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1345-1430 Henrik Høeg Müller: Komplekse prædikater vs. uafhængige leksikalske

former. Typologiske forskelle mellem dansk og spansk
1430-1515 Stefan Nyord: Nogle aspekter af genitivs syntaktiske funktion som

bestemmer i nutidsdansk

Ordstyrer: Johan Pedersen 
1545-1630 Peter Juul Nielsen: Den danske indirekte medium i diakron belysning
1630-1715 Marie Herget Christensen: Funktion og variation i adverbielle kløvninger i

Ole Kollerøds Min historie

1730 Aftensmad

Ordstyrer: Sten Vikner
1845-1930 Jørgen Schack & Eva Skafte Jensen: Uden og med -t
1930-2015 Lars Heltoft: Grønlandsk skelegrammatik – kausativ modus som eksempel

Derefter adgang til hyggerummene i den gamle forstanderbolig

Fredag

0800 Morgenmad

Ordstyrer: Sune Sønderberg Mortensen
0845-0930 Line Burholt Kristensen, Jørgen Schack og Katrine Falcon Søby: Om unge

der har skulle bøje modalverber, men ikke har turde, kunne eller ville
0930-1015 Naja Bau Nielsen & Kasper Boye: Præpositioner som heterogen ordklasse 

Ordstyrer: Ditte Zachariassen
1030-1115 Lennart Westergaard: Den dialogiske partikel så og de øvrige proksimale

partikler
1115-1200 Ken Ramshøj Christensen & Anne Mette Nyvad: Frekvens, konstruktion,

kompleksitet og acceptabilitet

1200 Frokost

Ordstyrer: Katrine Støiholm
1300-1345 Jan Heegård Petersen: En kvantitativ-distributionel analyse af ekstraposition

til venstre
1345-1430 Anders Andersen: På sporet af polyseme og vage prædikater. – Zeugma som

diagnostisk test



Ordstyrer: Line Sandst
1500-1545 Michael Nguyen og Anna Sofie Hartling: Som som præposition?
1545-1630 Bastian Solås: Hvordan danske numeraler udgør en ordklasse
1630-1715 Maja Mittag og Line Burholt Kristensen: Når de er singulært: En

undersøgelse af korrelatspecificitet og LGBT+-kendskabs indvirken på
acceptabilitetsbedømmelser 

1800 Aftensmad

1945 Generalforsamling i Støtteforeningen for Grammatiknetværket i
foredragslokalet, derpå adgang til den gamle forstanderbolig.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne

Lørdag
0800 Morgenmad

Ordstyrer: Merete Birkelund
0900-0945 Anne Mette Nyvad & Ken Ramshøj Christensen: Hvis, da og fordi

ekstraktion fra adverbielle ledsætninger var mulig
0945-1030 Michael Nguyen: Hvad er det for en konstruktion du snakker om? En

indledende undersøgelse af hvad for-konstruktionen

Ordstyrer: Peter Harder
1045-1130 Sten Vikner: Hvor kommer subjektet fra? Syntaktiske fordele ved en

VP-intern oprindelse
1130-1215 Alexandra Kratschmer og Henrik Jørgensen: Wir sehen *sich uns* in Wien!

Syntax, fonologi og sociolingvistiske aspekter af den Wiener-tyske mesolekt

1215 Afslutning



Resumeer

Sune Gregersen
Komplementsætninger i wangeroogefrisisk

Wangeroogefrisisk (ty. Wangeroogisch eller Wangerooger Friesisch) er et frisisk sprog som
indtil begyndelsen af det 20. århundrede blev talt på vadehavsøen Wangerooge. Selvom spro-
get er relativt veldokumenteret (se især Ehrentraut 1996), er der hidtil ikke forsket meget i
dets grammatik, og de eksisterende studier handler stort set allesammen om morfologiske
spørgsmål (Bosse 2012; Hoekstra 2008; Versloot 2001, 2002; jf. dog Hoekstra under udg.).
Dette forsøger jeg for tiden at lave om på. I mit foredrag vil jeg først give en kort introduktion
til wangeroogefrisisk og de overleverede kilder og præsentere mit aktuelle forskningsprojekt.
Derefter vil jeg fremlægge de foreløbige resultater af en undersøgelse af komplementsætnin-
ger i sproget. Ligesom i de fleste andre vestgermanske sprog kan underordnede sætninger i
wangeroogefrisisk både have det finitte verbum på andenpladsen (V2), som i (1), eller senere i
sætningen (V-late), som i (2):

(1) da qua dju oel hex to de moget, V2
så sige.3SG def.f gammel heks til DEF.F stuepige

[dat yu sil de aúven heit máckii. ]
KOMP hun skal.3SG DEF.M ovn varm lave.INF

»Så siger den gamle heks til stuepigen at hun skal fyre op i ovnen.« (Ehrentraut 1996:
446.448)

(2) iik häb mii dait farflócket, V-late
jeg have.1SG mig det sværge.PTCP

[dat iik dait nich doo weil. ] 

KOMP jeg det ikke gøre.INF vil.1SG

»Jeg har lovet mig selv at jeg ikke vil gøre det.« (Ehrentraut 1849: 61)

En første optælling indicerer at V2 er særlig hyppigt i forbindelse med indirekte ytringer, fx
efter matrixverber som quidder ’sige’, fartääl ’fortælle’ og schriiv ’skrive’. Som eksempler
som (3) dog viser, kan dette ikke være hele forklaringen:

(3) nuu sjucht hii aínmool V2
nu se.3SG han engang

[dat djuu faun is buut ] 

KOMP DEF.F pige være.3SG udenfor
»Nu ser han på et tidspunkt at pigen er udenfor.« (Ehrentraut 1996: 449.133)

I foredraget vil jeg komme ind på andre mulige faktorer og diskutere hvordan wangeroogefri-
sisk passer ind i eksisterende typologier over ledstilling i komplementsætninger.

Litteraturhenvisninger
Bosse, Temmo. 2012. Wangeroogische i-Verben: Betrachtungen zum Verbsystem des

ausgestorbenen ostfriesischen Dialekts der Insel Wangerooge. Us Wurk 61. 125-141.



Ehrentraut, H. G. 1849. Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger. Friesisches Archiv 1.
3-109.

Ehrentraut, H. G. 1996. ”Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger”: De neilittenskip
fan H.G. Ehrentraut oangeande it Eastfryske dialekt fan it eilân Wangereach út it
argyf fan it Mariengymnasium yn Jever. Udgivet af Arjen P. Versloot. Ljouwert &
Aurich: Fryske Akademy & Ostfriesische Landschaft.

Hoekstra, Jarich. 2008. Suppleesje by tiidwurden yn it Eastfrysk: Sealtersk sjo - saach -
blouked, Wangereagersk sjoo - blauket - blauket (‘sjen’). Us Wurk 57. 120-140.

Hoekstra, Jarich. Under udgivelse. From naming verb to copula: The case of Wangerooge
Frisian heit. Journal of Germanic Linguistics.

Versloot, Arjen. 2002. Die wangeroogischen Diminutivendungen -uuk und -iik. Amsterdamer
Beiträge zur älteren Germanistik 56(1). 223-231.

—***— 

Henrik Høeg Müller
Komplekse prædikater vs. uafhængige leksikalske former.
Typologiske forskelle mellem dansk og spansk

Formålet med mit oplæg er at vise, hvordan dansk og spansk adskiller sig fra hinanden mht.
sprogenes kanoniske realisering af syntaktiske og leksikalske mønstre. Jeg vil konkret tage ud-
gangspunkt i det forhold, at dansk ofte anvender komplekse prædikater, dvs. en kombination
af et verbum og et co-prædikat (se fx Nedergaard Thomsen & Herslund 2002, Becerra Bascu-
ñán 2006), til at udtrykke et givent semantisk indhold, som på spansk specificeres ved brug af
simple, monomorfematiske ord (se Morata & Müller), jf. eksemplerne (1a)-(1d) nedenfor.

(1a) V + ADVRETNING: gå ‘ir’ gå ned ‘hundirse’
(1b) V + ADVMÅDE: sætte ‘poner’ sætte sammen ‘juntar’
(1c) V + PRÆP: sige ‘decir’ sige på ‘criticar’
(1d) V + PP: gå ‘ir’ gå på pension ‘jubilarse’

Jeg vil argumentere for, at denne udtryksmæssige forskel mellem dansk og spansk – og i et
bredere perspektiv mellem de germanske og romanske sprog – ikke er tilfældig, men derimod
kan forklares systematisk som en naturlig konsekvens af, at spanske verber generelt ikke til-
lader valensalternationer og samtidig kun under ganske særlige omstændigheder er i stand til
at pseudo-inkorporere øvrige sætningselementer i sig (se fx Dayal 2011, Müller 2017 om
pseudo-inkorporering).

På baggrund af Herslund & Sørensens (1993, 1994) syntaktisk baserede sondring
mellem grundstruktur (S+V og S+V+O) og udvidet struktur (S+V+A og S+V+O+A) viser
nedenstående eksempler, hvordan det danske bevægelsesverbum gå kan optræde i samtlige
strukturvarianter, mens spansk er tvunget til at benytte en lang række forskellige verber for at
udtrykke et tilsvarende semantisk indhold.

(2a) S+V Ole går i bjergene. ‘Ole anda en la sierra.'
(2b) S+V+A a. Skibet går ned. ‘El barco se hunde.’; Regnestykket går op. ‘El

cálculo es correcto.’
b. Jagten går ind. ‘Se abre la veda.’; Lyset går ud. ‘Se apaga la



luz.’
c. Ole går af. ‘Ole se retira.’, 
d. Ole går fra nu ‘Ole empieza vacaciones ahora.’; Den går til. ‘Se
destruye’.
e. Ole går på barselsorlov. ‘Ole asume la baja por paternidad.’ Ole
går på pension. ‘Ole se jubila’. Ingen går på ham. ‘Nadie le ataca’.

(2c) S+V+O Ole går en tur ‘Ole da un paseo’ [indre objekt]
(2d) S+V+O+A Ole går  de nye sko til. ‘Ole amolda su calzado nuevo.’;

Problemerne går ham på. ‘Los problemas le molestan’.

[S = subjekt, V = verbal, O = objekt, A = adjekt (i Herslund og Sørensens valensteori er adjekt en fælles betegnelse
for det tredje led, der er bundet af verbet, og som danner en sekundær prædikation med enten det intransitive S eller
O. Adjektet dækker over led, vi normalt kender som subjekts- og objektsprædikater, indirekte objekter,
præpositionsobjekter samt bundne partikler og adverbialer)]

Herudover gælder det, at spansk ikke som dansk ved trykreduktion på verbet og deraf følgen-
de enhedstryk mellem verbet og et efterstillet led (se Hansen & Heltoft 2011: 338 om ledstil-
ling og inkorporering) kan danne et komplekst prædikat. Det vil sige, at spansk ikke er i stand
til via en prosodisk distinktion mellem enheds- og fællestryk at sondre mellem fx ogå i |skole
(være en skoledreng) |gå i |skole (bevæge sig hen til skolen ved at gå).

Disse to faktorer til sammen, dvs. valensalternation og pseudo-inkorporering, betyder
– er hovedpåstanden i oplægget – at spansk i modsætning til dansk ikke har de nødvendige
forudsætninger for at danne komplekse prædikater og derfor i stedet benytter sig af leksikalsk
variation. Man kan udlægge det sådan, at pseudo-inkorporering som mekanisme kræver, at der
eksisterer elementer, der kan inkorporeres, dvs. argumenter, der kan omdannes til modifikato-
rer. Sådan forholder det sig på dansk, men ikke på spansk.

Referencer
Becerra Bascuñán, Silvia. 2006. Estudio diacrónico y sincrónico del objeto indirecto en el

español peninsular y de América. Études Romanes vol 57. København: Museum
Tusculanum Press.

Dayal, Veneeta. 2011. Hindi pseudo-incorporation. Natural Language & Linguistic Theory
29(1), 123–167.

Hansen, Erik & Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det Danske sprog. Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab. Copenhagen: Syddansk Universitetsforlag.

Herslund, M. & F. Sørensen. 1993. Valence Theory. An Introduction to the Danish Project.
LAMBDA 18. 1-22. 

Herslund, M. & F. Sørensen. 1994. Om Adjekter. Institut for Datalingvistik. Handelshøjskolen
i København.

Morata, Antonio & Henrik Høeg Müller. 2022. Dansk og spansk som eksempler på hhv.
skematiske og leksikalske sprog. Dansk Sprognævn: Ny Forskning i Grammatik.

Nedergaard Thomsen, Ole & Michael Herslund. 2002. Complex predicates and incorporation:
An introduction. In Ole Nedergaard Thomsen & Michael Herslund (eds.), Complex
Predicates and Incorporation: A Functional Perspective (Travaux du cercle
linguistique de Copenhague XXXII), 7–47. Copenhagen: C. A. Reitzel.

—***— 



Stefan Nyord 
Nogle aspekter af genitivs syntaktiske funktion som bestemmer i nutidsdansk

Går man tilstrækkelig langt bagud i sproghistorien, finder man det forhold, at genitiv engang
var en kasus, som blev styret af verber og præpositioner. Denne brug af genitiv forsvinder
imidlertid i løbet af middelalderen og overlever kun i en række faste udtryk (Frederiksen
2019: 55-56; Heltoft 2019: 150-151). Ved siden af denne egentlige kasusbrug har man fra
gammel tid brugt genitiv på den måde, som vi kender fra nutidsdansk, dvs. til at give et sub-
stantiv eller nominalsyntagme adjektivisk funktion. Genitiv kan altså angive, at substantivet
har sekundær ledfunktion, idet det udgør et adled i et nominalsyntagme (jf. Aa. Hansen 1956:
187).

I det tidligste gammeldansk fungerer genitiver, der på denne måde indgår i nominal-
syntagmer som adled, ikke som bestemmere. Syntaktisk indebærer dette, at et nominalsyntag-
me ikke bliver bestemt af, at der indgår en genitiv i det, hvilket ses ved, at eventuelle adjekti-
ver i nominalsyntagmet ikke bøjes i bestemt form. Semantisk indebærer det, at genitiven er
beskrivende snarere end bestemmende. I løbet af 1400-tallet sker der imidlertid en udvikling,
hvor genitiver bliver omtolket til at være bestemmere, som udløser bestemt form i eventuelle
adjektiver (Heltoft 2019: 178-180). I nutidsdansk er denne omtolkning stort set fuldt gennem-
ført, således at foranstillet genitiv i et nominalsyntagme fungerer som bestemmer i langt de
fleste tilfælde (Hansen & Heltoft 2019: 448; 470).

I Grammatik over det Danske Sprog (GDS = Hansen & Heltoft 2019) anføres der
imidlertid tre tilfælde, hvor den foranstillede genitiv ikke gør det nominal, den indgår i, be-
stemt. Disse tilfælde er: foranstillet ubestemt genitiv (s. 471), såkaldt attributiv genitiv (s.
449) og endelig genitiv som kvantumsangivelse (s. 448-449). I foredraget vil jeg se på de to
førstnævnte typer, og med udgangspunkt i DS’s fremstilling dels undersøge, i hvilket omfang
disse brug af genitiv kan siges at være undtagelser fra reglen om, at foranstillede genitiver har
bestemmerfunktion i nutidsdansk, og dels diskutere, hvordan man indholdsmæssigt kan forstå
bestemthedsforholdene i nominalsyntagmer med disse typer af genitiv.

Referencer:
Frederiksen, B. O. (2019) ”Gammeldansk” i E. Hjorth m.fl., red. Dansk Sproghistorie 3.

Bøjning og bygning, 41-72. Aarhus Universitetsforlag.
Hansen, E. & L. Heltoft (2019) Grammatik over det danske sprog, 2. udg. Syddansk

Universitetsforlag.
Hansen, Aa. (1956) ”Kasusudviklingen i dansk” i S. Aakjær m.fl., red. Festskrift til Peter

Skautrup, 183-193. Universitetsforlaget i Aarhus.
Heltoft, L. (2019) ”Fra gammeldansk til nutidsdansk” i E. Hjorth m.fl., red. Dansk

Sproghistorie 3. Bøjning og bygning, 129-225. Aarhus Universitetsforlag.

—***— 

Peter Juul Nielsen
Den danske indirekte medium i diakron belysning

I moderne dansk kan morfemet sig der normalt betegnes refleksivt pronomen (Hansen & Hel-
toft 2011: 589), tilføjes til monotransitive konstruktioner med et bredt udvalg af verber, her-
under anskaffelsesverber (1) og perceptionsverber (2).



(1) senere købte hun sig en bil
(2) vi hørte os noget musik

De fleste tidligere beskrivelser (Hansen & Heltoft 2011: 1311, Heltoft 2014) betegner den re-
fleksive størrelse i denne konstruktion som et refleksivt indirekte objekt (IO), men jeg argu-
menterer for at der er tale om en indirekte medium (IM) (Hvilshøj 1999, jf. Kemmer 1993:
78). Denne IM-konstruktion har sin historiske oprindelse i IO-konstruktionen, og formålet
med foredraget er at forklare hvordan den moderne IM-konstruktions egenskaber er et produkt
af udviklingen af det danske IO fra middeldansk til nutiden. Jeg præsenterer forandringerne
fra refleksivt pronomen med IO-funktion til IM-markør på baggrund af empirisk data der
dækker perioden 1400-2020.

Ligesom i andre germanske sprog (Barðdal 2007; Colleman 2011) har det danske IO
undergået en semantisk indsnævring fra bred Interessent-betydning (i Zúñigas (2011) termino-
logi: Afficiary), med mulighed for at betegne en ren Interessent i ikke-overdragelses-sagfor-
hold som i (3a) fra midten af det 18. årh. (Høysgaard 1752: 107), til den specialiserede seman-
tik i nutidens IO som betegner en Recipient (og udelukker ikke-overdragelses-semantik, Hel-
toft 2019: 160-162). IO i (3a) står i paradigmatisk opposition til præpositionel realisering af
Interessenten (3b), et karakteristisk træk ved IO som argument i ældre såvel som nutidigt
dansk (Hansen & Heltoft 2011: 1347). 

(3) a. han skal løse os knuden
b. han skal løse knuden for os

Forløberen for den moderne IM-konstruktion er en refleksiv variant af IO-konstruktionen med
et refleksivt pronomen der betegner IO-argumentet med den semantiske rolle Interessent. Fra
dette udgangspunkt er der sket en semantisk spaltning ledsaget af en syntaktisk differentiering.
Mens IO undergår den semantiske indsnævring, bevarer det refleksive element den gamle IO-
betydning som stadig findes i den moderne IM der har som funktion at specificere subjektsre-
ferenten som Interessent (jf. (1-2)), hvilket gør IM kompatibel med en meget bredere klasse af
verber end IO (jf. Barðdal, Kristoffersen & Sveen (2011) angående norsk). Modsat IO har det
refleksive element mistet sin argumentstatus. Det står ikke længere i paradigmatisk opposition
til præpositionel realisering (jf. (3)), og fra at have udfyldt en plads i sætningsskemaet som en
regulær nominal konstituent er IM-morfemet nu klitiseret til sætningskernen (Heltoft 2011),
enten subjektet (jf. (1)) eller verbet (jf. (2)).

Henvisninger
Barðdal, J. (2007). The semantic and lexical range of the ditransitive construction in the

history of (North) Germanic. Functions of Language 14.1, 9-30.
Barðdal, J., Kristoffersen, K.E. & Sveen, A. (2011). West Scandinavian ditransitives as a

family of constructions: With a special attention to the Norwegian ‘V-REFL-NP’
construction. Linguistics 49 (1), 53–104.

Colleman, T. (2011). Ditransitive Verbs and the Ditransitive Construction: A diachronic
perspective. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 59, 387-410.

Hansen, E. & Heltoft, L. (2011). Grammatik over det Danske Sprog. København: Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab.

Heltoft, L. (2011). Lette pronomeners placering: klise og topologisk integritet. Ny forskning i
grammatik 18: 61-80. 

Heltoft, L. (2014). Constructional change, paradigmatic structure and the orientation of usage
processes. I Usage-Based Approaches to Language Change, red. af Evie Coussé, and



Ferdinand von Mengden, 203–241. Amsterdam: John Benjamins.
Heltoft, L. (2019). Fra gammeldansk til nutidsdansk. I Dansk Sproghistorie bd. III, red. af E.

Hjorth et al., 129-225. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Hvilshøj, U. (1999). Refleksivitet i dansk. Sig og sig selv i et typologisk perspektiv. Ny

Forskning i Grammatik 6, 81-106. 
Høysgaard, J.P. (1752). Methodisk Forsøg til en fuldstændig dansk Syntax. København.
Kemmer, S. (1993). The Middle Voice. Amsterdam: John Benjamins.
Zúñiga, F. (2011). Why should Beneficiaries be subjects (or objects)? Affaction and

Grammatical Relations. I Case, Animacy and Semantic Roles, red. af Seppo Kittilä,
Katja Västi, and Jussi Ylikoski, 329–348. Amsterdam: John Benjamins.

—***— 

Marie Herget Christensen
Funktion og variation i adverbielle kløvninger i Ole Kollerøds Min historie

Den danske kløvningskonstruktion tillader udkløvning af alle indholdsled, herunder adverbial
(Det er i Dalum vi skal holde møde). På trods af enkelte undersøgelser (Christensen 2019,
Christensen 2020, Korzen 2014) er adverbielle kløvninger i dansk stadig utilstrækkeligt un-
dersøgt i sprogforskningen. Det til trods for at de informationsstrukturelt og funktionelt opfø-
rer sig anderledes end valensbundne kløvninger (Christensen 2019; Hasselgaard 2004). De ud-
trykker for eksempel sjældnere kontrast for det udkløvede led (Christensen 2019) og introdu-
cerer oftere ny information i kløvningsledsætningen (Hassselgaard 2004; Korzen 2014).

Vi ved også at antallet af adverbielle kløvninger varierer betragteligt fra genre til gen-
re, og at de er hyppigere i moderne uformelt talesprog end i både moderne formelt talesprog
og formelt skriftsprog. Endelig ved vi at variationen i kløvningens underordningskonjunktion
er anderledes for adverbielle kløvninger end i valensbundne (Christensen 2019) 

Hvad vi mangler at undersøge, er funktionen af og variation i adverbielle kløvninger i
uformelt skriftsprog samt adverbielle kløvninger i yngre nudansk (og ældre sprogstadier for
den sags skyld) 

Jeg vil i dette foredrag derfor undersøge adverbielle kløvninger i Ole Kollerøds (1978
[1840]) Min historie (jf. Gregersen 2021). I foredraget vil jeg for det første diskutere variation
i underordningskonjunktionale, jf. eksempel (1), (2) og (3) med hhv. ingen konjunktion, at og
som. Derudover vil jeg diskutere informationsstrukturen for adverbielle kløvninger og genbe-
søge Princes (1978) ide om informerende (nye) præsupponerede kløvningsledsætninger på
baggrund af eksempler som (4) sammenlignet med (5). Endelig vil jeg gå ind i diskussion om
adverbielle kløvninger som en topickonstruktion snarere end en fokuskonstruktion (jf. Hassel-
gård 2004).

(1) See, da var det først, ieg saa, vem ieg var omfatte af, og da faar ieg hende om livet
igen.

(2) See, da var det først, at ieg saa, at mit anslag var slaget mig feil.
(3) Det var dagen før Roskilde marke, som vi skulde giørre denne forbrydelse
(4) Det var i aarre 1832 paaskedag, som hand kom tel Hillerød for at hende mig af, og

hans navn er Felttaassen
(5) Det var i aare 1834 i Sebtember maane, at vi kom her tel



Referencer
Christensen, M. H. (2019). Sætningskløvninger i moderne talt dansk. Danske Talesprog, 19.
Christensen, M. H. (2020). Adverbielle kløvninger i dansk. RASK – International journal of

language and communication, 51, 1-16
Gregersen, S. (2021). Proksimativt færdig ’lige ved’ i ømål og bornholmsk. Danske Talesprog

21. 131-152.
Hasselgård, H. (2004) Adverbials in IT-cleft constructions. Language and Computers, 49:

195-211.
Kollerød, Ole Pedersen. (1978 [1840]). Min historie, udg. af Else Margrethe Ransy. Køben-

havn: Foreningen Danske Folkeminder.
Korzen, I. (2014) Firkløvning: En typologisk-komparativ beskrivelse af sætningskløvninger

med eksempler fra dansk og italiensk. Ny forskning i grammatik, 21: 163-176
Prince, E. F. (1978) A comparison of wh-clefts and it-clefts in discourse. Language: 883-906

—***— 

Jørgen Schack & Eva Skafte Jensen
Uden og med -t

I moderne dansk kan der være tvivl om om der skal -t på et ord som rigtig når det bruges som
gradsadverbial (hun blev rigtig/rigtigt ivrig). Formen med -t i sådanne sammenhænge afspej-
ler en nyere brug.

Mønstrene for -t eller ej i adverbialer er svære at beskrive, for mange faktorer har
indflydelse på dem. I grammatikhistorien er mønstrene især blevet forsøgt forklaret med hen-
visning til syntaktisk funktion, semantik og i et vist omfang ordenes opbygning.

Hvad angår syntaktisk funktion, har man blandt andet hæftet sig ved at mådesadver-
bialer tager -t, og eksempler herpå er der mange af, jf. hun løb hurtigt, de sang smukt til kon-
certen, han satte den rigtigt på.

Funktionen som mådesadverbial er associeret med en ret konkret betydning. Det er
faktisk måden der blev sunget på, der betegnes. Hermed bevæger vi os i retning af de semanti-
ske forklaringer.

Siden slutningen af det 19. århundrede har det været almindeligt at beskrive mønstre-
ne med og uden -t som koblet med et semantisk kontinuum hvor ”konkret” eller ”egentlig” be-
tydning befinder sig i den ene ende (præference for -t), og ”abstrakt”, ”svækket” eller ”uegent-
lig” betydning befinder sig i den anden ende (præference for -t-løse former). Se fx Sörensen
1887, Wiwel 1901. Gradsadverbialer og sætningsadverbialer, som ofte har en abstrakt eller
svækket betydning, vil ifølge denne hypotese have præference for former uden -t. Men som
indledningseksemplet med rigtig(t) viste, forholder det sig ikke altid sådan i moderne tid. Li-
geledes kan man finde sætningsadverbialer som forhåbentligt og formodentligt (med -t) i både
skrift og tale.

Ordenes opbygning spiller også en rolle for præference for -t eller ej. Der er gennem-
gående færre -t’er i adverbialer der ender på -ig og -lig end på andre adverbialer, og der er til-
syneladende også forskellige mønstre for ord der ender på hhv. -sk, -som og -vis.

Som nævnt ovenfor afspejler -t-formerne en yngre brug end de -t-løse former. Ifølge
Skautrup (1953: 373) er det ikke ualmindeligt i det 18. århundrede at møde adverbialer uden -
t, hvor man i dag – både i 1953 og nu – ville vente –t; Skautrup nævner langsom og umiddel-
bar som adv. hos Baden (1735-1804) og Hendes Tilstand rører mig saa stærk hos Biehl



(1731-1788). I et korpus bestående af romaner og breve fra 1800-tallet finder vi også mange -
t-løse former som kan virke overraskende for en moderne sprogfølelse, fx Silvius trak forsig-
tig sit Værktøj til sig (P.M. Møller ca. 1824), den høie fyldige Blondine, som langsom reed
ham forbi (Goldschmidt 1853-1857).

I et igangværende projekt undersøger vi udviklingen, og det viser sig at alle de oven-
nævnte faktorer spiller en rolle. I projektet forsøger vi at kortlægge hvordan. 

For tiden overvejer vi om såvel de gamle -t-løse former som de nye -t-former faktisk
kan betegnes som ubøjede. 
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Lars Heltoft
Grønlandsk skelegrammatik – kausativ modus som eksempel

Grønlandsk har ikke nogen tempuskategori, og dermed heller ikke nogen præteritumsform.
Man kan selvfølgelig godt referere til noget som fortidigt, men der klarer man sig med adver-
bialer (ligesom vi i realiteten også går i vesteuropæiske sprog der har tempus). Der er altså in-
gen angivelse på verbet af i hvilken retning man skal søge forankringen i tid.

(1)a maani tupermi najuga-qar-pugut
nu telt-lok.sg bolig-have-ind.1pl
‘nu bor vi i et telt’ 

(1)b ippassaq tupermi najuga-qar-pugut
i går telt-lok.sg bolig-have-ind.1pl
‘i går boede vi i et telt’

Grønlandsk har en større vifte af modi, herunder en man med en uheldig betegnelse kalder
kausativ efter en af dens mulige funktioner. Den kan angive årsager:

(2) illo-rput nakkar-mat            maani tupermi     najuga-qar-pugut 
hus-poss.1pl styrte-sammen-kaus.3sg nu telt-lok.sg bolig-have-ind.1pl
‘fordi vores hus er styrtet sammen, bor vi nu i telt’ 

I vesteuropæisk tradition opfattes modus tit som en måde at angive over- og underordning
mellem sætninger på. Indikativ er overordnet, konjunktiv er underordnet eller indordnet, jf.
subjunctive, subjonctif. Denne tænkning er også overtaget i nyere beskrivelser af grønlandsk,
med det resultat at kausativ kaldes en underordnet modus (Fortescue 1984, Bjørnum 2012).

(3)a akikik-ma-t pisiari-vara
billig=vær-KAUS-3P.SG køb-IND.1P.3P

‘fordi den var billig, købte jeg den’



(3)b akikik-ka-mi
billig=vær-KAUS-4P.SG

’den var jo altså billig’

Eksempel (3)b passer dårligt ind i den forestilling, for det forudsætter ikke en overordnet sæt-
ning, men en situation der leverer præmissen ’jeg har købt den’. Fortescue leverer et parallelt
eksempel:

(4) ulluqiqqa-nut saarullit-tu-ssa-ga-ssi   (Fortescue 1984: 5)
frokost-ALL torsk-indtag-FUTURE-KAUS-2PL

‘I skal nok have torsk til frokost’

Man kan beskrive de to funktioner som forskellige med hensyn til indeksikalitet. I typen (2)
og (3)a er modus kausativ indeks for den overordnede sætning som der hvor vidensgrundlaget
eller årsagen kan findes. I (3)b og (4) skal grundlaget findes i situationen, og det er uden me-
ning at rekonstruere en underforstået oversætning. 

Man kan sige at kausativen overskrider grænsen mellem to former for indeksikalitet.
Den ene bidrager til at forankre ytringen i situationen, som også fx deiksis gør; den anden hen-
viser til mentale objekter, herunder sprogsystemet med dets syntagmatiske og paradigmatiske
relationer, som fx til en foreliggende oversætning i en konstruktion.

I oversættelserne ovenfor har jeg søgt at indkredse betydningen af kausativ i hovedsætning
ved hjælp af danske dialogiske partikler. Disses enkelte betydninger er mere specialiserede
end den grønlandske kausativs, men de ligner ved at forudsætte potentielle ytringer og syns-
punkter der kan rekonstrueres ud fra viden i situationen.
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Line Burholt Kristensen, Jørgen Schack og Katrine Falcon Søby
Om unge der har skulle bøje modalverber, men ikke har turde, kunne eller ville

Perfektum participium i germanske modalverber er en kompliceret og variabel størrelse. Fx
har engelske modalverber ingen perfektum participium (*has canned), og i nederlandsk bru-



ges infinitivus pro participio ved verbalkomplement, som vist i eksemplet herunder fra Mor-
telmans, Boye & van der Auwera (2009:22)

(1) Hij heeft het moeten (*gemoeten) zeggen.
he have.PRS it must.INF (*PTCP) say.INF
‘He’s had to say it.’

Brug af infinitiv/præteritum for supinum kendes også fra danske modalverber (Mortelmans,
Boye & van der Auwera, 2009:43; Pedersen, 2021:326), men omfanget på dansk er ikke do-
kumenteret. I denne undersøgelse afdækker vi hvor udbredt brugen er på skrift hos danske
gymnasieelever, og om der er forskellige bøjningsmønstre for de danske modalverber kunne,
ville, skulle, måtte, burde og turde. 

Vores undersøgelse består af to dele. Del 1 undersøger frekvensen af infinitiv for su-
pinum i naturligt forekommende tekster. Skribenterne er 73 gymnasieelever fra 3 danske gym-
nasier. I disse elevers afgangsstile ses kun 1 forekomst af supinum, vist i (2), samt 9 forekom-
ster af infinitiv for supinum, bl.a. eksempel (3). 

(2) noget der kan eller har kunnet ske
(3) hun har kunne opdigte hele den historie

I del 2 af undersøgelsen blev en anden gruppe af gymnasielever eksplicit bedt om at bøje de 6
modalverber. I alt 220 gymnasielever fra Københavnsområdet og Roskilde udfyldte på skrift
det manglende ord i sætninger som nedenstående

(4) Hun har __  gøre det længe. (at burde) 

Eleverne brugte sjældent supinum. Kunnet og villet er de mest frekvente verber i supinum,
men bruges alligevel kun af lidt over halvdelen af eleverne (hhv. 55 % og 52 %). For de øvri-
ge modalverber er formerne turde, burde, skulle og måtte mere end dobbelt så hyppige som
turdet, burdet, skullet og måttet.  

Resultaterne fra undersøgelsens to dele viser at danske gymnasieelever kun i meget
begrænset omfang bøjer modalverber i supinum. I foredraget diskuterer vi om variationen
mellem de seks modalverber kan afspejle de enkelte verbers frekvens og afspejle sproghistori-
ske og udtalemæssige forhold. Desuden sammenlignes resultaterne med modalverbers bøjning
i nutidigt avissprog og 1800-talsdansk.   
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Naja Bau Nielsen & Kasper Boye
Præpositioner som heterogen ordklasse
– en afasiologisk undersøgelse af sondringen mellem grammatiske og leksikalske
præpositioner i engelsk

Oplægget præsenterer en undersøgelse af, om engelske præpositioner omfatter både gramma-
tiske og leksikalske elementer og i den forstand udgør en heterogen ordklasse. Den teoretiske
baggrund er ProGram-teoriens sondring mellem grammatiske og leksikalske elementer (Boye
& Harder 2012). Det blev undersøgt, om denne sondring reflekteres i forskelle i præpositions-
produktionen hos individer med hhv. ikke-flydende og flydende afasi samt ikke-hjerneskadede
individer.

Undersøgelsens hypoteser var, at gruppen af individer med ikke-flydende afasi pro-
ducerer en mindre andel af præpositioner, der ifølge ProGram-teorien må klassificeres som
grammatiske, end ikke-hjerneskadede kontroltalere, og at gruppen af individer med flydende
afasi producerer en mindre andel af præpositioner, der må klassificeres som leksikalske, end
ikke-hjerneskadede kontroltalere.

Undersøgelsen er baseret på eliciteret tale indhentet fra i alt 30 individer – ti fra hver
gruppe – i AphasiaBank. Samtlige præpositionsforekomster blev klassificeret som enten
grammatiske eller leksikalske i overensstemmelse med ProGram-teoriens modifikationskrite-
rium, og andelene af de to præpositionstyper blev opgjort for alle deltagere og talergrupper.

Resultaterne bekræftede hypoteserne på gruppeniveau: Præpositioner udgør en gene-
rel udfordring for individer med afasi, men gruppen af individer med ikke-flydende afasi pro-
ducerede en signifikant mindre andel grammatiske præpositioner end kontrolgruppen, og
gruppen af individer med flydende afasi producerede en signifikant mindre andel leksikalske
præpositioner end kontrolgruppen. Resultaterne stemmer overens med resultater fra tidligere
undersøgelser af præpositioner i dansk, hollandsk, tysk og spansk. Samlet taler disse resultater
imod eksisterende syn på præpositioner som homogent grammatiske, homogent leksikalske
eller hybrider. 

På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at engelske præpositioner udgør
en heterogen ordklasse, og at ProGram-teoriens teoretiske distinktion mellem grammatiske og
leksikalske elementer afspejles i præpositionsproduktionsmønstret hos individer med hhv.
ikke-flydende og flydende afasi.
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Lennart Westergaard
Den dialogiske partikel så og de øvrige proksimale partikler

I mit oplæg vil jeg præsentere pågående arbejde fra min afhandling. Jeg har to mål med min
præsentation: 

1. at præsentere en semantisk analyse af den dialogiske partikel så, og 
2. at afvise (eller forfine) den polyfoniteoretiske analyse af de proksimale partikler og



foreslå et alternativ, som er inspireret af træk-laget (Move) i sætningsmodellen fra
Functional Discourse Grammar (Hengeveld & Mackenzie 2008: 50-60; Kroon 1995:
64-68) 

De proksimale dialogiske partikler består af partiklerne nu, da og så (Hansen & Heltoft 2011:
1062). Hvor nu og da er blevet analyseret i større eller mindre grad i en række artikler og
grammatikker (Hansen 1967: 285; Harder 1975: 107; Andersen 1982: 90; Laureys 1982: 99-
100; Durst-Andersen 1995: 638-641; Davidsen-Nielsen 1996: 290; Christensen 2007: 140;
143; Hansen & Heltoft 2011: 1055-1056; Westergaard 2021), kan det samme næppe siges,
hvad så angår. I Hansen & Heltoft (2011: 1036-37) nævnes, at så er det neutrale valg blandt
de proksimale dialogiske partikler. Dette kunne lede tankerne hen til teorien om markerethed
og så som det umarkerede led i paradigmet. Dette udfoldes dog ikke. I stedet argumenterer
forfatterne med afsæt i (1) for, at så fungerer som “en simpel udnævnelse af sætningen forud
til at være en forudsat betingelse af det retoriske spørgsmål” (p. 1037): 

(1) Kortet [et pendlerkort] er da dyrt nok i forvejen, skal man så straffes for at have
glemt et gyldigt kort hjemme?

Så vidt jeg kan se, analyseres så’s semantik ingen andre steder i grammatikken. Dette er over-
raskende, da det nemt kan vises, at så i (1) faktisk ikke er en dialogiske partikel. Omdanner
man så-sætningen til en deklarativ, kan så nemlig placeres i fundamentfeltet med præcis sam-
me semantik: 

(1’) Kortet er da dyrt nok i forvejen. Og så skal man straffes for at have glemt et gyldigt
kort hjemme.

Et eksempel på den dialogiske partikel så er det følgende: 

(2) Naser: Det er da tro at tale om, at alle mennesker er lige uanset hudfarve, for
eksempel.
Kathrine: Det synes jeg så ikke. Jeg synes, det er en holdning og en overbevisning,
som mine børn selvfølgelig også får med.

(neteksempel, avis)

At vi her faktisk har den dialogiske partikel så, kan man se ved, at så ikke kan placeres i fun-
damentfeltet og bevare samme betydning:

(2’) Kathrine: Så synes jeg det ikke.

I mit foredrag vil jeg argumentere for, at den dialogiske partikel så udtrykker, at ’ytringen
fremsættes på trods af den foregående ytring eller en identificerbar proposition’. Lige som nu
og da anfægter så en foregående ytring eller impliceret proposition, men hvor nu og da nege-
rer den foregående ytring, afviser så den foregående ytrings tilsyneladende relevans for den
fremsatte ytring.

Den anden del af min præsentation skal behandle de proksimale dialogiske partikler
som helhed og tager afsæt i følgende iagttagelser: 

1. Underordning er upåfaldende ved ledsætninger med egen illokution, som fx
parentetiske relativsætninger (3).



2. Underordning er upåfaldende ved ytringsprædikater som overordnede
prædikat (4).

3. I andre tilfælde er underordning enten ikke mulig eller ledsages af coercion-
effekter, hvor ledsætningen får påtvunget en læsning med selvstændig
illokution (5). 

4. Som bemærket i Westergard (2021) er den postulerede polyfone struktur
ikke ens i deklarativer (6) og interrogativer (6’).

5. Forbindelsen mellem de proksimale partikler i indikativer og imperativ (som
de beskrives i Durst-Andersen 1995: 638-641; Hansen & Heltoft 2011) er
svag. 

(3) Bo, som da altid glæder sig til brun sovs og kartofler, har jo slet ingen appetit i dag.
(4) Bo siger, at han da altid glæder sig til brun sovs og kartofler.
(5) Bo var sur, fordi der var da ikke noget brun sovs tilbage.
(6) Bo blev da sur. Afsender mener p

NOGEN mener non-p
(6’) Blev Bo da sur? Afsender mener non-p

NOGEN mener p

Disse forhold kan ikke forklares med den polyfoniteoretiske model. I stedet vil jeg foreslå en
analyse, der tager afsæt i træk-laget (Move) i sætningmodellen i Functional Discourse Gram-
mar (Hengeveld & Mackenzie 2008) og konversationsanalytiske analyser af uenighedssekven-
ser (fx Muntigl & Turnbull 1998; Pomerantz 1984): De proksimale partikler angiver, at ytrin-
gen skal tælle som et anfægtende træk. Polyfoni-konfigurationen kan så afledes pragmatisk.
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Ken Ramshøj Christensen & Anne Mette Nyvad
Frekvens, konstruktion, kompleksitet og acceptabilitet

At ord og sætningstypers frekvens spiller en eller anden rolle i sprogindlæring, er uomtviste-
ligt. Spørgsmålet er om frekvens også spiller en rolle i sprogforarbejdningen, og i så fald, hvor
meget. Fra funktionel side argumenteres der for at acceptabilitetsbedømmelser er subjektive
og afspejler den enkeltes tilfældige sproglige erfaring (Ellis 2002; Reali og Christiansen 2007;
Tomasello 2003). Fra anden side argumenteres der for at grammatiske principper interagerer
med og sommetider prioriteres højere end frekvenseffekter (e.g. Bornkessel, Schlesewsky, og
Friederici 2002; Yang 2015; White og Rawlins 2019). Vi præsenterer resultaterne fra en un-
dersøgelse med over 200 deltagere der blev bedt om at acceptabilitetsbedømme en række for-
skellige sætningskonstruktioner med forskellig konstruktionsfrekvens i KorpusDK, herunder
komplementsætninger, adverbialsætninger, relativsætninger og ugrammatiske kontrolsætnin-
ger. Vores forsøg viser en konsistent og signifikant korrelation mellem acceptabilitet og sæt-
ningskompleksitet, operationaliseret som et produkt af en række faktorer, herunder indlejring,
modifikation, fremflytning og afstand mellem forfelt og basisposition. Selvom der også er en
signifikant korrelation mellem konstruktionsfrekvens og acceptabilitet, kan den ikke forklare
hvorfor nær-nulfrekvens  optræder både med lav såvel som høj acceptabilitet. Ordfrekvenser
giver et noget mindre klart billede, men ser ud til at interagere med kompleksitet, dog ikke
altid i samme retning. Disse resultater er kompatible med en tilgang der tager udgangspunkt i
grammatiske principper og psykolingvistiske faktorer (Christensen og Nyvad 2014; Nyvad,
Christensen, og Vikner 2017).
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Jan Heegård Petersen
En kvantitativ-distributionel analyse af ekstraposition til venstre

I dette foredrag ser jeg på distributionen af sætningstyper der har udfyldt eller mulighed for
udfyldt ekstraposition til venstre (E-v). Eksempler på udfyldninger ses i (1)-(5), hvor Funda-
ment-feltet (F) er udfyldt med et pronomen eller et let adverbium (kursiveret) og E-v med et
tungere indholdsled (i fed):

(1) men når hun så ikke var der så ville han godt tale med mig
(2) og alle de andre praktikanter de snakkede om nu skulle de snart ud og have øl og

lave det ene og det andet
(3) tredje gang du siger nej så ryger du af ventelisten 
(4) men øh ellers så så mindes jeg ikke at vi har fået tørre tæsk
(5) men altså Lisbeth hun forstod sgu at snøre dem 

Mine data er udskrifter af syv sociolingvistiske interview fra LANCHART-korpusset (Greger-
sen m.fl. 2014), og jeg anlægger en kvantitativ tilgang i distributionsanalysen. For hvert inter-
view har jeg ytring for ytring først noteret om E-v er udfyld. Dernæst har jeg analyseret hvilke
typer led der er ekstraponeret, og herpå har jeg gennemset indtil videre fire interview på ny og
noteret hvornår sådanne typer af led optræder på F, dvs. hvornår der kunne være udfyldt E-v,
men ikke er det. Herved har jeg fået et kvantitativt belæg for hvor ofte et givent led optræder
på henholdsvis F og på E-v. Jeg finder ud fra dette at sætninger med E-v optræder i fire typer:

a. Sætningsformede adverbialer, der så godt som altid er i ekstraposition, jf.
(1)

b. Nominaler med subjektfunktion og andre adverbialer, hvor ’tyngden’ i form
af antal ord, synes at bestemme topologien: tunge adverbialer og nominale
subjekter foretrækkes i ekstraposition, lettere kan godt optræde på F, jf. (2)-
(3).

c. Etords-forbinderadverbialer som fx ellers, alligevel, tværtimod o.a. som i
forskellig grad optræder på E-v med så eller der på F, jf. (4), men hvor
tyngden jo ikke kan være afgørende.

d. Proprier, hvis forekomst på E-v tilsyneladende kræver en større udredning,
jf. (5).

Distributionsanalysen stemmer på visse punkter overens med tidligere studier, og på andre
punkter ikke. Brøcker m.fl. (2012) mener således at det bortset fra proprierne er tyngden der
afgør distributionen (kun delvist bekræftet; se også Jørgensen 2013 og 2014). Hansen & Hel-
tofts (2011) uddybende redegørelse betoner tematisering som et vigtigt kriterium for om der er
udfyldt E-v, og H. Jørgensen skriver i et Facebookopslag i den lødige sproggruppe Sprog &
Lingvistik at ekstrapositionens ”virkelige funktion […] er at gøre sætningens emne klart til-



gængeligt for modtageren før selve sætningens udsagn afleveres” (H. Jørgensen, 27/1-22, se
også Jørgensen 2014). Dette forklarer imidlertid ikke, som jeg ser det, fx hvorfor konnektor-
adverbialerne kan være på E-v med så på F, og hvorfor de er det i så varierende grad som de
er: ellers så er ekstremt hyppigt, dermed så er ikke. 

I foredraget vil jeg redegøre nærmere for de distributionelle forhold og komme ind på
nogle metodiske problemer. Jeg vil også fremlægge mere grundige kvantitative analyser der
inddrager andre leksikalske og syntaktiske forhold. Resultaterne vil blive diskuteret i henhold
til den her nævnte litteratur, og jeg vil lægge op til diskussion af om distributionsmønstret kan
siges at støtte eller ikke støtte det indholds- og diskursmæssige aspekt hos Hansen & Heltoft
(2011) og Jørgensen (2013, 2014).
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Anders Andersen
På sporet af polyseme og vage prædikater.
Zeugma som diagnostisk test

De følgende italienske eksempler viser kombinationen af ytringsprædikatet dire ’sige’ og hen-
holdsvis et indikativkomplement (1a) og et konjunktivkomplement (1b). I det første tilfælde
rapporteres en assertion, mens der rapporteres en direktiv i det andet tilfælde. 

(1) a. Ogni tanto dice che è [IND] malato 
‘Nu og da siger han, at han er syg’

b. Cecilia disse al padre che sedesse [KONJ]
‘Cecilia bad sin far sætte sig’

Hvordan skal vi forstå det komplement-tagende prædikats betydning i disse eksempler? Er det
polysemt eller betydningsmæssigt vagt? Nogle mener, at et ytringsprædikat som dire ’say’ er
vagt, og at betydningsforskellen må ligge i komplementtypen (fx Bolkestein 1976). Andre
som fx Cristofaro (2008) mener, at ytringsverbet er polysemt, og at komplementsætningstypen
er betydningsmæssigt tom men styret af et isomorfisk forhold mellem graden af eventintegra-
tion og komplementsætningens morfosyntaktiske kompleksitet. 



Med fokus på italienske indikativ- og konjunktivkomplementer vil jeg vise, hvordan
sideordningen af komplementtyper (zeugma test) kan kaste lys over problemstillingen. Hoved-
argumentet er, at prædikater med vag betydning tillader sideordning af kontrasterende kom-
plementtyper, illustreret her med ytringsprædikatet gridare ’råbe’ i (2a), mens polyseme præ-
dikater ikke tillader dette, illustreret her med sognare ’drømme’ (2b).

(2) a. Gridò che la guerra era [IND] dichiarata e che si avvertisse [KONJ] pure
l’arciduca Carlo
‘Han råbte, at der var erklæret krig, og at ærkehertugen Charles også skulle
advares’

b. *Mi piaceva e per questo sognavo che vivessimo [KONJ] assieme e che
vincevamo [IND] un milione di euro
‘Jeg kunne godt lide hende, og af den grund drømte jeg om at bo sammen
med hende og at vi vandt en million euro’

Ved begge typer af prædikater (vage og polyseme) spiller komplementsætningerne en vigtig
rolle i afgrænsningen af den komplekse strukturs betydning, hvorfor de må antages at have en
selvstændig betydning. Jeg vil derfor yderligere argumentere for, at komplementtypernes bi-
drag kan koges ned til følgende: indikativkomplementet betegner en proposition (en betyd-
ningsenhed, som omhandler sandhed), mens konjunktivkomplementet betegner et sagforhold
(en betydningsenhed, som omhandler forekomster). Ud fra denne antagelse mener jeg, at ud-
faldet af zeugmatesten antyder følgende: betydningen af vage prædikater tillader begge betyd-
ningsenheder på samme tid, mens betydningen af polyseme prædikaters bliver begrænset af
det første komplements betydning. Fx tilskynder konjunktivkomplementet i (2b) til en læsning
af sognavo, som er kompatibel med et sagforhold – i dette tilfælde et ønske – og som det
efterfølgende indikativkomplement ikke kan trumfe, hvorfor der opstår zeugma. 

Referencer 
Bolkestein, A. Machtelt. (1976). The relation between form and meaning of Latin subordinate

clauses governed by verba dicendi. Mnemosyne 29 (2): 155-175.
Cristofaro, Sonia. (2008). A constructionist approach to complementation: Evidence from

Ancient Greek. Linguistics 46 (3): 571-606.

—***— 

Michael Nguyen og Anna Sofie Hartling
Som som præposition?

I dette foredrag diskuterer vi hvilken ordklasse ordet som tilhører. Traditionelt klassificeres
som som en konjunktion – uanset om det indleder en (relativ)sætning eller ej (fx Diderichsen
1976 [1946]: 71, Hansen & Heltoft 2011: 1521-1522, 1533-1537, Mikkelsen 1975 [1911]:
141, 472; se også Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog). Enkelte andre har tilveje-
bragt ideen om at som også kan betragtes som en præposition, dog øjensynligt kun når det ind-
leder et (pro)nominalt led, fx i ham er du lige så dygtig som (Hansen 1967: 243; Petersen
2009; Schack 2013: slutnote 9).

I dette oplæg går vi skridtet videre og argumenterer for at som i en del ikke-relativi-
ske kontekster er en præposition, uanset om det indleder en sætning, et (pro)nominalt led eller
en helt tredje ledtype:



(1) Ole er lige så høj som [S Peter er].
[NP ham/et palmetræ].
[PP i 2019].
[AdvP sidst].

I tilknytning hertil diskuterer vi også hvordan præpositionsanalysen forholder sig til forbindel-
serne ligesom og som om.
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Bastian Solås
Hvordan danske numeraler udgør en ordklasse

Det danske numeralinventar er både rigt, systematisk og avanceret. Da en ordklasse i dansk
traditionelt konstitueres ud fra et samspil mellem medlemmernes morfologi, semantik og syn-
taks, undersøges netop numeralerne med afsæt heri, og det viser sig, at særligt medlemmernes
semantik binder ordklassen sammen. Med udgangspunkt i Hansen & Heltoft (2011) analyse-
res både sammensætningen af simple numeraler til morfologisk mere komplekse numeraler og
dannelsen af ordinalet fra kardinalet. Numeralernes semantik er tæt knyttet til matematikken,
og numeralerne indgår ikke umiddelbart i traditionelle semantiske relationer som antonymi og
hyponomi, som de findes i bl.a. Riemer (2010). For i hvert fald kardinalerne synes en størrel-
sessammenlignende relationen at være bedre passende. Det virker intuitivt, at numeralet op-
træder som tæller i nominalet, og sådan findes det også beskrevet i Hansen & Heltoft (2011),
men skellet mellem indholds- og udtrykssyntaks giver anledning til en kritik af denne beskri-
velse. På baggrund heraf følger en diskussion af konstitutionen af ordklassen af numeraler.
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Maja Mittag og Line Burholt Kristensen
Når de er singulært: En undersøgelse af korrelatspecificitet og LGBT+-kendskabs
indvirken på acceptabilitetsbedømmelser 

Analogt med engelsk they (Bjorkman 2017) er der i de senere år kommet en ny anvendelse af
de med singularisreference. Singulært de er et kønsneutralt alternativ til pronomenerne han
eller hun, der bl.a. kan bruges om mennesker med en nonbinær kønsidentitet. Singulært de er
det mest populære alternativ til han og hun – mere end dobbelt så mange personer foretrækker
at blive omtalt med de fremfor hen (Miltersen 2018). 

Den nye anvendelse af de kan give anledning til nye former for tvetydige sætninger,
hvor det er uklart om de refererer til en entals- eller flertalsreferent. Vi undersøger her om den
nye brug har negative konsekvenser for sætningsprocesseringsmål. Oplægget præsenterer re-
sultaterne fra et todelt læsetids- og acceptabilitetsstudie med sætninger, der indeholder singu-
lært de overfor tilsvarende sætninger med han eller hun, fx (1).

(1) Efter jeres familiemedlemi er blevet opereret, skal dei/hani/huni forholde sig i ro i et
døgn. 

I to eksperimenter (et online og et on-site med hhv. 52 og 37 deltagere i aldersgruppen 18-35
år) blev deltagerne bedt om at læse en række sætninger på tid og dernæst bedømme dem på en
kontinuert skala fra “Slet ikke acceptabel” til “Helt acceptabel”.

Foertsch og Gernsbacher (1997) har vist at korrelatets specificitet påvirker processe-
ringen af engelske sætninger med singulært they. Derfor undersøgte eksperimenterne også
hvordan korrelatets grad af specificitet påvirker en sætnings acceptabilitet. Hver stimulisæt-
ning indeholdt en af tre korrelattyper med varierende grad af specificitet, fx en patient, jeres
familiemedlem og din kusine (fra mindst til mest specifik), samt et af tre personlige pronome-
ner i singularis (han, hun eller de). 

Overordnet set blev sætningerne med singulært de anset som mindre acceptable end
tilsvarende med han eller hun. Som forventet var forskellen mellem acceptabilitetsbedømmel-
serne af han/hun og singulært de større, des mere specifikt korrelatet var. I begge eksperimen-
ter blev deltagernes læsetider også registreret, men her var, mod forventningen, ingen effekt af
pronomenvalg. 

Oplægget vil diskutere hvordan korrelatets grad af specificitet og deltagernes kend-
skab til LGBT+-miljøet påvirker acceptabilitetsbedømmelserne. Desuden diskuteres det om
singulært de styrer kongruens i flertal eller ental.
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Anne Mette Nyvad & Ken Ramshøj Christensen
Hvis, da og fordi ekstraktion fra adverbielle ledsætninger var mulig

I traditionel generativ litteratur bliver ekstraktion fra adverbielle ledsætninger som oftest anta-
get at være ugrammatisk på tværs af alle sprog (Huang 1982), og de kategoriseres derfor som
syntaktiske ’øer’ (Ross 1967). Det har dog vist sig gentagne gange at der findes modeksemp-
ler til denne generalisering i de fastlandsskandinaviske sprog (Müller 2019; Bondevik, Kush,
og Lohndal 2020).

Vi har undersøgt sådanne ekstraktioner på engelsk med sæt af sætninger svarende til
(1) nedenfor (Nyvad, Müller, og Christensen 2022). Vores resultater viser at generaliseringen
heller ikke holder for engelsk, men at acceptabiliteten afhænger af hvilken konjunktion der
indleder den adverbielle sætning:

(1) KONTEKST: I det sidste træningsprogram jeg udarbejdede for Emma, ville jeg gerne gøre
det så godt som umuligt for hende og inkluderede derfor endnu et sæt virkelig brutale
pull-ups.
a. Det er dét program som jeg ville blive overrasket, hvis hun faktisk gennemførte __.
b. Det er dét program som jeg blev overrasket, da hun faktisk gennemførte __.
c. Det er dét program som jeg blev overrasket, fordi hun faktisk gennemførte __.

Ekstraktion er signifikant bedre henover betingelsessætninger med if (’hvis’) end henover
tidsadverbielle ledsætninger med when (’da’), og ekstraktion henover when er signifikant bed-
re end henover årsagssætninger med because (’fordi’). Desuden er alle væsentligt bedre end
ugrammatiske kontrolsætninger. Acceptabilitetsbedømmelsen for sådanne ekstraktioner ser
således ud til at være et produkt af et sammenspil mellem syntaktisk kompleksitet og diskurs-
funktionelle faktorer.

I en opfølgende undersøgelse af dansk har vi anvendt de samme sætninger (oversat)
og det samme eksperimentelle design. Det viser sig at faldet i acceptabilitet i dansk fra hvis til
da til fordi er meget lig det engelske, men overraskende nok er niveauerne lavere, og der er
ikke forskel på da og fordi. Vi vil dog argumentere for at forklaringsmodellen grundlæggende
er den samme, dvs. et sammenspil mellem syntaktisk kompleksitet og diskursfunktionelle fak-
torer.
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Michael Nguyen
Hvad er det for en konstruktion du snakker om? En indledende undersøgelse af hvad for-
konstruktionen

I dette foredrag præsenterer jeg en indledende undersøgelse af udvalgte problemfelter i hvad
for-konstruktionen (fx Hvad er det for et hus du bor i?). Jeg vil især gennemgå en række syn-
taktiske egenskaber ved hvad for-konstruktionen og fremlægge endnu ikke gennemtænkte
ideer.

Et særligt interessant syntaktisk aspekt ved konstruktionen er at den både kan fore-
komme i en kontinuerlig udgave og i en diskontinuerlig udgave, fx:

6. [Hvad for nogle bøger] er det du har købt?
7. [Hvad] er det [ ___ for nogle bøger] du har købt?

    �                   5
    9444444448

Jeg vil diskutere hvornår diskontinuerlig konstruktion er mulig og umulig. Det ser ud til at
muligheden for diskontinuerlig konstruktion er korreleret med hvilken syntaktisk funktion
hvad for-konstruktionen har. Den diskontinuerlige konstruktion kan uden videre forekomme i
prædikativkonstruktioner, både med og uden kløvning, fx:

8. Hvad er det for et hus?
9. Hvad er det for et hus han bor i?

I andre syntaktiske funktioner forekommer den diskontinuerlige konstruktion sjældent eller
slet ikke:

10. ?Hvad leger der for nogen børn ude på gaden? (subjekt)

11. Hvad har du læst for nogen bøger? (direkte objekt)

12. ??Hvad har du givet for nogle studerende en god karakter? (indirekte objekt)

13. (?)Hvad har du boet i for en by? (styrelse, valensbundet PP)

14. ??Hvad vågnede han op i for en seng? (styrelse, ikke-valensbundet PP)

Bemærk at tilsvarende prædikativkonstruktioner med kløvning er helt uproblematiske, fx
Hvad er det for nogen børn der leger ude på gaden? og Hvad var det for en seng han vågnede
op i?.

Et andet interessant syntaktisk spørgsmål, er hvilken ordklasse elementet for i hvad
for-konstruktionen tilhører. Umiddelbart er det naturligt at betragte for som en præposition
der selekterer den efterfølgende NP som sin styrelse (se Becker-Christensen 2010: 207). I den
udenlandske litteratur har man dog bemærket at det der svarer til det danske for, ikke tilskri-
ver nogen kasus til den efterfølgende NP (se fx Bennis 1995: 30–31). Da det tyske für tilskri-
ver akkusativ (se (10)), ville man forvente at für ligeledes tilskriver akkusativ i hvad for-kon-
struktionen. Dette er dog ikke tilfældet (se (11)).

15. Ich habe das Lied für dich geschrieben.
Jeg har def.akk sang for dig.AKK skrevet
‘Jeg har skrevet sangen til dig.’

16. Mit was für einem Hund hast du gespielt?
Med hvad for INDEF.DAT hund har du leget



‘Hvad for en hund har du leget med?’
(Leu2008:11)

Præpositioner tilskriver sædvanligvis en kasus. Hvis für er en præposition, hvorfor tilskriver
det så ikke kasus i hvad for-konstruktionen? Hvis für ikke er en præposition, hvilken ordklas-
se tilhører det så? 

Hvad for-konstruktionen rejser mange spørgsmål, flere end dem jeg her har nævnt. I
mit foredrag vil jeg så vidt muligt at pege på hvor man kan finde svar på disse spørgsmål.
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Sten Vikner
Hvor kommer subjektet fra? Syntaktiske fordele ved en VP-intern oprindelse

Mange analyser går ud fra at et subjekt "fødes"/basisgenereres i Diderichsens (1946) lille n
(dvs. specifikator-positionen i IP), hvorefter det så enten forbliver i denne position eller flytter
til fundamentfeltet (dvs. specifikator-positionen i CP).

I dette foredrag vil jeg diskutere nogle potentielle fordele ved i stedet at antage at et
subjekt "fødes"/basisgenereres i en position længere til højre (dvs. til højre for Diderichsens
lille a, altså i specifikator-positionen i VP) og så derfra flytter til Diderichsens (1946) lille n
(specifikator-positionen i IP) og eventuelt videre til fundamentfeltet (specifikator-positionen i
CP).

Jeg vil først diskutere nogle konceptuelle fordele ved analysen, og derefter gå videre
til fordele baseret på syntaktiske forhold. Jeg vil nemlig vise at denne analyse gør det muligt
fx at redegøre for

(a) positionen af kvantificerende udtryk (Alle gæsterne var vist blevet ret sultne og
Gæsterne var vist alle blevet ret sultne)

(b) muligheden af visse koordinationer (Bogen er blevet rost og har længe ligget på
boghandlernes bestsellerliste) og umuligheden af andre (Den her bog har Ib læst
men Bo kun hørt om vs. *Den her bog har Ib læst men Bo kun hørt om Kongens
Fald). 
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Alexandra Kratschmer og Henrik Jørgensen
Wir sehen *sich uns* in Wien! Syntax, fonologi og sociolingvistiske aspekter af den
Wiener-tyske mesolekt

Ligesom i den tysktalende Schweiz hersker der også en diglossisk (eller snarer polyglossisk)
situation i det Wiener-tyske sprogområde. Den oprindelige sydtyske dialekt er stadig stærk,
mens den regionale variant af standardsproget er præsent i de lokale medier og (i princippet) i
skolesystemet; derudover importeres betydelige mængder af tysk film og fjernsyn fra Tysk-
land (i originalt eller synkroniseret format).

I modsætning til Schweiz har den dialektale variant dog ikke opnået en revendikativ
anerkendelse og er ikke officielt accepteret i medierne og i skolen. Wienerdialekten bærer et
stigma af manglende uddannelse og kultur. Dialekttalende, der gerne vil undslippe dette stig-
ma, har derfor altid søgt at tilegne sig og at producere (i de relevante kontekster) en mere
standardpræget sprogvariant. Den resulterede mesolekt, i Østrig ofte kaldt ”Fußballerdeutsch”
eller ”Gewerkschaftsdeutsch”, har nogle fonologiske og syntaktiske særheder, der hverken
findes i den oprindelige dialekt eller i standardvarieteten. Man kan fx nævne det såkaldte
”Meidlinger l” - en muligvis ensidig lateral udtale af den palatale lateral - i kontekster, hvor
den oprindelige dialekt har fuldstændig vokaliseret lateralen; eller fordoblingen af funktions-
ord (som ”sich uns” i titlen på denne præsentation), hvor den første del er en standardiseret
version af den dialektale markør (”se” = ”sich”) og standardmarkøren (”uns”).

I dette bidrag vil vi beskrive de sociolingvistiske kontekster, som mesolekten typisk
optræder i. Det drejer sig om: formelle situationer, men også emner (code-switching markerer
emneskifte til et mere højtideligt emne), citatmarkør for andres (standardsproglige) tale, adres-
sering af børn, udlændinge og husdyr (!). Det lader også til, at kvindernes mesolekt når tættere
på standarden end mændenes (dvs. at der findes flere lag i selve mesolekten; også afhængigt
af den talendes uddannelsesniveau og sprogbevidsthed). Gennem eksempler fra populærkultu-
ren fra midt-1900-tallet til i dag vil vi derudover vise, at dette polyglossiske system er robust
både med henblik på formerne og funktionerne igennem tid.


