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Artikelbrug i inkorporationsforbindelser

Kathrine Thisted Petersen
Aarhus Universitet

1. Indledning
At særligt tætte forbindelser mellem verber på den ene side og sub-
stantiver eller præpositionsforbindelser på den anden side som 
f.eks. obage ¡brød og oløbe opå ¡skøjter udgør komplekse prædikater, 
indiceres af det tryksvage verbum. Netop på grund af forbindelsernes 
enhedstryk opfattes substantiverne ikke som selvstændige nominaler 
med argumentstatus og reference, men derimod som semantisk set 
in korporerede dele af verbalerne, hvorfor de i det følgende vil blive 
betegnet som inkorporationsforbindelser. Da artikelløse substantiver 
betragtes som en grundlæggende forudsætning for tilstedeværelsen af 
enhedstryk (jf. Hansen 1927:18; Rischel 1980:275; Scheuer 1995:143-
144; Hansen og Heltoft 2011:940), behandles eksempler som ogå oi 
te¡atret, otage omed ¡bussen, oligge opå ¡sygehuset og ogå otil ¡stranden 
normalt som undtagelser. I nærværende artikel skal det imidlertid vises 
at den udtryksmæssige forskel mellem inkorporationsforbindelser med 
indeterminerede substantiver uden artikel og determinerede substantiver 
med bestemt artikel er semantisk og pragmatisk motiveret, og at in-
korporerede substantiver i bestemt form indgår i en så stor og produktiv 
gruppe af forbindelser at der ikke blot kan være tale om et fænomen 
med undtagelseskarakter. Efter en formel inddeling af de forskellige 
forbindelsestyper på baggrund af morfologiske og syntaktiske kriterier 
vil forbindelserne blive kategoriseret semantisk og pragmatisk. Med 
udgangspunkt i denne analyse kan brugen af den bestemte artikel i 
visse forbindelser forklares som en logisk konsekvens af forbindelsens 
aktionsart og det inkorporerede substantivs særlige betegningsfunk-
tion. I den anledning vil det blive ekspliciteret hvordan og hvorfor 
min analyse afviger fra Thomsens (1991) beskrivelse af inkorporation 
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i dansk. Til at underbygge mine hypoteser anvendes eksempler fra de 
elektroniske søgemaskiner KorpusDK (http://ordnet.dk/korpusdk) og 
Google (http://www.google.dk). Eksemplerne fra KorpusDK anføres 
med eventuel forfatter, bog-, avis- eller tidsskrifttitel samt årstal, mens 
resten vil blive forsynet med direkte adressehenvisninger. 
      
2. Formel inddeling
Som udgangspunkt for den semantiske og pragmatiske undersøgelse 
skal inkorporationsforbindelserne først inddeles i forskellige undertyper 
på baggrund af deres morfologiske og syntaktiske sammensætning og 
deres syntaktiske kompleksitet. Morfologisk og syntaktisk set kan man 
på synkront plan inddele forbindelserne i to overordnede typer. Enten 
kan der være tale om et verbum i forbindelse med et substantiv i nøgen 
eller bestemt form og eventuelt en mellemliggende præposition eller 
et verbalkompositum hvoraf substantivet udgør det første sammen-
sætningsled. Da man ud fra dette synkrone perspektiv kunne forledes 
til at tro at et verbalkompositum som solbade udgør et eksempel på 
synkron inkorporering af et substantiv i et verbum sådan som det er 
tilfældet i sprog med ægte inkorporation som f.eks. det polynesiske 
sprog på øen Niue (jf. Rosen 1989:295), vil diakrone forhold også 
blive medtænkt i den formelle inddeling. Gennem en sproghistorisk 
undersøgelse kan det sandsynliggøres at solbade er en tilbagedannelse 
af nominalkompositummet solbad eller participiet solbadet der op-
stod med udgangspunkt i den oprindeligt syntaktisk frie forbindelse 
bade i solen (jf. ODS I, XX: bade, Solbad, solbade). De forskellige 
forbindelsestyper kan opstilles på en grammatikaliseringsskala fra mest 
syntaktisk kompleks til mest grammatikaliseret og dermed syntaktisk 
ikke-kompleks. I fi gur 1 er forbindelserne indsat i et skema der tager 
udgangspunkt i de morfologiske og syntaktiske forskelle på både 
synkront og diakront plan. Selv om et inkorporeret substantiv som 
avis i forbindelsen olæse a¡vis adskiller sig fra sit ikke-inkorporerede 
modstykke avisen/en avis både i kraft af sin non-referentialitet og ved 
at være placeret på prædikativets i stedet for på det direkte objekts plads 
efter eventuelle mådes- og tidsadverbialer (jf. Thomsen 2002:129; Han-
sen og Heltoft 2011:1604), analyseres det nedenfor ikke blot som del af 
en prædikatshelhed sådan som Hansen og Heltoft (2011:940) foreslår, 
men som et inkorporeret indholdsled af en bestemt type. Denne analyse 
er i overensstemmelse med Thomsen (1991) og Gallmann (1999), og den 
giver et mere nuanceret billede af de forskellige inkorporationstypers 
opståen og funktion. 
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Figur 1. Formel inddeling af inkorporationsforbindelser
Syntaktisk 
kompleksitet

Tilblivel-
sesproces 

Morfologisk 
sammensætning

Inkorporeret 
ledtype Eksempel

a 4 synkron 
inkorpo-
rering

verbum + præpo-
sitionsforbindelse 
med determineret 
substantiv

adverbial ogå oi 
bio¡grafen

adverbial oligge opå 
¡stranden

b 3 synkron 
inkorpo-
rering

verbum + præpo-
sitionsforbindelse 
med indetermine-
ret substantiv

adverbial ogå oi ¡skole
adverbial osidde otil 

¡møde

adverbial orejse omed 
¡tog

præposi-
tionsobjekt

ospille opå 
¡fl øjte

c 2 tilbage-
dannelse

verbum + 
indetermineret 
substantiv

objekt ospille kla¡ver

d 1 tilbage-
dannelse

verbalkompo-
situm

adverbial solbade
adverbial maskinskrive
objekt håndhæve

I den første kolonne tildeles forbindelsestyperne et tal fra et til fi re 
som udtryk for graden af deres syntaktiske kompleksitet, der er højest 
(angivet med 4) ved analytiske verbaler med inkorporerede præ-
positionsforbindelser og bestemthedsbøjede substantiver som ogå oi 
bio¡grafen og lavest (angivet med 1) ved syntetiske verbaler i form 
af verbalkomposita som solbade og håndhæve. På grund af disse 
verbalkompositas tilblivelsesproces kan man ikke tale om synkron 
substantivinkorporering i dansk. I overensstemmelse med Gallmann 
(1999:20-23) analyseres verbalkomposita som solbade, maskinskrive 
og håndhæve (lånt fra mnty. hanthaven, jf. Nielsen 2000/2008:201) 
i nærværende artikel som tilbagedannelser af de respektive nominal- 
eller participialkomposita. Ifølge Gallmann (1999:21) kan man for den 
tyske inkorporationsforbindelse Maschine schreiben rekonstruere to 
mulige tilblivelsesprocesser.  

(1a)  Er schreibt den Brief mit der Maschine
         → das Schreiben mit der Maschine (nominalisering)
    → das Maschineschreiben (nominalkompositum)
    → Er schreibt Maschine (tilbagedannelse)
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(1b) Er schreibt den Brief mit der Maschine
 → Der Brief ist mit der Maschine geschrieben  (participium)
 → Der Brief ist maschinegeschrieben (participialkompositum)
 → Er hat maschinegeschrieben/Maschine geschrieben   

            (tilbagedannelse)
 → Er schreibt Maschine (udvidet anvendelse) 

På denne måde kan en syntaktisk kompleks verbalforbindelse gennem 
enten nominalisering eller en participialkonstruktion og en efterfølgen-
de tilbagedannelse udvikle sig til et simpelt verbum. De to resteren-
de for bindelsestyper b og c eksemplifi ceret med ogå oi skole og ospille 
kla¡ver befi nder sig på et mellemliggende stadium med hensyn til deres 
syntaktiske kompleksitet. Mens substantivet i type b stadig fungerer 
som styrelse i en synkront inkorporeret præpositionsforbindelse, må 
man i type c gå ud fra at den inkorporerede præpositionsforbindelse i 
ospille opå kla¡ver har dannet udgangspunkt for nominalkompositummet 
klaverspil som sidenhen er blevet tilbagedannet til den præpositionsløse 
forbindelse ospille kla¡ver (jf. ODS XXI: spille, Spil1). Om substantivet 
kan rive sig fri af verbet igen i løbet af denne tilbagedannelsesproces, 
ser ud til at bero på det inkorporerede elements ledfunktion. Fordi 
substantiverne klaver og bil i henholdsvis klaverspil og bilkørsel fun-
gerer som henholdsvis præpositionsobjekt og direkte objekt for verberne 
spille og køre, er adskillelsen mellem verbet og substantivet mulig i 
inkorporationsforbindelserne ospille kla¡ver og okøre ¡bil. I modsætning 
hertil forbliver de adverbielt fungerende inkorporerede substantiver 
sol og maskine en morfologisk del af tilbagedannelserne solbade og 
maskinskrive. 
 Som det fremgår af skemaet, er det mest almindeligt at et in-
korporeret substantiv optræder i indetermineret form. Allerede i 
sin doktordisputats gjorde Hansen (1927:18) opmærksom på denne 
tendens: ”Naar subst. og verbum udgør en saa nøje forbindelse, at de 
tilsammen danner verbalbegrebet, staar subst. alm. i nøgen f., hvor der 
tænkes paa foreteelsen i al almindelighed: spille kort”. Denne regel 
fører Hansen og Heltoft (2011:940) videre med lidt andre termer: 
”Ved INKORPORERING står substantivet i prædikatsform (nøgen form)”.  
I modstrid med denne regel udgør type a i fi gur 1 ovenfor imidlertid 
en gruppe forbindelser som enten kræver eller tillader et substantiv i 
bestemt form. Om anvendelsen af bestemt form i sådanne forbindelser 
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skriver Hansen (1927:40) at den ”er udgaaet fra tilfælde, hvor der 
kun var eller kunde være tale om eet, og idet der saa efterhaanden er 
kommet fl ere til, og udtrykket er blevet staaende, har subst. faaet denne 
videre betydning, en betydning, som kunde kaldes mere abstrakt, idet 
vægten mere ligger paa subst.s begreb end paa et enkelt tilfælde”. På 
denne måde kommer forekomsten af den bestemte artikel snarere til 
at fremstå som en undtagelse end som en del af et sammenhængende 
synkront system. I det følgende vil det imidlertid blive vist at der i 
valget mellem indetermineret og determineret form ligger en afgørende 
semantisk og pragmatisk forskel, og at anvendelsen af den bestemte 
form ikke blot er en overleveret rest fra tidligere tider, men derimod et 
produktivt element i dannelsen af nye inkorporationsforbindelser af en 
særlig type.

3. Semantisk og pragmatisk inddeling
3.1 Referentielle forskelle mellem bestemt og nøgen form
For at kunne forklare brugen af determinerede substantiver i in kor-
porationsforbindelser skal betydningen af bestemt form og forskellen 
til nøgen form først tydeliggøres. Om et substantiv optræder i bestemt 
eller nøgen form, afhænger i moderne dansk til dels af om det anvendes 
referentielt eller non-referentielt. I overensstemmelse med Jensen 
(2007:305) samt Hansen og Heltoft (2011:486) vil et referentielt sub-
stantiv i denne sammenhæng blive forstået som udpegende en referent 
i kommunikationssituationen, mens et non-referentielt substantiv 
ude lukkende har beskrivende funktion og dermed blot giver udtryk 
for substantivet som begreb. Med et referentielt substantiv kan af-
senderen således henvise til en for modtageren identifi cerbar referent i 
kommunikationssituationen. Hvordan bestemte og nøgne substantiver 
forholder sig til referentialitet, vil blive uddybet og eksemplifi ceret i 
det følgende. 
 Ifølge Hawkins (1978:106-130) kan man inddele den referentielle 
brug af bestemt form i fi re overordnede kategorier hvoraf de tre første 
er situationsforankrede, mens den sidste og mest udbredte er associativt 
anaforisk. De danske begreber i fi gur 2 er lånt fra Hansen og Heltoft 
(2011:468-470) der tager udgangspunkt i de samme overordnede be-
stemthedstyper som Hawkins i deres beskrivelse af brugen af bestemte 
nominaler i dansk. 
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Figur 2. Referentielle bestemthedstyper

Type Eksempel

Deiktisk bestemthed Bogen ligger på bordet.

Baggrundsbestemthed Dronningen holdt en fl ot nytårstale.

Kontekstuel bestemthed Parret fejrede deres bryllupsfest i forsamlingshuset. 
Festen varede hele natten.

Inferentiel bestemthed Børnene legede hele dagen på stranden. De byggede 
slotte af sandet.

Mens deiktisk bestemte nominaler som bogen og bordet er betinget 
af disse referenters tilstedeværelse i afsenders og modtagers fælles 
kom munikationssituation, betegner baggrundsbestemthed referenter 
som dronningen der er identifi cerbare for personer inden for de samme 
fysiske og historisk-kulturelle omgivelser. Ligesom disse to typer er 
den kontekstuelle bestemthed, som etableres enten anaforisk eller 
kataforisk, situationsforankret. Den fjerde, inferentielle type er derimod 
betinget af modtagers kendskab til den normale sammenhæng mellem 
f.eks. en strand og tilstedeværelsen af sand.
 Som en femte mulighed kan den bestemte form anvendes non-
specifi kt og dermed non-referentielt sådan som Jensen (2007:307) 
anskueliggør det med følgende eksempel.

(2) Tulipanen kræver fugtig jordbund

Alt afhængigt af konteksten kan det bestemte nominal i (2) enten re-
ferere deiktisk til en specifi k blomst eller fungere non-specifi kt uden 
reference. Som Jensen (2007:306) viser med eksempel (3), kan et 
prædikativt substantiv i bestemt form også give udtryk for denne non-
referentielle, beskrivende funktion.

(3) Hun er bossen

I modsætning til determinerede substantiver har indeterminerede sub-
stantiver temmelig begrænsede anvendelsesmuligheder. Ifølge Hansen 
(1927:12) har nøgen form den ”opgave at betegne subst.s begrebsind-
hold i den største almindelighed uden at lede tanken hen paa noget 
enkelt tilfælde, eksemplar osv.”. På lignende vis skriver Hansen og 
Heltoft (2011:474) at nøgen form ”har betegningsfunktion (denotation), 
ikke reference”, og at den derfor ikke er i stand til at udgøre et nominal 
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i moderne dansk, men udelukkende fungerer enten prædikativt eller 
som en del af prædikatet i en inkorporationsforbindelse. Hvorfor denne 
regel imidlertid ikke gælder for alle typer af inkorporerede substantiver, 
vil blive søgt afklaret i det følgende.  

3.2 Inkorporerede substantiver i bestemt eller nøgen form
I afsnit 2 blev det vist at inkorporerede substantiver normalt optræder 
i nøgen form. I de fl este tilfælde er den nøgne form en betingelse for 
verbets tryksvage udtale der udgør det prosodiske karakteristikon ved 
den tætte forbindelse mellem de to led. Mens Hansen (1927:18), Rischel 
(1980:275), Scheuer (1995:143-144) samt Hansen og Heltoft (2011:940) 
alle lader den nøgne form være betingende for tilstedeværelsen af 
enhedstryk og nominal inkorporation, tager Thomsen udgangspunkt i de 
semantiske forhold ved at opstille non-referentialitet som et defi nerende 
træk ved inkorporerede substantiver med kommentaren om at dette 
træk ”partly corresponds to the feature [+/– Det] in Rischel (1980[…])” 
(Thomsen 1991:156). Ved ikke at knytte bestemte morfologiske kriterier 
til substantivet undgår Thomsen at udelukke determinerede substantiver 
fra at indgå i inkorporationsforbindelser, men han forklarer imidlertid 
ikke at valget mellem bestemt eller nøgen form i visse forbindelsestyper 
kan være funktionelt betinget. At et substantiv i bestemt form er i stand 
til at skabe de rette betingelser for enhedstryk således at det kan indgå i 
en inkorporationsforbindelse som (4) nedenfor, skyldes ifølge Thomsen 
(1991:171) at forbindelsen er telisk i modsætning til den trykstærke, 
ateliske udgave i (5).

 (4) Han osprang i ¡vandet

 (5) Han ¡sprang i ¡vandet

I forbindelser hvor enhedstrykket er betinget af et substantiv i nøgen 
form, forholder det sig derimod omvendt. Således udløser et tryksvagt 
verbum i forbindelse med et inkorporeret objekt i nøgen form en atelisk 
betydning, mens den trykstærke variant med et referentielt objekt 
i enten bestemt eller ubestemt form er telisk (Thomsen 1991:161). 
Med eksemplerne (6) og (7) beskriver Jørgensen (2001:124-125) netop 
denne sammenhæng mellem referentialitet og aktionsart på den måde at 
forbindelsen i (6) med et generisk refererende substantiv har imperfektiv 
betydning, mens substantivet i (7) med specifi k reference medfører 
perfektivitet. Trykangivelserne er indsat af mig.
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 (6) Jeg ospiller ¡valdhorn

 (7) Jeg ¡spiller ¡Måneskinssonaten

Hvorfor man i en forbindelse som (4) anvender substantivets bestemte 
form, uddybes imidlertid ikke nærmere. Gennem en komparativ analyse 
af de forskellige forbindelsestyper fra fi gur 1 med særligt fokus på type 
a vil jeg derfor vise at valget mellem nøgen og bestemt form i visse 
forbindelsestyper kan være funktionelt betinget. 
 Med udgangspunkt i eksempel (4) kan det anskueliggøres at der i 
forbindelsestyper med mulighed for inkorporering af både indeterminerede 
og determinerede substantiver gemmer sig en aktionsartbetinget forskel 
mellem de to alternativer. De aktionsarter som vil danne udgangspunkt for 
analysen, er opstillet i en samlet oversigt i fi gur 3 på baggrund af Vendler 
(1967:97-121) og Croft (2012:31-45). Skemaet er opbygget således at de 
forskellige typer er inddelt i overordnede kategorier alt efter om der er tale 
om successive tidsforløb af indefi nit eller defi nit længde på den ene side 
eller defi nitte og indefi nitte øjeblikke på den anden side. Til hver aktions-
art er knyttet et spørgsmål som kan bruges til at fi nde frem til den givne 
type. Da kun de traditionelle grundtyper er af betydning for min analyse, 
fremgår nyudviklede undertyper ikke af skemaet. 

Figur 3. Aktionsarter

Tidsforløb Aktionsart Eksempelspørgsmål
+ Successivt 
tidsforløb

Indefi nit 
tidsrum

ACTIVITY ”I hvor lang tid har du løbet?”

Defi nit 
tidsrum

ACCOMPLISHMENT ”Hvor lang tid tog det at skrive 
bogen?”

÷ Successivt
tidsforløb

Defi nit 
øjeblik

ACHIEVEMENT ”Hvornår døde han?”

Indefi nitte 
øjeblikke

STATE  ”I hvor lang tid har du elsket 
hende?”

SPECIFIC STATE F.eks. en maler der i 
begrænsede tidsrum af sit virke 
udfører aktiviteten at male.

GENERIC STATE F.eks. en regent der på en 
abstrakt måde hele tiden 
udfører aktiviteten at regere.
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Som det nu skal blive vist, kan valget mellem bestemt og nøgen form i 
nogle forbindelser medføre en særlig aktionsart. Ved at fjerne substantivets 
bestemthedsendelse i en forbindelse svarende til (4) ovenfor kan man ændre 
aktionsarten fra at være ACCOMPLISHMENT og telisk til at blive ACTIVITY og 
dermed atelisk ligesom den trykstærke udgave med substantivet i bestemt 
form i (5). 

(8)  De var bange for der skulle gemme sig noget i det, og løftede 
fødderne højt for hvert skridt, som om de ogik i ¡vand 

 (Astrid Saalbach 1985: Månens ansigt)

At man i forbindelser med substantivet i bestemt form udtrykker 
aktionsarten ACCOMPLISHMENT, kan der med udgangspunkt i den be-
stemte artikels natur gives en ganske logisk forklaring på. Fordi typen 
ACCOMPLISHMENT indebærer at man ved handlingens afslutning når 
frem til et bestemt mål, anvendes den bestemte form i forbindelser 
som (4) i overensstemmelse med sin individualiserende funktion. 
Med substantivet i nøgen form retter man derimod fokus væk fra det 
enkelte og hen imod det almene sådan som det er tilfældet i (8). Det 
nøgne substantivs ikke-individualiserende betydning passer netop 
godt i en inkorporationsforbindelse med aktionsarten ACTIVITY der 
ikke afsluttes med et mål, men som kan fortsætte på samme måde i det 
uendelige. Vigtigt er det at bemærke at der for både det determinerede 
og det indeterminerede inkorporationsled er tale om non-referentielle 
substantiver. Som uddybet i afsnit 3.1 har substantiver i bestemt form 
evnen til at fungere non-specifi kt og dermed non-referentielt sådan som 
det blev eksemplifi ceret i (3).   
 I forbindelsestyper med inkorporerede substantiver af insti tu-
tionel art som f.eks. teatret, biografen, lægen, sygehuset og bussen er 
normalt enten kun den bestemte form eller begge former mulige. De 
følgende eksempler skal vise at sammenhængen mellem aktionsarten 
ACCOMPLISHMENT og determinerede inkorporationsled på den ene side 
og aktionsarten ACTIVITY og indeterminerede inkorporationsled på den 
anden side imidlertid er et mønster som kan genfi ndes i forbindelser 
med begge udtryksmuligheder.

(9)  Jeg læste Frihedens veje af Sartre og ogik alene i te¡atret og 
så hans Døde uden grave og Lukkede døre 

  (Poul Vad 2002: Medea)
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(10)  Og hvad ville Troels sige om han vidste at han nu og da ogik i   
te¡ater med  Thomas 

  (Martha Christensen 1986: Rebekkas roser)
 

Forbindelsen i (9) med substantivet i bestemt form anvendes om en 
konkret situation hvor der er tale om aktionsarten ACCOMPLISHMENT der 
betegner en handling som foregår inden for et defi nit tidsrum, og som 
afsluttes med et bestemt resultat. På grund af den udeblivende angivelse 
af et defi nit tidsrum eller øjeblik kan forbindelsen i (10) derimod være 
udtryk for en af de to aktionsarter ACTIVITY eller SPECIFIC STATE som 
betegner handlinger eller tilstande henholdsvis inden for og i indefi nitte 
tidsrum og øjeblikke. 
 Er der tale om forbindelser der hverken med determinerede eller 
indeterminerede inkorporationsled kan kategoriseres som typen AC-
COM PLISHMENT, og hvori kun visse substantiver kan optræde i bestemt 
form, afhænger substantivets bestemthed af hvor institutionaliseret 
det er. Mens substantiverne bussen i (11) og sygehuset i (12) må 
betegnes som baggrundsbestemte inden for moderne danske kultur- 
og samfundsforhold, kan de indeterminerede inkorporationsled hun-
deslæde, hestevogn, eltog og liggeunderlag i henholdsvis (13), (14), 
(15) og (16) ikke kategoriseres som institutionaliserede inden for 
moderne danske kultur- og samfundsforhold.       

(11)  En dag Elin okørte med ¡bussen, sad der to damer og talte 
højt sammen om hende 

 (Anne Strandvad 1988: Mikkel på bakken)

(12)  Hun måtte oligge på ¡sygehuset i halvanden måned 
 (Stig Rotvit 1989: Fugl Føniks)

(13)  Til vinter smutter hun et halvt års tid til Grønland for at træne 
til den store tur og lære kunsten at okøre med ¡hundeslæde, 
så hun kan få rutinen ind på rygmarven 

 (Hendes Verden, 9.11.1992)

(14)  […] og i maj 1905 åbnede stationen under navnet Lyngby 
Radio – et navn teknikerne brugte, fordi de tog toget til 
Lyngby og derfra okørte med ¡hestevogn til Bagsværd Sø 
(Politiken, 7.3.1999)
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(15)  Det skyldes ikke mindst, at man har været nødt til at basere 
hele intercity-nettet på dieseltog, da man hverken kan okøre 
med ¡eltog nord eller vest for Fredericia 

  (Jyllands-Posten, 7.1.2001)

(16)  Vi måtte skiftes til at sidde i campingstole og oligge på 
¡liggeunderlag  

        (http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1831033.ece)

Af eksemplerne nedenfor fremgår det imidlertid at mange inkorporerede 
substantiver af institutionel art som f.eks. bussen, toget og sygehuset 
lige så vel kan optræde i nøgen form i forbindelser af typen ACTIVITY. 

 (17)  Serberne angiver, at de er taget fra Kroatien til Jugoslavien, 
hvor de har købt billetter til Danmark og er okørt med ¡bus 
fra Beograd 

  (Jyllands-Posten, 26.5.1998)

 (18)  Det bliver dyrere at okøre med ¡tog 
  (Jyllands-Posten, 7.1.2001)

(19) Så skulle vi endelig hjem til vores nye hus som vi havde 
overtaget mens vi  lå på ¡sygehus 

  (http://www.p-b-parese.dk/Historier/Nicolaj.htm)

(20)  Ruth, som søsteren hed, havde oligget på ¡sygehus længe, 
og nu var hun borte 

  (http://forfatterskolen.saxo.com/besvarelse/ruth.aspx)

Selv om der i begge tilfælde er tale om non-referentielle anvendelser, 
gemmer der sig en afgørende betydningsforskel mellem de to ud-
tryksformer. Mens den nøgne form har almen betegningsfunktion, 
be tegner den bestemte form kun institutionaliserede begreber som på 
visse punkter kan sidestilles med baggrundsbestemte substantiver som 
dronningen i fi gur 2 ovenfor. I modsætning til dronningen, der inden 
for de rette fysiske og historisk-kulturelle omgivelser henviser til en 
identifi cerbar referent, fungerer de inkorporerede led bussen og toget 
imidlertid udelukkende betegnende og dermed non-referentielt. Man 
kunne kalde denne form for baggrundsbestemthed non-specifi k. Da 
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denne form adskiller sig fra de to non-referentielle bestemthedstyper 
som Jensen (2007:306-307) har foreslået, bør beskrivelsen i afsnit 3.2 
udvises med endnu en non-referentiel type. 
 Afslutningsvis kan den obligatoriske nøgne form i de nedenstå-
ende forbindelser i (21)-(23) også forklares som betinget af aktionsar-
ten. Da den involverede præposition i med de efterfølgende styrelser i 
bestemt form ville kræve en telisk fortolkning af forbindelserne, og da 
udtrykkene fortrinsvis bruges om indefi nitte tidsrum eller øjeblikke, er 
den nøgne form obligatorisk selv om der er tale om institutionaliserede 
begreber. Med forbindelsen i (21) udtrykker man enten det tidsrum hvor 
man befi nder sig henne i skolen, eller den almene tilstand som består i at 
være skolegænger. På grund af den artikelløse form kan forbindelserne 
således kategoriseres som typerne ACTIVITY eller SPECIFIC STATE.

(21)  De større børn må fl ytte over til fastlandet for at ogå i ¡skole 
(Bådnyt, 23.8.1990)

(22)  Deres børn skal ikke ogå i ¡vuggestue og ¡børnehave, og de 
skal have færre penge 

 (Ekstra Bladet 28.6.1989)

(23)  Det er ikke gratis at okøre i ¡bus og ¡tog 
 (Berlingske Tidende, 10.10.1991)

I modsætning hertil fungerer tilsvarende forbindelser med den mindre 
teliske præposition på fi nt med de institutionaliserede substantiver i 
bestemt form. I nedenstående tilfælde er der ingen tvivl om at aktions-
arten er enten ACTIVITY eller SPECIFIC STATE selv om det inkorporerede led 
står i bestemt form.

(24)  Han ogik på gym¡nasiet og universi¡tetet i de år, hvor 
borgerrettigheder og kvindefrigørelse blev nye dogmer

 (Dagbladet Aktuelt, 11.7.1997)

(25) Daniel Skjern fortæller, at han ikke længere ogår på 
¡handelsskolen 

    (http://www.matadoronline.dk/site/index.php/ep/ref-
manus/122-epi22)
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På baggrund af denne analyse kan der opstilles et skema over sam-
men hængen mellem forekomsten af den bestemte artikel og inkor-
porationsforbindelsens aktionsart. 

Figur 4. Artikelbrug og aktionsart i inkorporationsforbindelser

ACCOMPLISHMENT ACTIVITY/SPECIFIC STATE

Bestemt form X

Nøgen form X

Institutionaliseret bestemt form X X

Institutionaliseret nøgen form X

Som det er blevet vist med eksempler som ogå i ¡vandet/¡skoven/
te¡atret/bio¡grafen/til ¡lægen/ på biblio¡teket, anvendes den bestemte 
form i forbindelser af typen ACCOMPLISHMENT som betegner handlinger 
med et bestemt mål for øje. Er det inkorporerede bestemthedsbøjede 
substantiv af særlig institutionel karakter som f.eks. teatret, biografen, 
lægen eller biblioteket, bliver aktionsarten imidlertid normalt fl ertydig 
på den måde at de samme forbindelser ligeledes kan give udtryk for 
de indefi nitte aktionsarter ACTIVITY og SPECIFIC STATE der ikke afsluttes 
gennem fuldendelsen af en handling med et bestemt mål. I ateliske 
forbindelsestyper inkorporeres artikelløse substantiver derimod uanset 
om de er institutionaliserede eller ej sådan som forbindelserne okøre 
med ¡bus/¡tog/¡eltog/¡hundeslæde/¡hestevogn og oligge på ¡sygehus/ 
¡liggeunderlag eksemplifi cerer. Til sidst har eksemplerne (21)-(25) vist 
at den inkorporerede præpositions semantik også kan spille en rolle 
for artikelbrugen på den måde at man i forbindelser med den stærkt 
teliske præposition i som f.eks. ogå i ¡skole/¡vuggestue/¡børnehave og 
okøre i ¡bil/¡tog er nødt til at lade de institutionaliserede substantiver 
undvære artiklen for at kunne udtrykke aktionsarterne ACTIVITY og 
SPECIFIC STATE. 

4. Konklusion
Artikelbrugen hos inkorporerede substantiver i dansk er i den hidtidige 
forskning blevet behandlet ud fra et meget overordnet perspektiv 
som kun har kunnet bidrage til formuleringen af den hovedregel at 
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substantivets artikelløse form er en betingelse for enhedstryk. Efter at 
jeg i nærværende artikel har foretaget en nærmere undersøgelse af de 
forbindelsestyper der på grund af substantivets bestemte form indtil 
videre enten er blevet karakteriseret som undtagelser eller forblevet 
ubehandlede, har det vist sig muligt at etablere en sammenhæng mellem 
forekomsten af bestemt form på den ene side og forbindelsens aktionsart 
og/eller det inkorporerede substantivs institutionelle karakter på den 
anden side. 
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