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Kort Bio

Lingvist & Sproglig Antropolog

2007-2010   New England

2010-2014    Aarhus

2015- Roskilde

Forskning:
• Ordenes Magt og Magi

• Sproglige Verdensbilleder

• Diskurs, Kultur og Samfund



Ordenes magt og magi



– DØR 
– ER DØD 
– DØDEN



- LEVER

- LEVENDE

- LIVET



DØDENS MEST 
POPULÆRE 
NABO-ORD

Død og ødelæggelse

Død og opstandelse



LIVETS MEST 
POPULÆRE 
NABO-ORD

Liv og død

Liv og glade dage



DØDENS 
DRAMATISKE 
GRAMMATIK

• DØ AF SULT

• DØ AF GRIN

• DØ AF SKRÆK

• DØ AF TØRST

• DØ AF KEDSOMHED

• DØDLÆKKER

• DØDGODT

• DØDTRÆT

• DØDIRRITERENDE

• DØDHAMRENDE 
ÆRGERLIGT



Udblik: At leve og dø i 
verdens sprog



Udblik: Kroppen 
og …. i verdens 
sprog



Ekskurs: 
“Sproglig
relativitet”



Farvebegreber i sprog

12



Dansk vs. 
Russisk



Dansk vs. 
vietnamesisk



MUS OG ROTTER

• Dansk mus vs. rotte

• Japansk nezumi
‘mus/rotte’

• Malaysisk tikus
‘mus/rotte’
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Opsummering 1



Eufemisme, 
Tabu og 
Metafor
Tre sprogkulturelle mekanismer



EUFEMISMER 



NY-EUFEMISMER
I DANSK



Eufemismer

• sov ind

• sov stille ind

• er gået bort

• er ikke hos os længere

• har stillet træskoene

• en terminal episode

• livet synger på sidste vers

• tog afsked med livet

• blev taget fra os

• blev revet bort

• har fået fred

• er kommet hjem

• er kommet frem

• vi må ikke miste ham



Tre sproglige spor

Klarsprog: hun døde i går aftes

Eufemisme: hun gik bort i går aftes

Dysfemisme: hun krassede af i går aftes



EUFEMISMENS 
FUNKTIONER

• At beskytte følelsesmæssigt

• At skabe afstand - fx via humor

• At skabe sammenhold

• At promovere

• At mystificere

• At bureaukratisere



Eufemismer

Eksempler fra engelsk:

• A substantive negative patient care outcome

• A diagnostic misadventure of the highest 
magnitude



TABU





Namele-grene som tabu-tegn



METAFOR



AT DØ ER 
AT SOVE

Sove ind

Sove stille ind

Lukke sine øjne

Døden er jo kun et blund, som vi 
fra søvnen kende 



DØDEN ER 
EN VEJ

den vej skal vi jo alle

til døden os skiller

en udvej



DØDEN, PERSONIFICERET



Opsummering 2



“Respirator” i
Samfundsdiskurser



En 
professional/faglig 

sproglig ramme

dialyse

anæstesiapperater

AAC

dialyseapperat

intensiv

Intensivafdeling

intensivpatient



De negative 
naboord
dominerer…

Slukke

Svigte

Afbryde

Dø



(Mangel på) resurser

• brug, behov

• ubrugelig

• (løbe) tør for 



“Koma” i
Samfundsdiskurser



Komas
naboord • diabetisk

• hepatisk

• hyperglykæmisk

• hypoglykæmisk

• uremisk

• Skejby

• Rigshospitalet

• Odense

• sofa*

• sygehus

• Aalborg



De positive 
naboord
dominerer

• Vågne

• Vække

PS:

• Lægge

• Ligge

• kæreste

• mor

• dreng

• mand

• datter



Opsummering



At tale om døden, livet, 
kroppen og “sjælen”



Ordenes magt og magi


