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RESUMEER 

 

Kognitionsverber og komplementering i dansk 

Anders Andersen, Kasper Boye og Elisabeth Engberg-Pedersen, Københavns Universitet 

 

Nogle kognitionsprædikater kan tage både infinitiv- og indikativ-komplement: 

 

(1) Jeg tænker at tage til Rom. 

(2) Jeg tænker at hun er i Rom. 

 

Det rejser spøgsmålet, hvad der styrer valget mellem de to komplementtyper? På baggrund af 

litteraturen kan vi opstille 3 svarmuligheder. 

 

A. Valget styres af kontrasten mellem kontrolleret og ikke-kontrolleret ledsætningssubjekt. 

B. Valget styres af kontrasten mellem sagforhold og proposition. 

C. Valget styres af begge kontraster, men afhænger af det overordnede verbum. 

 

Vi vil argumentere for, at det sidste svar er det rigtige. 

 

Vi vil også undersøge, hvordan valget tidligere har været styret.  

 

Polyfoni og Performativitet 

Merete Birkelund & Marianne Liisberg, Aarhus Universitet 

Et udsagns kapacitet til at skabe forandring er i lingvistik oftest studeret med udgangspunkt i 

talehandlingsteorien (Austin 1962; Searle 1969). Visse ord har ifølge denne tilgang en særlig 

egenskab: de kan handle og skabe en forandring på udsigelsessituationens sociale kontekst. Mens 

talehandlingsteorien således anerkender den performative dimension af sproget, reducerer den 

samtidig denne performativitet til kun at gælde sprogbrug i relation til en specifik interlokutiv 

relation. I analysen af politisk diskurs, hvor målet er at skabe social forandring, mens de 

interlokutive relationer ofte er uklare, kommer talehandlingsteorien derfor til kort: dens forståelse af 

performativitet er altid relateret til den konkrete interlokutive relation, og kan derfor ikke indfange 

performativet i en bredere social kontekst. 

Gennem en analyse af en række eksempler hentet fra den aktuelle politiske diskurs i 

en fransk og dansk kontekst, vil vi i dette oplæg foreslå en polyfonisk læsning af performativitet. 

Denne læsning gør os i stand til at forstå performativitet i situationer, hvor den interlokutive relation 

er rettet mod en bred social kontekst. 

Vores argument er, at performativitet i sproget ikke begrænser sig til sprogbrug i 

konkrete situationer, men kan knyttes til visse lingvistiske fænomener, der alle er karakteriseret af 



polyfoni, det være sig fx ironi (Berendonner 1981; Birkelund under udg.), den polemiske nægtelse 

(Ducrot 1984) og trusler (Carel 2018). Fælles for disse fænomener er, at de diskursivt konstruerer 

en (fiktiv) ’samtalepartner’ (interlocuteur) for derefter at positionere sig i forhold til denne. Disse 

fænomener er således præget af polyfoni, og det er denne polyfoni, vi mener, kan have afgørende 

betydning for at kunne udvide performativitetsbegrebet fra konkret sprogbrug til generelle 

lingvistiske fænomener. 
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Kiasu 

Kim Ebensgaard, Københavns Universitet 

Kiasu er et ord, som er lånt ind i det engelsk, som tales i Singapore og Malaysia, fra Hokkien, og 

bærer særlig kulturel betydning i disse områder. Ordet er ikke blot interessant som leksem grundet 

dets kultur-specifikke socio-semantik, men også som grammatisk fænomen, da dets grammatiske 

profil er karakteriseret af en måske noget usædvanlig fleksibilitet ifht. hvilke grammatiske 

kontekster ordet kan bruges i. Grundet denne fleksibilitet kan ordet placeres i flere ordklasser og 

bruges i en række forskellige grammatiske konstruktioner. I dette studie forsøger jeg at kortlægge 

kiasus grammatiske profil på grundlag af observerede brugsmønstre i GloWbE-korpusset, som 

består af næsten to milliarder ord og dokumenterer tyve nationale varieteter af engelsk. 

Undersøgelsen behandler blandt andet ordklassedistribuering, samspil med grammatiske 

konstruktioner og hvilken indflydelse, de grammatiske kontekster har på ordets semantiske 

’construal’. Undersøgelsen skal ses som et beskedent bidrag til konstruktionsgrammatikken, studiet 

af verdensengelsk og kulturlingvistikken (sidstnævnte kunne godt trænge til at få et skud grammatik 

ind i årerne).  

 



Kasus, topologi og indeksikalitet 

Om det danske kasus- og pronominalsystems omtolkning 
Lars Heltoft, Københavns Universitet 

 

Grammatik over det Danske Sprog følger Aage Hansens analyser af kasusudviklingen i dansk i 

hvert fald på to måder: (a) Genitiv og nominativ/oblik indgår i to forskellige paradigmer og genitiv 

er ikke længere en del af kasuskategorien (Hansen, Festskrift Skautrup 1956); (b) Nominativ 

betyder ikke længere ’subjekt’, men ’anaforisk subjekt’, jf. eksemplet (1) hvis subjekt ikke er 

anaforisk, men restriktivt konstrueret, og derfor i oblik form (Hansen, Moderne Dansk 1967). Man 

kan nemt konstruere kontrasten, men relativsætningen bliver da parentetisk (2) og bestemmer altså 

ikke subjektsreferenten. 

 

(1) hende  der sad nærmest,  havde den omtalte … fonetiske ejendommelighed 

(2) hun,  der vist stammer fra Samsø,  havde den omtalte … fonetiske ejendommelighed 

 

Genitivens udspaltning og nominativens specialisering er kun én side af kasusforandringen. Her vil 

jeg minde om at der er mindst tre andre forandringer, herunder endnu en paradigmedeling. 

1. Afskaffelsen af kasus’ grundfunktion: at angive semantisk rolle, gennem tabet af upersonlig 

konstruktion (konstruktionstypen mig hungrede).  

2. Tidligt tab af kasus i det refleksive pronomen (opr. sik (akk) over for sæ (dat).  

3. I middeldansk kan pronomenerne som alle andre propositionelle led stå foran deres styrende 

verber, især det infinitte verbum, jf. (3). I ældre nydansk findes systemet fortsat, jf. (4) nedenfor. 

Pronomenerne bevarer her den klassiske nordiske ikoniske informationstopologi.  

4. I nyere tid skilles refleksiverne igen ud fra de øvrige pronomener. De har ikke længere 

selvstændig topologi, dvs. dvs. de fylder ikke nogen plads, men står på samme plads som sidste 

del af sin vært. Derimod bevarer de personlige pronomener en begrænset topologi. 

5. Jeg har tidligere foreslået at skelne mellem klise med tab af topologi og klise under bevarelse af 

topologisk integritet. Skellet er blevet overset, bl.a. fordi det leksikalske udtryk er det samme i 

1/2P.SG/PL (mig, dig, os. jer). Refleksiverne har altså klise med tab af topologi, men uden 

udtryksnedslidning; de personlige pronomener har klise, men bevarer topologisk integritet.  

(3)  then man thær dræpæn <ær> oc  sig (baggrund) orket ey sielf (fokus) at hielpe  

’den mand der dræbt er og  sig orkede ej selv at hjælpe’ 

Den mand der blev dræbt og ikke var i stand til selv at hjælpe sig 

K4, GL 277, 22-23 

(4)  Vel est du vdi dine vnge aar/ Alligeuel skalt du dig formode at alderen kommer tiendis oc  

   hemeligen/ Stiel din Vngdom … Griseldis, Danske Folkebøger VIII, 85-86.  

  

  Vel er du i dine unge år/ til trods herfor skal du forudse at alderen kommer tavst og  

   hemmeligt/ stjæler din ungdom … 

 



Betydningen af paradigmatisk analyse.  

Fra én leksikalsk størrelse til mange forskellige paradigmer 

Kirsten Kragh og Lene Schøsler, Københavns Universitet 

We take as our starting point that when lexical entities grammaticalize, they enter preexisting 

paradigms. Therefore, grammatical paradigms are important for the understanding of the reanalyses 

leading to grammaticalization. 

In the line of Henning Andersen’s thinking we propose to conceive of grammar as composed of sets 

of paradigms (Nørgård-Sørensen et al. 2011). We here use the term paradigm not in the narrow 

sense of inflectional paradigm, nor entirely in the line of the ‘classical’ grammaticalization 

approach of Lehmann (1985), but in the more general sense of a selectional set, composed of 

marked or unmarked members (Andersen 2008: 19). In previous studies we have shown that the 

notion of a paradigm is useful for the understanding of grammatical structure. 

The lexical input that we will use to illustrate our point is the French verb voir ‘to see’, in order to 

show the pathway of multifunctional lexical item into grammar, i.e. into a number of individual 

paradigms. When aiming at analyzing a polysemous and multifunctional lexical entity like this 

verb, the researcher can choose between a polysemic or a monosemic approach, see Waltereit 

(2002, 2006). However, when studying how a lexical item grammaticalizes, we do not consider this 

discussion to be the essential one. Rather, we propose that the interesting point is how the lexical 

item enters different grammatical paradigms.  

Our approach combines synchronic and diachronic investigations on electronic corpora. Each 

paradigm presents the actual synchronic status of diachronic grammaticalization processes. It is 

based on synchronic paradigmatic analyses of functions that seem to be very ambiguous and 

diverse. The paradigms comprise the following grammatical categories: tense, aspect and mood, i.e. 

progression (je le vois qui arrive ‘I see him arriving’), voice (il se voit refuser l’accès ‘he is denied 

access’), and pragmatics: presentatives (voilà le bateau ‘here is the boat’), focus constructions 

(voici le bateau qui arrive ‘here is the boat arriving’), and discourse markers (le bateau arrive, tu 

vois ‘the boat is arriving, in fact’). By distinguishing the different contexts (labelled domains) in 

which the forms appear, and state which semantic fields they cover (labelled frames), we can 

generate synchronic paradigms of which the grammatical entities are members. We are convinced 

that synchronic paradigms provide a precise and relatively simple presentation of what otherwise 

would seem utterly diverse usages of a lexical entity.  
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Sig mig, *hva’ som* jeg skal gøre med Diderichsens sætningsmodel:  

ekspletiva i nudanske indirekte spørgesætninger 

Alexandra Regina Kratschmer og Henrik Jørgensen, Aarhus Universitet 

 

Tegnsætning volder notorisk udfordringer selv i det veluddannede befolkningssegment. Brug af 

semikolon i stedet for kolon, af komma mellem sætningsindledende adverbialer og verballedet 

(efter den engelske model) eller brug af komma i den indirekte spørgesætning foran 

ekspletivt der (af purister kaldt ”idiotkomma”, med eller uden komma foran det spørgende 

sætningsled:jeg vil gerne vide(,) hvilke studerende, der har afleveret synopsen). Med henblik på 

sidste eksempel synes der dog at være mere på spil end en simpel usikkerhed i tegnsætning. Den 

ikke-standardgrammatiske, men meget udbredte, brug af som i stedet for der i disse sætninger (jeg 

vil gerne vide(,) hvilke studerende, som har afleveret synopsen), tyder på, at tegnsætningen følger 

brugernes opfattelse af disse kontekster som ”hovedsætningsrod indeholdende et direkte objekt (jeg 

vil gerne vide hvilke studerende)” plus ”relativsætning afhængig af 

substantivsyntagmekernen studerende: der/som har afleveret synopsen)”. Yderligere evidens for 

denne grammatiske analyse kommer fra ikke-standardsproglige, måske lidt mindre udbredte, 

eksempler på brug af relativpronomenlignende som i indirekte spørgesætninger med efterlyst 

direkte objekt – dér hvor  standardsproget slet ikke forudser et ekspletivt der. 

 

Interjektioner og reduplikation 

Sune Sønderberg Mortensen, RUC 

 

I bl.a. Fult Språk (Andersson 1985) og Grammatik over det Danske Sprog (Hansen & Heltoft 2011) 

finder man gode bud på hvordan beskrivelsen af interjektioner kan systematiseres. Andersson 

foreslår fx at interjektioner kan karakteriseres semantisk ved hjælp af den bühlerske inddeling i 

afsenderorienterede, modtagerorienterede og sagforholdsorienterede funktioner, og Hansen & 

Heltoft går videre og klassificerer en række interjektioner efter bl.a. topologiske kriterier, 

skopusforhold og illokutionære egenskaber. Herudover synes størstedelen af de nyere 

sprogvidenskabelige behandlinger af interjektioner at have diskursanalytiske, interaktionsanalytiske 

eller etnopragmatiske indfaldsvinkler og fokusere på brugen af enkelte interjektioner, snarere end 

på de samlede systematikker der måtte ligge bag. Så fra et grammatisk perspektiv kan det stadig 

have sin rigtighed at betragte sprogvidenskabens behandling af interjektioner som stedmoderlig (jf. 

fx Ameka 1992; Hansen & Heltoft 2011; Jensen, Hougaard & Levisen 2019; Mortensen 2019) – og 

den stedmoderlige distance bliver kun større når det så at sige drejer sig om tvillinger, eller 



reduplikerede interjektioner, som jeg vil fokusere på i mit oplæg. Mens flere fremstillinger nævner 

og eksemplificerer at interjektioner kan ”flerdobles” (fx Hansen & Heltoft 2011:213), rækker 

beskrivelserne ikke meget længere end det. Jeg vil undersøge om der er semantisk systematik i 

danske interjektioners muligheder for reduplikation, ud fra den betragtning at der i mange tilfælde 

ikke bare kan siges at ske en ikonisk ’fordobling’ af interjektionernes betydning, men at deres 

semantik og illokutionære potentiale ændres markant når de reduplikeres. Et enkelt eksempel kan 

gives her, nemlig af hov, der på egen hånd, men ikke i reduplikeret version, kan udtrykke 

umiddelbar overraskelse: 

(1) Hov, et stjerneskud! 

(2) *Hov hov, et stjerneskud! 
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Korrelationer mellem binominale type-konstruktioner (en type bil) 

og pseudo-partitiver (en skive brød) i dansk 

Henrik Høeg Müller, Aarhus Universitet 

 

1. Formål 

Ved at undersøge de syntaktiske og semantiske korrelationer mellem danske såkaldte type-

konstruktioner (TK’er) og pseudo-partitiver (PP’er), begge med den formelle struktur [N1 + N2], vil 

jeg forsøge at underbygge følgende påstande: (1) at disse to konstruktionstyper følger identiske 

grammatikaliseringsmønstre (jf. Masinis 2016 begreb om metakonstruktioner), og (2) at sondringen 

inden for type-konstruktioner mellem klar og omtrentlig kategorisering afhænger af både leksikalske 

og syntaktiske kriterier. 

 

 



2. Strukturelle fællestræk mellem pseudo-partitiver og type-konstruktioner 

Pseudo-partitiver kan defineres som udtryk for meronymi, der kvantificerer over et ikke-referentielt 

nominal, N2, som i et stykke ost, mens N1 i ”rigtige” partitive konstruktioner specificerer en del af 

en given helhed, dvs. at N2 optræder referentielt, som i et stykke af osten (se fx Koptjevskaja-Tamm 

2006). Som følge heraf er N2 i pseudo-partitiver altid et masseudtryk eller et nøgent substantiv i 

pluralis, mens N2 i rigtige partitiver er et DP. 

I stedet for at udpege en mængde eller en del af N2, specificerer N1 i binominale type-konstruktioner, 

at N2 kan klassificeres som tilhørende en bestemt type, jf. fx en slags bil (se fx Mihatsch 2016) 

På dansk deler type-konstruktioner og pseudopartitiver en række konstruktionsmæssige egenskaber, 

der bl.a. vedrører præpositionsbrug, determination og kerneforhold. På den baggrund påstås det, at 

der findes en klar analogi mht. grammatikalisering mellem på den ene side rigtige partitiver, og hvad 

man kunne kalde frie taksonomiske strukturer, og på den anden pseudo-partitiver og type-

konstruktioner, jf. kontrasten mellem (1) og (2) nedenfor. 

 

 

 

 

Eksemplerne i (1) udviser en 'standard' binær forgrening i form af en kerne-komplementstruktur, dvs. 

indlejring af en DP i en anden, mens PP’erne/TK’erne i (2) er placeret i en klassificeringsfrase, dvs. 

en separat projektion under DP (se fx Stickney 2007). Jævnfør Rutkowsky’s (2007) påstand om, at 

PP'er opstår i sprog som resultat af en diakron grammatikalisering af partitiver, peger strukturerne i 

(1) og (2) på, at det taksonomiske felt har gennemgået en analog grammatikaliseringsproces, hvilket 

betyder at TK'er kan opfattes som forenklede eller reducerede versioner af de 'fulde' taksonomiske 

binominaler. På denne måde repræsenterer både PP'er og TK'er enklere funktionelle projektioner, 

som generelt anses for at være mere økonomiske og dermed mere grammatikaliserede (jf. Roberts & 

Roussou 1999). 

Antagelsen om parallelisme mellem PP'er og TK'er bekræftes yderligere af, at klassifikationerne 

flaske og type i (2) kan udelades – hvilket angives ved de firkantede parenteser - således at en 

kombineres direkte med massesubstantiverne vand og sand. Denne iagttagelse, påstås det, er en 



naturlig konsekvens af det faktum, at den kvantitative og den taksonomiske læsning er tæt forbundne 

(se Müller 2014). 

 

3. Grader af grammatikalisering 

Skellet mellem klar og omtrentlig kategorisering kan forstås som et grammatikaliseringskontinuum, 

jf. (3). 

            

            

          

På dansk er substantiverne type, sort, klasse og kategori ikke i stand til at tilføre den binominale 

konstruktion en omtrentlighedslæsning, når de forekommer i N1-position. I modsætning hertil synes 

slags uafhængigt af grammatisk position eller funktion altid at formidle en betydning af 

omtrentlighed. Herudover korrelerer omtrentlighedslæsningen med reduceret morfo-syntaktisk 

variation i den forstand, at slags i N1-position obligatorisk optræder uden præposition og bestemt 

artikel, og N2 heller ikke tillader determination. Så i den ene ende af kontinuummet er der tydelige 

tegn på, at substantivet slags har undergået en grammatikaliseringsproces, mens fx type i højere grad 

bevarer sin status som fuldt leksikalsk størrelse. 
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Partikel eller postposition? Om postpositionelle partikler 

Michael Hai Nguyen, Aarhus Universitet 

I dette foredrag diskuterer jeg en række postnominale elementer som traditionelt er blevet defineret 

som adverbier eller partikler, fx ud og rundt i året ud og i De kørte Peter Jorden rundt. Foredragets 

hovedpointe er at disse elementer opviser ikke blot adpositionelle egenskaber, men postpositionelle 

egenskaber. Argumenterne herfor er både af semantisk og syntaktisk art. Et afgørende syntaktisk 

argument er at nominalet sammen med det postnominale element danner et led; det gør det direkte 

objekt og partiklen normalt ikke. Hvis det er rigtigt at det postnominale element i virkeligheden er 

en postposition, skal en række konstruktioner reanalyseres som postpositionalfraser. Dette står i 

konflikt med den typologiske generalisering at VO-sprog, herunder dansk, er præpositionelle. 

 

Pronominalkasus i subjekter med relativsætning 

Jørgen Schack (Dansk Sprognævn), Eva Skafte Jensen (Dansk Sprognævn), 

Jan Heegård Petersen (Københavns Universitet) 

 

Vi arbejder for tiden på et projekt om brugen af nominativ og oblik form i pronominalsyntagmer 

med relativsætninger. Den type syntagmer kan tjene alle nominale funktioner, og vi tager dem 

gruppe for gruppe. Sidste år undersøgte vi syntagmetypen når den udgjorde styrelse for en 

præposition (a la ”Tak til de der hjalp til”); i år ser vi på syntagmetypen i funktion som subjekt. 

Vi sammenligner i foredraget data fra to korpusser, et talesprogskorpus (LANCHART) og et 

skriftsprogskorpus (Infomedia), og vi kan allerede nu sige at distributionen i de to registertyper ikke 

er ens.  

Projektet indgår i et større projekt af både (moderne) synkront og diakront tilsnit. I beskrivelsen af 

(moderne) synkrone tilstande undersøges forskellige problemkomplekser (fx pronominalkasus i 

paratagmer, ved sammenligninger med subjekt, i ekstraposition, med specificerende bestemmelser) 

et for et, med skyldig hensyntagen til forhold som numerus og person og med udsyn til afledte 

problemstillinger (fx forskel på brug af ekstraposition i tale og skrift). I det diakrone projekt ses på 

hvornår forskellige ændringer (oblik til nominativ; nominativ til oblik) sker, og hvilke samtidige 

strukturelle forhold der kan have spillet ind. 

 

  



'Override' refleksiver i engelsk og dansk 

Sara Sørensen, Katrine Rosendal Ehlers & Sten Vikner, Aarhus Universitet 

 

Det er lidt overraskende at man på engelsk godt kan sige 

 

            1a        Peter's behaviour only damages himself. 

            1b        Peter doesn't realise that such behaviour only damages himself. 

 

også selvom himself ikke refererer til subjektet i samme sætning (som er hhv. Peter's 

behaviour og such behaviour). Det er nemlig langtfra alle sætninger hvor det er muligt 

for himself at referere til noget andet end subjektet i samme sætning: 

 

            2a        *Peter's sister only criticised himself. 

            2b        *Peter does not realise that Joan only criticised himself. 

 

Derfor bliver himself i (1a,b) ofte rubriceret som 'override reflexives' eller 'untriggered reflexives'. 

Vores analyse går ud på at 'override' refleksiver er et resultat af kombinationen af et normalt 

pronomen him med en intensifier himself, som derefter undergår haplologi 

frahim himself til himself.  

Denne analyse er helt kompatibel med forholdene i dansk, hvor kombinationen af det tilsvarende 

pronomen ham med den tilsvarende intensifier selv ikke giver anledning til haplologi, og resultatet 

derfor er ham selv: 

 

            3a        Peters opførsel skader bare ham selv. 

            3b        Peter indser slet ikke at sådan en opførsel bare skader ham selv. 

 

Vi vil slutte med at vise hvordan det at engelsk har to versioner af himself, og at dansk har to 

versioner af ham selv, passer ind i de generelle refleksivsystemer i de to sprog. 

 

  



Det er hårdt at sidde på en flyvemaskine for 8 timer. 

Præpositioner i amerikadansk 

Kathrine Thisted, Aarhus Universitet 

 

Selv om præpositionerne tilhører en forholdsvis lille og lukket ordklasse, kan de udtrykke mange 

forskellige relationelle betydninger af både konkret og abstrakt art. Når en præposition udskiftes med 

en anden, kan det derfor få afgørende konsekvenser for den semantiske relation mellem 

sætningsleddene. Det ser man adskillige eksempler på i amerikadansk. Med udgangspunkt i sproget 

hos første- og andengenerationsindvandrere i USA der er bilinguale i dansk og engelsk, vil jeg 

undersøge under hvilke omstændigheder præpositioner overføres fra engelsk til dansk, enten direkte 

eller som oversættelseslån. Det søges forklaret hvorfor særligt præpositioner er kandidater for 

oversættelseslån også hos informanter der taler noget nær flydende dansk. I den forbindelse inddrages 

forskellige kontekstuelle parametre som selektion, semantisk ramme og fonetisk/ortografisk lighed 

sprogene imellem.   

 

Frekvens og modalverbumparadigmets semantiske udvikling  

fra ældre nydansk til moderne dansk 

Lennart Westergaard, Syddansk Universitet 

 

Grammatikaliseringsforskning har typisk haft fokus på enkelte elementers udvikling og analyseret 

disse forandringer ud fra teorien om en ”grammaticalization cline” (Hopper & Traugott 2003: 7). I 

nyere tid er denne tilgang dog blevet kritiseret fra flere sider (fx Fischer 2007; Nørgård-Sørensen et 

al. 2011). I Nørgård-Sørensen et al. (2011) fremhæves paradigmedannelse og -omstrukturering som 

et væsentligt aspekt ved grammatikalisering, som cline-teorien overser. Ligeledes argumenteres der 

i bl.a. Haspelmath (1998) for, at semantiske forandringer kan ske i form af kædereaktioner, dvs. at 

et nyt tegns grammatikalisering kan fremkalde en semantisk reanalyse af andre tegn i samme 

paradigme. Sådanne kædereaktioner er dog et kontroversielt emne og er blevet kritiseret for bl.a. at 

implicere teleologi eller for at være logisk uholdbar (Croft 2000; Reinöhl & Himmelmann 2017).  

Antager man, at sprogstruktur er betinget af sprogbrug, må mekanismer bag sprogsystemets 

indflydelse på det enkelte tegns forandring findes i sprogbrugen. På baggrund af data fra mit 

speciale, der sammenligner modalverbernes semantiske system i ældre nydansk og moderne dansk, 

vil jeg vise, at de fleste modalverber bliver specialiseret i overgangen til moderne dansk. Jeg vil 

argumentere for, at denne specialisering kan forstås som en kædereaktion, og at denne kan 

forankres i sprogbrugen, nemlig modalverbernes frekvensforhold. De modalverber, der oftest 

bruges for at udtrykke et givet koncept, har en tendens til at blive enerådende inden for dette 

koncept. Herved forandres de øvrige modalverbers distribution, som fører til semantiske reanalyser 

og specialiseringer.  
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