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Resumeer: 

Telicitet i dansk og spansk 

Henrik Høeg Müller og Antonio Morata 

Aarhus Universitet 

 

Dette foredrag handler om, hvordan telicitet kommer til udtryk på forskellige måder i dansk og spansk.  

Danske inergative verber, der typisk udtrykker den måde, en aktivitet foregår på, og som i udgangspunktet 

er telicitetsmæssigt inhomogene, kan etablere forskellige former for argumentstrukturer og dermed referere 

til begivenheder både som havende et endepunkt og som ikke havende et endepunkt, jf. fx kontrasten 

mellem sejle bidevind og sejle agterud (se fx Müller 2014 og 2019). 

Modsat forholder det sig i spansk, hvor mulighederne for at transitivere, kausativere eller tilføre PP-

adverbialer/partikler til inergative aktivitetsverber og dermed anvende disse verber både atelisk og telisk er 

relativt begrænsede (Müller: ibid.). 

På baggrund af en analyse af spanske teliske konstruktioner af typen navega hasta/a Cádiz ’han/hun sejler 

til Cádiz’ og bucea hasta/a la otra orilla ’han/hun dykker over til den anden bred’ – dvs. strukturer, der består 

af et inergativt aktivitetsverbum og et retningsadverbial i form af et PP – argumenteres der desuden i 

foredraget for, at disse konstruktioner generelt, modsat deres danske pendanter, er systematisk tvetydige 

mht., om subjektsreferenten overskrider en grænse eller ej (se fx Aske 1989 og Slobin & Hointing vedr. ”the 

boundary-crossing constraint”). Hvorvidt dette er tilfældet, lader sig kun afgøre ud fra konteksten. 

Herudover diskuteres det kritisk, i hvilket omfang brugen af etisk dativ, som fx påstået af Bosque (1996) med 

udgangspunkt i (1ab), er inkompatibel med en atelisk læsning, altså en struktur hvor DO er inkorporeret, og 

der præsenteres nogle eksempler, der peger på, at graden af leksikalsk specificitet i DO også spiller en rolle. 

(1a) Juan {bebió/ se     bebió} la leche. 

 Juan {drak/   selv drak}  mælken 

(1b) Juan {bebió/ *se   bebió}  leche. 

 Juan {drak/   selv  drak}   mælk 

 (Bosque 1996: 30ff.) 

Endelig vil vi vise, at spansk adskiller sig fra dansk ved ikke generelt at have mulighed for at danne antipassiv 

og inkorporere nøgne substantiver i ental, og dermed kan spansk ikke systematisk veksle mellem en telisk og 

en atelisk version af det samme verbale udtryk. Det vil vi argumentere for modsvares af det faktum, at 

spanske transitive konstruktioner som fx leer la Biblia ’læse biblen/læse i biblen’ er tvetydige mellem en telisk 

og en atelisk læsning, jf. oversættelsen. 
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Den germanske be-præfiks konstruktion — visse spor af en spansk ækvivalent(?).  

En mulig fortolkning af dens fravær og sporadiske eksistens. 

Johan Pedersen  

Dette studie undersøger sporadiske paralleller i spansk til den germanske be-præfiks konstruktion 

([be-V-OBJ]) og diskuterer en mulig konstruktionsgrammatisk fortolkning af sådanne data fra et 

ikke-germansk sprog. Be- er et verbalt præfiks der danner transitive verber ud fra et basis verbum 

eller et substantiv, adjektiv eller et adverbium, og det resulterer i en række karakteristiske 

grammatikaliserede sætningsbetydninger.   

 

(1) Peter snakker med den ældre dame  (intransitiv kerne betydning)  

  

(2) Peter be-snakker den ældre dame   (transitiv kerne betydning) 

‘= Peter manipulerer den ældre dame med sin snak.’ 

 

(3) Kunstneren be-sjæler det han arbejder med 

‘=kunstneren udstyrer sit værk med sjæl.’ 

Vi kan tale om en morfologisk skematisering af sætningen når et affiks som be-, ud over sin rolle 

som verbal derivativ markør, skematiserer sætningsbetydningen på en måde der ikke umiddelbart 

kan udledes/forudsiges af de leksikalske elementer (dvs. basis leksemet). I (2), kan den transitive 

manipulation ikke udledes af en valensstruktur i verbet ’at snakke’. I (3), kan ’X udstyrer Y med Z’ 

ikke udledes af en valensstruktur i substantivet ’sjæl’.  

 I spansk er den morfologiske afledning med præfiks generelt meget produktiv. 

Sætningsbetydningen kan dog typisk udledes af de morfologiske elementer i det afledte verbum, fx 

vivir ’at bo’  convivir ’at bo sammen’: 

(4) Convivieron durante muchos años. 

’De boede sammen i mange år’  

Spansk har en række konstruktioner der kan blive betragtet som direkte parelleler til den germanske 

be-konstruktion, hvis man ser på formmæssig lighed (sml. (3)) og mulige betydninger. 

(5) La arena em-polv-aba los caminos y las casas. 

Sandet    i-støv-datid    vejene        og husene 

 ‘Sandet dækkede vejene og huset med sand.’ 

I eksempel (5) er basisleksemet substantivet polvo ’støv/snavs’ og betydningen ’X udstyre/dække Y 

med SUBS (=støv)’. Vi ser en klar parallel til den danske be-konstruktion i (3); sml. i øvrigt med 

engelsk bedust. Men igen, sætningsbetydningen synes at kunne udledes af det afledte verbums 

elementer (em-polvo-ar = ’i støv-proces’). Alligevel kan der sporadisk observeres elementer af en 

sætningsskematisering, hvor den kernebetydning der kan relateres til basisleksemet modificeres. Fx 

i (6), der har en slags helhedsbetydning og en transitiv argument struktur der ikke kan afledes af det 

intransitive basisverbum volar ’at flyve over noget’, der udtrykker en bevægelsesaktivitet; selvom 
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der dog kun er tale om en modificering af betydningen. 

 

(6) Sobrevolaron el campo de batalla. 

 ‘De overfløj kamppladsen’  

I foredraget vil jeg diskutere sådanne eksempler og sammenligne med den sædvanlige analyse af 

sætningens skeletiske argument struktur (dvs. uden de særlige forhold med affikseret verbum). Jeg vil 

særligt fokusere på den rolle hhv. morfologiske elementer, leksikalske elementer og 

konstruktionselementer spiller i bestemmelsen af sætningens betydning.  
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Kasper Boye & Peter Harder: Tre typer af sproglige tegn: leksikalske, grammatiske og 

holofrastiske.  

Leveres mundtlig fredag den 23. oktober. 
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Prøv at se her! – grammatikalisering af prøve i dansk  
Katalin Fenyvesi 

 

Hovedbetydningen af det danske verbum prøve er ifølge Den Danske Ordbog ’efter bedste evne søge at 

udføre en bestemt handling eller opnå noget; gøre et forsøg’. Det beslægtede engelske verbum try 

defineres i Merriam-Webster Dictionary som ‘to make an attempt, to put to trial’. De to definitioner ser 

forholdsvis identisk ud, hvilket giver anledning til at tro, at de to verber stort set betyder det samme. 

Men ser man lidt nærmere på hvordan prøve bliver brugt finder man, at det meget ofte bruges om 

aktiviteter, som hverken nødvendiggør at man bruger sin bedste evne eller at man gør et forsøg, fordi det 

er så nemt at udføre den aktivitet. Denne anvendelse af prøve er indtil videre ikke blevet beskrevet i 

danske ordbøger eller lingvistiske undersøgelser.  

Forskningsspørgsmål. I hvilken udstrækning er det danske verbum prøve grammatikaliseret?  

Dataindsamling og analyse. Data er indsamlet fra Sprogforandringscentrets Talesprogskorpus på 

Københavns Universitet. Korpusset består af optagelser af interviewer og samtaler til sociolingvistiske 

formål, fra hvilke kun interviewene efter år 2000 blev brugt. Alle forekomster af lemmaet prøve blev 

analyseret i henhold til Bybees (2011) model for grammatikalisering, som indeholder tre kriterier: 

mangel på kompositionalitet (loss of compositionality), fonetisk reduktion og semantisk generalisering.  

Resultater. Syntaks. Der var i alt 6854 forekomster af ordformen prøve i korpusset. Imperativformen 

prøv forekom 1299 gange, af hvilke 65,05% var umiddelbart efterfulgt af infinitivmarkør at+infinitiv. 

Infinitivformen prøve forekom 2276 gange, fulgt direkte af ’at+infinitiv’ i 59,09% af tilfældene. 

Præsensformen prøver forekom 1209 gange, fulgt direkte af ’at+infinitiv’ i 31% af tilfældene. 

Præteritumformen prøvede forekom 476 gange, fulgt direkte af ’at+infinitiv’ i 29,2% af tilfældene. 

Participiumformen prøvet havde 1007 forekomster, fulgt af ’at+infinitiv’ i 30,98% af tilfældene. Ud 

over dette blev præsens-, præteritum og participiumformerne efterfulgt af ‘at+infinitiv’ med et eller to 

ord imellem i ca. 30% af tilfældene. Dette betyder, at prøve blev brugt sammen med ’at+infinitive’ i 

mere end halvdelen af tilfældene.  

Semantik. De hyppigste verber efter prøve at var ytringsverber som sige, snakke, fortælle, beskrive og 

forklare, samt perceptionsverber, som se, kigge og høre. Når prøve forekommer sammen med disse 

verber, er elementer af originalbetydningen blegnet, og verbets betydning er semantisk generaliseret 

(Bybee, 2011), da elementerne ‘efter bedste evne’ og ‘gøre et forsøg’ i mange tilfælde er blegnet eller 

ikke er en del af betydningen. F.eks. sætningerne ’Ej, prøv at se, hvor rød i hovedet han er’, ’Prøv at 

fortælle om da du skød anden’ eller ’Kan du prøve at sige det igen’ kan forstås som simple opfordringer 

uden at vedkommende skal anstrenge sig.  

Fonetik. På grund af nogle assimilationsprocesser i dansk (Ács, Fenyvesi, & Jørgensen, 2008; 

Grønnum, 2003) er infinitiv- og imperativformen i standarddansk udtale nærmest homofoner [ˈpʁoeːw]. 

Infinitivmarkøren at [ʌ] og og er også homofoner, derfor opfattes prøve at+V ofte som prøve og+V, selv 

om de ikke er identiske, da verberne i at+V ikke kongruerer med hinanden, ligesom i og+V (Nielsen, 

2011). Infinitivmarkøren at har en tendens til at assimileres med de forudgående stavelser som ender på 

vokal, f.eks. stolen er hård at [ʌ:ʌ] sidde på eller på diftong: får lov at [oɯʌ] gøre. Men i slutningen af 

prøv(e) at slettes diftongen og kun infinitivmarkørens vokal udtales nogenlunde prøv at se her 

[ˈpʁʌˈseˈhεˀɐ̯], assimilationen er altså stærkere mellem prøv(e)+at end i andre omgivelser. prøver, 

prøvede og prøvet ser ikke ud til at have samme tendens til at assimileres med infinitivmarkøren som 

prøve og prøv.  

Konklusion. Den reducerede syntaktiske distribution, den semantiske generalisering og den fonetiske 

reduktion sammenlagt viser ifølge Bybees model, at prøve er grammatikaliseret i en vis grad, specielt 

imperativ- og infinitivformerne viser mere tegn på grammatikalisering. Resultaterne diskuteres i lyset af 

Hopper og Traugotts analyse af den engelske konstruktion try and V (Hopper & Traugott, 2003).  
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Er ældre nordisk konfigurationelt? En diskussion der måske er lagt (for hurtigt) låg på. 

Lars Heltoft 

De ældre nordiske sprog bevarer nogle arkaiske træk der senere er forsvundet i de moderne skandinaviske 

sprog (dansk, norsk og svensk), nemlig brugen af nulargumenter og inaktive (upersonlige) konstruktioner. 

Begge træk regnes for at være typiske for såkaldte non-konfigurationelle sprog med en fladere hierarkisk 

opbygning, og de giver dermed vanskeligheder for analysen af gammelnordisk som et konfigurationelt 

sprog med en klar subjekt-prædikatsopbygning. Generative lingvister vælger oftest en reduktionistisk 

strategi der skal vise at strukturen bagved i virkeligheden er konfigurationel: Nulargumenter er usynlige 

pronomener, oblikke argument 1 er i virkeligheden subjekter (såkaldte oblique subjects). 

 Med udgangspunkt i middeldansk har jeg argumenteret for at nulargumenter er semantisk forskellige 

fra pronomener (Heltoft 2012), og her vil jeg argumentere for at inaktive konstruktioner ikke har oblikke 

subjekter, men oblikke argument 1. Middeldansk bevarer indeksikalsk kasus, i modsætning til symbolsk 

kasus, som moderne dansk har. Kasussystemet i middeldansk angiver semantiske roller gennem henvisning, 

det moderne danske system har sin egen stabile indholdsside og angiver kun forskellen på groft sagt 

subjekt og ikke-subjekt. Indeksikalske kasus er polyseme, og formerne viser hen til valenskernen 

(prædikatet) som det sted hvor kasusformens betydning entydiggøres.  

 Eksempler på inaktiv konstruktion. Argument 1 (A1) har oblik form, argument 2 (A2) (hvis der er noget) 

har nominativ. Jesus siger i middeldansk mik A1 thyrster ’mig tørster’ for yngre jeg tørster; det hedder thæm 

A1 æver um sannend ’dem (3PL.OBL) tvivler (SG) om sandhed’ (dvs. ’de er i tvivl om hvad sandheden er’). Med 

argument 2: 

  ok thær  te-th-es  thæm A1  stiarne-n A2  i gen, æfter at hun borte var 

  og der vise-PRT-MEDIUM 3PL.OBL stjerne-DEF  igen,  efter at  den borte var  

 (VejlPilgr 220, 12) 

 ’Og der viste stjernen sig for dem igen, efter at den havde været borte’  

    

Der er ingen semantiske agentroller mulige i denne konstruktionstype. A1 i oblik form kan ikke betegne 

agent eller patient, men angiver et inaktivt argument; A2 betegner en ekstern faktor i bred forstand. I 

transitive konstruktioner kan A1 i nominativ betegne agent, og A2 i oblik form patient. Kasusformerne er 

således polyseme, de henviser til de styrende verbalstammer og entydiggøres først i konstruktion efter 

verbets valens. A1 er subjekt i transitive konstruktioner, men objekt i inaktive konstruktioner; A2 er objekt i 

transitive konstruktioner, men subjekt i inaktive konstruktioner. Sætningen har ikke en klar hierarkisk 

struktur med subjekt vs. prædikat. 

 Dette er en helt anden tilgang end den generative grammatiks forsøg på at reducere oblikke A1 til 

oblikke subjekter. De anvendte test (Sigurðsson 1989, Hrafnbjargarson 2003, Barðdal 2000, 2001, Barðdal 

og Eyþórsson (fx 2003, 2018)) er enten empirisk forkerte (sideordningskonstruktion og refleksiv reference) 

eller cirkulære (raising-konstruktioner og PRO-konstruktioner). 

 Omkring 2000 var der en heftig diskussion om dette emne i en generativ sammenhæng. 

Udgangspunktet var Rögnvaldsson 1995. Man kan have nytte af Faarlunds kritik af Barðdal 2000 (Faarlund 

2001).  

 

Referencer 

Barðdal, Jóhanna. 2000. Oblique Subjects in Old Scandinavian. NOWELE: North-Western European 

Language Evolution 37, 25-51. 



11 
 

Barðdal, Jóhanna. 2001. The perplexity of Dat-Nom verbs in Icelandic. Nordic Journal of Linguistics, 24, 47–

70. 

Barðdal, Jóhanna & Þórhallur Eyþórsson. 2003. The change that never happened: the story of oblique 

subjects.  Journal of Linguistics 39, 439–472.  

Barðdal, Jóhanna & Þórhallur Eyþórsson. 2018. What is a subject: The nature and validity of subject tests. In 

Jóhanna Barðdal, Na’ama Pat-El & Stephen Mark Carey (eds.), Non-Canonically Case-Marked Subjects. 

The Reykjavík-Eyjafjallajökull papers, 257-273. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Faarlund, Jan Terje. 2001. The notion of oblique subject and its status in the history of Icelandic. In Jan Terje 

Faarlund (ed.), Grammatical Relations in Change [Studies in Language Companion Series 56], 99–135. 

Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/slcs.56.05faa 

Heltoft, Lars. 2012. Zero expression of arguments in Old Danish. Acta Linguistica Hafniensia  44, 2, 169–191, 

http://dx.doi.org/10.1080/03740463.2013.797649 

Heltoft, Lars. Submitted 2020a. The semantic reorganisation of case paradigms and word order paradigms 

in the history of Danish. In Gabriele Diewald & Katja Politt (eds), Paradigms regained: Theoretical and 

empirical argument for the reassessment of the notion of paradigm. LSP series: Empirically Oriented 

Theoretical Morphology and Syntax. SLE Societas Linguistica Europea, Leipzig, August 2019.  

Heltoft, Lars. Submitted 2020b. The typology of Old Norse revisited - The case of Middle Danish. NOWELE 

2021. 29 s. 

Hrafnbjargarson, Gunnarr Hrafn. 2003. Ikke-nominative subjekter i det danske sprogs historie. In Peter 

Widell & Mette Kunøe (eds.),  9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 188-197. Department of 

Nordic Language and Literature: Aarhus University. 

Rögnvaldsson, Eiríkur. 1995. Old Icelandic: A non-configurational language? NOWELE: North-Western 

European Language Evolution 26: 3–29. https://doi.org/10.1075/nowele.26.01rog 

Sigurðsson, Halldór Ármann. 1989. Verbal Syntax and Case in Icelandic in a Comparative GB Approach. 

Lund: Department of Scandinavian Languages. University of Lund. 

  

  

https://doi.org/10.1075/slcs.56.05faa


12 
 

Grammatikalisering af nu  

 

Lennart Westergaard 

 

I mit foredrag vil jeg præsentere en analyse af udviklingen af nu, som på moderne dansk er et særdeles polysemt 

tegn. Ud over den tidslige betydning angives i DDO følgende betydningsvarianter:   

 

bet. 2:  ”bruges ved angivelse af at noget til en vis grad modsiger det forventede eller det netop sagte” 

 

(1) nogen furie er hun nu heller ikke. Faktisk er hun rigtig sød og rar (DDO) 
 

bet 3:  ”bruges konstaterende eller for at angive at noget er uafvendeligt” 

 

(2) der er nu ikke noget så godt som en god sund latter (DDO) 
 

bet 4: ”bruges som udtryk for undren, tvivl eller overraskelse”  

 

(3) vi [blev] stillet op i rækker, piger for sig og drenge for sig, hvordan det nu kunne være 

(DDO)  
 

bet 5:  ”bruges forstærkende eller som udtryk for utålmodighed i forbindelse med en opfordring, trussel, 

formaning el.lign.”  

 

(4) Husk nu at ringe til mig når du er færdig (DDO) 
 

Varianterne med betydning 2 – 5 kan betegnes som dialogiske partikler, altså alle på nær den tidslige variant 

– og måske med undtagelse af betydning 2. Dialogiske partikler er kendetegnet ved kun at kunne stå på de 

dialogiske partiklers plads, som befinder sig umiddelbart inden sætningsadverbialernes plads (Hansen & 

Heltoft 2011: 1038). Nu kan i disse betydninger ikke modificeres eller fokuseres ved bibeholdelse af samme 

betydning og kan således klassificeres som grammatisk (Boye & Harder 2012): fx 

 

(5) *nogen furie er hun netop nu heller ikke.  

(6) *det er nu, hun heller ikke er nogen furie.   
 

Dannelsen af varianterne med betydning 2 – 5 kan derfor betegnes som grammatikalisering.  
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I Hansen & Heltoft (2011: 1054f) fremhæves nu’s kohæsivitet: Nu udtrykker propositionens ’ikke-

identificerbarhed’. Derudover understreger Hansen & Heltoft, at nu kan have polyfone betydning, hvor nu 

forudsætter et modsynspunkt. 

Ud over adverbiet og den dialogiske partikel nu findes også konjunktionen nu (7), som udtrykker 

”tidspunktet, baggrunden for det i hovedsætningen anførte”, evt. med impliceret kausalitet. (ODS bet. 4):  

  

(7) jeg skatter hans mange, gode Egenskaber, og nu, jeg ikke længer er saa qvindelig blød i 

mine Følelser, gaaer det fortræffeligt. (H.C. Andersen, ODS) 
 

Og endelig optræder nu også som interjektion, hvor det bl.a. udtrykker ’forundring, indignation’ (ODS bet. 3): 

 

(8) Nu, ved Olympens Stjerner! ingen Mand | Forstod som du den Konst, mig at ydmyge. 

(ODS) 
  

Det er dog usikkert, om der er en etymologiske forbindelse mellem adverbiet nu og interjektionen nu/nå.  

I mit foredrag vil jeg forsøge at kaste lys på, hvordan nu’s moderne polysemi er opstået – med fokus på 

nu som dialogisk partikel. Hertil har jeg excerperet en række gammeldanske, ældre nydanske og yngre 

nydanske tekster. Jeg lægger særlig vægt på kortlægning af den semantiske udvikling, men vil også komme 

ind på udtryksmæssige forandringer. Jeg vil forsøge at forklare udviklingen gennem identifikation af 

brobygningskontekster (bridging context, Heine 2002), hvor nye betydninger kunne tænkes at være opstået. 
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Præpositioner i dansk som andetsprog vs. 

ungdomssprog 

 Line Burholt Kristensen (KU) & Marie-Louise Lind Sørensen (Åbo Akademi) 

Hils til familien! Ukonventionel brug af præpositioner kan indikere at afsenderens modersmål ikke er dansk. 

Men afvigelser fra normen ses også i tekster fra modersmålstalende bl.a. når normen er under forandring. 

Af og til tilskrives konkurrerende normer indflydelse fra engelsk, som når 3.g-elever skriver dansk stil om 

demokrati i arbejdspladser eller om at gå til kemoterapi. I et sammenlignende korpusstudie af 

præpositionsbrug undersøger vi i hvilken grad brugen af præpositioner i 3.g-tekster minder om brugen af 

danske præpositioner i tekster skrevet af dansk-learnere med engelsk som modersmål, og i hvilken grad de 

to gruppers mønstre adskiller sig. 

For dansk som andetsprog er sammenhængen mellem skribentens modersmål og valg af præposition på 

andetsproget ikke velbeskrevet, men undersøgelser af svensk og norsk som andetsprog viser tværsproglig 

indflydelse fra learneres modersmål (på svensk: Juurakko 1996, Tammi 2020; på norsk: Malcher 2011; 

Szymańska 2017) også når modersmålet er engelsk. Når learnere af norsk har engelsk som modersmål skinner 

indflydelsen fra engelsk særligt gennem ved brug af til for i og ved sammenblanding  af i og på (Szymańska 

2017). 

3.g-teksterne er indsamlet af Dansk Sprognævn og består af 27 danske stile (42.132 løbende ord) fra to 

HTX-klassers afgangseksamen i 2016. Learner-teksterne (5.685 løbende ord) er indsamlet på en 

københavnsk sprogskole i 2017-2018 og er fra 28 sprogskolekursister der alle har engelsk som modersmål.  

Analysen har fokus på de hyppigt forekommende præpositioner i, på, for og til, hvor learnerteksterne ikke 

overraskende har en større andel afvigende præpositionsbrug end gymnasieteksterne. For disse fire 

præpositioner har learnerteksterne næsten 10 gange så mange afvigelser per 1000 løbende ord. Vi 

sammenligner de to teksttyper mht. forekomster med normeret brug af præposition, med afvigende brug 

af præposition (fx Vi boede i ungdom hostel) samt udeladt præposition (fx lidt rundt [i] byen) og overflødig 

præposition (fx Hils til familien) og diskuterer ligheder og forskelle i de to teksttypers brugsmønstre med 

udgangspunkt i syntaktiske og semantiske analyser.   
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Præpositionsstranding i dansk 

Michael Nguyen  

Dette oplæg handler om præpositionsstranding i dansk. Præpositionsstranding er en konstruktion hvor 

komplementet til en præposition (dvs. styrelsen) ikke står ved siden af præpositionen, fx i sætningen Hvem 

snakker du med?, hvor komplementet hvem står adskilt fra den strandede præposition med. 

 

Selvom adpositionsstranding i verdens sprog er sjældent, er præpositionsstranding i dansk yderst 

produktivt. I stedet for at undersøge de kontekster hvor præpositionsstranding er muligt, undersøger jeg en 

række kontekster hvor præpositionsstranding ikke er muligt. Jeg når frem til at sætninger med 

præpositionsstranding sandsynligvis umuliggøres af en række generelle restriktioner som ikke specifikt 

angår præpositionsstranding; disse restriktioner gælder uanset om præpositionsstranding finder sted. 
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Det danske indirekte objekts historie 

Med særlig fokus på 1600-tallet og Leonora Christina 

Peter Juul Nielsen 

I foredraget rapporterer jeg fra min igangværende undersøgelse af det danske indirekte objekts (IO) 

historie som er en del af projektet Midgram (The Middle Danish language in the light of a modern 

theory of grammaticalisation, ledet af Lars Heltoft). 

Som i andre germanske sprog (Barðdal 2007; Colleman 2011) er der sket en indsnævring og 

specialisering af IO’s semantiske potentiale. I gammeldansk havde IO den brede semantiske rolle 

Interessent – med Modtager som (central) variant – og man finder eksempler fra middelalderen hvor 

IO udtrykker en ren Interessent, dvs. konstruktionen betegner ren benefaktion eller malefaktion 

uden nogen overdragelsesbetydning som i (1) fra Kristina-legenden (Heltoft 2019: 161, IO 

fremhævet med fed): 

(1) Vrbanus (…) lot henne eth hiull giøræ 

 Urbanus lod hende et hjul gøre 

 ’Urbanus lod gøre et hjul til hende’ 

Eksempel (1) viser hvordan middelaldersproget havde vide muligheder for tilføjelse af et frit IO, 

dvs. et IO der tilføjer en Interessent til en prædikation uden at være et valensled styret af 

verbalstammen. Denne form for frie IO’er og overdragelsesløs benefaktion findes helt op til (i hvert 

fald) 1700-tallet hvor Høysgaard (1752) giver eksemplerne At aabne nogen en Dör og Han skal 

löse OS Knuden. I det moderne sprog er denne form for overdragelsesløs benefaktion ikke længere 

muligt, og IO’s semantik er indskrænket fra den brede Interessentrolle til Modtager ved 

overdragelse af referenten for DO (Heltoft 2014, 2019). Denne forandring af IO-konstruktionen og 

IO’s semantiske potentiale har konsekvenser for hvilke verber der kan optræde i konstruktionen, 

idet verbets betydning skal harmonere med (i det mindste potentiel eller intenderet) overdragelse af 

DO til IO, og desuden indskrænkes mulighederne for frit IO voldsomt (Nielsen & Heltoft, under 

udg.) 

I foredraget giver jeg en karakteristik af hvor vi er henne i denne udvikling i 1600-tallet med 

Leonora Christinas Jammers Minde (1674-1696) som omdrejningspunkt. Blandt de mange IO’er i 

dette værk er der adskillige der vidner om en anderledes kodning og anvendelse af IO, som fx (2) 

og (3) hvor IO er en form for frit tilføjet Interessent der samtidigt står i en lokativ relation til DO via 

den efterstillede præposition, (4) hvor brugen af IO + DO med true viser andre muligheder hvad 

angår kommunikations- og sproghandlingsverber, og (5) hvor IO’et mig må være en ren Interessent 

idet Modtager-rollen udtrykkes med præpositionsleddet til miine børn.  

(2) Marens hænder rystede, der hun satte mig Tøfflerne paa 

(3) hun falt imod sin Slabenk oc støtte sit Skinnebeen hudden aff 

(4) hand truede quinden att skulle fordriffwe henders latter 
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(5) Den Schelm wiste wel att ieg haffde intet laded mig mercke for quinden hwercken om 

ded hand haffde flyet mig bud til Skaane til miine børn, eller oc om Woxet Taarn-

Nøglerne ware trygte i 
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Handlingsanvisende kortformers topologi 

Simon Borchmann, Roskilde Universitet 

 

Helsætninger er kendetegnet ved at realisere de semantiske betingelser for en sproghandling i og med det 

finitte verbal og de kombinationsmuligheder det tilbyder. Dansk omfatter imidlertid en række andre 

muligheder for at udføre sproghandlinger. Det gælder et større eller mindre antal udtryksformer inden for 

hver af bl.a. følgende underkategorier: retningsadverbier, adjektiver i komparativ, mådesadverbier, 

adjektiver i grundform, substantiver i nøgen form og præpositionsforbindelser. De kan anvendes som 

selvstændige handlingsanvisninger under bestemte betingelser. Som meningshelheder er de negativt 

kendetegnet ved at de ikke har et finit verbal som konstituent, og positivt kendetegnet ved at de realiseres 

af et enkelt ord eller en præpositionsforbindelse. Det særligt interessante fra et grammatisk synspunkt er at 

disse udtryksformer som konstituenter i en handlingsanvisning tilbyder en række kombinationsmuligheder. 

Fx kan man observere sproghandlinger som de følgende: 

 

1) og så ned med næsen  

2) farten en smule af her 

3) ikke ind over Junioren vel 

4) lige en lille smule mere fart på 

5) så heller ikke stejlere 

6) så bare ganske stille og roligt 

7) ikke så højt 

8) så lidt sideror 

9) og lidt krængning til højre så 

10) bare hånden derover ikke 

 

Inden for sprogvidenskaben har der været nogen uenighed om hvordan man skal karakterisere og 

analysere meningshelheder der adskiller sig fra helsætninger ved ikke at omfatte et finit verbum. Nogle har 

fokuseret på det negative kendetegn og karakteriseret dem enten som ellipser, dvs. reducerede sætninger 

der kan rekonstrueres ud fra ko-teksten og en sætningsgrammatik (Lyons 1977), eller som ikke-finitte 

enheder, dvs. størrelser der i konteksten kan bestemmes som en proposition ud fra pragmatiske principper 

(Heltoft 2015, Levinson 2000). Andre har fokuseret på det positive kendetegn og karakteriseret dem som 

empraktisches Reden, dvs. en sprogbrugstype eller genre der er kendetegnet ved at være indlejret i en ikke-

sproglig aktivitet, optræde isoleret, adressere en diakrise og være relativt ustruktureret (O'Connel & Kowal 

2012, Bühler 1965/1934). Når ikke drejer sig om propositioner eller assertiver, men om 

handlingsanvisninger, forekommer den Bühler-baserede karakteristik umiddelbart at være den mest 

relevante. På den anden side kan sproghandlinger som 1-10 ikke anses for ustrukturerede.  



19 
 

     I mangel af bedre bruger jeg her ordet kortformer om meningshelheder som ikke har et finit verbum som 

konstituent, og som kan realiseres af en enkelt ord eller en præpositionsforbindelse, men hvis konstituent 

samtidig tilbyder en række kombinationsmuligheder. I oplægget vil jeg i forlængelse af en bestemmelse af 

handlingsanvisende kortformers vellykkethedsbetingelser præsentere en typologi over handlingsanvisende 

kortformer og en topologi i form af et ytringsskema der angiver kombinationsmulighederne for samtlige 

typer. Typologien og topologien er baseret på 239 varianter af handlingsanvisninger der for den langt den 

største dels vedkommende er observeret i et kognitivt etnografisk studium af aktiviteten svæveflyvning. En 

mindre del er observeret i små feltstudier af sprogbrugen i aktiviteterne bueskydning, klatring, fodbold, 

mountainbike, slagtning og landevejscykling. Enkelte er erfaret tilfældigt i mere almene, kortvarige 

aktiviteter. 
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Den strukturelle asymmetri mellem et objekt og et efterfølgende PP-komplement  

Sten Vikner (AU) 

 

Hvis man ser på data med verbalfraser (VPer) der indeholder både et direkte objekt og en 

efterfølgende præpositionsfrase (PP), fx sende noget til nogen eller lægge noget på bordet/nettet, 

tegner der sig et lidt forvirrende billede. Fx kunne data fra koordinationer tyde på at objektet og 

PPen udgør en konstituent der ikke også indeholder hovedverbet, hvorimod data fra idiomatiske 

udtryk synes at vise at hovedverbet og PPen udgør en konstituent som ikke også indeholder 

objektet. Jeg vil vise hvorledes disse genstridige data kan forliges ved hjælp af en tillempelse af 

analyserne i Larson (1988) og Kratzer (1996) (og Vikner (1989)). Til slut vil jeg diskutere hvordan 

disse analyser også kan give et bud på tvetydigheder og mangel på tvetydigheder i data med igen 

som VP-modifikator.  

(Dette foredrag er parallelt til men ikke identisk med mit foredrag til MUDS 09.10.2020, cf. mit 

MUDS hand-out: https://tildeweb.au.dk/au132769/handouts/vikner-ho-2020-Asymmetri-IO-

DO.pdf). 
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Med grammatikken som skjold: Ansvarsfraskrivelse i trusler og hadebeskeder 

Tanya Karoli Christensen, Københavns Universitet 

 

Hvor ulovlige trusler kan defineres relativt entydigt, er hadetale og hadefulde beskeder en mere uhomogen 

klasse af ytringer (Christensen & Bojsen-Møller 2018, 2019; Geyer 2018). Samtidig findes der jævnligt 

overlap mellem trusler og hadetale, som det også fremgår af den såkaldte racismeparagraf i den danske 

straffelov:  

§ 266b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller 

anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin 

race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde 

eller fængsel indtil 2 år. (min kursiv) 

På baggrund af et unikt datasæt fra Projekt Anmeld Had ved Center for Forebyggelse af Eksklusion 

identificerer jeg en række beskeder delt på sociale medier der ligger på grænsen mellem trusler, tilskyndelse 

til vold og hadebeskeder. Et fællestræk ved de analyserede beskeder er at de omhandler en form for 

skadehandling, men i modsætning til entydige trusler er de som hovedregel ikke henvendt til ofrene, men til 

andre i et online fællesskab der deler skribentens holdninger, se (1-3). 

1) Hvis Regeringen ikke gør noget,SÅ SKAL VI ÆGTE DANSKERE SGU NOK SLAGTE 

DE SJAKALER!!! [vred emoji] 

2) Ja lad os bombe ders byggegrunde med døde grise og vande hele grunden med grisse blod så 

bygger de ikke der 

3) Møgsvin hver og en....muzzie aber der burde skydes  

Den semi-offentlige kontekst er muligvis en del af forklaringen på den vifte af grammatiske midler der har 

som effekt at afsender fraskriver sig ansvar for skadehandlingen. I foredraget fokuserer jeg bl.a. på 

nedskrivning af agentrollen i passivvendinger og på forskydninger af skadehandlingen fra finittet til infinittet 

(især under modalverber og (ko)hortativer), og diskuterer hvilken indflydelse det har på tolkningen af 

beskedernes illegalitet. 
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Det finske kasussystem i dansk sprogforskning. Fra Rask til Hjelmslev og Jespersen. 

Viggo Bank Jensen 

I oplægget vil jeg trække nogle linjer i diskussionen i dansk sprogforskning vedrørende det finske 

kasussystem, fra Rasmus Rask (1787-1832) til Louis Hjelmslev (1899-1965) og Otto Jespersen (1860-1943). 

Ideen til oplægget udspringer af mit arbejde med Hjelmslevs arkiver i forbindelse med det treårige projekt 

“Infrastrukturalisme”. Formålet med projektet er en digitaliseret, kommenteret udgave af centrale dele af 

Hjelmslevs korrespondance og upublicerede manuskripter. Det er således også et formål med mit oplæg at 

vise hvordan studier i videnskabelig korrespondance, her Hjelmslevs, kan føre til nye og måske lidt 

overraskende forskningsspørgsmål (i dette tilfælde vedrørende teorier om grammatikken i et sprog hvor jeg 

ikke havde/har særlige forkundskaber).  

I et brev til Hjemslev (6.marts 1937) skriver hans gamle finsklærer fra universitetet, folkloristen Ferdinand 

Ohrt (1873-1938) - der i brevet definerer sig som et “ikke-Lingvist-Navn” - bl.a. følgende: “at jeg ikke ret kan 

forstaa Deres finske Kasus-Skema – hvilket jeg ogsaa meddelte Professor Jespersen, der sendte mig sin Bog 

“Analytic Syntax”, hvor Deres Skema staar p. 116 (jeg har altsaa ikke – “jfr. hans Preface” “aided” ham i alt 

hvad han siger om Finsk, havde jeg vidst forud, han vilde optage Skemaet, vilde jeg have ”sagt fra” hvad det 

angaar).” Efter eget udsagn har Ohrt ikke selv haft adgang til Hjelmslevs værk, og kender altså kun 

Hjelmslevs finsk-kasus-fremstilling via Otto Jespersens reference til denne. 

Hjelmslev svarer (24.april) og skriver bl.a.: “jeg læste Deres brev med stigende undren og rædsel, indtil det 

gik op for mig, at Jespersens noget uheldige (for mig altsaa saare uheldige) formulering har faaet Dem til at 

tro, at jeg accepterer dette af Rasmus Rask opstillede kasussystem for finsk. Jeg behandler i min bog Rasks 

system i mit historiske afsnit og betragter det dær som et afgörende historisk fremskridt, hvilket De sikkert 

vil være enig med mig i, hvis De kender og husker hans forgængeres kasus-teorier og -navne (f.ex. Vhael 

[…]), men aldeles ikke som definitivt, tværtimod siger jeg: Il va de soi que dans le détail le système établi 

par Rask peut être sujet à discussion.”  

Selv om Hjelmslev (1935) i sin kasus-bog kun behandler Rasks finsk-kasus-system i 2-3 kortere sekvenser, 

spiller dette system dog en langt mere central rolle i Hjelmslevs bog end svaret til Ohrt antyder. 

Mit oplæg vil være struktureret af følgende tre spørgsmål: 

 

1) Hvad ligger der i at Hjelmslev i svarbrevet til Ohrt skriver at det “af Rasmus Rask opstillede kasussystem 

for finsk […] er et afgörende historisk fremskridt” i forhold til Vhael? 

 

2) Hvilken rolle spiller Rask og finsk kasus i Hjelmslevs værk om kasus, La catégorie des cas, I/II, 1935/1937?  

 

3) Hvilken funktion har i Otto Jespersens Analytic Syntax (1937) henvisningen til Hjelmslevs fremstilling af 

finsk kasus? 
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