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Nå, så bann på det er sant!
(Henrik Ibsen: Peer Gynt)
Det hender at folk tyr til banning for å gi
luft for frustrasjon. irritasjon, hat, forbauselse, medynk, selvmedlidenhet, glede og
avsky. En er som regel i sterk affekt, når en
anvender eder for å understøtte sin mening
om ulike forhold. Å banne kan
naturligvis ha en psykologisk
effekt, idet en på denne verbale
måten letter noe av trykket som
situasjonen utløser.
Riktignok er dette spesifikke ordforrådet vanligvis tabuert. I dannet selskap skal en ikke la kjeften
flomme over av alskens eder, selv
om en utøser dem i rettferdig vrede.
Å banne er i seg selv blasfemisk.
Her kan en tenke på det annet bud:
Du skal ikke misbruke Guds navn.
Det får uheldige følger: For Gud lar ikke
den som misbruker hans navn være skyldfri
(Bibelen 1978).
Ikke sjelden representerer banning ulike
former for maktsemantikk. Det er ikke
sjelden et maktspråk som tar sikte på å

SVERGING
nøytralisere eller fornedre den eller de
personer som det er rettet mot. Da kan
banningen få en virkning som forverrer
situasjonen. Ofte er slik maktsemantikk
holdt i optativ, som for eksempel ”Fanden
ta deg! Dette uttrykker et inderlig ønske.
Når en retter banningen mot seg selv, er
den ego-orientert. Når andre
er objekt for banningen, er
den alter-orientert i følge
Ruth Fjeld. Det er et åpent
spørsmål hvorvidt banningen som
element i dagligtalen
er et bevis på at religionens
makt er svekket. Biskop Alex
Johnson uttalte i sin tid at bare
den kunne banne som trodde
på Gud og djevelen!
I eldre tid hadde vi de såkalte
hestebønnene, som bare de
kloke hadde tilgang til. Disse
tok sikte på å kurere hester for diverse
sykdommer. Men de var så spekket med
bannord og påkallelser av selveste djevelen at de som satt inne med denne visdommen ikke ville lære det bort til folk flest.
Det var hemmelig kunnskap. De kloke
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gikk gjerne avsides for å mumle frem
disse formlene slik at ingen utenforstående kunne snappe dem opp. Også andre
magiske formler kan inneholde banning og
påkallelse av djevelen. Dessuten påkalles
Vårherre, Jesus og Treenigheten ganske
ofte i formlene. Disse elementene styrker
også her hva som blir sagt.
Det er faktisk slik at folk benytter seg av
bannord uten å være klar over det. Dette
skyldes i stor utstrekning at ord og vendinger fra edenes brokete univers er blitt
forvrengt og dermed tilsynelatende blottet
for mening. Andre ganger dreier det seg
om omskrivinger som en ikke lenger forstår betydningen av. Dette gjelder spesielt
eufemismer, forskjønnende uttrykk, for de
onde makter. Et uttrykk som en ofte hører
er ” å gi blaffen”. Ordet ”blaffen” er rett og
slett en omskrivning av Fanden. Her kan
også nevnes ”gi søtten”. Søtten er Satan.
Det er underlig å fastslå hvor mange eder
som har relasjon til Det nye testamentet,
særlig til Jesu hudfletting og død. En trodde nok at edene ville få en ekstra tyngde
og gjennomslagskraft når en anvendte
slike elementer fra Den hellige skrift! De
danner et eget semantisk felt. Et meget
kjent eksempel på dette er uttrykket ”piskadausen”. Det betyr Jesu pisking og død.
Ordet ”jaggu” er utvilsomt en sammentrekning av en lengre ytring, nemlig ”Ja,
så får det skje da, i Guds navn”, men denne
uttalelsen i sin kortform brukes som en ed.
Ordet” gid ” er velkjent som utrop, og det
kan dekke en hel skala av følelser. Menn
bruker vanligvis ikke dette ordet. Det er
nok i vesentlig grad forbeholdt kvinner.
”Herregud ”er vel neppe banning i ordets
egentlige forstand, men er uttrykk for
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forbauselse, nedtrykthet eller sterk sinnsstemning i det hele tatt. ”Betterdø” har
meningen Guds bitre død og henspiller på
Jesu død. ”Død og pine” sikter til samme
tildragelse med vekt på hudflettingen og
vandringen mot Golgata på Via Dolorosa.
”Guri malla”, som er et av de mer kjente
uttrykkene, sikter til Gud og Jomfru Maria. Hvordan Guds mor har fått nedslag i et
sånt utrop er ukjent. ”Guri land ” forekommer ofte i utrop Det er nok fortrinnsvis
kvinner som tyr til dette uttrykket for å
fremheve sine følelser. Guri er også her en
omskrivning for Gud, mens substantivet
land i denne forbindelsen viser til kirkegården. Her kan en minne om termen God’s
acre. , som nettopp har denne betydningen.
Dette er en gammel, germansk term. På
tysk heter det Gottesacker.
Når en skjeller ut en person med ordene
”din fordømte” etc. , innebærer det at
vedkommende er dømt til helvetes evige
pinsler. ”Jøsses ”eller ”jøssenamn” er
kortformer for ”i Jesu navn”. Dette er ofte
uttrykk for forbauselse. Det lød opprinnelig: ”la det da skje i Jesu navn”.
”Søren klype” er et avdempet uttrykk for
at en ber djevelen klype seg, underforstått
med glødende tenger. ”Fy farao”, betyr ”fy
fanden”. Det er en ofte anvendt omskrivning. Farao er ellers en egyptisk keisertittel, som først kom til anvendelse under
det 18.de dynastiet. Liknende termer er
”faderrullan”, ”fillern”, ”fy flade”.
”Dra pokker i vold ” hører en nok noen
ganger i livet. ”Pokker ” har nok betydningen å dra til djevelen her. I realiteten har
ordet opprinnelig en annen mening, nemlig
sykdommen kopper, som var temmelig
alminnelig før i tiden. Når en sier ”pokker

ta deg”, betyr det muligens at en ønsker
vedkommende skal få kopper. Termen er
tvetydig, og kan nok også oppfattes som
om man ønsker djevelen skal ta vedkommende. ”Helsike” er en omskrivning av
helvete. Det samme gjelder ”helskota”.
Begge ordene er vel lånt fra svensk.
Ordet ”pytt” i utsagnet ”pytt, pytt” virker
svært uskyldig. Opprinnelig betyr det
helvetes pøl. Men den betydningen er
for lengst glemt. En forestilte seg gjerne
helvete som en enorm fordypning. slik bl.a.
Dante (ca. 1265-1321) skildrer i besettende
ordelag dette stedet i sin Guddommelige
komedie. Her knasker Satan på verdens tre
største syndere, Brutus, Crassus og Judas.
Termen ”hva i huleste” peker på et stort
tomrom i helvete, høyst sannsynlig helvetes pøl. Banning opererer ikke sjelden med
eldgamle kosmologiske ideer.
”Dra til Blocksberg” er en hyppig gjest
i norsk språkbruk. Denne stedsangivelsen peker på det tyske Brocken. Dette
ordet kommer av gammelhøytysk Bruho,
myrlende. Navnet Blocksberg betyr da
Myrfjellet. Flere steder i Tyskland bærer
navnet Brocken. Men vi tenker nok først
og fremst på Brocken i Harz.
Harz er et fjellområde i delstatene Niedersachsen, Sachsen-, Anhalt og Thüringen.
Brocken er Nord-Tysklands høyeste fjell
(1141 meter over havet). Her mente folk at
heksene møtte hverandre til sabbaten sin
Walpurgisnatten (Valborgsnatten, natten til
1. mai). Djevelen stod i spissen for festlighetene. Denne heksesabbaten er blitt godt
kjent, fordi den omtales i Goethes Faust I.
del. Dessuten har dikteren Heinrich Heine
skrevet en beretning om sin utflukt dit i
verket Reisebilder i avsnittet Die Harzreise
(1826).

Praetorius
Heksesabbat på Bloksberg.
Noen eder ledsages av spytting. Dette er
en eldgammel skikk. En har ment at spyttet virker forsterkende. Det kan til og med
føre med seg lykke. Spytt kan virke demonavvergende (apotropeisk) og jage bort alle
vonde krefter også. ”Fanden skjære meg”
er en veldig kraftig ed. Innholdet her peker
på at en rett og slett oppfordrer djevelen
til å kastrere seg! ”Fy rakker’n” brukes av
begge kjønn, ser det ut til. Rakkeren var en
utstøtt person i eldre tid. Han var bøddelens medhjelper og assisterte ham både ved
tortur og avrettinger. Han hadde dessuten
som oppgave å slakte og flå hester, en jobb
som ingen ærlig bonde kunne gjøre. Men
rakkeren var æreløs, og han tok på seg
dette foraktelige arbeidet. I byene tømte
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han avtredene også. Han stod nederst på
rangstigen i det gamle norske samfunnet.
Hvis man tok denne karen i hånden, ble en
selv æreløs og skydd av folk.
Også i litteraturen bannes det.. I den udødelige romanen De tre musketerer av Alexandre Dumas d.e. brukes utropet ” Guds
død” (morbleu = par la mort de Dieu)
hyppig av musketerene Athos, Aramis og
Porthos og følgesvennen d’Artagnan.

dem er obsolete (alderdommelige, red.s
anm ).
Også i vårt land finner en bannord i litteraturen. Her kan en for eksempel tenke
på diktet Bil-beistet av Olav Aukrust. Her
skildrer han på en humoristisk, barokk
måte hvorledes ”fiffen” fra storbyen kjører
grassat med bil i fylla og bl. a. splintrer
kjerra til Per og skremmer vettet av hesten.
I siste verset heter det:
Ho Per Beret, kjerringi, sanna,
At då var han Per ikkje blidSo agalaust ha’n ikkje banna
Og bøna i heile si tid.
Det va ” Satan, han salte, fortære
Og søkkje døkk ende i vêret,
Og hakke og trakke døkk møyre,
Slikt helvites elde som døkk,
Det skul’n betterde køyre
Ut over marki som møk!”.

De tre musketerer og D’Artagan
Termen ”Guds død ” finnes meg bekjent
ikke i norsk språkbruk. Det samme gjelder
det franske ”bon sang”, det vil direkte
oversatt si ”godt blod”, altså Jesu gode
blod. En tenker da på det blod Jesu utgjød
for menneskenes frelse. Denne termen
forekommer både i litteratur og i dagligtale i Frankrike den dag i dag. Ellers er
substantivet bordel anvendt ganske hyppig
i fransk dagligtale.
Den franske trubaduren, komponisten,
dikteren og gitaristen Georges Brassens
(1921-1981) har laget La Ronde des jurons.
I den ramses det opp en rekke blasfemiske
ytringer. Her nevnes mange banneord fra
det 15. de og det 16.de århundret. Noen av
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I vår tid kan også kvinner banne. I tidligere
epoker var det utenkelig at kvinner skulle
anvende et slikt betent vokabular.

Nemi banner også.
Gjengitt med tillatelse fra Lise Myhre....
I likestillingens tid er disse skillelinjene
mellom kjønnene i ferd med å bli utvisket
i Norge. Dette har med kvinnefrigjøringen
å bestille, både mentalt, sosialt og økonomisk. En term som ”drittkult” ville ikke
noen kvinne ha tatt i sin munn bare for en
tretti-firti år siden. I dag er det så vanlig at

intervjuede unge kvinner bruker det uten
videre i aviser, ukeblad og kringkasting
.
Det har skjedd en betydningsslitasje av
visse banneord og termer. De har mistet
sin gjennomslagskraft. Dette lar seg lett
påvise når det gjelder verbet ”fuck”, som
enkelte krydrer konversasjonen sin med.
Det er fremdeles udannet, men etter hvert
hører en det så vidt ofte at en slutter å reagere. Dessuten kan en se det noen ganger
på vegger med grafitti. Amerikansk film
kan ha vært hovedkilden for bruken av
verbet fuck, som i ”fuck you”. Her tenkes
spesielt på reality-shows hvor dette bannordet forekommer ofte.
I det hele tatt er engelsk-amerikansk en
inspirasjon til fornyelse av ordforrådet av
banning i Norge. Her kan tenke på et ord
som ” holy shit”. Det virker noe merkelig at ungdommer og eldre med banner på
engelsk-amerikansk! Dette virker muligens
sofistikert. I amerikansk litteratur forekommer disse uttrykkene ofte.
Fransk og tysk er fremdeles verdensspråk,
men har ikke på langt nær den samme innflytelsen på norsk språkbruk i dette henseende. Svensk har et ganske rikt forråd av
banning (svordomar), som påvist av Ulrika
Wolf-Knuts i hennes bok om djevelen. Hun
skriver følgende: ” Det har visat sig vara
svårt at hitta en godtagbar definition av
”svordom”, hvilket kan bero på att genren
hör till den del av talets etnografi, som
sällan har brukat uppmerksammas i konventionella grammatikor ” (op. cit. s. 87,
egentlig et citat fra Richard Bauman: Let
your words be few. Cambridge 1983 s. 5)

Her gjengis betydningen av de vanligste
betegnelsene på djevelen i dagligtalen:
• B’elsebub: I følge Matt 12, 44 et navn
på djevelen som herre over de onde ånder.
Ordet betyr herre over lorten. En annen
form, Ba’al-Sebub, betyr herre over fluene
.
• Djevel Sideformer: jækel, dæven = ordet
kommer fra det latinske diabolus, som er
en avledning av det greske diabolos = baktaler. Tilsvarende verb diaballein kan også
bety angripe og anklage. Verbets grunnbetydning er å kaste tvers over, derav opponere, sette seg i mot. Den indoeuropeiske
ordstammen betyr å fly.
• Fanden = fristeren. Den som hjemsøker. Sideform: Fanken.
• Puke = ond djevel, ånd. Ordet er beslektet med det engelske puck = lite vesen,
gnom. Grunnbetydningen er et knudret,
puklete vesen. Betegnelsen er kjent fra
Shakespeares komedie En midtsommernattsdrøm, der en viss Puck er ute med
sine skøyerstreker. Termen puke i betydningen djevel er nok mest kjent på Østlandet.
• Satan = Det hebraiske ordet satan betyr
motstander, fiende, anklager.
• Tykje: benevnelsen opptrer oftest i
bestemt form, tykjen. Det er beslektet med
verbet tøkje, gjøre fortred.
På svensk brukes gjerne betegnelsen Skam
på djevelen. Dette peker på noe en skammer seg over. Det innebærer skjensel.
Ordets grunnbetydning er sannsynligvis
forringelse.
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Helvete er sammensatt av Hel, dødsriket
i norrøn religion. , men kan også sikte til
Hel, herskerinnen over dette området. Den
siste stavelsen ”vete” kommer av det gam-

melnorske vìti, (n), som betyr straff. Helvete er et straffested. Denne oppfatningen
av helvete var det de første misjonærene i
Norge som stod bak.

Ill. til Helvete i Dantes Divina Comdia
Niðr ok norðr liggr helvegr, heter det. Å
forbanne en person ned og nord forekommer ikke sjelden i skaldekvad fra den norrøne epoken. Nord har vært oppfattet som
den himmelretningen alt vondt kommer
fra. Dette har holdt seg gjennom århundrer
i nordisk folklore.
Innen urkristendommen ble både velsignelser og forbannelser anvendt. Enkelte
former for banning er etter hvert blitt
glemt eller lite brukt. Det er nok slik at de
enkelte epoker har operert med forskjellige, spesielle former for banning og sverting. En må regne med at de ulike miljøer i
tid og rom med sine stereotype oppfatninger og fordommer kan ha farget innholdet
av visse banneord.
Noen mener formodentlig med rette at
banning medfører en degradering, en
forsimpling av språket. Det er hevdet at
banning tyder på ordfattigdom eller språk34

lig hjelpeløshet. Men når særlig ungdom
banner, kan det være forsøk på å bryte
lingvistiske tabugrenser. Hvis banningen
ikke lenger baserer seg på gamle, velbrukte klisjéer, men demonsterer fantasirikdom, nye språklige assosiasjoner, kan det
muligens være berikende på språket. Men
dette får enhver gjøre opp med seg selv.
Hovedinspirasjonen til de ulike elementer
i norsk banning ser ut til å være hentet fra
den religiøse sfæren Det dreier seg vesentlig om Jesu død. En annen kilde er nok
visse kroppsfunksjoner, særlig sex.
Banning kan være utslag av sykelige
tilstander. Tourettes syndrom utmerker seg
ved at pasientene har selsomme tics, og
noen kommer også med ukontrollert banning og obskøne ord. Dette syndromet er
visstnok arvelig.
Til sist: Banning har forbindelse med bann,
forbannelse, jfr. Lyse i bann, som i de pavelige bannbullene. Å sverge betyr også å

banne. Ordet har grunnbetydningen å tale.
Vi kjenner til uttrykket å avlegge ed. Men
noen ganger blir edsavleggingen preget av
sterke, heftige ord, selvskryt, ukontrollerte
utbrudd av forbannelser og fordømmelser.
Selve substantivet ed har en meget usikker
etymologi. Forskerne er ikke sikre på den
opprinnelige betydningen. Ordet har vi fått
fra tysk, som igjen har lånt det fra keltisk.
Henrik Ibsens personlige lege gjennom de
siste par leveår, dr. Edvard Bull, forteller

at dikteren i blant kunne utbryte: ”I Jesu
Navn”, uten at han trodde det var ment
som ”andet end et Udbrud af nedtrykt
Stemning”. Dessuten kunne Ibsen uttrykte
generell misnøye med sine omgivelser, og
med situasjonen han var havnet i, gjennom
å sitte og småbanne for seg selv. Når Bull
kom på visitt og han spurte hustruen, Suzannah, hvordan pasienten hadde det i dag
kunne hun svare: ”Jo takk bare bra, han
har da bannet et par-tre ganger alt i dag.”
(Bull 1906, s. 11).
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