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pleksitet

Abstract
It is a fundamental semantic property of all kinds of deverbal nominalizations that they
may be used to talk about situations as if they were entities. In cases where a systematic
morphological nominalization is at hand it becomes the name of a situation type, an
abstraction from historical situations whose participants are ‘present’ only in a manner
comparable to unbound variables in a logical formula. Such nominalizations are
regarded as semantically saturated since they do not require syntactic realization of any
of its arguments, nor can they be assigned an unambiguous event structure. This makes
them semantically complex predicates the interpretation of which in actual utterance
situations depends on both contextual and situational information. 

1. Hvad er et nominal? 
Et nominal er et syntagme, der kan udføre syntaktiske funktioner som
subjekt og objekt.

Der er således blot benyttet et enkelt, syntaktisk-funktionelt karak-
tertræk ved definitionen af ‘nominal’ - et forhold, der betyder, at vi her
har at gøre med et paradigme. Det viser sig da også hurtigt - ud fra
andre, specielt internt kompositoriske, kriterier - at nominaler kan til-
høre en hvilken som helst af de overordnede syntaktiske kategorier S,
NP, VP, AP, AdvP og PP.

Vi er imidlertid her mere interesseret i de semantiske egenskaber ved
nominaler end i deres syntaktiske muligheder eller deres leksikalske
komposition. Specielt er vi interesserede i udforskningen af et funda-
mentalt semantisk fællestræk ved nominaler, nemlig at de kan bruges
refererende. 
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1.1. Digression: Nogle hovedarter af semantisk teori
Der hersker udbredt usikkerhed om, præcist hvad dette betyder. Lad
mig opstille et par scenarier, med udgangspunkt i et lidt bredere spørgs-
mål om, hvorvidt sproget har en repræsentativ funktion overhovedet.
En sådan funktion vil være en generel forudsætning for reference til
konkrete, ikke-sproglige fænomener ved hjælp af sproglige udtryk.

1.1.1. Stærk antirepræsentationalisme. For det første er der dem
- som den sene Wittgen-

stein - der mener, at sprog
slet ikke har nogen re-
præsentativ funktion. Et
sprog er en slags leg, med
sine egne regler, og det
spiller allerhøjst en regu-
lativ rolle i vores sociale
liv. Spørgsmålet om, hvor-
vidt sproglige udtryk re-

fererer til noget konkret uden for sproget, kan således slet ikke komme
på tale.

1.1.2. Svag antirepræsentationalisme. I 1964 skrev Katz og Postal
en bog med titlen An In-
tegrated Theory of Lin-
guistic Description. Inte-
grationstanken var pri-
mært at inddrage seman-
tikken som en gyldig del
af sprogteorien, der indtil
da havde fristet en kum-
merlig tilværelse. Den se-
mantiske del bestod i en
påstand om, at vi har et

mentalt ‘sprog’ (der snart blev nedsættende døbt ‘mentalesisk’) be-
stående af såkaldte semantiske markører, samt en indbygget oversættel-
sesprocedure, der oversætter sproglige udtryk til ‘mentalesiske’ udtryk.
Men da mentalesisk ikke har nogen anden repræsentativ funktion end at
repræsentere det sproglige input, rejser spørgsmålet sig heller ikke her,
om sproglige udtryk kan referere til omverdensfænomener.

Det er din bror der har
myrdet din chef

‘Oversætter’

S

NP VP

V NP

din bror har myrdet

Repræsenterer

Det er din bror der har
myrdet din chef

Regulerer adfærd
Gad vist om
jeg skal for-
tælle politiet
det?
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1.1.3. Semantisk idealisme. Sprog er repræsentativt, og proglige ud- 
tryk kan være refererende
- men det som sprog re-
præsenterer, og det, som
sproglige udtryk refererer
til, er mentale fænome-
ner. Semantisk idealisme
er det samme som svag
antirepræsentationalis-
me, blot med den forskel
at hvor sprog oversættes
til mentale fænomener
under sidstnævnte, deno-
terer det mentale forete-

elser under førstnævnte. Til gengæld er det lidt af et mysterium hvad
disse mentale fænomener er for nogen, og hvordan de opstår eller er op-
stået, de forudsættes blot som ‘alment og medfødt kognitivt inventar’.
Og hvordan de evt sættes i relation til omverdensfænomener står lige-
ledes hen i det uvisse. Meget af det, der går under navnet ‘kognitiv
semantik’ (Jackendoff, Lakoff og Langacker er eksempler.)

1.1.4. Semantisk realisme. Sprog er repræsentativt, og sproglige ud- 
tryk er refererende. Det,
som sprog repræsenterer,
og det, som sproglige ud-
tryk refererer til, er ting.
Ting kan enten være af-
hængige eller uafhængi-
ge af vores mentalitet. Et
træ er en mentalitetsuaf-
hængig ting, en teori er en
mentalitetsafhængig ting.

Men herudover er der ingen forskel. Relationen mellem sprog på den
ene side og ting på den anden er direkte og repræsentationel, uanset om
tingene er mentalitetsafhængige eller -uafhængige. Frege, Tarski og
Montague er de fremmeste eksempler - og man må også sige, at de ge-
nerelt er nogen af de tunge drenge inden for semantisk teori overho-
vedet.

Det er din bror der har
myrdet din chef

Refererer til

Det er din bror der har
myrdet din chef

Denoterer

?
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1.1.5. Semantisk relativisme. Inden for den semantiske realisme kan 
man skelne imellem
mindst to hovedretninger.
Den første, repræsenteret
ved Barwise & Perry (Si-
tuationssemantikken),
kan man kalde semantisk
relativisme. Den betrag-
ter betydning som en re-
lation imellem situatio-

ner, snarere end som noget, der repræsenterer situationer. At den ikke
desto mindre er en realistisk teori understreges af, at den på ethvert
punkt frasiger sig retten til at henvise til mentale foreteelser i forbin-
delse med genereringen af betydning.

1.1.6. Semantisk konstruktivisme. Den anden hovedretning - repræ-
senteret ved bla. Faucon-
nier, Hans Kamp og
Johnson-Laird - er den
som ligger til grund for
denne artikel. Som seman-
tisk realisme går den ud
fra, at sprog og virkelig-
hed kan sættes i relation
til hinanden, men i mod-
sætning til semantisk rea-
lisme benægter konstruk-

tivismen, at der er tale om en direkte relation imellem sprog og virke-
lighed. I lighed med semantisk idealisme postulerer den semantiske
konstuktivisme en mellemliggende repræsentationsform, men i mod-
sætning til idealismen - der jo hævder, at denne repræsentationsform
denoteres af sproget - hævder konstruktivisten, at sproget skaber den,
eller konstruerer den. Det er denne sprogligt skabte repræsenta-
tionsform, der har direkte relation til omverden (eller ikke, as the case
may be). Det er klart, at denne repræsentationsform ‘i virkeligheden’
må være mental også for konstruktivisten. Men det er for så vidt under-
ordnet. Det afgørende er, at den er konstruerbar ud fra beregnelig-
hedsmæssige principper, på basis af den information, der bæres af det
sproglige udtryk.

Det er din bror der har
myrdet din chef

konstruerer

e = x myrde y
x = min bror
y = min chef

e er præsenteret
som et faktum

F
i
t
s

Det er din bror der har
myrdet din chef

Interpreterer
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I vores sammenhæng betyder det at nominaler må bære den informa-
tion, der skal bruges af tilhørerens fortolkningsmekanisme ved kon-
struktionen af den forståelsesstruktur, der skal få ham til at begribe,
hvilke ‘ting’ taleren siger noget om. Men hvad er det for ‘ting’ - og er
det altid ‘ting’ nominaler bruges om? Et bekræftende svar på dette
spørgsmål rejser straks det klassiske ontologiske problem - problemet
om, hvilke ‘ting’, der findes. Hvad er kærlighed for en ting? Hvad er en
engel for en ting? Hvad er vand for en ting? Osv, osv. 

Men vi behøver ikke at kaste os ud i ontologiske betragtninger. Vi
kan lade sproget selv afgøre sagen for os. Vi kan nemlig sige at nomi-
naler der kan optræde som subjekt for prædikatet ‘___ is a good thing’
pr. definition fastlægger det omtalte som en ‘ting’. 

Inddrager vi samtidig yderligere karaktertræk, som fx tilhørsforhold
til givne ordklasser for de leksikalier, der indgår som kerne i nominalet
- dvs. karaktertræk, der vedrører nominalets interne komposition -
finder vi i engelsk en række velkendte kategorier:
[1] 1. Pronomen: a. She is a good thing

b. It is a good thing
2. Egennavn: Susan is a good thing
3. NP: a. The house is a good thing

b. The concert is a good thing
c. The story is a good thing
d. The pollution is a good thing

4. Ing-clause: Her leaving is a good thing
5. Gerundium: To leave him is a good thing
6. That-clause: That she left him is a good thing
7. Wh-clause: a. What she says is a good thing

b. What she does is a good thing
c. What she has is a good thing

2. Hvad er en nominalisering?
En af de grundlæggende kognitive evner er vores evne til at skelne en
ting fra et sted. Dette omtales undertiden som ‘figur-grund’ distink-
tionen. Men bemærk nu, at adskillige af de nominaler, som vi netop har
udset os som definerende for ‘ting’ faktisk lige så godt kunne være
subjekt for prædikatet ‘___ is a good place’ :
[2] 1. Pronomen: a. She is a good place (to lean your tired head)

b. It is a good place (to be)
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2. Egennavn: Susan is a good place (to go for drinks after 
dinner)

3. NP: a. The house is a good place (to start the search) 
b. The concert is a good place (for the spy to contact his 

controller)
c. The story is a good place (to look for incriminating 

remarks)
d. ?The pollution is a good place (to start looking for the 

identity of the oil leaker)
4. Ing-clause: ?Her leaving is a good place (to start looking for an 

explanation of his deroute)
5. Gerundium: ?To leave him is a good place (to start if you want a 

decent life)
6. That-clause: *That she left him is a good place
7. Wh-clause: a. *What she says is a good place

b. *What she does is a good place
c. What she has is a good place (I’d like a flat just like it)

Prædikatet tvinger os til en ‘rekategorisering’ af referenten for subjek-
tet - fra ‘figur’ til ‘grund’, hvilket jo naturligvis ikke indebærer en æn-
dring af referenten, blot en ændring af synsvinkel på referenten. Men
der er allerede en forskel at spore. Bemærk, at referenterne (hvad de end
måtte være) for nominalerne i [2.4-7] undtagen [2.7c] ikke er specielt
modtagelige for denne rekategoriseringsproces, og det samme gælder
referenten for NPen i [2.3d], the pollution. Her er der imidlertid tale om
en anden form for ‘rekategorisering’, ikke af de pågældende referenter,
men af selve det sproglige udtryk. Det er konstruktioner som disse der
kaldes nominaliseringer. En nominalisering er mao et sprogligt udtryk
som har undergået en kategorial forandring. For nominalerne i [2.4-7]
er dette umiddelbart klart. Der er tale om sætninger eller verbale udtryk,
der syntaktisk har fået påtvunget rollen som subjekt - og dermed er
blevet nominaliseret. For pollution stiller det sig lidt anderledes. Her er
der tale om en morfologisk afledning fra verbet pollute, i øvrigt efter
relativt generelle regler for derivation, som vi ikke vil komme nærmere
ind på. Det afgørende her er, at der tilsyneladende er noget, der bremser
den rekategoriseringsproces, der havde med disse udtryks referenter at
gøre. Dette ‘noget’ hænger sammen med semantisk typologi.
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3. Hvad er semantisk typologi?
For lang tid siden (1968; 1977) opstillede John Lyons hvad han selv
kaldte en ‘naivt-realistisk ontologi’ baseret på vores mulighed for at re-
identificere ting: 
[3] 1° entiteter - overvejende fysiske genstande - lader sig re-identificere i

tid og rum: Den stol stod derhenne i går

2° entiteter - overvejende situationer - lader sig ikke re-identificere i
rum, kun i tid: Den samme situation indtraf i går

3° entiteter - overvejende facts - unddrager sig helt re-identifikation, for
de falder uden for tid og rum: Den omstændighed at 2+2 er 4.

Denne ‘naivt-realistiske’ ontologi ligger bag en tidlig inddeling af
nominaler i semantiske typer, idet
[4] 1° nominaler denoterer 1° entiteter

2° nominaler denoterer 2° entiteter

3° nominaler denoterer 3° entiteter

1° nominaler tillader prædikatet ‘__ is/was here’ (rumlig identifika-
tion), 2° nominaler tillader prædikater som ‘__ was yesterday’, ‘hap-
pened’, ‘occurred’, osv. (tidslig identifikation), mens 3° nominaler til-
lader prædikatet ‘__ is/was true’, ‘__ is/was a fact’, etc. (sandheds-
baseret identifikation).
[5]

Som det fremgår af fordelingen af asterisker i eksemplerne i [5] er der
noget om det, også selvom det i konkrete tilfælde kan være vanskeligt
at afgøre (fx i [5.4], hvor her leaving is a fact er OK, hvorimod her
leaving is true er gal). 

Ud fra Lyons’ opstilling kunne man hævde at semantisk komplekse
nominaler er dem der optræder uden asterisk i mere end én kolonne.

1. Pronomen: a. She is here *She was yesterday *She is a fact
b. It is here It was yesterday It is a fact

2. Egennavn: Susan is here *Susan was yesterday *Susan is a fact
3. NP: a. The house is here *The house was yesterday *The house is a fact

b. The concert is here The concert was yesterday *The concert is a fact
c. The story is here *The story was yesterday The story is a fact
d. The pollution is here The pollution was yesterday The pollution is a fact

4. Ing-clause: *Her leaving is here Her leaving was yesterday ?Her leaving is a fact
5. Inf-clause: *To leave him is here *To leave him was yesterday *To leave him is a fact
6. That-clause: *That she left him is here *That she left him was yesterday That she left him is a fact
7. Wh-clause: a. *What she says is here *What she says is tomorow What she says is a fact

b. *What she does is here What she did was yesterday *What she does is a fact
c. What she has is here *What she had was yesterday ?What she has is a fact
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Denne karakteristik ville omfatte pronominet it (som i [5.1b]. Seman-
tisk kompleksitet ville dermed være fastsat som en egenskab ved udtryk
hvis fortolkning i konkrete ytringer vil afhænge af kontekstlig informa-
tion. 

I al korthed er dette hvad den struktur-semantiske teori mener med
semantisk type: sproglige udtryk (ord, syntagmer, sætninger) formodes
at have ikke-sproglige korrelater af forskellig art - de denoterer forskel-
lige slags ting i verden. Iflg. Lyons er der således tre forskellige slags
entiteter i verden, nemlig ting (fysiske og abstrakte genstande), situa-
tioner (tilstande, hændelser, handlinger, og processer), samt sandheds-
værdier (sand og falsk). 

3.1. Nyere semantisk typologi
I nyere semantisk teori tager man imidlertid snarere udgangspunkt i den
klassiske, formaliserede semantik (og det vil i alt væsentligt sige de
ideer hos Frege og Tarski som finder deres første samlede form hos
Montague). Her opereres med to primitive typer: e (for entitet) og t (for
sandhedsværdi). Deklarative sætninger der udtrykker en dom har typen
t (de er enten sande eller falske), mens egennavne på personer er af den
primitive type e (sådan var det oprindeligt, men ikke længere). Fra de to
primitive typer dannes komplekse semantiske typer efter principper der
har rod i de polske logikeres katagorialgrammatik. Fx har et NP typen
<<e,t>,t> og et intransitivt VP typen <e,t>. Kombinationen <<e,t>,t> (
<e,t> giver som resultat t, idet <e,t> i de to typer igennem en veldefi-
neret operation kaldet funktionel applikation ophæver hinanden. Resul-
tatet er således en deklarativ sætning - en struktur med typen t. Funk-
tionel applikation er operationen bag det grundlæggende princip om se-
mantisk kompositionalitet, der siger at betydningen af en kompleks
størrelse er en funktion af betydningen af dens dele, samt betydningen
af de regler, den er kunstrueret efter.

Den formelle klassiske semantiske teori er som bekendt baseret på 1°
prædikatslogikken. Den har dermed ikke meget nuanceret at sige om
nominaler, for denne logik tillader kun prædikation af 1° entiteter. Dette
betyder ikke blot at den ikke kan håndtere højere ordens nominaler
generelt, men også at den stort set kun beskæftiger sig med non-rela-
tionelle, tællelige substantiver som man, dog, woman, osv. De betragtes
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til gengæld som monovalente prædikater, parallelt med intransitive ver-
ber og adjektiver, repræsenteret på denne måde
[6] man’(x), dog’(x), woman’(x); sleep’(x), die’(x); green’(x), etc.

Hvordan skal man så gribe en semantisk analyse af et semantisk kom-
plekst substantiv som pollution an, der jo på den ene side både er utæl-
leligt, på den anden kan udgøre kernen i enten et 1°, 2°, eller 3° nomi-
nal? Det er den slags spørgsmål der for tiden optager en stor del af de
folk der beskæftiger sig med leksikalsk semantik, og som jeg vil be-
skæftige mig med i det følgende. Det første vi skal se på, er begrebet
argumentstruktur.

4. Argumentstruktur
Syntaktisk komplementering, eller subkategorisering som det også kal-
des, er et uhyre vanskeligt område at gøre rede for, fordi så mange for-
skellige hensyn spiller ind på afgørelsen af, om en given konstituent er
obligatorisk eller ej. Men som jeg skal forsøge at vise er det muligt
nogenlunde principfast at afgøre, om der i en given sætning er ‘skjulte’
argumenter - dvs semantiske argumenter, der ikke er udtrykt i den syn-
taktiske overfladestruktur. Det er ydermere muligt nogenlunde princip-
fast at afgøre, hvilken semantisk rolle sådanne skjulte argumenter har.
Se fx på disse eksempler:
[7] a. the officer searched for the passenger in the green suit

b. the officer looked for the passenger in the green suit
c. the officer searched the passenger in the green suit
d. *the officer looked the passenger in the green suit

Ved første øjekast ser de ud som om [7a] og [7b] har den samme seman-
tiske struktur - men det er ikke tilfældet. Det har derimod [7a] og [7c],
men det er forskellige argumenter, der er realiseret syntaktisk, som det
fremgår af disse:
[7] a´. the officer searched [some location] for the passenger in the green suit

A2 A1 A3

c´. the officer searched the passenger in the green suit [for something]

A2 A1 A3

Argumenternes nummerering afspejler deres ‘grad’ af ‘semantisk nær-
hed’ til verbet - A1 er det fundamentale argument der sammen med ver-
bet udgør et syntaktisk prædikat i Michael Herslunds valens-teoretiske
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forstand (se fx Herslund og Sørensen 1993a,b; Herslund 1993; Hers-
lund 1994), A2 er det argument, der sammen med et syntaktisk præ-
dikat udgør en minimal prædikation, mens A3 sammen med en minimal
prædikation udgør en udvidet prædikation. A1 er således det argument
der i en aktiv, transitiv sætning har den grammatiske funktion ‘objekt’
og i en intransitiv sætning funktionen ‘subjekt’. A2 er subjektet i en
aktiv, transitiv sætning (eller det ‘logiske’ subjekt i en passiv). Endelig
har A3 den funktion, Herslund kalder Adjekt - den omfatter en gruppe
funktioner der i mere sædvanlig terminologi kaldes subjekts- og
objektskomplementer, indirekte objekter og obligatoriske lokativiske
adverbialer af forskellig art. 

Men som vi kan se i [7c´] kan det fundamentale argument imidlertid
også være lokativisk, som det er for verbet search. Det er det ikke for
verbet look for. Man skal derfor vare sig for at reflektere på en stillings-
annonce som denne, hvis man skulle falde over den:
[8] “We are searching a secretary for an exciting, challenging job …”

Det er naturligvis muligt at udvide både [7a] og [7b] med et PP som [in
the passengers’ lounge], men der er meget forskellige konsekvenser
ved at gøre det. Igen ser [a] og [b] tilsyneladende ganske ens ud i
[9] a. the officer searched for the passenger in the green suit in the pas-

sengers’ lounge

b. the officer looked for the passenger in the green suit in the passen-
gers’ lounge

Men hvor the passengers’ lounge kan tage objekts-funktion i en syno-
nym transformation af [9a], kan den ikke i [9b]. Det er således the
passengers’ lounge, der er det fundamentale argument A1 i [9a], selv
om det syntaktisk er realiseret som styrelse for in. Dette fremgår af den
grammatisk velformede transformation
[9] a´. the officer searched the passengers’ lounge for the passenger in the green suit

A2 A1 A3

En tilsvarende transformation af [9b] er ugrammatisk - uanset hvor i
sætningen vi placerer the passengers’ lounge må det have sin præpo-
sition med, og det forbliver funktionelt set et FRIT ADJUNKT (stadig
i Herslunds terminologi).
[9] b´. *the officer looked [the passengers’ lounge] for the passenger in the

green suit

48



b. the officer looked for the passenger in the green suit [in the pas’ lounge]

A2 A1 ADJUNCT

b´´. the officer looked [in the passengers’ lounge] for the passenger in the green 
suit

b´´´. the officer looked [in the passengers’ lounge] for him (interpreterbar, men 
uretorisk pga brud på ‘the end-weight principle’)

Bemærk nu at alle argumenter i alle de sætninger vi hidtil har set på har
muligheden for at fungere som subjekt i forbindelse med en eller anden
form (aktiv eller passiv) af det pågældende verbum:

[9] a´´´. the passengers’ lounge was searched for the passenger in the 
green suit

a´´´´. the passenger in the green suit was searched for in the passengers’ lounge

b´´´´. *(in) the passengers’ lounge was looked (for) the passenger in the green suit
(interpreterbar, men ugrammatisk)

b´´´´´. the passenger in the green suit was looked for in the passengers’ lounge

Kort sagt, et verbums argumenter kan defineres som de variable i dets
semantiske struktur der syntaktisk lader sig realisere som subjekt for en
diateseform af verbet. Og - som fastlagt af Herslund: et verbum kan
højst have tre argumenter - A1 (det fundamentale), A2 og A3. Det er
argumenterne, der bestemmer verbets valens. Hvordan de øvrige kom-
plementeringsformer skal håndteres har jeg ikke tid til at komme ind på
i denne omgang, for de vil ikke spille nogen nærmere rolle for hovedte-
maet, som repræsenteret ved substantivet pollution. Blot bør det måske
lige nævnes, at syntaktiske subjekts- og objektskomplementer ikke rea-
liserer argumenter.

Pollution er en morfologisk nominalisering af verbet pollute, afledt ef-
ter ganske mekaniske principper med -ion som afledningssuffix. Pol-
lute er naturligvis et transitivt verbum, men fra et semantisk synspunkt
er det tillige kausativt, akkusativisk og non-ergativt:

[10] a. Farmers pollute waterways with nitrates

CAUSE(A2:farmers(POLLUTE(A1: waterways, A3:nitrates))) (kausativ)

b. Nitrates pollute waterways

POLLUTE(A1:waterways, A2<A3: nitrates) (akkusativisk)

c. Waterways are polluted

POLLUTE(A1:waterways, A3:Ø, A2:Ø) (akkusativisk)
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d. *Waterways pollute (non-ergativisk)1

Sammenlign dette med break, der har en akkusativisk-ergativ alterna-
tion:
[11] a. Boys break windows with balls

CAUSE(A2: boys(BREAK(A1: windows, A3: balls))) (kausativ)
b. Balls break windows

BREAK(A1: windows , A2<A3:balls) (akkusativisk)
c. Windows are broken

BREAK(A1: windows, A3:Ø, A2:Ø) (akkusativisk)
d. Windows break

BREAK(A1>A2: windows) (ergativisk)

Som de er givet her illustrerer argumentstrukturerne et væsentligt for-
hold, der hænger sammen med status af engelsk som et subjekts-sprog.
I [10b-11b] er hhv. Nitrates og Balls blevet forfremmet, mens Windows
i [11d] derimod er blevet degraderet til A2. Forfremmelse og degrade-
ring af argumenter er dikteret af verbets diatese samt af de syntaktiske
realisationsregler, der i engelsk kræver et eksplicit subjekt. Det er noget
ganske andet end blot manglende realisation af et argument i den syn-
taktiske overfladestruktur, som man ser det i både [10c] og [11c]. Dette
fremgår af, at det ikke er muligt at sige 
[10] b´. L nitrates pollute waterways with/by farmers
[11] b´ . L balls break windows with/by boys 

d´. L windows break with balls by boys

Bemærk at disse strenge ikke er ugrammatiske, de er usemantiske i den
forstand at der ikke kan fremtvinges en fortolkning inden for selv vide
polyseme rammer for fortolkningen af verbet eller de involverede no-
minaler. Der er simpelthen ingen semantiske argumenter tilstede, der
kan gives materiel realisation på de pladser der er angivet med fed
skrift, hvilket der er i c-eksemplerne. Her ville det være muligt at sige
hhv. 
[10] c´. waterways are polluted with nitrates by farmers 
[11] c´. windows are broken with balls by boys. 

Vi kan herefter slå fast at verbet pollute har tre argumenter: A1, A2, og
A3. Disse tre argumenter er til stede i den semantiske struktur, og vi vil
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- når vi skal fortolke en sætning hvori verbet indgår - lede efter infor-
mation enten i den tekstlige eller i den situationelle kontekst, der vil
hjælpe os til at identificere dem hvis de ikke lige netop er udtrykt med
A1 som objekt, A2 som subjekt og A3 som adjekt. For dem, der bedst
kan lide at forholde sig til ‘rigtige’ eksempler og ikke bare sådan nogen
som jeg har lavet til formålet, er der en autentisk illustration i:
[12] And if thou wilt make an Altar of stone, thou shalt not build it of hewn stone, for

if thou lift up thy sword upon it, thou hast polluted it.

thou hast polluted it (by lifting up thy sword upon it)
A2:NP A1:NP A3: < S = thou lift up thy sword upon it

(At A3 faktisk er et argument ses af lifting 
up thy sword upon it will pollute it)

Her skal tilhøreren udnytte informationen i betingelsesbisætningen til
at drage en logisk slutning om identiteten af det tredje argument, der jo
ikke har syntaktisk form som hverken NP eller PP, men derimod som en
sætning. Pointen - og hele pointen bag dette bidrag - er at denne proces
involvererer en form for fortolkningsmæssig nominalisering, hvilket
ligger bag muligheden for at fortsætte [12] med anaforiske udtryk som
This pollution | Such pollution. En af konsekvenserne af denne syns-
måde er, at ikke blot (ubestemte) NP’er kan etablere diskursreferenter -
de kan faktisk etableres af et bredt spektrum af syntaktiske kategorier,
blot de leverer information til identifikationen af et argument. Typolo-
gisk kan der - som her - være tale om at bruge fortolkningsmæssig in-
formation fra et udtryk af type t, ikke som normalt til at identificere en
3° entitet, men til at etablere en 2° entitet.

5. Nominaliseringers argumentstruktur
Det kan måske virke underligt, at jeg indtil videre stort set kun har talt
om verber, og verbers argumenter, når nu hovedtemaet er nominaler og
nominaliseringer. Men det hænger sammen med, at en nominalisering
af en verbal kerne bevarer verbets argumentstruktur selvom der nu er
tale om en konstruktion med substantivisk kerne.

Et verbums argumenter, som vi har set, organiserer sig syntaktisk
omkring kernen igennem grammatiske relationer som subjekt, objekt,
indirekte objekt. Det er til at forstå. De konstituenter, der derimod grup-
perer sig syntaktisk omkring kernen i et NP er tilsyneladende af en
ganske anden beskaffenhed, og de funktionelle relationer de indgår med
kernen kalder man mere eller mindre traditionelt Specifikation, samt
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Præ- og Postmodifikation. Ikke ganske det samme som de hæderkro-
nede relationer subjekt, objekt og indirekte objekt. Ikke desto mindre
kan der føres argumenter (i en anden betydning) i marken for en vis pa-
rallellitet imellem Specifikator-relationen i NP og Subjekt-relationen i
S, for eksempel, og der har da også været gjort mange forsøg på at gene-
ralisere over de øvrige syntaktiske relationer siden begyndelsen af
70’erne.2 Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Blot må det fast-
slås, at de argumenter, der i forbindelse med verber er syntaktisk rea-
liseret som subjekt, objekt og indirekte objekt, i forbindelse med sub-
stantiver må realiseres syntaktisk i en form, der er forenelig med deres
forhold til den substantiviske kerne som hhv. præ- og postmodifice-
rende konstituenter. Det betyder bla. at postmodificerende argumenter
udtrykkes som styrelse for præposition, at specificerende argumenter
udtrykkes ved en genitiv, mens de som præmodifikation snart adjekti-
valiseres, snart optræder som attributivt substantiv (hvorved der under-
tiden kreeres sammensætninger). 

At det faktisk forholder sig sådan skulle gerne fremgå af de autenti-
ske eksempler i [13], hvor ‘Ø’ betyder, at et givet argument ikke har no-
gen syntaktisk realisation, mens materiale i parentes antyder, hvad til-
høreren formentlig vil slutte sig til ud fra tekstlig eller situational infor-
mation i konkrete tilfælde, også selv om det ikke fremtræder i en for det
pågældende argument såkaldt ‘kanonisk form’. Om sådanne slutninger
er holdbare i juridisk forstand er imidlertid et ganske andet spørgsmål.
I logisk forstand har de højst status som abduktive slutninger.
[13] a. Mr. David Hawthorne believed the system to be worthwhile because it got rid

of the slurry, avoided wheel damage to the land, prevented river [[pollution,]]
stopped the “awful waste” of nutrients, and thus enabled the farm to keep up a
good turnover.
river pollution (with nutrients) (by farmers)
A1:N A3:Ø A2:Ø

b. Bacterial analysis has shown that during the year 1960 the water for which the
Metropolitan Water Board was responsible was virtually free from escherichia
coli, the chief indication of faecal [[pollution]].
faecal      pollution (of water) (by large urban population)
A3:AP A1:Ø A2:Ø
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c. The report condemned “the [[pollution]] of the world’s atmosphere as a cri-
me against humanity.”
the pollution of the world’s atmosphere (by industry) (with carbon dioxide)

A1:PP A2:Ø A3:Ø

d. Although the Allis shad is rapidly becoming less common in Britain, it was
once plentiful in innumerable large rivers and estuaries such as the Thames
which, like so many others, is now denied to the incoming fish by industrial
[[pollution]].
industrial pollution (of large rivers and estuaries) (with ?)
A2:AP A1:Ø A3:Ø

e. [[Pollution]] runs downstream
Pollution (of waterways) (with ?) (by ?)

A1:Ø A2:Ø A3:Ø 

Som det fremgår af disse eksempler er det sjældent, man finder tilfælde
hvor samtlige argumenter er realiseret materielt, smukt arrangeret om-
kring en substantivisk kerne. Det volder naturligvis ikke besvær at kon-
struere et eksempel, der viser parallelliteten imellem S og NP:
[14] a. farmers’ pollution of waterways with nitrates

A2 N A1 A3
b. farmers pollute waterways with nitrates

A2 V A1 A3

6. De sekundære verbalkategorier
Det er par som disse der har givet anledning til de ovennævnte forsøg
på at generalisere over de involverede grammatiske relationer: Den
grammatiske relation imellem farmer’s og pollution ser ud til at være
den samme som den imellem farmer og pollute. Uanset hvordan dette
spørgsmål afgøres er der en række væsentlige semantiske forskelle så-
vel som ligheder imellem dem. De har allesammen at gøre med den se-
mantik der er knyttet til de sekundære verbalkategorier tempus, moda-
litet, diatese og aspekt.

6.1. Tempus
Den første forskel kan præcist lokaliseres til fraværet i [14a] kontra til-
stedeværelsen i [14b] af kategorien tempus, og den dermed associerede
forskel i finithed. Det giver ingen grammatisk mening at spørge om en
NP med substantivisk kerne er finit eller ej. Tempus er derfor - under en
eller anden betegnelse, og med rette eller urette - i løbet af de sidste år
blevet betragtet som kernen i en sætning. En anden, nyere og muligvis
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mere sympatisk opfattelse af tempus er, at det spiller den samme se-
mantisk-funktionelle rolle i en sætning som determinativer gør i NPer.
Det er tilstedeværelsen hhv. fraværet af tempus der er den helt afgør-
ende faktor i udredningen af de syntaktisk-semantiske forskelle imel-
lem pollute og pollution.

6.2. Modalitet
Der er ingen forskel i modalitet på [14a] og [14b]. De er begge fak-
tuelle, og for at modalisere dem må der tilføres ekstra elementer, typisk
modalverber ved [14b], modale adjektiver som possible, necessary,
likely, potential, etc. ved [14a]. Skønt der således ikke er nogen indbyg-
gede modale variationsmuligheder i nominaliseringer, er modalitet som
kategori betragtet dog relevant som parameter ved fastlæggelsen af
nominaliseringers semantik, idet de bærer en faktuel præsupposition,
hvorimod verbale udtryk som [14b] fremsætter et faktuelt udsagn.
Dette er den anden væsentlige semantiske forskel imellem [14a] og
[14b]. I forbindelse med en ytring af [14b] kan man diskutere om det nu
også er tilfældet at landmænd forurener vandløb med nitrater. Det kan
man ikke uden videre i forbindelse med en ytring af [14a] - at en sådan
forurening finder eller har fundet sted er forudsat. Dette fremgår af
standardtesten for præsupposition:
[15] a. [farmers’ pollution of waterways with nitrates] is harmful

b. [farmers’ pollution of waterways with nitrates] is not harmful

Begge sætninger implicerer faktualiteten af en situation der sandfærdigt
kan beskrives ved sætning [14b]. En sætning der impliceres af såvel en
positiv som den tilsvarende negative sætning kaldes en præsupposition.

Det er vigtigt at hæfte sig ved at præsuppositionen, der bæres af pol-
lution er faktuel. Faktuel præsupposition blev først påvist og diskuteret
inden for rammerne af moderne lingvistik af Paul og Carol Kiparsky i
en meget berømt artikel (Kiparsky og Kiparsky 1971), hvor de bl. a.
skelnede imellem faktive og non-faktive prædikater under henvisning
til forskel i præsupposition. Regret er et faktivt verbum, fordi I regret
that it is raining forudsætter som et faktum, at det regner. Derimod er
suppose non-faktivt, fordi I suppose that it is raining ikke forudsætter,
at det regner. Når jeg siger, at pollution’s præsupposition er faktuel
betyder det derfor ganske enkelt, at taleren står inde for faktualiteten af
enkeltstående, historiske situationer som han ville være parat til at be-
skrive ved sætninger af den generelle form: someone has polluted

54



something with something. Dette er generelt for morfologiske nomina-
liseringer. Bemærk fx at selv nominaliseringen supposition bærer en
faktuel præsupposition, selvom suppose som verbum betragtet er non-
faktuelt. His supposition that semantics is dead is ill-founded forud-
sætter som et faktum, at han antager, at semantikken er død.

En anden velkendt forskel imellem præsupposition og udsagn er, at
kun udsagn direkte kan anfægtes. Jf. det klassiske eksempel Er du holdt
op med at slå din kone? Den direkte talehandling, der lægges op til ved
dette spørgsmål - nemlig at give et svar - anbringer svareren i den tvivl-
somme rolle som hustrumishandler uanset om han svarer ja eller nej. En
tilsvarende utilgængelighed knytter der sig til nominaliseringers
faktuelle præsupposition.

6.3. Diatese
Mht diatese er pollute i [14b] eksplicit aktiv, mens pollution ikke kan
udvise nogen formel forskel imellem aktiv og passiv, naturligvis. Der-
imod er det muligt at argumentere for en diatese-lignende variation i et
par sammensætninger som
[16] a. water pollution (‘pasiv’; jf. the water is polluted)

b. nitrate pollution (‘aktiv’; jf. nitrate has polluted something)

Men dette er, som man kan se, også i nogen grad afhængigt af omver-
densviden. Hvis vand i en eller anden sammenhæng kan anses som et
forurenende element ville [16a] brugt i en sådan kontekst naturligvis
være ‘aktivt’. Det er naturligvis også her den klassiske grammatiks skel
imellem ‘subjektiv’ og ‘objektiv genitiv’ falder ind i mønstret: ‘Cae-
sar’s murder’ er jo som bekendt enten mordet på Caesar eller et af de
utallige mord, som han formodes at have begået. Denne tvetydighed må
der tages hensyn til ved fastlæggelsen af nominaliseringers semantik.

6.4. Aspekt
Det samme gælder den sidste kategori, aspekt. Aspekt (med de to
‘underkategorier’ Progressiv og Perfektum i engelsk) rummer fortolk-
ningsinformation der primært instruerer tilhøreren om, hvorvidt taleren
forestiller sig den omtalte situation som værende åben eller lukket.
Sætningen [14b] er eksplicit non-progressiv og non-perfektum, men
den kontrasterer systematisk med
[17] a. farmers are polluting the waterways with nitrate (progressiv)

b. farmers have polluted the waterways with nitrate (perfektum)
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Der er ingen tilsvarende formelle variationsmuligheder for nominalise-
ringen i [14a]. Derimod er [14a] systematisk tvetydig imellem en ‘pro-
gressiv’ læsning og en ‘perfektiv’ læsning. Mulige fortolkninger er:
[18] a. the act of farmers polluting the waterways with nitrate (‘progressiv’)

b. the result of farmers having polluted the waterways 
with nitrate (‘perfektiv’)

Begge fortolkninger er lige tilgængelige, og valget imellem dem må
træffes på basis af kontekstlig information. Dette betyder igen - for en
semantisk beskrivelse af pollution - at der må findes en repræsenta-
tionsform der tydeliggør at begge fortolkninger er mulige. Her har
Pustejovsky (1995) foreslået en elegant og enkelt løsning, idet han har
indført et nyt semantisk typebegreb: det såkaldte prik-objekt (engelsk
dot-object). Terminologisk er et prik-objekt opkaldt efter operatoren for
det kartesiske produkt af to mængder, men det spiller ikke den store
rolle her. Blot betyder det, at et substantiv som pollution nu tilskrives en
generel semantisk type som denne
[19] {_act · _result, _act, _result }

Hermed siges at pollution (og tilsvarende nominaliseringer) projicerer
én af tre distinkte typer information til forskellige syntaktiske kontek-
ster, én (som i eksempel [14a]) hvor der ikke er kontekst til at afgøre,
om der sigtes til en handling eller et resultat, én hvor det sigter til en
handling, og én hvor det sigter til et resultat, som i hhv.
[20] a. farmers’ pollution of waterways with nitrates must 

be brought to a stop (handling)
b. farmers’ pollution of waterways with nitrates is a 

threat to our water supply (resultat)

7. Handlingsstruktur
Som led i sin generelle beskrivelsesstrategi foreslår Pustejovsky at alle
leksikalier ud over en argumentstruktur, har hvad han kalder en hand-
lingsstruktur (event structure). Det er et forslag der knytter nøje an til
forslaget om prik-objekter, og det har vidtrækkende konsekvenser for
bestemmelsen af semantisk typologi. 

Handlingsstruktur tillægges i tidligere semantiske teorier normalt
kun verber. I Pustejovsky’s notations-form ville handlingstrukturen for
[14b] formentlig være denne

56



Handlingsstrukturen for [14a] ville være nøjagtig den samme - nemlig
en struktur hvoraf det eksplicit fremgår at der er to ‘delhandlinger’ in-
volveret i handlingen pollution. Men hvad er det for ‘delhandlinger’ -
hvor fintmasket skal vi forestille os en handling eller hændelse ‘splittet
op’ i delkomponenter? Og hvordan skal man beskrive dem? Selvom
han ikke selv giver nogen beskrivelse af pollute, er jeg imidlertid ret
sikker på - ud fra de eksempler han faktisk giver - at verbet ‘pollute’
ville indgå som beskrivelseselement af begge delhandlinger, som skit-
seret i [21]. Men det er vel tvivlsomt. For eksempel tror jeg ikke at vore
landmænd ville være tilfredse med en beskrivelse af den første delhand-
ling vhja pollute. Jeg kunne forestille mig, at de som første delhandling
ville insistere på, at de gøder jorden. At denne delhandling så kan have
en sideeffekt er vel næppe et semantisk spørgsmål. Og gødning af jor-
den har vel også kun forurening som sideeffekt hvis plantevæksten ikke
kan nå at omsætte den tilsatte mængde nitrat. Skal der tages højde for
det i en semantisk beskrivelse? Derimod skal der tages højde for, at en-
hver brug af ordene pollute og pollution er talerorienterede, og for-
modentligt negativt ladede. Hvis jeg siger ‘han har lige forurenet min
whisky med danskvand’ har jeg formentlig tilkendegivet en negativ
holdning til hans handling? Sådanne spørgsmål indfanges i Pustejovsky’s
beskrivelsesmodel i det repræsentationsniveau han kalder Qualia-
structure. Det er altså ikke sådan, at den slags information ikke kan re-
præsenteres. Det er mere et spørgsmål om, hvad man mener, slutpro-
duktet af en semantisk beskrivelse skal være.

Den umiddelbare antagelse bag Pustejovsky’s tilgang er, at kreativ,
kontekstbetinget, leksikalsk betydningsvariation foregår langs parame-
tre der i én eller anden forstand er tilstede i et ords leksikalske betyd-
ning. De skal derfor vises eksplicit i en betydningsrepræsentation. Ved
komposition kan der nu imidlertid opstå (‘genereres’) nye betydninger
i overensstemmelse med en række præcist formulerede semantiske ope-
rationer, hvoraf ‘type coercion’ blot er en enkelt. ‘Type coercion’ er en

[21] farmers pollute waterways with nitrates

e0 < °

e1: act e2:resulting state

[pollute(waterways,farmers,nitrates)]          [ pollute(waterways,nitrates)]
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proces hvorigennem et udtryk af en bestemt type tvinges til at antage en
ny type af den syntaktiske eller den situationelle kontekst. Men resul-
tatet bliver i hvert enkelt tilfælde genereringen af en struktur med en ny
betydning, som imidlertid viser sig at være forudsigelig ud fra de pa-
rametre, der indgik i beskrivelsen af de involverede leksikalier. Denne
beskrivelse bliver derfor alfa og omega, for det er den, der i sidste ende
kommer til at tøjre kompositoriske nyskabelser. Som eksempel. Hvad
ligger der gemt af semantiske parametre i de danske ord gå og agurk
der gør, at de i komposition kan komme til at betyde det samme som at
gå dårligt. Og kan vi forudsige fra en nøje granskning af de semantiske
parametre i løbe og tomat at de ikke vil kunne udvikle sig i samme ret-
ning - eller en anden? Den helt fundamentale antagelse bag Pustejovsky’s
stort anlagte projekt er, at semantik - og herunder leksikalsk semantik -
er et spørgsmål om at repræsentere betydninger i en passende, eksplicit
notationsform. Det er en antagelse jeg ikke uden videre er parat til at ac-
ceptere, selvom jeg naturligvis ikke dermed vil anfægte, at den indsigt,
der ligger bag ‘opfindelsen’ af prik-objekter, handlingsstrukturer for
alle ordklasser og udviklingen af en Qualia-struktur er værdifuld. Men
hvis målet for semantisk teori ikke er at give repræsentationelle be-
skrivelser af betydning, hvad er det så?

8. Instruktionssemantik
Som allerede nævnt indledningsvis er det for mig interessant at under-
søge, hvad betydning gør, snarere end hvad det er, eller hvordan den
kan beskrives. Og det sproglig betydning - i al korthed - gør er at for-
syne tilhøreren med den i ytringssituationen nødvendige fortolknings-
information. I vores kontekst idag vedrører denne information tilhøre-
rens mulighed for at identificere situationer. For mange år siden
udviklede jeg et ‘beskrivelsessystem’ der tillader præcis og menings-
fuld snak om disse forhold (Thrane 1980:192ff; 1983). Der er ikke
noget der i den mellemliggende tid har fået mig til at ændre opfattelse,
så jeg vil kort skitsere det her. 
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[25] Ytringssituationen:

Udgangspunktet er ytrings-situationen - en konkret situation der eta-
bleres ved at nogen siger noget til nogen. Ytringssituationen rummer
adskillige komponenter: et deiktisk centrum hvor taleren befinder sig,
et orienteringspunkt hvor tilhøreren befinder sig, samt en fysisk eller
psykologisk afgrænsning hvorefter såvel taler som tilhører vil opfatte
konkrete genstande og relationer som værende inden for eller uden for
ytringssituationen. Ting, bemærkes det, er konstituenter af situationer.
Nominalisering er en sproglig ‘tingsliggørelse’ af en situation. Dette be-
tyder bla. at man kan betragte nominalisering som en sproglig proces
hvorved situationer gøres rekursive: en situation kan bestå af situa-
tioner. Det betyder også, at vi her kan omtale en situation som værende
beskrevet af en nominalisering. Dette er helt i overensstemmelse med
den struktur-semantiske inddeling af klassen af entiteter i en første,
anden og tredje orden (det er her anden ordens entiteter, vi taler om).
Men det viser sig at være af stor fortolkningsmæssig betydning at vide,
om man bliver instrueret af et nominals betydning til at identificere en
ting eller en situation. Der er mao en større typologisk forskel imellem
første og anden (og tredje) ordens nominaler end man bliver ledt til at

Deiktisk centrum
Orienteringspunkt

This pollution is terrible!
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tro ved anvendelsen af termen ‘entitet’ om denotaterne for alle tre. Men
først skal vi se, hvordan ytringssituationen ser ud i fugleperspektiv. For
det er det perspektiv, tilhøreren skal bruge for at tolke sætningen This
pollution is terrible, som vi antager udgør en hel tekst. Der er mao ikke
forudsat et tekstligt forløb forud for ytringen.

Pollution - som dokumenteret i [5] - er enten et første, et andet eller et
tredje ordens substantiv. Som kerne i nominalet this pollution instruerer
det følgelig tilhøreren om at identificere enten en første, anden, eller
tredje ordens entitet. Instruktionen der er knyttet til this er at iden-
tificere noget der af taleren anses for at være sammen med ham på det
deiktiske centrum. Der er ikke noget, der med god vilje kunne beskrives
som et konkret tilfælde af forurening. Generelt kan tilhøreren naturlig-
vis se at det som taleren beskriver ved NP’en this pollution ikke er en
konkret del af ytringssituationen. Det må være rumligt udenfor den,
men tidsligt sammenfaldende med den, i medfør af både this og is. Der
er således skiftet identifikationsparameter - fra rumlig (på det deiktiske
centrum, der altså ikke var relevant), til tidslig. Det tvinger nu en anden
ordens tolkning af pollution - altså som beskrivelse af en situation. Den
må - i kraft af de præsuppositionsforhold, jeg omtalte før - betragtes
som faktuel. Vi får et partielt fortolkningskema som dette
[26]

hvor YS (ytringssituationen) er endepunktet for, og inkluderet i, faktua-
litetsaksen. Ytringen af sætningen This pollution is terrible rummer til-

YS

This pollution is terrible!F
A
C
T
U
A
L
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syneladende fortolkningsmæssige instruktioner om at acceptere en kon-
kret, faktuel situation karakteriserbar som pollution som diskursrefe-
rent og at identificere den via dens tidslige sammenfald med ytrings-
situationen. Men hvis ytringen af sætningen som forudsat udgør en
tekst - altså intet forudgående tekstforløb - er spørgsmålet nu, om denne
karakteristik er korrekt. Nærmere bestemt, er det korrekt at NPen this
pollution bærer fortolkningsmæssige instruktioner om at identificere en
konkret situation? Det er det næppe. Under de givne betingelser vil sæt-
ningen kunne oversættes til dansk ved ‘(al) det her forurening er for-
færdeligt’, foruden ‘denne forurening er forfærdelig’. Så selv om this
hyppigst forklares som bestemt, kan det sagtens have ubestemt (eller
snarere, ubestemmelig) reference. Fortolkningen af sætningen bygger i
første omgang snarere på den omstændighed at pollution bærer en
faktuel præsupposition. Faktualiteten vedrører en eller flere situationer
som taler har evidens for, illustreret ved:
[27]

Næste skridt i fortolkningen bygger på en påstand om, at morfologiske
nominaliseringer er semantisk lukkede. Et prædikat er semantisk lukket
hvis det for det første ikke kræver syntaktisk realisation af nogen af sine
argumenter. Det er fx et syntaktisk faktum i engelsk at pollute som ver-
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Tjernobyl has polluted the snow in Sweden with uranium

Proms has polluted the bay with chemical waste

Jim has polluted his whisky with water

The farmers have polluted Mariager Fiord with nitrates

POLLUTE(A1, A2, A3)
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bum (bortset fra imperativ) skal have mindst ét argument syntaktisk
realiseret, nemlig som subjekt. Det fremgik af eksemplerne i [10]. Ved
pollution fandt vi derimod, at ingen af argumenterne behøver at være
syntaktisk realiseret, hvilket fremgik af [13e]. Den anden klausul på se-
mantisk lukkethed hænger sammen med den indsigt, der ligger bag
Pustejovsky’s påstand om, at pollution har den semantiske type prik-
objekt - nemlig den, at der er kontekster hvori det ikke kan afgøres, om
pollution sigter til en handling eller til et resultat. En tilsvarende dob-
belthed finder man ved verbet kun associeret med visse perifrasitiske
former. Jf. 
[28] a. the river has been polluted (resultat)

b. the river was being polluted (handling)
c. the river was polluted (handling - resultat)

De simple tider vil derimod altid kun sigte til handlingen. Den kan så til
gengæld snart opfattes som inchoativ, telisk eller atelisk, punktuel eller
durativ, afhængigt af hvilke ramme-adverbialer det indsættes i. Sam-
menlign eksemplerne i
[29] a. they polluted the river for five 

years (durativ - atelisk) ‘activity’

b. they polluted the river in just five 
minutes (durativ - telisk) ‘accomplishment’

c. they polluted the river at five 
o’clock (punktuel - inchoativ) ‘achievement’

Når pollution kan tolkes som handling (som fx i [20a]) kan det imid-
lertid ikke afgøres, om der sigtes til en ‘activity’, en ‘accomplishment’
eller en ‘achievement’, med mindre det kan afgøres ud fra kontekstuelle
forhold. Alle muligheder er til stede, så også på denne led er pollution
flertydigt, præcis på samme måde som den simple tempusform af ver-
bet.

Alle disse forskellige facts - syntaktiske om argumentrealisation, se-
mantiske om handlingsstruktur - udgør tilsammen grundlaget for at be-
tragte pollution som semantisk lukket, pollute derimod som åbent. Pol-
lution er lukket i og med det i sig selv bærer information til alle de se-
mantiske alternationer, der i forbindelse med pollute skal have særskilt
syntaktisk realisation. Pollution er dermed et semantisk komplekst præ-
dikat.

Vejen skulle nu være banet for at forstå hvad jeg mener, når jeg nu
siger, at pollution er navnet på en situationstype. Alle konkrete situa-
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tioner, der lader sig beskrive ved a pollutes b with c, a is polluting b, b
is polluted, osv, tilhører denne situationstype. Og vi kan nu langt om
længe vende tilbage til fortolkningen af sætningen this pollution is
terrible. Den ser således ud på billede:
[30]

Referenten for this pollution er ikke nogen enkelt af de konkrete situa-
tioner, som taleren har tænkt på før. Tilhøreren behøver naturligvis
overhovedet ikke at vide, hvilke konkrete sitationer, taleren har in
mente, for han bliver ikke instrueret om at identificere nogen af dem.
Han bliver heller ikke bedt om at identificere den situation, han selv har
in mente - men dens struktur hjælper ham til at forstå strukturen af den
situationstype, han bliver bedt om at identificere. For det er, hvad refe-
renten for this pollution er her: en situationstype. Dette svarer til hvad
der normalt betragtes som generisk reference for første ordens nom-
inaler: the lion i the lion is the king of the animals refererer ikke til
noget enkelteksemplar af racen løver, men derimod til typen af dyr, som
kaldes løver.

Generelt: en morfologisk nominalisering er navn på en situations-
type.

Situationstyper kan specificeres. Det sker typisk ved nominal sammen-
sætning af verbalsubstantivet med ét af dets argumenter undtagen A2.
Her kunne man ty til danske eksempler, for de er normalt bedre end de
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This pollution is terrible

Sellafield  has polluted Norway’s fiords
    with somethingPOLLUTION(x, y, z)
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engelske (hvor denne form for specifikation af situationstyper ikke er
meget udbredt, selvom de her nævnte er OK).
[31] a. water pollution (A1)

b. nitrate pollution (A3)
c. *farmer pollution (A2)

9. Pollution vs. polluting vs. to pollute
I oversigten over nominaler i [1] optrådte to andre deverbale typer,
nemlig gerundium og infinitiv-clause. Det kan man naturligvis nøjes
med at registrere som et faktum. Men man kan også undre sig over,
hvorfor engelsk skal have så mange forskellige nominaliseringsmulig-
heder (dansk har faktisk ligeså mange). Hvad er forskellen imellem en
morfologisk nominalisering som pollution og syntaktiske nominali-
seringer som polluting og to pollute? Det kan nu forklares ud fra skellet
imellem åbne og lukkede prædikater. Bemærk først, at [3a, c] forekom-
mer såvel syntaktisk som semantisk ufuldstændig, mens [b, d] er OK:
[31] a. ?farmers get too lightly off the hook for polluting 

b. farmers get too lightly off the hook for polluting the waterways
c. *(the) polluting has increased over the past five years (> pollution)
d. the polluting of waterways has increased over the past few years

Det fremgår at gerundium ikke er en lukket, men en åben form, der
kræver syntaktisk realisation af et eller flere argumenter, og helst A1.
At [31a] ikke er ganske udelukket skyldes farmers (A2) som ‘control-
ler’. Og selvom det deler faktuel præsupposition med pollution, så er
den ikke på samme måde utilgængelig. Vi kan illustrere fortolkningen
af b som følger:
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[32]

Forskellen imellem gerundium og infinitiv-clause finder vi ikke i
spørgsmålet om semantisk lukkethed, men i spørgsmålet om faktualitet.
Sammenlign disse to exempler:
[33] a. to pollute the Atlantic Ocean requires a lot of nitrate

b. ?polluting the Atlantic Ocean requires a lot of nitrate

Selvom [33a] her fremstilles som et faktum for så vidt angår hoved-
verbet requires, giver subjektsinfinitiven information om at betragte en
hypotetisk situation der involverer forurening af Atlanterhavet. En til-
hører, der går ud fra at forurening er et gradsspørgsmål, kunne som na-
turligt svar på [33a] give Oh, I don’t know. It depends on how dead you
want it. Gerundiet, derimod, forudsætter faktualitet, hvilket reflekteres
i et naturligt svar fra tilhører som Gosh, when did you do that? Bemærk,
at dette harmonerer med det forhold at infinitiver ikke lod sig bruge
som hverken første, anden eller tredje ordens nominal i oversigten i [5].
Som udtryk for hypotetiske eller regelbundne forhold er det ganske
naturligt, for faktualitet implicerer tilstedeværelse i enten tid eller rum
eller begge dele. Og det har hypotetiske forhold ikke. Det er derfor de
er hypotetiske.
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Farmers get too lightly off the hook for polluting the waterways

Cases of farmers
polluting waterways
in speaker’s exper-
ience

Farmer Jones polluted the stream,
          but he got a hefty fine, so ...

I don’t agree!
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