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T h o m a s  M a d s e n

I. INTRODUKTION

Temaet for dette oplaeg er metaforer og politisk sprog- 
brug. Eller mere konkret: Metaforer i Poul Schlüters (herefter forkortet 
PS) politiske sprogbrug i den periode, hvor han fungerede som Danmarks 
statsminister.

Med afsaet i George Lakoff & Mark Johnsons beskrivelse af metaforer 
i dagligsproget (1980) er det min hensigt at analysere nogle af de sprogli- 
ge billeder, der kommer til udtryk i PSs politiske sprogbrug.

Det, der er karakteristisk ved Lakoff & Johnsons metaforbeskrivelse, 
er at de betoner, at metaforer ikke blot er sproglige udtryk, men udsprin- 
ger af selve den made, vi oplever og lever i verden pä (Lakoff & Johnson 
1980:5). Netop dette traek placerer Lakoff & Johnsons metaforanalyse in- 
den for kognitionsforskningen: De fremheever, at menneskets begrebsap- 
parat stammer fra menneskers erfaringer og at disse formidles af krop- 
pen. Der er derfor ingen direkte relation mellem sproget og verden 
uafhsengigt af vores kropslige erfaring (Lakoff 1987 : preface : xiv, 265ff). 
Den kognitive lingvistik tager afsaet i en epistemologi, der siger, at vi op-

1 Denne skriftlige version er i store trask identisk med manuskriptet til mit oplaeg ved 
konferencen „De nordiske lande i 70’eme og 80’eme”, der blev afholdt i Poznan i dagene 
21. - 23. oktober 1994. Foranlediget af efterf0lgende kritiske sp0rgsmäl fra deltagerne ved 
konferencen har jeg dog tilföjet enkelte nye afsnit. Disse nye afsnit udg0r ikke en revision, 
men fungerer som uddybende kommentarer.
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lever og forstär i bevidsthedsst0rrelser, som bygger pä vores senso-moto- 
riske og socio-kulturelle erfaringer (Johnson 1987:introduction:xix). 
I studiet af de kognitive faenomener gaelder det derfor om at belyse, hvor- 
dan bevidsthedsst0rrelserne og deres mekanismer fär udtryk i sproget. 
Dette indbefatter blandt andet en udforskning af, hvordan bevidstheds- 
st0rrelserne afspejler individers senso-motoriske udvikling og deres so- 
cio-kulturelle omgivelser (Ruus 1990:222f). Den f0lgende analyse vil der
for bade fokusere pä dynamikker af en mere generel karakter, der er 
snaevert knyttet til kognitionens senso-motoriske grundlag -  og dyna- 
mikker, der er karakteristiske for specifikke socio-kulturelle omgivelser.

Analysen bygger pä et tekstkorpus bestäende af 58 tekster af forskel- 
lige genrer (artikel, kronik, interview og politisk tale), dog overvejende 
artikler og kronikker2. Faelles for teksterne gaelder det, at PS har forfat- 
tet dem, mens han fungerede som Danmarks statsminister, altsä i ti-äret 
1982 -  92.

Formälet med at beskrive de metaforer, der manifesteres i den politis- 
ke diskurs er at illustrere, at metaforer ikke blot forekommer i litteraere 
(fiktive) tekster, men er et fundamentalt led när komplekse forhold skal 
beskrives. De f0lgende metaforiske udtryk skal da heller ikke praetende- 
re at vaere specifikke for politikeren PS og/eller det parti, han repraesen- 
terer; men de metaforiske forstaelsesm0nstre er typiske for den politiske 
diskurs, der netop er kendetegnet ved at omhandle komplekse og ab
strakte forhold.

II. EN METAFORISK STRUKTURERING AF BEGREBET POLITIK:
POLITIK ER KRIG

Et centralt element i den politiske diskurs er begrebet politik. PS be- 
skriver dette begreb pä flere forskellige mäder. En af disse er, at han ved 
sproglig billeddannelse beskriver politik, som om det er krig. Pä telcst- 
planet manifesterer det sig i et sammenhaengende system af metaforiske 
udtryk. Faelles for disse metaforiske udtryk er, at de realiserer det meta
foriske begreb POLITIK ER KRIG (min understregning og kursivering i 
alle eksemplerne):

,J3amtidig forudser han, at der fra 1984 bliver plads til en offensiv 
politik, när de n0duendige besparelser er foretaget” (Jyllands-Posten
1983-05-22).

2 Samtlige tekster stammer fra f0lgende danske dagblade: Aktuelt, Berlingske 
Tidende, B0rsen, Frederiksborg Amts Avis, Fyens Stiftstidende, Information, Jyllands- 
Posten, Politiken, Vestkysten, Weekendavisen.
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„...og vi politikere mä disciplinere os, hvis der skal stä respekt om vores 
kamp om magt og indflydelse...” (Berlingske Tidende 1989-02-21).

mere eller mindre ekvilibristiske happeninger med motiverede 
dagsordener, drabelige fodnote-kampe og meget andet, sorn befolknin- 
gen iagttager...” (Berlingske Tidende 1989-02-21).

„Vi har med andre ord vundet mange politiske sejre og lidt nogle 
fá nederlag” (Aktuelt 1983-06-12).

„...at to politiske modstandere trods segte politisk strid og uenig- 
hed kan tale fortroligt med hinanden” (Aktuelt 1983-06-12).

,ßocialdemokratiet har valgt udenrigsministeren som fast angrebs- 
mál” (Berlingske Tidende 1986-03-16).

Nár PS beskriver politik, som om det er krig, er det ikke blot et 
udtryk for retoriske faerdigheder. Den sproglige billeddannelse er i lige 
sá h0j grad en mental proces, der er med til at styre vores handlinger og 
vores oplevelse af verden3. Der er altsá tale om, at PS oplever politik som 
et faenomen, der i visse aspekter er identisk med feenomenet krig.

Vores dagligsprog er grundlaeggende metaforisk struktureret (Lakoff 
& Johnson 1980:3). Isser den politiske diskurs er et panorama af metafo
rer. Og det er der en god grund til: Abstrakte fsenomener og enormt kom- 
plekse situationer bliver forstáet ved hjaelp af metaforer. Metaforisk er- 
kendelse er altsá i sig selv hverken godt eller dárligt; det er simpelthen 
en forudsaetning for at kunne forstá og fungere i en utrolig kompleks 
verden. Der er et omfattende og relativt fast metaforisk begrebssystem, 
som vi bruger automatisk og ureflekteret til at forstá kompleksiteter og 
abstraktioner. En del af dette system anvendes til forstáelse af politik 
(Lakoff 1992:463).

III. EN METAFORISK STRUKTURERING AF BEGREBET 
SAMFUND: SAMFUNDET ER EN ORGANISME

Politik er generelt noget abstrakt, som vi har svsert ved at forholde os 
til. Det er sá at sige uhándgribeligt. Den metaforiske proces i vores 
begrebssystem bestár i netop at fá hold pá det uhándgribelige. Det 
g0r vi ved at lade noget, vi har senso-motorisk og socio-kulturel erfaring

3 Det skal her blot mevnes, at visse omräder i forbindelse med metaforbegrebet er pro
blema tiske. Her sigter jeg primsert mod forskellen mellem de sákaldte „levende” og „d0de” 
metaforer. Det er ikke heit klart, hvilken betydning graden af konventionalitet har for 
mental billeddannelse.
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med, beskrive, forklare og strukturere de abstrakte begreber (Ruus 
1990:219f). När vi taler om politik eller ideologi, er det altsä i en diskurs
form, der er struktureret af noget, vi har fysisk, psykisk eller kulturel er- 
faring med.

(a) Et eksempel pä dette er, at PS ved sproglig billeddannelse beskri- 
ver samfundet, som om det er en organisme. Vi har alle erfaring med or- 
ganismer, da vi er en del af den biologiske natur. Dele af denne erfaring 
kan projiceres over pä samfundet, sä det kommer til at ligne noget, vi 
kender. Pä tekstplanet manifesteres det metaforiske begreb SAMFUN
DET ER EN ORGANISME pä f0lgende mäde:

,JDet var udsigten til 80 milliarder i underskud, det danske vel- 
fserdssamfund var livstruet, vore virksomheder indskrsenkede ...” (Ber- 
lingske Tidende 1987-05-10).

„Tsenk pä 1973-74 -  hvor särbare vi var overfor en nedbremsning a f 
olieforsyningerne. Eller tsenk pä, hvor särbart samfundet ville vsere, 
huis vore störe elvxrker afden ene eller anden grund blev sat ud affunk- 
tion” (Jyllands-Posten 1984-03-28).

„For det er mäske betingelsen for, at det segte folkestyre kan over- 
leve” (Jyllands-Posten 1985-06-06).

„Og der er feerre sociale klienter i dagens Danmark, end da vi be- 
gyndte...Men det er jo  et sundhedstegn, og det er et udtryk for, at vi har 
gjort det muligt for flere borgere at kunne klare sig selv og finde en natur- 
ligplads i samfundslivet” (Berlingske Tidende 1986-04-13).

, /  et h0jvsekstsamfund som vores skal det kunne lade sig g0re” 
(Jyllands-Posten 1986-08-10).

I det metaforiske begreb SAMFUNDET ER EN ORGANISME funge- 
rer organismetanken som et aspekt, der fremhsever samfundet som en 
harmonisk helhed, hvor de enkelte dele arbejder for helhedens overlevel- 
se og vsekst.

(b) Som ovenstäende eksempel illustrerer, forstär vi ofte det ikke- 
fysiske ud fra det fysiske; det mindre klart afgrsensede ud fra det mere 
klart afgraensede; det ukendte ud fra det velkendte. Og er der noget, der 
er velkendt for os, sä er det vores eget legeme. Kröppen kan derfor ogsä 
vffire en velegnet erfaringsbasis, när vi skal forstä det mindre distinkte 
og mere konfuse begreb SAMFUNDET. Samfundet kan opfattes som en 
organisme, et menneskelegeme, struktureret efter dettes princip. Men- 
nesket har en hjerne, der styrer, og lemmer, der udf0rer hjernens befalin- 
ger med henblik pä individets velbefindende; sädan bestär samfundet af
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en overordnet ledelse og de enkelte erhverv eller samfundsgrupper, der 
f0lger ledelsens ordrer med henblik pä et velfungerende samfund.

„Men folkestyret mä samtidig pälsegge os alle en pligt til at respektere 
de afg0relser, der bliver truffet af folkestyrets organer” (Jyllands- 
Posten 1985-06-06).

at vi blev n0dt til at spare sä meget pä de offentlige udgifter, at det 
ville ber0re selve rygraden i vort sociale velfserdssystem” (Jyllands- 
Posten 1983-06-06).

Dette er et eksempel pä, hvordan vi forstär og erfarer en slags ting 
eller erfaring ud fra en anden. Den metaforiske proces er netop et 
begrebs strukturering af et andet begreb. Det er dog vigtigt at bemserke, 
at den metaforiske strukturering er delvis og ikke total. Hvis den var 
total, ville et begreb vsere det andet, og ikke blot vaere forstäet ud fra det 
(Frandsen 1990:63). F. eks. er samfundet ikke en organisme og politik 
ikke krig. Hvis det var sädan, sä ville verden se noget anderledes ud.

Netop dette fravaer af identitet mellem metaforens led bringer os 
videre til et vaesentligt punkt. I det metaforiske begreb SAMFUNDET 
ER EN ORGANISME er organisme et aspekt, der tillader os at betragte 
samfundet pä en mäde, der er naturlig, men ikke neutral: Samfundet er 
kun delvist struktureret af organismeaspektet og derved fremheeves og 
skjules forskellige fortolkninger. Der er sat „lys” pä „harmoni i samfun
det”, men „konfliktopfattelse” med „samfundsmodssetninger” eller „klas- 
sekampen” ligger hen i det dunkle. Brugen af denne begrebsmetafor er, 
som ved alle andre begrebsmetaforer, ideolögisk.

IV. METAFORISKE STRUKTURERINGER 
AF BEGREBET UDVTKLING

Det, vi har set indtil nu, er hvorledes et sammenhaengende system af 
metaforiske udtryk realiserer et metaforisk begreb. Det er vigtigt at 
päpege, at de metaforiske udtryk faktisk manifesterer sig i PSs tekster. 
Da de metaforiske udtryk systematisk knytter sig til de metaforiske be- 
greber, er det sandsynligt, at ogsä de metaforiske begreber er systema
tisk knyttet til hinanden. Derfor er det neeste, jeg vil illustrere, hvorledes 
en raekke metaforiske begreber udg0r et sammenhaengende system 
baseret pä subkategorisering, og et tilsvarende sammenhaengende 
system af metaforiske udtryk for disse begreber. Det eksempel pä et 
system af metaforiske begreber, jeg her vil beskrive, er PSs beskrivelse 
af begrebet udvikling.
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METAFORISK BEGREB:

UD VI KLING ER 
ET BEVÆGELIGT OBJEKT 

i
UD VI KLING ER 
EN RETNING

4
UDVIKLING ER 
EN VEJ

4
UD VI KLING ER 
EN VEJ MOD MÂL

i
MÂL ER BALANCE

korrelationsforhold 
i vores erfaringsbasis:

et bevægeligt objekt 
har en bevægelsesretning

den kanoniske bevægelses
retning er en vej mod noget

en vej har et mai

mai er destination

(a) UDVTKLING ER ET BEWEGELIGT OBJEKT

Naturligvis strukturerer PS begrebet udvikling pä en raekke forskelli- 
ge mäder. En af disse er, at han ved sproglig billeddannelse beskriver 
udvikling, som om det er et beveegeligt objekt. Lad os se, hvordan det 
manifesterer sig pä tekstplanet:

i dag, dels fordi udviklingen gar sa umanerlig hurtigł...” 
(Jyllands-Posten 1984-03-28).

„Jeg siger ikke: „Sä ma vi bremse udviklingen” ” (Jyllands-Posten
1984-03-28).

„... at eksportindtjeningen har udvist en skuffende langsom udvik
ling” (B0rsen 1986-09-25).

„Denne udvikling ma komme inden for storę grene a f vort socialvse- 
sen...” (Jyllands-Posten 1987-05-10).

(b) UDVIKLING ER EN RETNING

Som vi kan se af ovenstäende eksempler, har udvikling en bevaegelse. 
Og vi ved, at hvor der er bevaegelse, er der ogsä retning. Det metaforiske 
begreb UDVIKLING ER EN RETNING tager afsset i vores motoriske erfa- 
ring, hvor der er korrelation mellem bevaegelse og retning. Det er netop en 
korrelation, der manifesteres i de metaforiske udtryk, som PS anvender:

„Og det gselder vor sikkerhed for en roligt fremadskridende ud
vikling i beskseftigelse, velstand og social tryghed” (Berlingske Tidende 
1988-05-08).
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PSs metaforiske udtryk for begrebsmetaforen UDVIKLING ER EN 
RETNING afspejler en uhyre kompleks Struktur med mange subtile de- 
taljer. F.eks. er RETNING i nogle tilfselde siet ikke besternt af udviklin- 
gens bevaegelse.

Generelt fär bevsegelige objekter en forside- og en bagside-orientering, 
säledes at forsiden er i bevaegelsesretningen. F.eks. har en rumkapsel en 
forende (og noget, der er fremad) när den er i kredsl0b om jorden afhaengigt 
af den retning, den bevaeger sig i. Stär den stille, har den ingen forende 
(Lakoff & Johnson 1980:42). Det er grundlaeggende for os mennesker, at vi 
anser vores egen bevaegelsesretning for at vaere fremad, og denne opfattelse 
projicerer vi ud pä omverdenen. F.eks. bevarer en bakkende bil sin forende. 
Det g0r den, fordi den har en kanonisk bevaegelsesretning. Altsä bevaeger 
en bakkende bil sig i den modsatte retning af dens kanoniske bevaegelses
retning (Frandsen 1990:70). Det kan udviklingen ogsä i PSs strukturering 
af det metaforiske begreb UDVIKLING ER EN RETNING:

,JJette er det segte udtryk for udviklingen i de offentlige udgifter. Det 
er gäet utrolig stserkt i den rigtige retning og savner sidestykke 
i lande, ui kan sammenligne os med” (Berlingske Tidende 1986-05-10).

,J)et vil sige, at i stedet for en langsom udvikling i den rigtige 
retning, uille ui fä en hurtig udvikling i den forkerte retning” (Ber
lingske Tidende 1987-05-10).

PSs metaforiske udtryk er manifestationer af et metaforisk begreb, 
hvor udviklingen kan have to retninger: en bevaegelsesretning og en ka
nonisk retning. Hvis udviklingen kan have en forkert retning, mä det 
praesupponere, at den har en kanonisk retning, som udviklingen ikke 
n0dvendigvis beh0ver at f0lge. I synonymet "fremskridt" er den kanonis
ke retning markeret allerede pä det morfologiske niveau.

Udviklingens bevaegelsesretning er naturligvis ikke identisk med 
dens kanoniske retning, men i vores erfaringsbasis korrelerer et objekts 
bevaegelsesretning med objektets kanoniske retning. Det er f0rst ved en 
naermere analyse, at vi bliver opmaerksomme pä distinktionen. Pointen 
med dette eksempel er for det f0rste at vise, at der ikke er nogen modsi- 
gelse, og for det andet at vise sammenhaengens kompleksitet. Hele den 
komplekse og detaljerede metaforiske S t r u k t u r  bunder i vores erfarings
basis og er derfor sä velkendt, at vi almindeligvis ikke bemaerker den.

(c) UDVIKLING BR EN VEJ

Lad os betragte en anden begrebsmetafor, nemlig UDVIKLING ER 
EN VEJ. Pä tekstplanet beskriver PS gang pä gang udviklingen, som om 
den var en vej -  og som den vej, vi b0r f0lge:
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„Derfor er vi n0dt til at acceptere, at den teknologiske udvikling er 
vejen frem, hvis ui fortsat skal kunne konkurrere med udlandet” (Jyl- 
lands-Posten 1984-03-28).

„... vi i feellesskab kunne udforme en ny 0konomisk politik, som kunne fä 
udviklingen til at gä den rigtige vej” (Berlingske Tidende 1985-06-02).

I metaforen UDVIKLING ER EN VEJ haenger VEJ n0je sammen med 
udviklingens praesupponerede retning. Altsá dét, at udviklingen som et 
bevaegeligt objekt har en retning og er en retning. Nsermere besternt er 
udviklingens kanoniske retning og „vejen frem” korrelerende, dvs. at de 
svarer til hinanden. I denne sammenhaeng skal det forstás sádan, at ud
viklingens kanoniske retning opleves som en vej -  en imaginaer sti eller 
rute.

Korrelationen i vores erfaringsbasis mellem retning og vej manifeste
res i et delvist betydningssammenfald mellem de to begreber. Dette af- 
spejler sig bl.a. i vores dagligsprog, hvor vi i en lang raekke sammenhaen- 
ge behandler de to begreber ’retning1 og ’vej’ som synonymer. Selv pá 
lokaliteter uden veje, stier eller andre former for "spor" kan du sp0rge 
om, „hvad vej vi skal gá?”. Eksemplet illustrerer at korrelationen mellem 
retning og imaginaer vej ikke betyder identitet, men at vi i tanke og sprog 
ikke skelner mellem de to st0rrelser med mindre Situationen fordrer det.

(d) UDVIKLING ER EN VEJ MOD MÁL

Begrebet VEJ i begrebsmetaforen UDVIKLING ER EN VEJ traekker 
pá et st0rre semantisk feit: Det er karakteristisk for veje, at de forbinder 
to punkter med hinanden. Altsá er udviklingen et bevaegeligt objekt og 
udviklingens kanoniske retning er en vej, der forbinder udgangspunktet 
med et destinationssted. Nár PS beskriver udviklingen, som om den er 
en vej, haenger det sammen med hans opfattelse af, at der eksisterer et 
mal, som udviklingens kanoniske bevaegelsesretning peger mod.

„Vi vil formulere de ideelle mal, vi ssetter os for udviklingen af det
danske samfund i resten a f ärhundredet, og vi vil prsesentere vores politik 
for de nsermeste är” (Berlingske Tidende 1987-05-10).

,yDET ER vigtigt at formulere og forklare de mal, vi ssetter for 
udviklingen a f det danske samfund i resten a f ärhundredet” (Berlingske 
Tidende 1987-08-23).

„Det vil vare adskillige är, f0r vi er fremme ved malet. Men vi skal 
begynde nu -  og vi skal straks s0ge at vende udviklingen” (Berling
ske Tidende 1983-09-11).
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Begrebsmetaforen UDVIKLING ER EN VEJ MOD MAL er forankret 
i et opfattelsesm0nster: VEJ-m0nsteret4. Dette VEJ-m0nster udg0r en 
tilbagevendende Struktur, der manifesteres i en raekke umiddelbart for- 
skellige situationer. VEJ-m0nsteret manifesteres f.eks. när vi l0ber et 
marathonl0b, sparker en fodbold i mal, rsekker en blyant til sidemanden, 
vi ser Strukturen i relation til tid i k0replaner over busser og toge etc.

(e)MÄL ER BALANCE

Udviklingens intentionalitet eller mälrettethed er i politisk sammen- 
hseng vigtig for en forstäelse af begrebsmetaforen UDVIKLING ER EN 
VEJ MOD MAL. Med andre ord: Hvad er udviklingens destinationssted? 
PS beskriver det pä f0lgende mäde:

„Vi er naet et psent stykke i retning afen sundere balance rnellem 
den offentlige og den private sektor” (Jyllands-Posten 1987-05-10).

„Vi er allerede naet et godt stykke ad den svsere vej hen imod en 
sundere balance mellem den offentlige og den private sektor” (Berlings- 
ke Tidende 1987-05-10).

,JDa regeringen tog fat i 1982, satte vi os bl.a. det mal, at der skulle 
vsere ligevsegt pä betalingsbalancen i 1988” (B0rsen 1986-09-25).

V. METAFORISKE NETVZERK: KOHAERENS 
I STRUKTURERINGEN AF BEGREBER

Det er interessant, at malet for udvikling, if0lge PSs strukturering af 
begrebet, er balance. Tidligere sä vi, at de udtryk, der knytter sig til det 
metaforiske begreb SAMFUNDET ER EN ORGANISME fokuserede 
pä det harmoniske aspekt ved samfundet. Analysen af begreberne 
SAMFUND og UDVIKLING viser, at i PSs brug af begreberne er der 
sammenfald mellem de aspekter, der fremhaeves. Der er altsä kohaerens 
mellem PSs strukturering af de to begreber. At der er kohaerens i struk- 
tureringen af forskellige begreber vil sige, at der er sammenfald mellem 
de aspekter, der fremhaeves5.

Det er sikkert ikke kun min opfattelse, at forskellen mellem partierne 
i Folketinget ikke blot beror pä forskelle i ideologiske stästed, men ogsä 
pä forskellig sprogbrug. Det skal forstäs sädan, at et af de trsek, der ka- 
rakteriserer et ideologisk stästed er, at de sproglige billeder, der anven-

4 VEJ-m0nster er min oversaettelse af "PATH-schema", der beskrives hos Johnson 
(1987:28,113-118) ogLakoff (1987:Case Study 2: The Case of Over).

5 For en diskussion af kohaerens i metaforisk strukturering af begreber se Lakoff & 
Johnson 1980:81,94ff.
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des, „hsenger sammen” -  de udg0r et heit netvaerk. Dette netvserk af me- 
taforiske begreber er ideologien. Og medlemmerne af et parti har som 
regel ideologien og sprogbrugen tilfaelles.

VI. METAFORERNES ROLLE I SPROGET

Ovenstäende analyser skal pä ingen made praetendere at vsere ud- 
t0mmende og de analyserede metaforiske udtryk skal heller ikke praeten
dere at vsere specifikke for PS, Det konservative Folkeparti eller en 
säkaldt „borgerlig” samfundsopfattelse. Derimod er det kendetegnende 
for den politiske diskurs, at den omhandler komplekse og abstrakte 
forhold, og at den beskriver disse ved hjaelp af metaforer. Det kunne dog 
vaere interessant at se naermere pä, om der eksisterer parti-specifikke 
og/eller person-specifikke metaforer.

Den 10. oktober 1982 bliver PS i et interview for Politiken spurgt om 
der er forskel pä ’ud0vet konservatisme i dag, og dengang PS var ung\ 
Dertil svarer han: "Jeg laegger noget heit andet i det i dag. Den samme 
grundholdning, men med kodeordet ’balance’". Med udgangspunkt i PSs 
beskrivelse af ud0vet konservatisme dengang og i dag er der äbnet mu- 
lighed for en raekke diakrone analyser: Brugen af metaforer i relation til 
om man er i regering eller i opposition, i relation til vaelgerflugt eller -til- 
str0mning, i relation til den enkelte Politikers karriere etc.

Det er vigtigt at päpege, at de metaforiske udtryk faktisk manifesterer 
sig i PSs tekster (eksempleme). Derfor fokuserer denne analyse primaert pä 
relationen mellem disse udtryk ved at betragte dem i forhold til begrebs- 
strukturer. Jeg mener besternt ikke, at det ville vaere problemfrit at slutte 
sig fra (interpretation af) PSs metaforiske udtiyk til hans begrebsverden. 
Pä den anden side set mener jeg, det er usandsynligt, at nogle sä klare bille- 
der pä tekstplanet skulle have anden motivation end tilsvarende mentale 
billeder med en tilsvarende sammenhaengende Struktur.

Set ud fra et metodisk (deskriptivt) perspektiv er det altid at fore- 
traskke at kunne beskrive relationen mellem sproglige udtryk ud fra en 
syntetisk (:samlende, enhedsskabende) helhedsbeskrivelse af begreber- 
ne. Dette frem for at betragte de sproglige udtryk og begreberne som ad- 
skilte faenomener.

Metaforer i sprogbrugen -  ogsä i den politiske sprogbrug -  er mere 
end blot retoriske traek. Den sproglige billeddannelse er i lige sä h0j grad 
en mental proces, der er med til at styre vores oplevelse af og handlinger 
i verden. PSs udtalelse „... intet er fejet ind under gulvtaeppet ...” satte 
punktum for hans ti är lange karriere som Danmarks statsminister. De 
metaforiske processer er ikke kun til stede i ord, men ogsä i tanke og 
handling.
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