhmng: LOnstigningerne

er jo det generelle problem i vores Okonomi, og det er ogs&

dem der er problemet efter en devaluering.

Denne forstAelsesramme er en vigtig del af tekstens legitima-

tionssystem: Den setter nemlig m.alet for indgrebet = Arsagen

til problemerne. Indgrebets karakter bliver da at gA til on-

dets rod, og det er jo altid en god id.

Analysen er et eksempel pa den heuristiske funktion eksplici-

teringen af semantiske relationer kan have i tekstanalyse.

Opstillingen af fig. 5 er egentlig triviel, men det er selve

ekspliciteringen af relationerne der far en til at spurge

efter den anden ARSAG. Og det der er ikke-trivielt er netop

den implicitte lukning af teksten omkring lOninflationen som

Arsag til krisen. Her Jigger det man fra et andet stAsted kun-

ne kalde tekstens klasseperspektiv.

Og temaet kunne ikke have vmret opstillet uden modtagerrele-



vansanalysen. Det er gennem en analyse af tekstens prmsuppo-

sitioner man kan argumentere for at temaet er rigtigt op-

stillet.

Til sidst: Ekspliciteringen af temaet (inklusive forstaelses-

rammen) bliver sA p& sin side pa et senere trin i analysen

en hjmlp til at bestemme tekstens funktionalitet i forhold

til modtageren. Teksten egner sig til at bekrmfte den der i

forvejen er enig i at lOnnen er problemet (vel de fleste

Berlingske lmsere), og netop fordi den ogsA er implicit eg-

ner den sig til at overtale (om man vil: overliste) den lm-

ser som ikke troede (helt) pa sammenhmngen mellem lOn og

konkurrenceevne.

Tekstens legitimerende funktion (I).

Med tekstens lighedstegn mellem lOnstigning og krisens 'Arsag

tager analysen skridtet fra sandhedsdimensionen til rigtig-

hedsdimensionen, fra tekstens er til tekstens bOr. Den im-

plicitte standard 'at man bOr fjerne &rsagerne til problemer-

ne' er triviel.

Der er ikke plads her til en gennemg&ende analyse af tekstens

mange vmrdimarkOrer: positive vurderinger af omfordelingen

og lOnpolitikken. Jeg ma samle krmfterne om de mindre indly-

sende sider af den tekstlige legitimering.

Det er typisk for teksten (og for tekster om Okonomi i det hele

taget), at der er valgt begreber som ikke anlmgger handlings-

perspektivet ID& de Okonomiske begivenheder: fx lOninflation,

opblussen af lOninflation, den flygtede kapital vil strOmme

tilbage, opbremsning. Hermed undOr man som det ofte er

blevet Opeget - at anskue samfundet i konflikt- og modsmt-

ningsperspektivet: som sociale modsmtninger. Med ord som lOn-

inflation og omkostningsstigning anskuer man (i modsmtning

til lOnkrav og lOnaftale) sagforholdet i procesperspektivet,

ikke i handlingsperspektivet. Perspektivet er Okonomens og



arbejdsgiverens: Forholdet anskues som forOgelse af arbejds-

giverens omkostninger.

Det er vigtigt at forst& hvorledes ordet lOninflation lukkes

her. At perspektivet er processen betyder ikke at teksten

hevder at arbejderne ikke er til stede i samfundet som dem

der (eventuelt) stiller lOnkravene. Det betyder at een side

af betydningsindholdet ikke er relevant. Man kan med Fill-

more (1977) (The Case for Case Reopened. Syntax and Seman-

tics 9), tale om at ordets betydning dels har en ramme (sce-

ne), og dels et semantisk fokus (perspective).

Rammen er - udtrykt helt uformelt:

(lOnstigning) som fOlge af enten dyrtidsregulering,

lOnkrav og lokale forhandlinger (lOnglidning), eller

direkte lOnkamp.

Intet af dette bliver benegtet n&r man bruger ordet, men det

er ikke relevant: Det der er i fokus og som tillmgges rele-

vans er omkostningsperspektivet: prisstigning p& arbejdskraft.

(Jeg siger ogs& dette for endnu en gang at advare mod Frands

Mortensenske ideer om mennesketomme samfund, jf. hans 22-ra-

dioavis og min kritik i NyS 9.)

Denne skrivemAde setter handlingssiden i parentes og siger at

Okonomiske begivenheder kan betragtes som beskrivbare fakta.

Tekstens bOr er rettet til regering og folketing. Det er den

betingelse der er knyttet til den positive vurdering af de-

valueringen: I m& surge for at lOnnen ikke stiger, sA er der

udsigt til at det lykkes.

Tekstens bur henvender sig ikke direkte til LO (og lonarbej-

derne). Man anskuer som nevnt nOdig lOnarbejderne under hand-

lingsperspektivet. Der er dog et sted hvor handlingsaspektet

titter igennem, ganske vist kun i en Lille presupposition.

Her tales der moralsk om lOnarbejderne. I (145)bruges adver-

biet uantastet:



(144-45) Kun hvis reallOnsnedgangen far lov til at sl&

uantastet igennem ...)

Verbet antaste prmsupponerer at handlingen er et normbrud,

og at det der antastes er noget rimeligt og legitimt. Man

kan antaste rettigheder og folks anseelse, ordet er nmrmest

synonymt med krmnke. (Her bruges det i en lidt usmdvanlig

konstruktion med et procesverbalsubstantiv i stedet for et

tilstandsverbalsubstantiv, men prmsuppositionerne er de

same). LOninflationens eventuelle opblussen smttes = en

antastelse; det vil sige at handlingsperspektivet anlmgges

i form af en moralsk dom over arbejdersiden hvis den ikke

gOr som den bor.

Det er nu muligt at opstille et tematisk system for de vig-

tigste handlemuligheder i teksten; se fig. 7.

Muligheden for at regeringen lader st& til eller folketinget

ikke kan blive enigt, er til stede i teksten selv om den ikke

nmvnes eksplicit: Kan man blot forhindre en acceleration op-

ad i den danske lOninflation Det er s&ledes muligt at

man ikke kan, og en mulig grund til det kan vmre at man ikke

vil eller kan blive enige om det rigtige. Teksten uddyber

imidlertid hvordan det kan ga p& LO-siden. Modsmtningen m
3

kan uddybes i et tema over de logiske modsmtninger mellem

lOnaftale, antastelse af reallOnsnedgangen og dyrtidsregule-

ring. LOnaftalen (accept af lonpolitik) er i teksten karakte-

riseret som i helhedens interesse ('rationel') og legitim

fordi den respekterer reallOnsnedgangen og regeringens hen-

sigter.



LO /
arbejderne

fa mere
i lon

Regering/
folketing

give afka d tillade forhindre

pa mere i loninfla- loninfla-

lon tion tion

krise
m
2

fremgang

m 1
: srinteresse vs. almeninteresse

m
2

: ulykke vs. lykke (StOrrelserne krise og fremgang er be-

kvemme forkortelser af tekstens (for dgrlig konkurrence-

evne) vs. forbedring af vor konkurrenceevne)

m3
: lykkes vs. ikke-lykkes

: specifikation

. sammenfojning (pg kausalforbindelsernes niveau: 'f0-

rer til')

Pointen i temaet er at hvis L0/10narbejderne fgr held med at

stte deres s&rinteresser igennem skader det helheden og der-

med ogsg dem selv.
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Fig. 8

Fig. 9

sandhed

rationalitet4iS
(=p)

legitimitet S

(=TS)

S=fa lonkrav opfyldt

rigtighed
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(jf. fig. 5- 'uantastet'
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Vi finder her et vmrdiunivers som er typisk for det blandings-

Okonomiske samfunds legitimationssystem. Regeringsindgrebet

(til fordel for kapitalsiden) anses for almeninteressen, mens

arbejdersidens lOnkrav anses for smrinteresse og dermed for

illegitime. Regeringens politiske indgreb udtrykker almen-

interessen, smrinteresserne (eller rettere: smrinteressen,

for i denne tekst er der ikke flere smrinteresser der er

vmrd at tale om) bOr bOje sig. Heri ligger der ikke noget

nyt. Det nye i legitimationssystemet i forhold til den klas-

siske borgerlige offentlighed, er at okonomien ikke lmngere

af sig selv fungerer i almeninteressen. Smrinteressernes

brydning fOrer ikke lmngere til deres egen ophmvelse. Sy-

stemet er ikke lmngere selvregulerende og selvlegitimerende.

Staten ma sikre almeninteressen.

Vi har nu vmret rundt i tekstens emnestrukturer, bade i dens

sandhedsdimension og i dens rigtighedsdimension, pa dens frem-

smttende niveau og pa dens forudsmtningsniveau. Man kunne

udfylde fig. 1 som fig. 9.

Fra almene lovmmssfgheder til partikulmre forudsigelser.

Jeg vil nu inddrage de to andre fremstillinger af det samme

emne: en nationalOkonomisk lmrebog (NOrgard 1980), oh en kon-

kurrerende avis' fremstilling (Politikens). Det drejer sig

om tekster som man kan forvente vil svare til analyseteksten

i politisk grundholdning.

Den nationalOkonomiske tekst fra lmrebogen siger blandt andet

fOlgende om devaluering:

Valutaindtmgterne far en tendens til at stige, fordi eks-

porten af varer og tjenesteydelser stimuleres. Eksport0-

rerne kan nedsmtte priserne regnet i udenlandsk valuta,

uden at eksportprisen regnet i kroner bliver lavere end

fOr devalueringen, og kan saledes bedre konkurrere pa

de udenlandske markeder. Holder eksportOrerne samme pri-

ser i udenlandsk valuta, far de flere kroner pr. ekspor-

44



teret enhed, hvilket giver bedre rentabilitet og til-

skynder til stOrre produktion og salg. Tilskyndelsen

til at nedsatte prisen pa eksportmarkederne er som hoved-

regel stOrst pa markeder, hvor efterspOrgslen efter de

danske eksportvarer er elastisk (priselasticitet nume-

risk storre end T 1).

(NOrgArd 1980: 254)

Jeg bruger her NOrgArd til at Abne et nyt niveau i tekstana-

lysen med, nemlig probleMatiseringen af teksten i dens sand-

heds-, vederhftigheds- pg rk4tighedsdimension, specielt dens

emnerelevans. Der er to loroblemstillinger: Den ene problem-

stilling har at gore med de empiriske betingelser for at eks-

portorerne kan t.nkes at ville neds2ette deres priser: proble-

met om den sakaldte pripelasticitet. Det er et selektionspro-

blem i teksten som jeg 3kal vende tilbage til. Den anden pro-

blemstilling har at gOria med lwrebogsformuleringernes karakter

af almene Okonomiske 14m&ssigheder og erfaringsstninger.

Nogle af dem har karakter af analytiske udsagn:

Holder eksportOrerrq! samme priser i udenlandsk valuta,

ifar de flere kroner pr. eksporteret enhed, hvilket giver

bedre rentabilitet/(..)

Alt dette fOlger pr./definition af devaluering. Heroverfor

finder man ogsA egeOlige empiriske lovmssigheder eller til-

mRrmelser til det: /

Tilskyndelsen 11 at neds&tte prisen p& eksportmarkeder-

ne er som hove'dregel stOrst pA markeder hvor efterspOrgs-

len efter deAanske eksportvarer er elastisk (priselas-

ticitet num,T isk stOrre end 1).

Det der interiesserer mig her er muligheden for empirisk for-

ankring. En undersogelse af priselasticiteter for danske pro-

dukter kunne indgA i en argumentation for om det er sandsyn-

ligt eller ej at eksportOrerne vil neds&tte priserne.
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I Politikens pendant til analyseteksten (Politiken 30.11.

1979) skiftes der mellem generiske udsagn om hvad fOlgerne

er af en devaluering, og partikulmre udsagn. Fordelingen af

partikulmre forudsigelser og generiske udsagn er interessant.

De partikulmre udsagn handler om den faldende reallOn:

Devalueringen betyder at alle importerede varer fra de

Ovrige EMS-lande bliver fem procent dyrere. Og da ca.

halvdelen af vores samlede import kommer fra disse lande

er det noget forbrugerne vil komme til at mmrke i de

kommende maneder.

(Ny taktik om kronekursen. Politiken
30.11.1979. mk. krone)

Konsekvenserne for eksportOrernes indtjening gengives deri-

mod i generiske smtninger. Her formidles den nationalOkono-

miske lmrebogs grundsmtninger videre. Der gives ikke parti-

kulmre forudsigelser.

Ofte vmlger eksportOrerne imidlertid at smtte varepriserne

ned i udlandet, (...) Til gengmld vil en devaluering gavne

beskmftigelsen med det samme, fordi den stOrre indtjening

i eksporterhvervene stimulerer til nyansmttelser.

(Man kan gmtte pa at fordelingen af disse udsagnstyper af-

spejler journalisternes viden vanskelighederne ved at for-

udsige noget prmcist om udviklingen i beskmftigelse, eksport-

priser og investeringer. Det er kun indtjening og reallOns-

fald der lader sig prmcist forudsige).

Vi kan nu via denne sammenligning bestemme et vigtigt tekst-

ligt trek i analyseteksten. Den skelner for det fOrste ikke

mellem nationalOkonomiske lovmmssigheder og partikulmre forud-

sigelser, men den fremstiller det hele som partikulmre for-

udsigelser:



Betalingsbalancen vil langsomt forbedres som fOlge af

den forbedrede konkurrencesituation for dansk erhvervs-

liv. I fOrste omgang vil kronenedskrivningen pa til-

sammen 10 pct. inden for de sidste to maneder betyde,

at eksportOrerne far Oget deres indtjening. I nmste om-

gang vil nogle af eksportOrerne nedsmtte deres priser

i udlandet og derved kunne vinde markedsandele.

(61 - 74)

Denne formulering er en rent stilistisk variation af de ge-

neriske formuleringer. I stdet for det generiske en devalu-

ering star der her: (I fOrste omgang vil) kronenedskrivnin-

gen pa tilsammen 10 pct. inden for de sidste to maneder).

Det grammatiske subjekt er nu et referentielt NP med flere

empiriske bestemmelser: Der tales nu om den specifikke de-

valuering. Det grammatiske objekt at eksportOrerne far Oget

deres indtjening kan derimod godt vmre lmrebogens generiske

niveau. Denne indsmttelse af et specifikt NP i stedet for

det generiske er altid mulig nar udsagnet i sin generiske

form er analytisk. Man kan stOde pa lOver der ikke er far-

lige, men ikke pa devalueringer der ikke gav Oget eksportor-

profit.

Denne indsmttelse af empirisk bestemte, specifikke NPer i

stedet for generiske NPer, er der et eksempel til pa, i af-

snittet om de sikre fOlgevirkninger (1. 25-125), nemlig (99)

kronejusteringen. Ogsa her er der tale om indsmttelse af et

NP med specifik reference i stedet for et generisk, uden at

udsagnet i Ovrigt forankres i virkeligheden.

Der er derimod ikke tale om en rent analytisk pastand i nms-

te linje:

I nmste omgang vil nogle af eksportOrerne nedsmtte deres

priser i udlandet (..).

Men det empiriske indhold er stmrkt begrmnset. Forudsigelsen

vil vmre sand hvis blot en (eller blot to; men Jenne diskus-



sion er ligegyldig her) af eksportOrerne nedsmtter priserne,

og det vil med 99 pct. sikkerhed blive tilfmldet. Ogsa her

er der tale om en stilistisk omarbejdning af en nationa10-

konomisk lmrebog, ikke om en analyse af den empiriske situa-

tion for dansk Okonomi, eller af de sandsynlige virkninger

af indgrebet. Teksten udelader helt de empiriske forankrings-

punkter. Problemet omkring priselasticitet udelades helt, og

teksten inddrager ikke empirisk viden om hvordan danske eks-

portOrer tidligere har reageret. Man kan betvivle at den er

tilstrmkkelig godt forankret i virkeligheden.

Jeg kan nu ogsa besvare det sporgsmal jeg stillede i analysens

begyndelse: Hvorfor er kompositionen af (25-125) sa tilsyne-

ladende uklar? Det der sker er at afsenderen tager udgangs-

punkt i sikre (analytiske) forudsigelser (historien one D-

Mark-prisen (25-40), sml. (79-84), hvor importpriserne stiger

2 pct. fordi kronen til at begynde med falder 2 pct.). Der-

nest kommer der et afsnit med stOrre empirisk forankring

(fare for rentestigning fordi renten er steget i udlandet).

Men i (62-75) er der nmsten ingen empirisk forankring, ud

over den stilistiske. Dem empiriske forankring der mangler i

disse afgOrende passager, prOver afsenderen at fremkalde en

rent stilistisk illusion af. Afsenderen dumper til eksamen

i vederhmftighed.

Den stilistiske konklusion: 'Udsigt til forbedring af vor

konkurrenceevne er en stilistisk variant af den nationalOko-

nomiske lmrebogs fremstillingsmade, med den funktion at

(a) fremstille den okonomiske udvikling som partikulmrt

forudsigelig,

(b) udviske forskellen mellem empiriske forudsigelser og

analytiske udsagn, og derved fa prisstigning pa D-

Mark, reallOnsfald og profitforOgelse pa den ene side,

beskmftigelsesstigning og stigende investeringer pa

den anden side, til at fremsta som lige forudsigelige.



Videnskab og politik (Tekstens legitimerende funktion II).

De forudsigelige virkninger af devalueringen star i teksten

i modsmtning til de ikke-forudsigelige: afsnit (25-125) i

modsmtning til afsnit (125-147). Pa tekstens performativiske

niveau kan kontrasten aflmses i modsmtningen mellem de kon-

sekvenser der fremstilles som sikre vs. de konsekvenser der

fremstilles som usikre, fx:

Betalingsbalancen vil langsomt forbedres som folge af den

forbedrede konkurrenceevne (..)

Dette udsagn er en konstatering uden forbehold, i modsmtning

til:

Helt afgOrende for devalueringens succes bliver det, om

regeringen og Folketinget nu kan forhindre en opblussen

af lOn-inflationen i Danmark.

Det forbehold der udtrykkes her rkyldes som vi har set at

forudsmtningen for succes er social accept: Folketingets ved-

tagelse og LOs accept af fOlgelovgivningen. Okonomisk viden

er ikke nok for regeringen, der skal politisk accept til.

Vi kan nu formulere det stilistiske niveaus bidrag til tek-

stens tematik. I denne teksts sammenhmng er de to typer ind-

greb (devaluering og lOnpolitik) koblet med modsmtningen mel-

lem teknisk beherskelse p& den ene side, og sociale relatio-

ner og handlinger (praksis) pa den anden side.

Teknisk beherskelse skal her forstas som beherskelse af ver-

denpa grundlag af viden om forudsigelige konsekvenser af be-

stemte handlinger. Denne teksts centrale ideologiske greb er

at fremstille Okonomiske indgreb som principielt instrumen-

telle handlinger (Habermas 1968). Den sociale forhindring

for den Okonomiske videnskabelighed er lOnarbejdersidens fag-

lige organisationer: Kun deres beslutninger er relevante for

devalueringens succes, resten er forudsigeligt.

4 r,



Denne analyse understreger igen nodvendigheden af at opfatte

temaer som relevansstrukturer. En analyse der blot registre-

rede hvem der omtales i teksten som beslutningstagere, ville

na til det resultat af bade LO, regeringen og eksportorerne

var omtalt som beslutningstagere. Ogsa eksportorerne optrm-

der som Fillmore-agenter:

I nmste omgang vil nogle af eksportOrerne nedsmtte (..)

Men det er tekstens forudsatte synspunkt at deres funktion

som beslutningstagere er uden relevans for virkningen af det

Okonomiske indgreb. Det der teller er konkurrenceevnen, og

dette begreb defineres i tekstens sammenhmng som mkvivalent

med forbedret indtjening:

(100) mens eksporterhvervene far bedre indtmgter til

gavn for beskmftigelsen.

(17) Det betyder et skub fremad for eksporterhvervene, (..)

Her er der et udgangspunkt for en problematisering af tek-

stens emnerelevans.

Problematisering af tekstens emnerelevans.

Analysen er nu naet til den kritiske dialog med tekstens

synspunkt. Salmnge konkurrenceevnebegrebet defineres som for-

bedret indtjening implicerer det ikke noget om afsmtningen

af danske varer efter devalueringen. Men hvis man spOrger til

konkurrenceevnen som problemet om hvorvidt de danske varer

(ikke eksportOrerne) bliver bedre stillet pa verdensmarkedet

sa bliver eksportOrernes beslutninger pludselig vigtige. Kun

hvis de nedsmtter priserne kan man sige at devalueringen har

givet dem mulighed for at smlge mere. Og her kommer sa pris-

elasticitetsproblemet ind igen som problemet om hvad pris-

nedsmttelse betyder for afsmtningen. Det afgOrende sporgsmal

der problematiserer tekstens emnerelevans, er: Ansmtter ar-



bejdsgivere flere folk hvis de ikke regner med at kunne pro-

ducere og smlge flere varer? Det er markedets storrelse der

er afgOrende for beskmftigelsen, ikke indtjeningen alene.

Den ogede profit bliver kun omsat i investeringer og nyan-

smttelser, hvis arbejdsgiverne mener der kan smlges mere.

Set i dette lys kan man sige at det er en emnerelevanskritik

man foretager nar man papeger det pafaldende i formulerin-

gen

(71) I nmste omgang vil nogle af eksportOrerne nedsmtte

(..)

Er dette udsagn bade sandt og relevant? Afsenderen kan kun

fastholde at det er relevant, hvis han hmvder at pro-

centdelen af eksportOrer der nedsmtter, ikke spiller nogen

rolle for indgrebets succes. Og lmseren kan saledes fires til

at rejse vederhmftighedsproblemet: Er afsenderens synspunkt

som teksten fremstiller det, eller bruges formuleringen (71)

snarest til at undga en problemstilling der er problematisk

for hele tekstens begrebsverden? Hvis man medgiver at udsig-

ten til at vinde markedsandele er vigtig, sa bliver det vig-

tigt hvad arbejdsgiverne beslutter; og sa bryder tekstens

modsmtning mellem teknisk beherskelse og social overenskomst

sammen: Arbejdsgiverne kommer ind i problemstillingen som

det de ogsa er i virkeligheden: helt centrale beslutnings-

tagere, hvis handlinger kan vmre alt andet end lette at for-

udsige. Okonomien fremstar da som sociale relationer, og

helt andre relevansstrukturer bliver nOdvendige.

Konklusion.

Teksten opfatter altsa Okonomiske problemer som resultatet

af for hOj 10n, og regeringens opgave som at rade bod pa

skaden. Og den opfatter nationalOkonomiens opgave som at vmre

det videnskabelige grundlag for prmcise indgreb med forud-

sigelige virkninger. Det eneste der kan komme i vejen, er



lOnmodtagernes organisationer, der kan tmnkes ikke at opfatte

den videnskabelige Okonomis rationalitet.

Man kan antage at denne tankefigur er en typisk og vigtig

del af et blandingsokonomisk samfunds legitimationssystem.

Hvis man med Habermas antager at samfundet nu is= legitime-

res gennem dets politiske institutioners funktioner (det u-

niverselle, men formelle demokrati), sA er det nu vigtigt

at kunne hmvde at regeringen har mulighed for rationel be-

herskelse af Okonomien. Og det forudsmtter at der ikke fin-

des beslutningstagere af betydning i Okonomien. NAr arbejds-

givere sAledes ikke er relevante beslutningstagere, kan LOs

indflydelse beskrives som en forhindring for den demokratisk

legitimerede regerings rationelle justering af markedet, et

fremmedlegeme i en ellers kontrollerbar Okonomi.

Det var konklusionen om tekstens betydningsuniverser og funk-

tionalitet. Men vi har jo faktisk redet to heste pA en gang,

og vi ma huske at smtte dem begge to i stald.

Teksters temaer er emnerelevansstrukturer. De er resultatet

af en semantisk analyse der fastlmgger de i tekstens sammen-

hang relevante betydninger. Lad mig minde om ordet lOninfla-

tions betydninger som de blev fastlagt i analysen:

(1) Ordet er 'f0dt' med et bestemt perspektiv: omkostnings-

perspektivet. At bruge ordet betyder at binde sig til at det-

te perspektiv er det relevante(leksikalsk relevansstruktur).

(2)Ordet lukkes ved sine relationer til en rmkke andre ord

(tematisk relevansstruktur).

Temaer er ikke modtagerrelevansstrukturer, men opstillingen

af dem kan forudsmtte modtagerrelevansanalysen.

Temaer er pAstande om emnerelevans og som sadan kan de vmre

afsmt for en kritik af teksters diskursberedskab.



NOTER

I. RELEVANS

1) Se henvisninger i Andersson och Furberg: Sprak och pa-

verkan.

2) Grice peger selv pa muligheden for denne reduktion. De

to maximer er ikke identiske. Det er bl.a.

denne artikels pointe vise det.

3) Jens Allwood har i en artikel om ytringsrelevans draget

et lignende skel mellem 'utterance relevance' og 'con-

tent relevance'. Allwood (1983).

4) DrejebOger er ganske vist regler for handlinger, men de

er udtryk for kreativitet og kunstnerisk skaben, ikke

for samfundsskabt standardisering.

5) MAINCONs synes at \rare identiske med konstituerende

regler i Searles forstand, if. Speech Acts 1969.

6) I det mindste kan man sige at det er et astetisk og

filosofisk problem om og hvilken virkelighedsforplig-

telse litteraturen har.

7) Watzlawick m.fl. taler i Pragmatics of Human Communica-

tion on "axioms of communication".

Disse kommunikative axiomer er sprogspilsuafhangige uni-

versalier: En udfOrlig behandling af de sprogspilsuaf-

hangige regler matte som Watzlawick m.fl. inddrage reg-

lerne for relationskommunikation og punktuering.

8) Jeg ser her bort fra kompositioners eventuelle poetiske

funktion, ogsa i ikke-fiktive tekster. Et glimrende ek-

sempel pa en analyse af kompositioners poetiske funktion

kan man finde i Peter Brask (1983).

II. TEKNIK OG TALEHANDLINGER SOM IDEOLOGI

1) En kortere version af dette papir er trykt i Proceed-

ings from the 5th International Conference in Scandina-

vian and General Linguistics. Arhus 1984.



2) Se fx Cathrine Fabricius-Hansen (1975)

3) Begrebet tema bruger jeg i en bredere betydning end den

littermre analysetradition det stammer fra. D6r bruges

det om semiske modsmtnings- og modsigelsesrelationer mel-

lem binmrt artikulerede storrelser. Her anvender jeg det

.ogs& om grupper af leksikalske enheder der er forbundet

ved andre relationer, her kausalitet og forandring. Be-

grundelsen er at det i denne tekst faktisk er den slags

relationer der definerer ordene indbyrdes.

Jeg gOr ikke nogen pointe ud af hvordan disse temaer bOr

reprmsenteres. Fig. 5 benytter semantisk rolleteori.

Svagheden i Fig. 5 er at den ikke rigtig far rekursivite-

ten i systemet med: Fig. 5 skal lmses sadan at man princi-

pielt kan begynde hvor som heist og altsa ogsa ga fra 4.

til 1. Peter Brask har foreslaet nedenstaende reprmsenta-

tion. Den har den fordel at den bade indfanger rekursivi-

teten og den 'omvendte proportionalitet' mellem profit og

reallOn.
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MENINGSPRODUKTION OG LEGITIMATION.

Bemmrkninger til "Udsigt til forbedring af vor konkurrence-

evna". Berlingske Tidende 30.11.1979. Frank Dahlgaard.

Uwe Geist.

Forord.

Nu har jeg puslet med denne tekst i manedsvis, er begyndt at

stirre mig blind pa detailler og hvis det store overblik no-

gensinde har vmret der, sa er det altsa godt og grundigt ble-

vet vmk.

Derfor ma det vmre pa tide nu at fa sagen afsluttet, ud til

andre med den, se om der overhovedet er noget k$d pa den. Jeg

kan sgu snart ikke se det mere selv om jeg stadig synes det

er skmgt at finde nye ting og opdage nye forbindelser.

Nu velan! Hvad har egentlig slaet mig ved teksten? Hvad har

jeg villet vise i den, med den?

Indledning.

Det jeg sa ved teksten, var - billedlig talt - bevmgelser fra

noget til noget andet, en bearbejdning, omformning. Et arbej-

de, en slags kamp med en "materie" - og materien er i denne

forbindelse bevidsthedsindhold. - Det er for det fOrste disse

bevadgelser jeg vil prOve at vise, prOve at rekonstruere dette

arbejde, denne produktion af betydning.

For det mener jeg en tekst er: handling, bearbejdning, pro-

duktion af "ny" - eller mere - betydning ud af andre, tidli-

gere betydninger. Meningsgivning. - Som alt andet arbejde er

altsa ogsa betydningsproduktionen overskridende. Den bruger

materien til at skabe noget som ikke har vmret der, men som

har vmret intenderet af det producerende subjekt. Handling

.1



og intention hanger saledes nOje sammen.

Enhver tekst forholder sig altsa - som produkt af en (inten-

deret) handling - til to sider: til det rastof der er arbej-

det med i den, det bevidsthedsmmssige udgangspunkt, og til

det intenderede mal der styrer arbejdet. Teksten er spmndt

ud mellem disse to poler, begge er de reprmsenteret i teksten,

teksten er bevmgelsen fra "materie" til "ide", dvs. fra givne

bevidsthedsindhold til nye, andre. Teksten rummer dem i en

dobbelthed som den sOger at overvinde.

En kort bemmrkning til "nye" bevidsthedsindhold. Som man ser,

har jeg ogsa forsOgt mig med ordet "andre". Jeg mener nye,

andre i forhold til de bevidsthedsindhold som teksten tager

udgangspunkt i og sOger at omforme - og ikke nye i betydnin-

gen: aldrig fOr sete. Tvmrtimod er uhyre meget meningsproduk-

tion mere eller mindre rent assimilerende. Det er formning,

tolkning af - ja, undskyld mig - nye givne bevidsthedsindhold

efter gamle forstaelsesmOnstre. En indpasning af reelt nyt

i eksisterende former. Men ogsa det er arbejde, meningspro-

duktion, overskridelse af givne bevidsthedsindhold.

Jeg vil altsa for det fOrste beskmftige mig med overskridel-

sen og den dobbelte orientering den rummer - mod udgangspunkt

og mal.

For det andet vil jeg se pa denne specielle teksts funktion

som legitimerende et bestemt Okonomisk-politisk system og et

af dette systems udslag: en devaluering.

At legitimere at retfmrdiggOre - kan i vores sammenhmng og-

sa forstas som: at fremstille som meningsfuldt. For at frem-

stille noget som meningsfuldt, betyder ikke bare at fremstille

det forstaeligt, sadan at der er sammenhmng og mening i det.

Det betyder ogsa at fremstille det som vmrende i overensstem-

melse med grundlmggende normer og vmrdier i samfundet, sadan

at det fremstar som noget formalstjenligt. Mening skal sa



alts ikke bare opfattes som (neutral) forstAelighed, men

ogsA som en positiv forankring i interesser og behov. Det er

i den forstand, legitimere betyder at tillmgge en mening,

gore meningsfuldt.

PA denne made er der Abenbart en indre sammenhmng i mine for-

skellige interesser i teksten. Tekstens legitimerende funk-

tion kan ses som et specielt og til og med meget tydeligt

eksempel pA den generelle mekanisme i en tekst: at producere

mening. Og ogsA legitimeringen ma altsA forstAs som en bevm-

gelse: fra noget tilsyneladende meningslOst til noget for-

holdsvis meningsfuldt. Og ogsA her vil vi alts& i teksten

kunne stride pA denne bevmgelses dobbelte tiiknytning: bagud

- til det der skal gores meningsfuldt, eventuelt ved fOrst at

blive gjort mellingslOst - og frem til til den mening det

tillmgges.

Jeg vil i det fOlgende se pA tre forskellige elementer i

teksten: et aspekt ved tekstens univers - devalueringens per-

songalleri (navnlig ud fra en analyse af billederne), den

selvopfattelse teksten " foreslar eller tilbyder sin modtaaer

og det formal teksten forfOlger, tekstens handlingsaspekt.

Hvorfor er det kun Schluter der smiler? Tekstens personer.

Det hele er sAmmnd forholdsvis banalt. Billederne i vores

tekst og billedteksterne kan tjene som eksempel for hvad jeg

har teoretiseret over. Hvilket bevidsthedsindhold bearbejder

de? Til hvad? Og hvordan?

Det givne bevidsthedsindhold kunne f.eks. sta pA forsiden af

avisen: Kronen devalueret med 5%. SA ved man den er blevet

mindre vmrd i det mindste nar man skal veksle penge. Des-

uden ved man (maske) ogs& at det i dette tilfmlde er en soci-

aldemokratisk regering der gennemfOrer devalueringen.

Og hvad sa med billederne? De giver et noget andet billede

(- undskyld!).



Billederne og billedteksterne beskriver en del af den virke-

lighed artiklen prmsenterer sine lmsere for. De "beskriver"

aspekter ved den politiske beslutning til devaluering. Og de

beskriver den pa en ganske bestemt made, ud fra ganske be-

stemte formal, i en bestemt mening. Lad os se pa dem.

Beskmring, opsmtning, etc.

Det drejer sig om tre lange, smalle, forholdsvis morke bil-

leder, sat op direkte ved siden af hinanden som et triptykon,

Poul Schluter i midten, Gert Petersen pa venstre og Knud

Heinesen pa hOjre side. Jesus og de to rOvere pa korset?

Billederne viser mmndene i nmsten hel figur, skaret over et

sted pa benene. Schluter i midten er imidlertid rykket klart

lmngere frem, fylder mere pa sit billede, er tmttest ved os

og derved perspektivisk stOrre end Gert Petersen og Knud Hei-

nesen. De er til gengmld taget lidt mere pa distance og der-.

for mindre pa deres billeder saledes at baggrunden bliver en

anelse mere dominerende end i SchlUters billede. Hovedeffek-

ten er at ansigterne kommer til at danne hjOrnerne i en tre-

kant i den tredje dimension, med SchlUters forrest, storst,

tmttest ved lmserne. Indtrykket bliver yderligere forstmr-

ket af at SchlUters ansigt er mest direkte vendt ud mod lm-

serne, mens Gert Petersens og Knud Heinesens ansigter mere

vender vmk fra midten - og lmserne - hhv. til venstre og til

hojre.

Situation/handling/forhold til kameraet.

Der er "handling" pa alle tre billeder. Mmndene gor noget.

Og det de fOrst og fremmest gOr, er at forholde sig til kame-

raet, vel at mmrke pressefotografens kamera, offentlighedens

Oje - og dermed offentligheden, de almindelige borgere, lm-

serne, os.

Schluter stiller sig beredvilligt til disposition for kame-

raet, er standset op i en fremilen - hvad kropsretningen, den



let alone frakke og den let foroverbOjede holdning fortmller

os kigger lige ind i linsen og hilser os med et bredt smil.

Gert Petersen derimod synes nmrmest at vende sig aggressivt

truende og afvisende mod kameraet.

Og Knud Heinesen skridter utilgmngelig for os forbi. Han

ikke ligefrem ignorerer kameraet, men indlader sig ikke pa

ncgen made med det. Vi far kun lige akkurat et blik.

Holdning, ansigtsudtryk, bevmgelser.

Schluter star rolig og afslappet, ikke direkte med front mod

os, men netop visende os opmmrksomhed ved at dreje ansigtet

hen imod os. Han smiler uforbeholdent bredt og med adskil-

te lmber, og med Ojnene. Hans en anelse foroverb$jede hold-

ning signaliserer yderligere det forekommende, tjenstrillige,

uden at det slar om i det servile.

Gert Petersen holder hovedet hOjt, skyder brystet frem, krop-

pen er vredet i nmsten 90 grader, armen og handen krampag-

tigt bOjet. Det hele er ude af balance (- han er taget midt

i en bevmgelse pa vej ind ad en dOr). Munden er aben, brille-

glassene lyner og der er ikke spor af et smil eller venlighed

i hans ansigtsudtryk.

Heinesen hverken smiler eller raser, hverken star stille eller

farer frem. I modsmtning til begge de to andre er han lukket

- munden er lukket, venstre hand holder frakken lukket for-

an, ansigtet rOber ikke nogen sindsbevmgelse af nogen art.

Der er noget stift, utilnmrmeligt over hans meget ranke hold-

ning, de let adskilte fingre der samler frakken og den una-

turlige made hOjrearmen hmnger lige ned pa. Utilnmrmelig og

utilpas ved situationer.?

Pakla.dning.



Indtrykket bliver understreget af pakl&dningen.

Schluter er i let aben frakke, gra bukser, lys skjorte, slips

- upr&tentiOs elegance, funktion&rernes og folketingets ar-

bejdst0j.

Gert Petersen er i ternet skjorte, vidtaben striktrOje, over-

frakke og flOjsbukser - taget "pa sengen" eller bare i sin

evindelige arbejderuniform?

Knud Heinesen "i smoking" - som det udtrykkeligt fremh&ves

i underteksten og med en stor cigar hwigende i handen: for-

styrret i det hOjere selskabsliv? Sa det beskeeftiger ledende

socialdemokrater sig med i landets sk.mbnetimer.

Konklusion pa billederne.

Alle de gennemgaede detailler er resultater af formning eller

redigering og dermed meningsgivning. For:

- Billederne er valgt ud. Fotografen er givetvis kommet hjem

med en eller flere ruller film. Men udgangsm.mngden er ikke

engang bare alle fotografens billeder fra den dag, det er

f.eks. ogsa alle de billeder Berlingske kan skaffe af alle

de politikere som den aften mOdte op has Ivar NOrgaard. Sa

kan man ogsa sige at f.eks. pakl.mdningen indgar som redige-

ret moment - man havde jo principielt kunnet v&lge arkivbille-

der hvor de samme politikere var fotograferet i noget andet

tOj.

Billederne er desuden klippet til, forstOrret, formindsket,

etc., saledes at emnet fylder pa en ganske bestemt made pa

billedet.

- Og endelig indgar billederne i et lay -out; de komponeres

med hinanden, med teksten, etc. og forsynes eventuelt med

billedtekster.

Billederne er altsa meningsproduktion og jeg analyserer dem

som sadan, som led i tekstens samlede meningsproduktion.



Problemet for Berlingeren som borgerlig avis er at det er en

socialdemokratisk regering, der gennemfOrer denne rosvmrdige

devaluering. Det er ikke - eller bOr i hvert fald ikke vmre

- meningsfuldt for Berlingerens lmsere. Og tekstens menings-

givende arbejde starter derfor med nedbrydningen af en po-

tentielt givet sammenhmngsforstaelse. Vi kan iagttage to

ting: det er ikke regeringen, men folketinget der far tillagt

betydningen for devalueringen, og socialdemokratiet frem-

stilles som splittet.

Hvordan?

For det fOrste bliver regeringen gjort usynlig. Den nmvnes

stort set ikke. Devalueringen og beslutningen om den er agens-

lOs i teksten. Det tmtteste vi kan komme en agens, er "vi

nedjusterede kronekursen" og "dansk devaluering" (= Danmark

devaluerer). Ikke et ord om regering eller finansminister.

Kun en eneste gang optrmder "regering" i teksten (140) og da

i en forbindelse hvor der svinger en lille tvivl med angaende

re.geringens evne til at kunne fastholde devalueringens gun-

stige virkninger, og desuden koblet med "folketinget" som

en ligesa vmsentlig part i sagen. Ellers er den ikke tilstede

i teksten - og heller ikke i billederne, hvad der maske er

endnu mere pafaldende. For her er afbildet 3 centralt place-

rede folketingspolitikere "pa vej til Ivar NOrgaard i

aftes" som det ligesom et omkvmd lyder i underteksterne. Men

ikke Ivar NOrgaard selv Okonomiministeren, manden der i-

vmrksmtter devalueringen. Han forbliver usynlig, men pa en

anden made usynlig end den socialdemokratiske regering som

bare slet ikke er der. Han bliver nmvnt, men ikke vist. Han

smelter sammen med devalueringen, afpersonaliseres, reduceres

til den instans der meddeler devalueringen. Og det er ikke

uinteresant netop i forbindelse med den udprmgede personifi-

cering af det politiske spil omkring devalueringen som jeg

severe vil komme ind pa.

Det der derimod bliver vist, er nogle af Folketingets leden-



de skikkelser: formmndene for et centralt hOjreflOjsparti,

et centralt venstreflOjsparti og regeringspartiet. De vises

i deres reaktion pa meddelelsen om devalueringen. Og her e-

tableres sa bl.a. splittelsen af socialdemokratiet: ogsa

Knud Heinesen er - som reprmsentant for partiets Folketings-

gruppe pa vej til Ivar NOrgaard, og det med et meget

stift, fjernt og afvisende udtryk i ansigtet. Er det ikke

underligt? Han er abenbart ikke smrlig glad for sin regeren-

de partifmlles beslutning om en devaluering.

Og dermed har vi overstaet nedbrydningen af en potentiel sam-

menhmngsforstaelse og er godt pa vej ind i opbygningen af en

ny.

For en der tydeligt er glad for og lettet over devalueringen

det er Poul SchlUter. En beskeden, men lykkelig sejrherre

der kommer for at fa sin belOnning. Han bliver i aktantmo-

dellens termer - helten, subjektet der far princessen (de-

valueringen) af kongen (Ivar NOrgaard) til trods for skurke-

nes (Gert Petersens og Knud Heinesens) onde ranker. Eller i

offentlighedsteoretiske tamer: offentligheden, det parlamen-

tariske demokrati (Folketinget) har vist at fornuften i sid-

ste ende sejrer; staten, regeringsmagten har b0j6.,.t sig og med-

deler nu devalueringen bl.a. til sit eget politiske bag-

land som reagerer fra indmdt (Knud Heinesen) til rasende

(Gert Petersen), dvs. ikke rationelt, men emotionelt.

Man skal vmre opmmrksom pa at heller ikke partierne nmvnes -

der nmvnes kun navne. Jeg har spekuleret over det lmnge og

tror at der i hvert fald findes to forklaringsmuligheder som

ikke udelukker hinanden. For det fOrste er det maske for

farligt overhovedet at nmvne specielt socialdemokratiet. Nav-

net, ordet, begrebet vil uvmgerligt associeres med "siddende

regering" og dermed gore forskydningen af hovedvmgten til

Folketinget og videre til Poul SchlUter vanskelig. Og for det

andet vil partibetegnelser maske aktualisere forestillinger

om principielle politisk-Okonomiske interesser som partierne



reprmsenterer - noget som vi senere skal se bestemt ikke

skal aktualiseres. Der er ikke tale om forskellige, men om

en og kun en fmllesinteresse i devalueringen. For devalue-

ringen - fortmller artiklen os - hOrer hjemme i Okonomiens

sfmre som kOrer efter sine egne objektive lovmmssigheder som

man ikke kan mndre pa med holdninger, idealer og lignende,

men som man ma prOve at fa det bedste ud af. Artiklen gOr

rede for en automatik og antyder ingen steder muligheden

af forskellige opfattelser af devalueringen. Ved ikke at

nmvne partier, men kun navne, anbringes de principielle parti-

politiske indstillinger pa det personlige, i sidste ende irre-

levante plan, fremstilles de som personlige egenskaber og at-

tituder som aggressivitet, kvmrulanteri, stivhed og ligeglad-

hed. At der snakkes om partipolitik - indirekte alts - kan

der imidlertid ikke vmre nogen tvivl om. Forskydningen fra

regering til Folketing og udvmlcrelsen af billederne viser

det klart. De defineres imidlertid ligeledes indirekte ikke som

interessereprmsentanter, men i forhold til evnen til at bruge

sin fornuft og vmre retskaffen.

Vmsentligt i vores forbindelse er at meningsgivningen sker

"ubemarket", gedulgt - ikke &bent analyserende, diskuterende.

Regeringen er der bare ikke, eller rettere sagt: er kun an-

tydet i billedteksterne som en instans - Ivar NOrgaard som

man er pa vej til. Helt kan regeringen ikke mangle. Det var

trods alt ikke SchlUter der tog selve beslutningen og fOrte

den ud i livet. Men det er nmsten den status han far. Og her

er netop billederne meget vigtige. For de egner sig med deres

binding til det konkret-sanselige netop til at erstatte en

eksplicit argumentation. Og de star jo ogsa i et klart mod-

smtningsforhold til teksten iOvrigt. Ikke bare ved deres prm-

sentation af enkelte, navngivne personer hvor teksten kun

taler om abstrakte okonomiske processer og deres aktOrer

men ogsa ved deres emotionalitet - hvor teksten giver sig

sagligt-kontant i sin fremstilling af lovmmssigheder, frem-

stiller billederne Gert Petersen nmrmest som slagsbror og

C5



Knud Heinesen som en kold skid. ForbindelsenuEllen disse mod-

smtninger bliver aldrig eksplicit etableret, den fgr lov til

at udspinde sig ad associative baner hvor signalerne er sat.

Men de viser os klart at der bliver produceret mening, at

mulige og tildels ogsg mere umiddelbare sammenhmngsopfattel-

ser at devalueringen er til fordel for nogle, men ikke for

andre - nedbrydes. Deres reprmsentanter latterliggOres, de

afslOres i dette tilfmlde af offentlighedens vagne Oje en

sen nattetime pg vej til Okonomiministeren som har sat dem

stmvne. Kun SchlUter har olie pg sin lampe da Herren kalder.

Kun han har grund til at smile.

Det er selve grundbevmgelsen, betydningsproduktionen i en

tekst: fra givne bevidsthedsindhold, over en nedbrydning af

nogle forstgelsessammenhmnge, til en organisation og forstg-

else af dem. Alts f.eks. fra den socialdemokratiske rege-

rings devaluering til SchlUters sejr. Vmsentligt er at tek-

sten er gjort fast i begge ender, at den selv skal gennem-

fOre bevmgelsen og at den derfor spmnder over en dobbelthed

som kan konstateres i teksten.

Den typiske danske familie.

Vmsentlig er sg selvfOlgelig ogsg at forbindelsen holder, at

teksten ikke "knmkker" midt over, at bevmgelsen mislykkes.

Det er det en tekst skal kunne: at holde sammen pg, spmnde

over modsmtningerne og i den forstand overvinde dem, etablere

en sammenhmngende helhed, legitimere overskridelsen af det

givne, legitimere sig selv.

Der vil altsg i teksten ogsg vmre en anden dobbelthed: den

mellem modsmtningerne og en- eller helheden som teksten mg



formidle imellem. Igen indgar begge sider i teksten: ma mod-

smtningerne vmre der for at kunne formidles.

Den i teksten etablerede helhed kaldes ofte tekstens univers.

Og de midler der bruges til at etablere helheden, er tekst-

lingvistiske, stilistisk/retoriske organisationsprincipper

og argumentation i den snmvre betydning af ordet. Jeg vil

i det fOlgende gOre rede for en dimension i tekstens univers:

persongalleriet og den made det i teksten er organiseret pa.

Jeg vil vise at der i struktureringen af den ligger en mod-

smtning gemt, modsmtningen mellem to struktureringsprincip-

per eller forstaelsesmader: den ene hvor personerne indgar i

en struktur der domineres af en polarisering og den anden

hvor personerne indgar i en struktur der er karakteriseret

ved mange, forskellige og skiftende relationer. Og jeg vil

vise hvordan denne modsmtning handteres og formidles i tek-

sten.

Der antydes i teksten en generel opdeling af personer i tre

store hovedgrupper: de Okonomisk implicerede, dem der trmf-

fer Okonomisk-politir'e beslutninger, og eksperter. De Oko-

nomisk implicerede er stort set spundet ind i, underkastet

Okonomiens bevmgelser; dem der trmffer Okonomisk-politiske

beslutninger har muligheder for en vis justering af disse

bevmgelser, og eksperterne har indsigt i og kan til en vis

grad forudsige dem. Jeg vil ikke videre beskmftige mig med

inddelingen p& dette plan, men dog lige papege den klassisk

borgerlige adskillelse af privat/speciel (de implicerede) og

offentlig/almen (de besluttende og eksperterne) og i handling

(de implicerede og de besluttende) og teori (eksperterne).

Det kun i forbifarten. Det jeg vil koncentrere mig om, er de

Okonomisk implicerede.

Der nmvnes seks forskellige grupper af Okonomisk implicerede

i artiklen i artiklens rmkkefOlge: eksporterhvervene, im-

porterhvervene, den typiske danske familie, Danmark, hjem-

memarkedsvirksomheder og landbruget. Der er ikke tale om en



fast struktureret, udtOmmende, men tilsyneladende alligevel

en meget godt dmkkende opregning. De reprmsenterer stort set

Danmarks Okonomiske liv, er integreret i et overgribende fml-

lesskab: os. Artiklen starter i dette fmllesskab: "vor"

(overskrift), "dansk" (1), "vi" (4). Men "vor (konkurrence-

evne") bliver hurtigt udskiftet, fOrst med "dansk erhvervs-

liv's internationale konkurrenceposition") (7-9) og siden med

"danske eksportorer" (10). Vi fIr altsI en hierarkisering af

grupperne, efter vigtigheden for "os", med eksporterhverve-

ne som nerven, som det vigtigste i "vores" Okonomiske liv

(jvf. f.eks. ogsI: "danske eksportOrer", men "importOrerne").

- SI snart dette hierarkisk ordnede fmllesskab er blevet e-

tableret (ca. 0 1.10), tematiserer artiklen en modsmtning i

det: modsmtningen mellem eksportOrer og importorer. Den bli-

ver meget klart trukket op: inden for et punktum, markeret

af "og omvendt" og af oppositionen "fI": "mg give" og pointe-

ret af en vis parallelisme i eksport- og importOrsmtningen oq

af gentagelsen af "vmsentlig(t)". (10-17) Dette er ikke bare

den indledende, men klart tekstens (tilsyneladende) vmsent-

ligste modsmtningsforhold i forbindelse med devalueringen.

Den bliver igen i al udfOrlighed tematiseret ca. 1. 70-90.

Dette er imidlertid ikke de eneste fOlger devalueringen fIr:

ogsI den "typiske danske families" (97) leveomkostninger sti-

ger, "Danmarks udlandsgmld" (105) opskrives; det samme gml-

der "hjemmemarkedsvirksomheder der har optaget udlandslIn"

(111); "landbruget" derimod vil "fI glmde" af devalueringen

(131-132).

Der lmgges saledes pI ingen made skjul pa umiddelbare fordele

og ulemper, men der gOres meget ud af deres brede og meget

forskelligartede strOning og fordeling. Og det igen visor

klart kompleksiteten og differentieringen i hele det Okono-

miske system - samfundets pluralisme. Og samtidigt understre-

ges s& integrationen i dette Okonomiske system. For pg lidt

lmngere sigt udlignes de umiddelbarL fordele og ulemper og

i det lange 10b vil det resultere i en generel "forbedring".

UIn



EksportorernY far ganske vist "v,msentlig mere" nu, men vil "i

n.Tste omgang nedswtte deres priser i udlandet" (70-74).

ImportOrerne skal "betale vsentligt flere kroner" (14), men

vil sa stte priserne op - eller rettere, med artiklens

denne sammenhng betydeligt mere abstrakte formuleringer:

"importvarer stiger i pris" (77-78), "prisstigninger pa

importen" (79-80) og "importprisstigningerne (Oges)" (86-87)

og "kommer oven i de i forvejen st(Trkt stigende importpri-

ser" (89-91). Den "typiske danske families" "reallOn" O-

res "mindre v'mrd" (92); ja "udhules" (100), ligefrem - men

det bliver n&vnt at der kun er tale om en procent i forhold

til den "fulde fem procents devaluering' (93-94). "Danmarks

udlandsgld opskrives" (105-106), "men dette forhold er nok

sa meget af bogholderirassig natur" (108-110).

For visse "hjemmemarkedsvirksomheder bliver der dog tale

om en yderst reel opskrivning af gldsbyrden" (111-115), men

den udlignes trods alt af "udlandslanenes lave rente" (120-

121). - Kun ved landbrugets glade rivnes der ingen udlignende

omst&ndigheder - men dem kan vel alle unde lidt medgang.

Der er saledes gennemgaende og omhyggeligt gjort rede for

forhold og processer som i nogen grad afbalancerer de umid-

delbart meget forskellige fOlger af devalueringen - uden at

fcrskelligheden oph&ves.

Denne skildring af samfundet - som en differentieret, men

i sidste ende integreret mangfoldighed af grupper er en

skildring af et pluralistisk samfund. Det er imidlertid ikke

det eneste billede af samfundet som artiklen tegner.

Der er et andet billede som skimter igennem - ikke bare til-

f21digvis og uforvarende, men nodvendigvis i forhold til ar-

tiklens overordnede formal (jeg kommer senere ind pa det,

jvf. s.16). Dette andet billede skildrer samfundet som pola-

riseret.



Den ene pol har vi set introduceret med det samme: Okono-

miens spydspids, eksporterhvervene. Den anden pol er nu i-

midlertid ikke importOrerne, men noget bag importOrerne som

forelObigt antydes som "importefterspOrgsel" (20-21) og som

far en "damper" (20) ved devalueringen. Dmmperen er "p&-

kr&vet" (19), sa her toner skurken frem som modsmtning til

heltene som er eksportvirksomhederne, dansk erhvervsliv.

I sidste ende viser det som her forsigtigt introduceres som

pakrmvet damper pa, importefterspOrgslen, sig at vmre "real-

lOnsnedgang" (143). Det er den eneste virkelig tilstrmkke-

lige betingelse for en sanering af dansk Okonomi: "Kun hvis

reallOnsnedgangen far lov at sla uantastet igennem, far er-

hvervene fuld glide af devalueringen" (143-146). Koblingen

mellem erhvervslivets redning og nedsmttelsen af lonnen bli-

ver imidlertid allerede etableret midt i artiklen, pa et

tidspunkt hvor den endnu ikke er reall$nsnedgang, men en ud-

huling af reallonnen. Og koblingen foregar da ogsa stadig

meget forsigtigt, men dog abenlyst med et "mens" (101), som

eksplicit kun udtrykker samtidighed og ogsa implicit snarere

modsmtning end betingelse. Vi er imidlertid allerede her

klart pa vej ud i en anden forstaelse end den pluralistiske:

den polariserende.

Det afgOrende kunstgreb i artiklen er nu at holde den pola-

riserende forstaelse inden for den pluralistiske forstaelses

rammer - og det lykkes egentlig meget godt. Det lykkes ved at

lOn bliver koblet ikke med lOnmodtager - men med den "typis-

ke danske familie". Den bliver med andre ord ikke koblet med

arbejde, men med forbrug. Begrebet "lOnns associationsomrade

bliver altsa skaret til sa det omfatter "leveomkostninger"

(95), "pris" (78), "efterspOrgsel" (21), og dermed kObekraft.

- Det lykkes ogsa ved at den typiske danske familie som lOn-

nen kobles pa, optrmder som en af mange komponenter pa en

tilfmldig midterplacering i opremsningen af de $konomisk im-

plicerede. Og det lykkes endelig ved at modsmtningen mel-

lem kapital og lOn i det Ojeblik den begynder at tone re-

nest frem ("Belt afgOrende for devalueringens succes bliver



det, om regeringen og Folketinget nu kan forhindre en op-

blussen af lOn-inflationen i Danmark") (138-143) - bliver

forskudt til et helt andet plan. Der kommer pludselig en af

de andre hovedgrupper (jvf. 5.59) ind: de beslutningstagende.

Forberedt af "EF-landene" (134) (her: = EF-parlamentet eller

EF-administrationen) dukker "regeringen og Folketinget" (140)

og "LO og den Ovrige fagbev&gelse" (151) frem. De skydes nu

ind i mods&tningsforholdet mellem kapital og lOn og forplum-

rer forst&elsen af den - ikke mindst ved at der siges at LO

giver grOnt lys for at lOnnen kan holdes nede. Modsatningen

forskydes til en vis grad ligefrem til en mods&tning mellem

"lOn"-siden og regeringen og Folketinget. Det er dem der kan

og skal tage kampen op mod "Ion-inflationen". Det som tid-

ligere var blevet fremstillet som processernes mekanik og

lovmssighed - som eksperterne (Okonomerne) har indblik i

- bliver her et spOrgsmal om fornuft eller ufornuft. Og Fol-

ketinget opfordres til at handle fornuftigt, dvs. forhindre

ufornuften i at udfolde sig ("opblussen af loninflationen"

(141) - i lighed med "LO og den Ovrige fagbevwgelse" som al-

lerede har taget konsekvensen af deres samfundsmssige an-

svar.

Derved bliver mods2tningen mellem kapital og lOnarbejde i

samme Ojeblik som den etableres - igen frataget sin betydning.

Og modsatningen forskydes endnu engang og bliver til mod-

s,mtningen mellem "lOn"-siden og samfundet som helhed, repra-

senteret af regering og Folketing. LOnsiden - i andre me-

ningssammenhnge i teksten koblet med s& bred en samfunds-

mssig gruppe som den "typiske danske familie" - bliver her

til en udbryder i det integrerede system. En udbryder scm

har kunnet opng privilegier ("dyrtidsordning" (155) og "det

bevagelige lOnsystem" (156)) som har befolgt og svkket det

nationalOkonomiske systems selvregulerende evne med "lOn-

inflation". Det bliver derfor nOdvendigt for staten re-

prmsenterende helhedens interesse - at genoprette den tabte

balance og den dermed forbundne selvregulerende evne. - Og

dermed er vi tilbage i den integrerede pluralitet som en en-

;



kelt gruppe - "den typiske danske familie", forst&et som lOn-

modtagerne saboterer og presser ud i en polaritet.

Vi ser igen at ved at producere sin mening - samfundets plu-

ralistiske struktur - kan teksten ikke undg& ogsA, men gan-

ske vist i forvrmnget form, at tematisere det som udstilles

som det meningslOse.

Hvorfor det overhovedet er nOdvendigt at indfOre en form for

polariserende forst&else som kan true den integrerede, plu-

ralistiske og som man ma omgAs uhyre varsomt og som man i

sidste ende ophmver igen? For at kunne forklare det, m& jeg

yderligere gOre rede for en modsmtning i teksten.

Opfordringen.

Jo, tekst var jo handling. Ikke en hvilkensomhelst handling,

men bevidsthedshandling, og dermed principielt delhandling.

Altid i sidste ende bundet til materielle handlingssammen-

hmnge som den indgAr i. Det betyder ikke at bevidstheds-

handlinger ikke kan opn& en meget vidtg&ende selvstmndighed

og indgA i meget komplekse sammenhmnge og i komplekser med

andre bevidsthedshandlinger. Det betyder bare at de har rOd-

der tilbage i materielle handlingssammenhmnge som man ikke

kan se bort fra n&r man beskmftiger sig med bevidsthedshand-

linger og deres karakteristikum: forst&else.

I vores tekst vil jeg i denne forbindelse gOre opmmrksom p&

en tredje modsmtning, en modsmtning mellem tekstens rolle i

de primmre handlingsssammenhmnge den indg&r i, og den forst&-

else som den lancerer/fOrer frem.

Hvad er teksten som handling? Et krav om indgreb over for 10n-

modtagerne til fordel for kapitalen, stOttet of en advarsel.

Denne funktion kommer frem i hvad jeg vil kalde det sidste

afsnit, startende 1. 138 og artiklen ud. - Det adskiller sig



pa flere mader fra det foregaende. Det foregaende var stort

set en redegOrelse for en mekanik, for selvkOrende proces-

ses (typisk f.eks. "Til gengmld ma det nu anses for givet,

at der falder ro omkring kronekursen, saledes at den i efter-

aret flygtede kapital atter vil strOmme tilbage til den dan-

ske valutakasse" 51-57). Men nu indfOres der agerende, vil-

jer, valg og tvivl. Det sidste afsnits 4 smtningsblokke

138-143, 143-147, 148-156 og 157-161) - bestaende af 5 hel-

smtninger, er fire forskellige varianter over stort set det

samme tema: reallOnsfald som den afgOrende betingelse for

at devalueringen bliver en succes. Tre af smtningsblokkene

er egentlige konditionalforbindelser (hvis-sa). Forholdet er

udtrykt som en endnu ikke realiseret mulighed: devalueringen

vil blive en succes, hvis lOnnen kan holdes nede/ikke stiger.

I 611 af smtningsblokkene er forholdet udtrykt som kausalfor-

bindelse, dvs. som realiseret mulighed - kendsgerning: (alt

tyder pa at) devalueringen bliver en succes, da en vmsent-

lig betingelse for at lOnnen kan holdes nede, er til stede.

Mmrkeligt nok star kausalforbindelsen som den tredje af de

fire smtningsblokke (smtning 3 og 4). Afsnittet slutter med

en konditionalforbindelse som er nmsten identisk med den kon-

ditionalforbindelse der indleder afsnittet, dog med omvendt

rmkkefOlge af betingelse og konsekvens. Det er altsa ikke den

realiserede, men den endnu ikke realiserede mulighed der fo-

kuseres pa. Og det der dermed rykkes i centrum, er muligheden af

at det stadig kan ga galt.

Konditionalforbindelsen er typisk for sproghandlinger som

forsikring, advarsel og trussel. I vores tiifmlde er der tale

om en advarsel.

For at en konditionalforbindelse skal kunne fungere som ad-

varsel, skal specielt tre krav vmre opfyldt:

- betingelsen skal kunne opfattes som en opfordring til hand-

ling (/undladelse af handling);

"1



den advarede ma kunne vmlge om han vil, og han ma princi-

pielt vmre istand til at udfOre handlingen (/realisere be-

tingelsen);

- hvis betingelsen ikke realiseres, vil det fa negative kon-

sekvenser for den advarede.

Alle tre krav er opfyldt i vores tekst - men karakteristisk

nok pa en meget svmvende made.

Negative konsekvenser. Selv om der ikke nmvnt noget om nega-

tive konsekvenser i fald betingelsen ikke realiseres, er det

3. krav opfyldt. "Elvis du forhindrer lOninflationen, bliver

devalueringen en succes" er en forsikring. "Kun hvis du for-

hindrer lOninflationen, bliver devalueringen en succes" er

derimod en trussel. For kun-hvis-smtningen betyder i mod-

smtning til hvis-smtningen "hvis du ikke forhindrer lOn-

inflationen, bliver devalueringen ingen succes". Vores teksts

formulering er netop "kun hvis", endda med fremhmvet "kun",

og tilsvarende "helt afgOrende for om". Selv om der i tek-

sten altsa kun nmvnes succes, trues der i virkeligheden med

fallit.

At kunne vmlge. Oasa det 2. krav er opfyldt. Det er ikke sik-

kert "om regering og Folketinget nu kan forhindre en opblus-

sen af lOn-inflationen", men det forudsmttes i formuleringen

at de kan ville forhindre/kan vmlge at ville forhindre den.

Og der angives umiddelbart derefter ogsa maden: Ved "sus-

pension af dyrtidsordningen og indgreb i det bevmgelige lon-

system". Kan de da det? Det kan de, for "LO og den Ovrige

fagbevmgelse har givet grOnt lys et langt stykke ad vejen".

I lyset af disse oplysninger begynder spOrgsmalet "om rege-

ring og Folketinget kan forhindre en opblussen", at changere.

Det synes ikke lmngere at vmre et spOrgsmal om at kunne, men

om at ville - det bliver jo hOjt og tydeligt sagt i teksten

at betingelserne for at kunne er tilstede: "alt tyder imid-

lertid ... pa ... en succes-fuld devaluering" (148-150).

Hvad venter regering og Folketing pa? De har da muligheden.



Vil de ikke?

Sa gOr da noget. Og endelig er ogsa det fOrste krav opfyldt.

De fOrste to smtninger kan lmses som rent teoretiske konsta-

teringer af et konditionalforhold: der er kun tale om en

succes hvis lOn-stigninger kan forhindres. I tredje og fjer-

de smtning far vi sa at vide at der er en helt reel mulig-

hed for at forhindre en "opblussen af lOn-inflationen". Men

i femte smtning gentages sa konditionalforholdet i formule-

ringer der svarer til dem i afsnittets fOrste smtning. Vi

Bidder altsa nu inde med en viden om den nOdvendige og til-

strakkelige betingelse, og ved at den vil kunne realiseres

uden stOrre vanskeligheder. Gentaget er konditionalforholdet

derfor andet end en ren teoretisk konstatering. Der svinger

nu fOlelser og appel med - ikke mindst udtrykt i "blot" (157),

en vmsentlig tilfOjelse i forhold til den fOrste udformning

af konditionalforholdet. "Eliot" sa lidt og dog sa vigtigt.

Spmndingen mellem forhabning og tvivl kulminerer i en indi-

rekte opfordring til dog at gOre det nOdvendige.

SpOrgsmalet er sa hvem denne advarsel er rettet til. Der er i

teksten te.latiseret to grupper som de agerende: regering og

Folketinget, og LO og den Ovrige fagbevmgelse. Regeringens og

Folketingets handlemuligheder er i nogen arad bestemt af fag-

foreningernes handlinger og holdninger. De kan jo ifOlge tek-

sten f.eks. give eller lade vmre med at give grant lys og kan

derved om ikke andet sa dog - besvmrliggOre eller lette

handlinger for regering og Folketing. Dette lag af agerende,

det institutionaliserede, tematiseres alts i teksten som

handlingslaget. Det er af dette lag eventuelle justeringer vil

kunne foretages, det er her ansvaret ligger og det er derfor

ogsa det, advarslen rettes til. - Der er imidlertid ogsa et

andet lag af agerende i dette sidste afsnit af teksten som

ikke &bent tematiseres. Dette lag tematiseres overvejende som

proceslag: der er tale om en "opblussen af lon-inflationen"

(141) og en "acceleration opad" (158) i den. Men sporadisk

tematiseres det ogsa som handlingslag. Der er saledes tale



om at reallOnsnedgangen (resultat af en beslutning i det in-

stitutionelle lag) skal kunne "fa lov" (144) til at sla "u-

antastet" (145) igennem. Der antydes her agerende som kan

"give lov" eller "antaste". Og i den sidste smtning erstat-

tes "regering og Folketinget" fra fOrste smtning med "man":

"Kan man blot forhindre ..." (157)

Advarslen ma derfor ogsa vmre rettet til den enkelte lon-

modtager, men er netop i denne retning kraftigt slOret. Lon-

modtageren skal pa den ene side identificere sig som lon-

modtager og vide sig advaret som den der faktisk sidder inde

med en magt og en mulighed til at handle. Men lOnmodtageren

skal den pa anden side ikke ligefrem gOres opmmrksom pa det

men snarere fOle sig som medlem af en typisk, dansk familie,

som et af de sma hjul i den store samfundsmekanik, som nogen

der er underkastet de Okonomiske processer og dermed snarere

som en der er med til at appellere til de beslutningstagende

om en fornuftig styring af dem, om nOdvendigt ved indgreb

over for lOnningerne.

"Vi" star altsa i en underlig modsmtningsfyldt dobbeltposi-

tion: som (med-)advarende og som advarede.

Dobbeltheden illustrerer tydeligt at teksten ikke kan blive

hmngende i den le.gitimerende pluralistiske ideologi hvor

den - pa vores alles vegne advarer mod en ufornuftig hand-

tering af de Okonomiske processer og til yderligere politiske

indgreb over for lonningerne. Den er nOdt til ogsa at tema-

tisere polaritetens realitet for at kunne fungere i de mate-

rielle handlingssammenhmnge som den i sidste ende nOdvendigvis

fungerer i, er delhandling i. Den er nOdt til at bekende ku-

lor, nar den bliver praktisk-konkret, nar der skal advares.

Indtil da kan der gOres store numre ud af modsmtningen mellem

eksport- og importerhvervene og kan den typiske, danske fa-

milie med sin reallOn nmrmest forputtes mellem eksport-,

import- og hjemmemarkedsvirksomheder, landbrug og hvad der

ellers matte findes af berOrte grupper. Men nar teksten for

ri



alvor bliver til handling - til opfordring, advarsel, trus-

sel - ma sagens rette sammenhmng kunne identificeres s&dan

som Berlingske vil have den identificeret.

Der er alts& tale om en modsatning mellem den beskrivelse af

virkeligheden teksten giver og den handling som den reprmsen-

terer. Den ideologi teksten prmsenterer (pluralisme) star i

modsmtning til den som den som handling er orienteret ved

(polaritet) .

Det er denne modsmtning det gOr teksten til en legitimerende

tekst: den handling som teksten rent faktisk er, de handlings-

sammenhmnge den indglr i, bliver fremstillet i et bestemt ide-

ologisk lys som slOrer hensigten.

Opsamling og afslutning.

Det jeg nok har prOvet er, at forstA en tekst i sin dynamik,

som et stykke arbejde. Det er noget andet end jeg plejer at

gOre. Jeg plejer at se pa og analysere tekster som resultat

af et arbejde, som realisation af nogle principper, som en

formgivet, struktureret helhed. Og det jeg plejer at ville

analysere mig frem til, er strukturen, pointen.

I det Ojeblik jeg betragter teksten som spor af eller vidnes-

byrd om et arbejde - strukturerings-, formgivnings-, forst&-

elses-, pavirkningsarbejde - forskyder jeg fokus lidt. Sa

holder jeg ganske vist stadig fast ved ideen om teksten som

en formgivet, struktureret helhed. Denne helhed er imidler-

tid snarere et m5.3_ for nogle bestrmbelser der bliver udfol-

det i teksten, men som kun delvis bliver realiseret. Det der

s& bliver det centrale, er hvordan teksten sliprer afsted

med at forarbejde sit rastof.

I denne forbindelse er det vigitgt at pointere kraftigt at

tekstens/tekstarbejdets rgstof ikke er virkeligheden, men

forstAelser af virkeligheden som er blevet til i andres for-

10;1 ry



stAelses- og tekstarbejde. Derfor er teksten som stortegn

ikke - som man mAske ud fra sin strengt strukturalistiske

opdragelse i Saussures og Hjelmslevs And kunne forledes til

at tro - en bevidsthedsmmssig strukturering af en kaotisk

realitet. Den er derimod en speciel genstrukturering, om-

strukturering eller nystrukturering af anderledes, men godt

nok strukturerede bevidsthedsindhold. Og disse bevidstheds-

indhold vil - med spor af deres strukturering, men ganske

vist mere eller mindre filtreret: lige fra grotesk forvrmn-

get eller beskAret til loyalt refereret, men omtolket - op-

trade i teksten.

Og dermed er de punkter fikseret som teksten som bevmgelse

forlOber imellem. De ligger om man vil, uden for teksten, men

spejles gennem tekstarbejdet ind i den og optrmder her som

de modsmtninger tekstarbejdet bide etablerer og sOger at o-

vervinde. Det der tematiseres (som det er og det vil jo altsA

sige: som det skal vmre), tematiseres samtidigt i stOrre

eller mindre grad som det det ikke er (men f.eks. kun ser ud

til at vmre). Teksten er derfor - ogsa eksplicit - altid

bade positiv og negativ- sAdan er det - og ikke sAdan.

Motoren bag denne dynamik - tekstens bevmgelse, er intention.

Teksten skal noget. Nogen vil noget med teksten. Og da inten-

tionen altid er overskridende, ma tekstens bevmgelse princi-

pielt forstAs som en overskridelse - hvad jo sAdan set er

det samme som en bearbejdning.

Hvorfor anlmgge det synspunkt? Hvorfor tekst som arbejee? -

Fordi man udfra dette synspunkt kan forklare nogle fmnomener

som man ellers ikke kan forklare. Det denne teori fanger, er

tekstens modsigelser. De er jo - som man har bemmrket - fra

at vmre tegn p& dArlige tekster (brud, inkonsekvenser og

lignende), nmrmest blevet til uundgAeligheder, betinget af

tekstens karakter af overskridelse af givne bevidsthedsind-

hold.



Og hvorfor fange modsigelser? Fordi de setter os pa sporet &f

et af de vmsentligste spOrgsmal en laser har til en tekst:

hvad vil teksten mig? Hvad er meningen? Hvad skal teksten fa

mig til at forsta som hvad?

Jeg har i min analyse set pa modsigelser i teksten - eller

modsmtninger som jeg ogsa har kaldt dem undervejs i for-

skellige forbindelser. - Jeg har set pa hvordan emnet, tek-

stens genstand bliver forstaet. I denne forbindelse har jeg

navnlig koncentreret mig om billederne. De rykker en smilende

Schluter i beuivenhedernes centrum, afpersonificerer okono-

miministeren Ivar NOrgaard, pointerer Socialdemokratiets

splidagtighed med sig selv og latterliggOr Gert Petersen og

Knud Heinesen. Det hele i en sadan set korrekt reference til

et forstaelsesmOnster som lader den socialdemokratiske rege-

ring (reprmsenteret ved Ivar Norgaard) meddele Folketinget

(reprmsenteret ved Gert Petersen, Poul Schluter og Knud Hei-

nesen) sin beslutning, og i en reference til en modstand mod

devalueringen. - Jeg har tolket dette forhold som en for-

skydning af tyngdepunktet fra regering til Folketing og der-

igennem til fornuftens sejr.

Jeg har videre set pa en bestemt detaille i tekstens frem-

stilling af sit emne: struktureringen af persongalleriet.

Der kan konstateres en modsmtning mellem en pluralistisk og

en polar struktur i freTstillingen af den. Den pluralistiske

skal gmlde, men den polare ma nodvendigvis ogsa tematiseres

- selv om den ifOlge teksten ikke gmlder. Den skal tematise-

res forsavidt som teksten er og logger op til handling og der

ikke kan handles ud fra en rent ideologisk bestemt opfattelse

af situationen, men kun ud fra en mere elementmr, "virkelig-

hedsnmr" forstaelse. Handlingen indgar jo i et heft klart

modsmtningsforhold mellem kapital og arbejde, fra Berlingskes

side set ud fra kapitalens perspektiv. Derfor ma det i sidste

ende ogsa i artikien pa en eller anden made gores klart at

her gmlder det enten kapital (erhvervslivet) eller arbejde

(10n) og ikke alle mulige andre mmrkvmrdigheder ogsa. For



ellers kan handlingsanvisningen ikke tilspidses til en ind-

tr2ngende opfordring til politikerne om yderligere indgreb

i lOnningerne og en advarsel til lOnmodtagerne om ikke at

modswtte sig sgdanne indgreb. Men samtidigt mg dette ikke

blive til forstgelsen, hvis ikke Berlingske vil drive socia-

listisk propaganda.

Teksten mg derfor opretholde en hgrfin balance mellem for-

stgelserne sgledes at den polare altid er d2kket af den plu-

ralistiske forstgelse.

Denne form for meninasproduktion kan ogsg kaldes en ideolo-

gisering eller - i dette specielle tilf2lde - en legitime-

ring af statslige indgreb over for de berOrte, lOnmodtager-

ne.

Til sidst vil jeg gore opmwrksom pg at dette at s2tte tek-

stens dynamik, bev2gelse, selve meningsproduktionsprocessen

i centrum for sin tekstforstgelse i hoj grad er inspireret

af psykoanalytisk funderet tekstanalyse. Psykoanalytisk tank-

ning selv forstar og interesserer sig for tekster navnlig

under produktions- eller arbejdsaspektet - selv det at drOm-

me er at arbejde, en formglstjenlig produktion af meningssam-

menhmnge. Og centrale begreber som fortr2ngning, forskydning,

identifikation og lignende, dwkker jo netop over bevidstheds-

m2ssige arbejdsprocesser, produktion af meningssammenheenge,

og det der bliver interessant, er netop den i "teksten" ind-

byggede mods2tning mellem det der siges og det der egentlig

siges eller "ikke" siges.-Psykoanalytisk inspireret er ogsg

tanken om at meningsproduktionens rgmateriale ikke er vir-

keligheden, men andre forstgelser - jvf. tanken om et dis-

kursregister f.eks. hos Rosenbaum/Sonne som knyttes sammen

med psykoanalysens forestilling om et over-jeg.

Og endelig har jeg sOgt og fundet inspiration i marxistisk

funderet sprogteori som f.eks. prmsenteret af A.A. Leont'ev.

Ogsg her fokuseres meget pg sel,.ve den sproglige produktions-



proces som en speciel form for virksomhed/arbejde som altid

er indlejret, fungerer i og i sidste ende er bestemt af mere

omfattende, materielle former for virksomhed, handling, ar-

bejde. Det kan maske kobles med iagttagelsen i min analyse,

at der skal aktiveres mere elementzre, konkrete forstaelses-

rammer nar teksten mere direkte bliver til handlingsanvis-

ning. Her hvor bevidsthed skal kobles tilbage til materiel

handling, bliver rent legitimerende ideologi utilstrkkelig.

Den er for skv til at kunne identificere handlingens situ-

ation og dens komponenter tilstrmkkeligt entydigt. I det hele

taget ser det ud til at der i denne forbindelse kan v,mre tale

om et hierarki af forstaelser som skal vmre repr2senteret i

en tekst for at sikre dens generelle forstaelighed. Dvs. at

f.eks. abstrakte sammenh,mngsforstaelser i en tekst ma i samme

tekst have en rekursbasis i mere konkrete forstaelser, og

ideclogiserende sammenhangsforstaelser ma have en rekursbasis

i mere realistiske, sande forstaelser - trin ned til de endnu

mere konkret og realistiske handlingssammenhwnge som dem der

i sidste end strukturerer produktion af mening.

Men det ma vi snakke om en anden gang.

Jeg henviste til:

A.A. Leont'ev

Bent Rosenbaum og

Harly Sonne

Psycholinquistische Einheiten and die

Erzeugung sprachlicher Ausserungcm.

Akademie-Verlag. Berlin 1975.

"Det er et band der taler".

Gyldendals Sprogbibliotek.

KObenhavn 1979.
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