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Ordbogen og ordforbindelsers semantik 
– Forbindelser med ligge, lægge i Den Danske Ord-
bog og Jysk Ordbog 
 
In this paper more or less fixed multi-word units with the position verb ligge ‘to 
lie’ and the placement verb lægge ‘to lay’ are discussed as presented in the Danish 
general defining dictionary, Den Danske Ordbog. Firstly, the paper discusses the 
dictionary’s valency descriptions of the verbs (and semantic information connected 
to it). Secondly, it debates the dictionary’s treatment of phrasal verbs (which are 
placed as subentries) with both compositional and non-compositional meaning, i.e. 
collocations and idioms. Some suggestions are put forward on how to make a shar-
per terminological distinction between these as to the types of meaning of phrasal 
verbs. Finally, similar observations are related to the yet unfinished entries in the 
Dictionary of Jutlandic Dialects, Jysk Ordbog. 
 

1. Indledning 
 
Verberne ligge (intransitivt, oldnordisk liggja) og lægge (transitivt, 
oldnordisk leggja) er frekvente i det danske sprog (jf. Ruus 1995:79-
91). De er – til stor irritation hos sprogrøgterne – kendt for i (uformel) 
dansk sprogbrug at blive blandet sammen: 
 

(1) De [dvs. kagerne] har lagt der i hundrede år (egen optegnelse 2008) 
(2) NN ligger vægt på vores indstilling til den rette partner (KorpusDK, blad 

1990) 
 
Sammenblandingen er specielt kendt i jysk, hvor verberne øjensynlig 
danner et homonympar, dvs. ét udtryk med begge betydninger.1 For-
holdene for rigsdansk (og tildels dialekt) er udførligt beskrevet i Brink 
og Lund (1975:681f.), men der kræves en ajourføring af situationen til 
i dag, både for dansk standardsprog og dialekt (i første omgang jysk). 
Det er forfatterens hensigt i et igangværende projekt at søge en sådan 
ajourføring gennemført, hvilket motiverer denne artikel. 

Semantisk kategoriseres ligge som positionsverbum og lægge som 
placeringsverbum. Ligge refererer til en statisk, durativ og atelisk til-
stand (dvs. et VÆRE-verbum). Det kausative lægge refererer derimod 
til en dynamisk, punktuel og telisk begivenhed (dvs. et GØRE-verbum) 
                                                
1 Sammenblandingen kendes også fra andre sprog, fx nederlandsk og tysk. 



(jf. Saeed 2003:117 ff., Lemmens 2006:261 ff., Widell 1996:136 ff.). 
Verbernes kernesemantik formuleres i Den Danske Ordbog (herefter 
DDO) under første betydningsangivelse, nemlig i form af en genus 
proximum-definition: 
 

ligge vb. 
.. 

1 befinde sig i en stilling hvor kroppen er vandret el. udstrakt og hviler på et 
underlag · om menneske, dyr el. krop; .. 
 
lægge vb. 
.. 

1 anbringe noget el. nogen (på den største flade) på jorden, på et underlag el. en 
anden flade eller i en beholder; .. 

 
Fokus i nærværende artikel er rettet mod de mere eller mindre faste 
forbindelser verberne ligge og lægge optræder i, og den måde disse 
beskrives på i DDO. Det drejer sig på den ene side om iagttagelser af 
verbernes syntaktiske valens (og de dertil knyttede semantiske oplys-
ninger) og på den anden side af partikelverber med enten bogstavelig 
eller overført betydning, dvs. kollokationer og idiomer. Der diskuteres 
med verbernes kernesemantik in mente fordele og ulemper ved DDO’s 
1) konstruktionsoplysninger og 2) behandling og placering af de mere 
faste forbindelser verberne indgår i. Endelig inddrages lignende iagt-
tagelser af verbale forbindelser i de endnu uredigerede artikler i Jysk 
Ordbog (herefter JO). 
 
2. Valensoplysninger om ligge, lægge i Den Danske Ordbog 
 
En detaljeret beskrivelse af verbernes syntagmatiske potentiale kan op-
nås ved hjælp af de oplysninger om valens DDO er forsynet med, eller 
konstruktionsoplysninger som de kaldes her (jf. DDO 2003:38, Sven-
sén 2004:188). Oplysningerne beskriver verbers syntaktiske kombina-
tionsmuligheder, men de giver i stor udstrækning også information om 
de semantiske konsekvenser. I DDO optræder de både ved et opslags-
ords (ofte et verbums) hovedbetydning(er), ved dets underbetydning-
(er) og ved dets eventuelle “faste udtryk”; specifikke valensmønstre 
kan nemlig kobles til forskellige betydninger (jf. Svensén 2004:206). 
Verbernes typiske konstruktioner angives på grundlag af det korpus-
materiale ordbogens lemmaselektion, kildereferencer, citater mv. er 
baseret på (jf. Lorentzen og Trap-Jensen 2006:3). Der angives både 
obligatoriske og fakultative led samt fri og bundne adverbialer (jf. 
Herslund og Sørensen 1993:1 ff.). Valensoplysningerne er skrevet med 



syntaktiske koder i et forholdsvis letforståeligt sprog med tilhørende 
nøgle i omteksten. Der er visse overensstemmelser med det Svensén 
kalder for en ‘død’ sprogprøve: Der bruges proformerne NGT og 
NGN, dog er verbalformen i DDO præsens (jf. Svensén 2004:193). Va-
lensoplysningerne er et stort plus for ordbogsbrugeren, især i forbind-
else med tekstproduktion (jf. Pedersen 2004:177, Svensén 2004:189); 
dette står i skarp kontrast til den traditionelle simple markering (som fx 
i ODS) af om verberne anvendes intransitivt eller transitivt. 
 
2.1 Valensoplysninger for ligge 
 
I DDO’s valensoplysninger for hovedbetydningerne af og faste udtryk 
med verbet ligge markeres subjektet som ANIMAT eller INANIMAT 
(NGN eller NGT), begge dele (NGN/NGT), formelt subjekt der, fore-
løbigt subjekt det, eller (sjældent) en bestemt semantisk kategori, hvis 
subjektet indholdsmæssigt har kunnet begrænses til en sådan (jf. 
DDO’s nøgle). Fx: 

 
NGN ligger ADVL, NGN ligger +STED/+MÅDE, .. 
NGT ligger +ADVL/+ADJ, NGT ligger (+MÅDE) (+STED), .. 
NGN/NGT ligger og +VB (..), NGT/NGN ligger +ADVL, .. 
der ligger NGN, der ligger NGT (+STED), .. 
det/NGT ligger +MÅDE (at+SÆTN) 
FUGL ligger på æg, SKIB/NGN ligger +ADVL/+ADJ, .. 

 
DDO’s valensoplysninger om verbets subjekt giver ikke brugeren til-
strækkelig information om at verbet ligge semantisk set betragtes som 
agentløs; subjekter for verber der udtrykker en bestemt position, har 
ikke den semantiske rollefunktion som AGENT, dvs. de er ikke ekspli-
cit handlende. I DDO fremgår dette tydeligt af citater som Hun lå bare 
i sin seng, Midt i det hele lå torvet. 

Omvendt giver valensbeskrivelsen, i modsætning til den traditio-
nelle grammatiks syntaksbeskrivelse af intransitive verber, også oplys-
ninger om de bundne (og fri) adverbialer verbet hyppigt optræder sam-
men med. Dette åbner op for en mere detaljeret syntaktisk (og seman-
tisk) beskrivelse der i højere grad afspejler verbernes faktiske brug. 
Således er adverbialet betydningsmæssigt uundværligt for verbet ligge 
(jf. Jørgensen 2008:38). I DDO tilføjes valensoplysningen ved verbets 
hovedbetydninger derfor hyppigst “+ADVL”; til tider har adverbialled-
det nærmere kunnet specificeres og angives da ved semantiske kate-
gorier som fx STED eller MÅDE, andre gange er valensleddet sat i pa-
rentes idet “leddet kan være til stede eller mangle” (DDO’s nøgle). Det 



fremgår af eksemplerne at adverbialleddet nok er obligatorisk, men 
ikke altid er til stede i korpusmaterialet. Eksempler på bundne adver-
bialled er: 

 
(3)   Uden for hvert hus lå familiernes slædehunde .. 
(4)   Hans Peters lyse hår lå i bølger og krøllede bag ørerne .. 
(5)   Aktien lå omkring kurs 104 eller 5 kr. under niveauet .. 
(6)   min klaverundervisning [..] havde ligget stille siden min barndom 

 
Også i DDO’s afsnit med faste udtryk angives valensoplysninger. Her 
er det partikelverber der er i fokus, og efter markeringen med subjekt + 
efterfølgende verbalform i præsens nævnes partikel (præposition eller 
adverbium) + eventuel styrelse (markeret med NGN eller NGT) samt 
eventuelt (semantisk nærmere bestemt) adverbial, at-sætning eller hv-
sætning. Her illustreret ved en række citater: 
 

(7)   hele livet lå foran ham 
(8)   en mand er ikke fri, hvis han ligger under for laster og fejl 
(9)   Vi er alle ramt af den spanske syge og ligger svage hen .. 
(10) .. og det har betydning, når man skal ligge fast længe 
(11) Hvordan de lavere skatter skal finansieres, ligger ikke fast 

 
Lignende mønstre ses også i hovedbetydninger som fx “FUGL ligger 
på æg” (betydning 1, punkt 3), “NGT ligger i/over/.. NGT/NGN” 
(betydning 3, punkt 4): 
 

(12) .. når hun [småfuglehun] ligger på æg 
(13) ved aftenkaffen lå igen det gådefulde forklarede skær over ham, .. 

 
2.2 Valensoplysninger for lægge 
 
Valensoplysninger ved hovedbetydningerne for verbet lægge beskriver 
subjektet som ANIMAT. Derimod er det for verbet som refleksiv eller 
i fast forbindelse med en partikel overvejende ANIMAT, men også IN-
ANIMAT, både ANIMAT og INANIMAT, eller eventuelt med seman-
tisk specificeret led, fx: 
 

NGN lægger NGT 
NGN lægger NGT +ADVL 
NGN lægger NGT (+STED) 
NGN lægger NGT +TIDSPUNKT/+STED 
NGT lægger sig 
NGN/NGT lægger NGT/NGN bag sig 
SKIB/NGN lægger an +STED 



 
Placeringsverbet lægge er et agentivt verbum, og i den rolle passer en 
ANIMAT-handlende formentlig bedst; men heller ikke her giver 
valensoplysningerne et entydigt svar. Da det transitive lægge har ét 
obligatorisk led mere end dets intransitive modstykke ligge, er valens-
oplysningerne for verbets hovedbetydninger og faste udtryk noget mere 
komplicerede og differentierede. Objektet er hyppigst INANIMAT, 
men også ANIMAT eller begge dele, i nogle tilfælde er det semantisk 
specificeret. Verbets mulighed for refleksive forbindelser angives også, 
og desuden oplyses om (især ved de faste udtryk) partikel og eventuel 
styrelse. Også verbet lægge ledsages ofte af adverbialer der betyd-
ningsmæssigt er uundværlige, hvilket også er belyst i DDO’s valens-
beskrivelse. Nedenstående citater illustrerer valensmønstrene: 
 

(14)  grib en skovl og brug en weekend på at lægge løg .. 
(15)  .. Maradona blev lagt ned et dusin gange 
(16)  Bjørn lagde armen om Helga 
(17)  Vinden havde lagt sig .. 
(18)  nu er jeg så begyndt at lægge det [mit sjællandske] af 
(19)  så skal jeg nå at lægge min nederdel op .. 
(20)  Når fedtstoffet er gyldent, lægges bøfferne på panden .. 
(21)  Teaterchef og instruktør NN har lagt forestillingen om formiddagen .. 

 
Valensoplysninger i DDO afspejler redaktionens arbejdskrævende og 
detaljerede præsentation af verbers syntaktiske egenskaber (og de dertil 
knyttede semantiske specifikationer). Som tidligere fremhævet bringes 
valensoplysninger hovedsagelig af hensyn til sprogproduktion, men 
man kan også fremhæve den rent lingvistiske interesse de tilgodeser. 
Da verbet både syntaktisk, semantisk og leksikalsk indtager en central 
stilling i sætningen, er verbalvalens teoretisk og nu også i DDO prak-
tisk velbeskrevet (jf. Svensén 2004:188). Grammatisk analyse og be-
arbejdning af korpus må dog til tider have stillet sine krav til oplys-
ningernes kodede udformning. Dette ses en gang imellem når der stræ-
bes efter altomfattende valensoplysninger mens antallet af citater ikke 
følger med. Ud fra redaktørens synspunkt er dette (fra)valg forståeligt, 
men valensoplysningernes kodede form får her et noget abstrakt præg 
der om ikke andet forvirrer brugeren: 
 

(22) NGN ligger ADVL, der ligger NGN (+STED), NGN ligger ned: 
  Hun lå bare i sin seng og stirrede ud i luften 
  Uden for hvert hus lå familiernes slædehunde .. 

(23) NGN lægger NGT/sig/NGN (+STED): 
  Når fedtstoffet er gyldent, lægges bøfferne på panden .. 



  Han blev lagt på en briks og bedøvet 
 
Valensteoriens store fordel er at også de tidligere noget oversete adver-
bialer bliver inddraget; dette kommer tydeligt frem i DDO’s konstruk-
tionsoplysninger. Klarest fremgår det ved præsentationen af positions-
verbet ligge; det ifølge traditionel grammatik ‘blot’ intransitive verbum 
bliver syntaktisk og semantisk bedre specificeret netop ved at dets 
bundne adverbialer bliver fremhævet (se eksemplerne ovenfor). Det 
VÆRE-aspekt verbet udtrykker, foregår som regel et STED, på en be-
stemt MÅDE, på et bestemt TIDSPUNKT, er af en bestemt VARIG-
HED mv., altså det adverbialet udtrykker og som er semantisk uund-
værligt. Faktisk sprogbrug med verbet ligge, som korpusmaterialet 
giver mange gode eksempler på, bliver hermed tilgodeset. 
 
3. Ligge og lægge som partikelverber 
 
Verberne ligge og lægge optræder også som kerne i partikelverber, fx 
ligge hen, ligge under for, lægge hen, lægge bag sig. Disse etablerede 
(Brink 2005) eller præfabrikerede (Farø 2006) sproglige udtryk kan i 
nogle tilfælde både have en bogstavelig og en overført betydning, fx: 
 

 (24) Maradona blev lagt ned et dusin gange 
 (25) hun .. lægger topmænd ned, rent professionelt  (ofø) 

 
Betydningen i (24) kan udledes af summen af de enkelte leds betyd-
ning, dvs. den er kompositionel, mens betydningen i (25) ikke er forud-
sigelig ud fra summen af de enkelte leds betydning, den er ikke-kom-
positionel, metaforisk. Verbalforbindelsen i (24) betegnes som kolloka-
tion (eller grammatisk kollokation, jf. Svensén 2004:213), mens den i 
(25) betegnes som verbalt idiom (jf. NS 2004:48; jf. desuden Braasch 
2005:99 ff., Brink 2005:42 ff., Farø 2004:207 ff. og 2006:197f., Sven-
sén 2004:242f.). 

Denne skelnen mellem kollokation og idiom er hverken lingvistisk, 
fraseologisk eller leksikografisk tilfredsstillende og her desuden noget 
forenklet (jf. Farø 2004:207), men det kan være svært at drage en skarp 
grænse mellem de to betydningstyper. Problemet ligger hovedsageligt i 
at idiomer kan opfattes forskelligt af den enkelte sprogbruger fordi de 
er metaforiske omdannelser af oprindeligt bogstavelige betydninger (jf. 
Svensén 2004:242). Muligvis er det mere adækvat som Braasch (2005) 
foreslår, at se overgangen mellem frie og faste ordforbindelser som et 
kontinuum (jf. Braasch 2005:100), men dette giver ikke en terminolo-



gisk afklaring.2 
 
For ordbogsstrukturen har de ovenfor beskrevne semantiske og leksi-
kalske forhold forskellige konsekvenser. Kollokationer kan uproblema-
tisk inkorporeres i selve basisordets betydningsafsnit da tilhørsforhold-
et til det i høj grad er utvetydigt. Idiomer kan derimod enten inkorpore-
res i den artikel det centrale ord tilhører (lingvistisk orienteret), eller de 
kan optræde som et selvstændigt lemma (i denne artikel kaldt sub-
lemma, jf. Svensén 2004:246). Fordelen ved sidstnævnte strukturelle 
(leksikografiske) praksis er at der tages højde for idiomets status som 
selvstændig leksikalsk enhed, men også dets ofte uklare tilknytnings-
forhold til basisordets betydninger spiller en rolle. Ulempen er at de 
eksempler der skal belyse ordforbindelsens overførte betydning, skal 
vælges med omhu og klart udskille sig fra samme ordforbindelses bog-
stavelige betydning, hvilket er “något som i praktiken knappast är 
genomförbart” (Svensén 2004:247). 

I DDO optræder partikelverber blandt de “faste udtryk”, dvs. “al-
mindeligt brugte kombinationer af ord der ikke blot kan nævnes blandt 
sprogbrugseksemplerne” (DDO 2003:45); de optræder som sublem-
maer i forlængelse af selve opslagsordets hoved- og underbetydninger. 
Når partikelverbets betydning er overført, markeres dette ofø (dvs. 
overført), hvorimod ingen særmarkering bruges når betydningen er 
kompositionel. Heller ikke i DDO finder man en klar sondring mellem 
idiom og kollokation. Idiomer beskrives som kombinationer af ord hvis 
betydning ikke er kompositionel men overført. Derimod anvendes sel-
ve begrebet kollokation ikke, men må fremgå af betegnelserne “sprog-
brugseksempel” eller “hyppig samforekomst” (jf. DDO 2003:42, 45 & 
57). Mindre gennemskueligt er begrebet “partikelverbum” som også 
berører kollokationer: Det anvendes både som grammatisk og seman-
tisk betegnelse. I sidstnævnte tilfælde regnes det blandt “forskellige ty-
per faste udtryk uden overført betydning”, dvs. modsat idiomer (jf. 
ovenfor). Det bliver derimod temmelig forvirrende når det tilføjes at 
det “har en betydning der ikke altid kan forudsiges alene på grundlag af 
enkeltordene” (begge steder: DDO 2003:45), dvs. ikke-kompositionel 
og det samme som et idiom? Altså: Vi har at gøre med komplekse stør-
relser der er anbragt som sublemmaer blandt faste, etablerede udtryk. 

Nedenfor illustreres ved hjælp af et antal ordforbindelser med 
ligge, lægge denne problematiske og til dels subjektive afgrænsning 
                                                
2 Endelig er trykforhold ikke uden betydning, fx når leksikalsk ensartede ud-
tryk kan adskilles semantisk på grund af ordforbindelsernes forskellige trykforde-
ling, jf. Brink 2005:48, Togeby 2003:45. 



mellem idiom og kollokation samt DDO’s behandling af dem. Dernæst 
diskuteres deres placering som separate sublemmaer i forlængelse af 
hovedartiklen idet hvert fast udtryk har sin egen betydningsangivelse, 
egne sprogbrugseksempler, konstruktionsoplysninger mv.3 
 
3.1 Ordforbindelser med ligge 
 
Partikelverberne ligge 'for, ligge hos, ligge i med, ligge med og ligge 
over er relativt uproblematiske; deres betydning er efter min mening 
både kompositionel og temmelig gennemsigtig. Tryktabsforbindelsen 
ligge 'for er gennemsigtig når man forestiller sig opgaver der rent fy-
sisk ligger og venter på at blive løst. Også tryktabsforbindelsen ligge 'i 
med og forbindelserne med trykstærkt verbum og tryksvag præposi-
tion, 'ligge hos og 'ligge med, der alle betegner ‘have et seksuelt for-
hold til’, er gennemsigtige, verbets reference til ‘(liggende) position’ in 
mente. I forbindelsen ligge 'over er det trykstærke adverbium over se-
mantisk bestemmende og muligvis ikke helt gennemsigtigt da det refe-
rerer til afslutningen af et bestemt tidsrum (jf. over3 adv., betydning 8). 
Det er med til at afgrænse verbets grundlæggende varighed (telicitet) 
idet det her refererer til det at foretage en (uforudset) ekstra overnat-
ning. 

Partikelverbernes betydning i (26) og (27) er ikke-kompositionel; i 
begge tilfælde er de markeret som overført. Deres oprindelige bogsta-
velige betydning er imidlertid ikke skjult, og det kan diskuteres hvor 
(u)igennemsigtige de er. Heller ikke betydningen af tryktabsforbindel-
serne i (28)–(30) er kompositionel og relativt (u)igennemsigtig, og og-
så deres bogstavelige betydning er oplagt. Derfor kan det undre at de 
ikke markeres som overført i DDO selv om dette fremgår af de anvend-
te citater: 
 

(26)  Altid var han fuld af aktivitet, hele livet lå foran ham 
(27)  Socialpolitiken skal ikke jokke på dem, der i forvejen ligger ned 
(28)  .., men det er også godt to års arbejde, der ligger bag 
(29)  [baggrundsmateriale], som amterne ligger inde med 
(30)  en mand er ikke fri, hvis han ligger under for laster og fejl 
(31)  gader og stræder ligger øde hen, .. 
(32)  Haven ligger hen stor og forsømt. 
(33)  Vi er alle ramt af den spanske syge og ligger svage hen .. 

 
                                                
3 Tak for spændende diskussion af mit oplæg med ordbogsartiklens 1. forfat-
ter, Jan Heegård Petersen (og DDO’s øvrige tilstedeværende redaktører på sympo-
siet). 



I (26) og (28) refererer præpositionerne til en bestemt position i TID; i 
begge tilfælde handler det om en abstrakt entitet der positioneres i for-
hold til. Både (27) og (30) er gennemskuelige, men deres faktiske be-
tydning, som oplyst i DDO, er overført: Der er ikke tale om at nogle 
rent faktisk ligger ned, eller at mænd rent bogstaveligt ligger under for 
(de abstrakte størrelser) laster og fejl. Men det er altså kun (27) der 
markeres ofø. Eksemplerne (31) og (32) er semantisk fuldstændig iden-
tiske, men det er kun (32) der markeres ofø. Til sammenligning har jeg 
tilføjet eksempel (33) hvor partikelverbet optræder som kollokation, 
dvs. med bogstavelig betydning. 
 
3.2 Ordforbindelser med lægge 
 
Der er godt dobbelt så mange “faste udtryk” under lægge som ligge, 
inkl. 11 med refleksiven lægge sig. Også her kan der skelnes mellem 
(relativt) klare eksempler på kollokationer og idiomer, men igen er der 
en række tvivlstilfælde. Pladsen tillader ikke at nævne alle hvorfor der 
kun bringes et udvalg. Nogle af de (relativt) kompositionelle og 
gennemsigtige ordforbindelser fremgår af disse citater: 
 

(34)  Lægen åbnede en journal, som var lagt frem på hans bord 
(35)  Maradona blev lagt ned et dusin gange 
(36)  Frøet kan sås på et stykke køkkenrulle, lagt sammen i fire lag 

 
Også forbindelserne lægge an ‘sejle (et skib) til en mole’, lægge bi 
‘dreje et sejlskib op mod vinden’, lægge fra ‘begynde at sejle væk fra 
land’ og lignende kan betegnes som kompositionelle og gennemsigtige, 
forudsat ordbogsbrugernes baggrundsviden inkluderer kendskab til 
skibsfart. DDO’s domænemarkering søf. eller andre bestemmelser med 
reference til skibsfart hjælper brugeren hermed. Dermed viser de over-
ensstemmelse med forbindelser som lægge ind, op, ud mv. der kræver 
kendskab til det muligvis mere almensproglige domæne ‘at sy’. 

Eksempler på idiomer (i DDO markeret ofø) viser tydeligt at der 
ikke er tale om fx at nogen rent bogstaveligt lægges ned, at noget (ab-
strakt) lægges sammen eller ører rent bogstaveligt lægges til: 
 

(37)  [vi må] lægge vores politik frem og gå i forhandlinger 
(38)  hun .. lægger topmænd ned, rent professionelt 
(39)  Men alt lagt sammen må det indrømmes, at .. 
(40)  jeg må tit lægge øre til forfærdelige sorger og vanskeligheder .. 

 
Det er derfor vanskeligt at forstå hvorfor fx eksemplerne (41), (44) og 



(46) ikke også markeres som ofø selv om de heller ikke har en 1:1-
overensstemmelse mellem summen af de enkelte leds betydning og 
helhedens betydning. I disse forbindelser drejer det sig enten om mere 
abstrakte størrelser der ‘lægges’, eller verbet refererer ikke til en fysisk 
udført placering af noget, men til noget der psykisk ‘placeres’: 
 

(41) hold kæft, hvor blev jeg drillet med mit sjællandske, nu er jeg begyndt at 
lægge det af 
(42)  Så snart han kom til Jylland, lagde han sine smukke klæder væk .. 
(43)  vi skal bare have nye installationer og nyt parketgulv lagt ind 
(44)  nu har man lagt telefonabonnenterne ind i en database .. 
(45)  så tog han ud og lagde haver an .. 
(46)  Selv om ideen er stort lagt an mener han absolut, at .. 

 
Eksempel (41) må klart have en overført betydning, ‘ophøre med at ta-
le .. på en bestemt måde’; det sjællandske lægger man jo ikke rent bog-
staveligt af. Over for det står eksempel (42) med betydningen ‘anbrin-
ge noget som man ikke ønsker at bruge (for tiden), et særligt sted’ (jf. 
lægge betydning 1, punkt 3). Her er det en fysisk genstand der placeres 
et andet sted, og dermed er betydningen meget mere gennemsigtig end 
den abstrakte størrelse mit sjællandske i (41). Endnu et eksempel på 
konkret og abstrakt er (43) og (44). I (43) med betydningen ‘udstyre 
med noget el. installere noget, fx vand el. varme i et hus’ er forholdet 
mellem de enkelte komponenter gennemsigtigt, mens det er knap så 
gennemsigtigt i (44) med betydningen ‘indlæse i el. overføre data til en 
computer’ hvor der er tale om et mere abstrakt plan, de uhåndgribelige 
data. Forskellen mellem at placere noget fysisk eller psykisk fremgår af 
(45), ‘tilrettelægge noget på en bestemt måde’ og (46), ‘planlægge og 
konstruere noget fra grunden af’. Referencen i (45) til en fysisk place-
ring er umiddelbart indlysende, mens den er mindre indlysende i (46) 
hvor der er tale om en placering i psykisk forstand. 

Også refleksive forbindelser med kernen lægge sig kan enten have 
bogstavelig eller overført betydning. Et par eksempler belyser dette: 
 

(47)  Herbert lagde piben fra sig .. 
(48)  Jeg er god til at lægge tingene fra mig 
(49)  (sprogbrugseksempel:) lægge ansvaret fra sig 
(50)  .., hvis teatret generelt lagde sig for at trylle som her 
(51)  .. en anden ung palæstinenser, der prøvede at lægge sig imellem .. 
(52)  .., og snart havde de lagt byens larm og de prangende lysreklamer bag  

   sig 
   (‘bevæge sig væk fra noget’) 

(53)  .., hvor I har fået lagt værnepligtstiden bag jer? (‘· komme på tidsmæssig 
   afstand af en periode af ens liv ..’) 



(54)  .. og lægge dagligdagen bag sig nogle timer (‘· forsøge at lade være med 
at tænke på noget ..’) 

 
Forbindelsen lægge fra sig præsenteres i DDO helt uproblematisk: i 
(47) forbindelsens kompositionelle betydning, og i (48) og (49), hvor 
der er tale om nogle abstrakte størrelser, ses de to overførte betydnin-
ger (begge markeret ofø). Også i (50) er der tale om en uhåndgribelig 
størrelse teatret skal lægge sig for, hvorfor der efter min mening mang-
ler markeringen ofø. Dette er også tilfældet i (51) hvor ordforbindelsen 
umiddelbart er gennemsigtig: Man kan rent fysisk forestille sig en per-
son der lægger sig imellem to stridende parter, men det er imidlertid 
ikke dét ordforbindelsen her faktisk betyder. I forbindelsen lægge 'bag 
sig er den semantiske vægt på adverbiet bag, mens verbet angiver et in-
koativt aspekt. Det er dog punkt 1 og 2 (ordforbindelsens underbetyd-
ninger) der markeres med ofø, hovedbetydningen ikke. I citaterne (52), 
(53) og (54) fremgår det at der i alle tre tilfælde er tale om inanimate, 
abstrakte størrelser (NB. konstruktionsoplysningerne lyder dog: NGN/ 
NGT lægger NGT/NGN bag sig), og i alle tre eksempler handler det 
om en vis afstandtagen fra noget, enten som rumlig orientering (52) 
eller tidsmæssigt (53) eller mentalt (54). I alle tre tilfælde ville man 
kunne forestille sig at der lægges noget bag nogen, altså rent fysisk, 
uden at det afspejler forbindelsens faktiske betydning. Det er kun 
underbetydningerne, dvs. (53) og (54) der er markeret som idiomer. 
 
3.3 Ordforbindelsernes behandling og placering i DDO 
 
Eksemplerne ovenfor illustrerer både hvor svært det er, eller med 
Svenséns ord “knappast gennemförbart” (jf. ovenfor), at adskille ord-
forbindelsers kompositionelle, gennemsigtige betydning fra samme ud-
tryks ikke-kompositionelle, uigennemsigtige betydning, og hvordan 
DDO er vaklende med hensyn til at markere denne betydningsforskel. 
Den medvirkende årsag er nok en utilstrækkelig terminologi – men og-
så en uklar stillingtagen til den – så enhver bruger entydigt eller objek-
tivt kan adskille dem. Dette praktiske klassificeringsproblem kan heller 
ikke løses ved hjælp af Braaschs forslag om et kontinuum mellem de 
mere eller mindre faste forbindelser. 

Ovenstående iagttagelser af forbindelser med verberne ligge og 
lægge som præsenteret i DDO viser imidlertid hvor problemerne op-
står. Dette kan belyses af denne figur med efterfølgende forklaring og 
forslag: 
 



SYNTAKS: 
PARTIKELVERBER 

(Tryktabsforbindelse af verbum + præposition/adverbium) 
Lægge fra sig 
Lægge ned 

 

 

SEMANTIK: 
Bogstavelig betydning 

kollokation 
Han lagde piben fra sig 
Maradona lægges ned 

 Overført betydning 

idiom 
Han lagde ansvaret fra sig 
Hun lægger topchefer ned 

Fysisk, rumligt, konkret    Psykisk, måde, abstrakt 

Figur 1 
 
I det øverste lag i Figur 1 ses verbernes syntaktiske egenskaber når de 
indgår i forbindelse med andre ord (in casu adverbium/præposition, 
dvs. som partikelverbum); de optræder naturligvis også isoleret (som 
simpleks), men dette forhold er for overskuelighedens skyld ikke angi-
vet her. I det underliggende lag oplyses om disse forbindelsers seman-
tiske indhold: bogstavelig eller overført betydning og den sammen-
hæng der er mellem dem; sidstnævnte er trods alt udviklet fra den op-
rindeligt bogstavelige (jf. ovenfor). Som det er fremgået ovenfor, refe-
rerer ordforbindelsers bogstavelige (kompositionelle) betydning som 
regel til enten en konkret og/eller fysisk (opnået) position henholdsvis 
placering (eller tilsvarende for andre verber: handling, aktivitet mv.) 
mens deres overførte (ikke-kompositionelle) betydning refererer til en 
abstrakt og/eller psykisk position henholdsvis placering. 

Følgende forslag kan muligvis bidrage til i højere grad entydig og 
klarere at kunne skelne mellem ordforbindelsers (læs: partikelverbers) 
bogstavelige og idiomatiske betydning. Partikelverbers bogstavelige, 
kompositionelle betydning knytter sig til konkrete og/eller fysiske refe-
rencer; disse særmarkeres ikke i ordbogsartiklen. Derimod særmarke-
res deres ikke-kompositionelle, overførte (idiomatiske, metaforiske) 
betydning, altså den der knytter sig til abstrakte og/eller psykiske refe-
rencer. Begge optræder på grund af deres formmæssige lighed i samme 
sublemma, som i DDO, hvilket også respekterer det semantiske slægt-
skab mellem partikelverbers bogstavelige og overførte betydning(er). 
Dette temmelig håndgribelige forslag, der naturligvis bør efterprøves 
på et større materiale, vil ikke kun være et praktisk anvendeligt redskab 
for redaktøren, men også klart medføre en mere gennemskuelig ord-



bogsartikel til gavn for ordbogsbrugeren. 
For trods klassificeringsproblemer (jf. ovenfor) er placeringen af 

faste ordforbindelser som separate sublemmaer ekstremt brugervenlig. 
Sublemmaerne giver ordbogsbrugeren overblik over de præsenterede 
“faste udtryk”, deres betydning og (som oftest) syntagmatiske relatio-
ner og endelig deres forekomst i faktisk sprogbrug. De formmæsigt 
ensartede forbindelser er samlet selv om de kompositionelle betydning-
(er) af dem (dvs. kollokationerne) ret uproblematisk ville kunne inkor-
poreres i opslagsordets hovedbetydning(er). Til tider finder man dog 
også kollokationer blandt hovedbetydningerne, hvilket naturligvis ikke 
er særlig brugervenligt. Der tages derimod højde for idiomers egenskab 
som selvstændige leksikalske enheder, og samtidig undgås det at for-
søge at placere dem under en eller flere af hovedbetydningerne, hvilket 
ville være en ret umulig opgave for redaktøren og (igen) føre brugeren 
på afveje. 
 
4. Ordforbindelser med ligge, lægge i Jysk Ordbog 
 
Afslutningsvis vil jeg inddrage et lille udvalg af de ordforbindelser 
med ligge, lægge der optræder i JO’s seddelmateriale. Ordbogens ma-
teriale er, i modsætning til korpusbaserede ordbøger som fx DDO, (tra-
ditionelt) manuelt excerperet, hvorfor systematisk søgning efter fx ver-
bernes valens ikke har været mulig. Dette er højst sandsynligvis også 
årsagen til at mange excerpter indeholder de letkendelige og mere ‘spe-
cielle’ ordforbindelser med idiomatiske betydninger, grammatiske kol-
lokationer, talemåder mv. frem for de mere fri kombinationer. Eksem-
plerne illustrerer til gengæld meget tydeligt den virkelighed de refere-
rer til, nemlig jysk almueliv i perioden ca. 1870-1920 – ja, naturligvis 
på samme måde som fx ordforbindelserne i DDO refererer til en dansk 
virkelighed omkring 2000. I JO er det derimod tiden før industrialise-
ringen, hvor levevilkårene var nogle helt andre end i dag. Det er derfor 
også vores kendskab til et Danmark fra dengang der skal til for at tolke 
betydningen af nogle af de mere specifikke ordforbindelser, dem der 
ikke (længere) kendes i rigsdansk. Notationen nedenfor er DDO’s. 
 

(55) SO lægger grise = føder smågrise 
  Deres so har lå grise (Mols, ca. 1890’erne) 

(56) DYR lægger MÆLK ned = giver mælk 
  Koen vil ikke ligge ned (Midtøstjylland, meddeler født 1899) 

(57) NGN lægger FUGL på æg = får FUGL til at ruge 
  Hønene blev lå på en 15-16 æg (Vendsyssel (AEsp.VO), ca. 1900) 

(58) NGN ligger lig = ligger lit de parade 



  han (dvs. den afdøde) ligger lig (Nordsamsø, meddeler født 1880) 
(59) a) MARK ligger ud/til/med/i/.. græs = sået med græs (brakmark) 

  b) NGN lægger MARK ud/til/med/i/.. græs = sår græs (brakmark) 
  Det var ikke under plov – det lå i græs (Aalborg-egnen, meddeler født 
 1879) 

(60) NGN ligger til/i at bande = er ‘god’ til at bande 
  som han kunne ligge til at bande (Vendsyssel (Feilberg), ca. 1900) 

(61) VAND lægger (til) = fryser til 
 når fjorden er låd (= lagt) (Thy ca. 1880) 

 
I (55)–(58), (59b) og (60) er subjektet ANIMAT, mens det i (59a) og 
(61) er INANIMAT. I nogle tilfælde, fx (56), angiver den semantiske 
kategori at der er flere muligheder (dvs. køer, geder, får mv.). Nogle af 
konstruktionerne, (57) og (59a), er som regel sprogligt udtrykt ved 
hjælp af passiv for at skjule AGENS og fokusere på PATIENS. De øv-
rige valensled i konstruktionerne består enten af objekt (ANIMAT i 55 
og 57, INANIMAT i 56, 59b), eventuelt efterfølgende præposition (56 
og 61) eller præpositionsforbindelse (57, 59, 60). Valensleddet objekt 
kan være umarkeret (se eksemplet i (56) ovenfor), og også præpositio-
nen kan enten variere, (59a+b) og (60), eller være fakultativ, (61).4 

De mere eller mindre faste ordforbindelser bliver også i JO som 
regel placeret som sublemmaer i forlængelse af lemmaets hoved- og 
underbetydninger. Gennemgående udgør sidste betydningsangivelse 
eller -afsnit en alfabetiseret liste over faste forbindelser (jf. fx 2holde 
F., 1falde 13). Også her tjener det en overskuelig og læsevenlig præsen-
tation af JO’s (ofte meget spredte forekomster af) ordforbindelser. Den 
enkelte forbindelse angives som ‘død’ sprogprøve, dog uden brug af 
proformer (jf. Svensén 2004:193) og forsynes med betydningsangivel-
se (eventuelt med etymologiske oplysninger), geografisk udbredelse 
(eventuelt inkl. kort) og eventuelt med et citat der belyser ordforbindel-
sens brug. I denne oversigt bliver eventuelle ikke-kompositionelle ord-
forbindelser markeret med “(overført)” enten inden selve sublemmaet 
(ordforbindelsen optræder udelukkende idiomatisk i JO’s samlinger), 
eller inden et citat bringes (i så fald er ordforbindelsen både kolloka-
tion og idiom). 

Eksemplerne (58) og (60) betegner begge subjektets egenskab som 
henholdsvis lig og en der er god til at bande (begge er intransitive kon-
struktioner). (58) kan betegnes som kollokation ud fra konteksten og 
kendskabet til en tid hvor den afdøde indtil begravelsen blev liggende 
derhjemme (forbindelsen lægge på strå er beslægtet; den afdøde blev 
nemlig lagt på et lag strå). Derimod er (60) noget mindre gennemsigtig 
                                                
4 Citaterne illustrerer desuden sammenblandingen af ligge og lægge. 



og ikke-kompositionel; forbindelsen må have en idiomatisk betydning. 
Forbindelsen i (57) er derimod ganske gennemsigtig og kompositionel, 
og den afviger fra rigsdansk ‘FUGL ligger på æg’ (jf. DDO ligge be-
tydning 1, punkt 3), der i øvrigt også optræder i jysk. Den jyske kausa-
le konstruktion refererer til rent produktionsmæssige hensyn, nemlig 
forøgelse eller fornyelse af fuglebestanden og sikring af æg- og for-
plantningsproduktionen, frem for blot nogle æg til morgenbordet eller 
gårdsalget. Eksemplerne (55), (56), (59a+b) og (61) må have idioma-
tiske betydninger; verbets faktiske betydning svarer i ingen af tilfæld-
ene til den i forbindelsen. Det betyder dog ikke at forbindelsernes be-
tydning er uigennemsigtige, tværtimod kan man i alle tilfælde gennem-
skue verbets kernesemantik, nemlig placering. Variationen i (59a+b) 
stemmer ikke fuldstændig overens med fx Braaschs beskrivelse af 
idiomer som relativt faste med hensyn til komposition (jf. Braasch 
2005:100); forbindelsen findes desuden i både intransitiv og transitiv 
variant. 
 
5. Konklusion 
 
I denne artikel har jeg beskrevet mine iagttagelser af ordforbindelser 
med verberne ligge, lægge sådan som de er præsenteret i DDO – og (til 
dels) i JO. Nogle af observationerne ville muligvis også være frem-
kommet hvis kilden havde været en anden dansk almenordbog. Forde-
len ved at anvende DDO er dog både ordbogens mange forskellige op-
lysninger, fx de detaljerede syntaktiske konstruktionsoplysninger med 
tilknyttede semantiske informationer, og den (generelt) overskuelige 
placering af faste udtryk, herunder partikelverber, der var artiklens fo-
kus. Partikelverber kan i mange tilfælde både have en bogstavelig og 
en overført betydning; det er denne skelnen mellem kollokation og idi-
om der også i faglitteraturen mangler terminologisk afklaring. Artiklen 
forsøger at komme en sådan afklaring nærmere ved at fremhæve nogle 
af de semantiske egenskaber ordforbindelserne har, dvs. om de refere-
rer til noget konkret og/eller fysisk ved hjælp af en bogstavelig betyd-
ning, eller om de refererer til noget abstrakt og/eller psykisk ved hjæp 
af ordforbindelsens overførte betydning. Også i ordbogsartiklen vil 
denne skelnen klarere kunne fremgå uden dermed at give afkald på 
hverken ordforbindelsers semantiske slægtskab eller brugervenlighed. 
En sådan betydningsdifferentiering kommer helt klart til at spille en 
rolle i den endelige redaktion af artiklerne ligge og lægge til JO. 
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