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Abstract 

This work investigated the differences in the usage of pronouns be-
tween Danish and Swedish. A pronominal definition was formulated 
and pronominal lexemes were reviewed. Out of this, the most important 
pronominal differences were analysed, supplemented with historical 
connections when necessary. Results from searches in corpuses were 
used to confirm statements. Some of the reviewed pronouns are used 
for polite addressing, some other just having pure orthographical dif-
ferences. The use of polite addressing turns out to occur in a greater extent 
in Danish compared to Swedish. There are also differences in the usage of 
grammatical cases (nominative and oblique) and there are pronominal be-
haviours that are unique for each language. 
 
Keyword: Danish, Swedish, pronoun, pronominal use, differences, 
practice, lexeme, nominative, oblique, synchronic, diachronic, corpus, 
polite pronoun, majestic plural 

 
 

Kort sammenfatning 

Dette arbejde undersøgte de forskelle der er for pronominelt skik og 
brug mellem dansk og svensk. En definition af pronomen blev fremlagt, 
efterfulgt af en gennemgang af de pronominelle leksem. Ud fra dette 
blev de vigtigste pronominelle forskelle i sprogene analyseret. Der blev 
tegnet historiske forbindelser når det var nødvendigt for forståelsen. For 
at underbygge en del påstande om hvordan ord bliver brugt, blev resul-
tater fra korpussøgninger præsenteret. Til de gennemgåede pronominer 
hører også de særlige typer, der bliver brugt i høflig sammenhæng, og 
dem der kun adskiller sig rent ortografisk. Undersøgelserne viste at høf-
lige pronominer bliver brugt i større omfang i dansk, end i svensk, og 
at brugen af nominativ og oblik adskiller sig. Der er desuden andre pro-
nominelle optrædener der er unikke for hvert sprog. 
 
Nøgleord: dansk, svensk, pronomen, pronominelt brug, stedord, sted-
ordsbrug, forskelle, praksis, leksem, nominativ, oblik, synkront, dia-
kront, korpus, høflighedspronominer, pluralis majestatis 
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1 Indledning 

En grundlæggende ting i sproget er at kunne tiltale og omtale andre mennesker eller 

ting, på én eller anden måde, eller omvendt at blive tiltalt eller omtalt. Det en sprogbru-

ger kan gøre for at referere til nogen, eller noget, er at bruge et navn, eller kaldenavn, 

dvs. de ord der hører til ordklassen navneord (substantiv). Dette er dog ikke den eneste 

måde at referere på, det kan også blive gjort ved at bruge et stedord (pronomen). Der er 

forskellige typer af pronominer. Fælles for mange af dem er at de kan bruges i stedet for 

et substantiv, men en del bliver også brugt i andre forbindelser. 

Dansk og svensk har en fælles historie, og er udviklede fra det samme sprog, urnor-

disk (Sletten 2007:52). Frem til ca. år 700 bestod sprogene i Danmark og Sverige af, i 

princippet, den samme sprogmængde, men med tiden udvikledes mere afgrænsede na-

tionalstater, og sproget blev delt op. Da dansk og svensk udvikledes parallelt opstod 

indbyrdes forandringer når det gjaldt skik og brug, ikke mindst for stedordene. Stedor-

denes form er selvfølgeligt alment tilpassede til sprogenes respektive grundsystemer 

(ortografi), men ud over det gør også to andre typer af forandringer sig gældende, dels 

rent grammatiske (f.eks. grammatiske forskelle i brug af nominativ og oblik), dels fak-

tiske anvendelsesmåder (f.eks. de danske høflighedsord De/Dem eller de svenske tilsva-

rende Ni/Er). Selvom forskellene mellem dansk og svensk ikke er særligt store sam-

menlignet med det indbyrdes forhold mellem mange andre sprog, er forskellenes stør-

relse tilstrækkelig nok for at være værd at undersøge. 

De pronominelle forskelle mellem dansk og svensk vil blive undersøgt i denne ba-

cheloropgave – med den forhåbning at opnå en forståelse af hvordan et af sprogenes 

vigtigste elementer, kan variere i brug og udformning. 

1.1 Problemstilling 
De tre hovedlinjer i problemstillingen der udgør genstandsfeltet er: (1) at undersøge ud-

valgte pronominelle forskelle mellem dansk og svensk i et nutidigt grammatisk perspek-

tiv, altså synkront, (2) at gøre rede for hvordan enkelte forskelle er opstået i et sproghi-

storisk diakront perspektiv, (3) og endelig empirisk og pragmatisk at undersøge den pro-

nominelle brug i praksis. 
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At undersøge disse linjer er interessant fordi det fortæller noget om, hvordan spro-

gene forholder sig til hinanden, og hvordan de har forandret sig indbyrdes og gensidigt 

til det stadium, hvor de i øjeblikket befinder sig. Ikke mindst er det fascinerende at der 

er pronominer i det ene sprog, der slet ikke eksisterer i nogen form i det andet. Hvad 

angår tiltalepronominer ved høflig markering adskiller dansk og svensk sig primært i 

valg af person, der henleder tankerne på forholdet i andre tæt omgivende sprog. Under-

søgelsens vigtigste spørgsmål er således: I hvilket omfang, og hvordan, adskiller den 

pronominelle brug i dansk og svensk sig på grundlag af de udvalgte og undersøgte pro-

nominer? 

1.2 Afgrænsning 
Der er med enkelte undtagelser kun definitte (personlige, possessive, refleksive, reci-

prokke, demonstrative og relative) og interrogative pronominer der vil blive undersøgte 

inden for det pronominelle felt. Relationelle pronominer vil ikke blive behandlet. Blandt 

de resterende, kvantitative pronominer, er der blot nogle enkelte typer, der vil blive be-

handlede.  I de tilfælde hvor dansk og svensk grammatikbeskrivelse afviger fra hinan-

den, vil en fælles beskrivende linje, hvis muligt, blive tegnet. Det er ikke en diskrepans 

i beskrivelserne af sprogene der undersøges, men faktiske sprogforskelle. Undersøgel-

sen vil være begrænset til det skrevne ord, ikke de lyd- og udtalemæssige forskelle. Der 

er kun en form for standardsprog der vil blive behandlet. Fokus ligger på nutidige for-

skelle, men for at forklare disse kan historiske forbindelser blive begrundet. Dog er det 

kun nogle udvalgte historiske berøringer der vil blive optaget her, de øvrige vil efterla-

des til andre undersøgelser. Der vil ikke foretages optagelser af primærmateriale på egen 

hånd (f.eks. indspilninger af dagligt tale). Valg af korpus og øvrige tekster vil selvfølge-

lig begrænse omfanget af den sproglige spredning i tilsvarende grad. 
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2 Materiale og metode 

Her bliver redegjort for det underlag og den forankring, der ligger til grund for den 

grammatiske udlægning i det næste kapitel. Det materiale der bruges for at kom-

plettere analysen gennemgås også, sammen med en redegørelse for undersøgelses-

metoderne og brugen af korpusser, med deres tilhørende fejlkilder. 

2.1 Sprogbeskrivende værker 
Der er flere værker der bygger den danske og den svenske grammatik op. For dansk er 

der f.eks. Elementær dansk grammatik (1987, 1. udgave 1946), skrevet af Paul Dide-

richsen. Det er komplet, men i nogen grad forældet, f.eks. hvad angår omfatningen af 

den pronominelle definition. Aage Hansens Moderne Dansk I-III (1967), udgivet af Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), er omfattende, men mangler en grammatisk 

fremstilling af pronominerne. Det måske mest omfattede moderne danske værk er 

Grammatik over det Danske Sprog (GDS) (2011), udgivet af DSL, der er et mangesidet 

og kortlæggende værk i tre bind. Et andet sammenfattende værk er Dansk grammatik 

(2014), udgivet af Syddansk Universitetsforlag. For svensk er der moderne værker ud-

givne af Svenska Akademien. Deres to fremmeste værker er Svenska Akademiens gram-

matik (SAG) (1999) og Svenska Akademiens språklära (2003). Den udlægning der bli-

ver bygget op i tredje kapitels pronominelle fremstilling, er hovedsagligt baseret på de 

ovennævnte værker. Angående struktur og fordybning er GDS og SAG overordnet ble-

vet brugt, derudover er værkerne Dansk grammatik og Svenska Akademiens språklära 

blevet brugt i stor omfang, og de udgør en central del af baggrundsmaterialet. 

2.2 Materiale for praktisk undersøgelse 
Udvælgelsen af materiale er foretaget med henblik på at materialet viser en sprogbrug 

med stor stilmæssig spredning. Det fremmeste stof der ligger til grund for den empiriske 

analyse, udgøres af organiserede tekstsamlinger (korpussamlinger) der fremvises i kon-

kordanser. 
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De to anvendte korpusværktøjer er: 

• KorpusDK for dansk fremtaget af DSL1  

• Korp for svensk fremtaget af Språkbanken2 

Til beskrivelsen af pronomenet vi, i dets forskellige former og brug, er de følgende tek-

ster blevet studeret: 

• Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953) 

• Den svenske lov der regulerer tronfølgen: Successionsordning (1810:0926) 

• Dronning Margarethe II’s nytårstale 2014 

• Kong Carl XVI Gustafs juletale 2014 

2.3 Undersøgelsesmetode 
Undersøgelsen foretages på flere niveauer, dels vil sammenfatningen fra de anerkendte 

grammatiske fremstillinger blive undersøgt for at finde forskelle i hvordan pronominer 

bliver brugt i begge sprog, dels vil korpusser bruges for at finde forskelle i praksis.  

Kapitel 3 omfatter en gennemgang af fornøden grammatik, der beskriver de faktiske 

forhold i beskrivelsen (deskriptivt og til dels normativt) af de respektive sprog. De sam-

menligninger der optræder her, er primært af rent sprogstrukturel natur. En del af de 

inddelinger der bliver gjort i GDS og SAG fremstår som helt vilkårlige og tilfældige, 

ikke i den forstand at inddelingen skulle være forkert, men at inddelingen godt kunne 

være anderledes. Det fremmeste eksempel er de pronominelle typers overordnede ind-

deling, der i GDS tager sin form i de frie og de fikse pronominer, mens SAG deler dem 

ind i definitte, interrogative, kvantitative og relationelle pronominer. GDS har valgt den 

ene vej og SAG den anden, selvom de sandsynligvis kunne bytte den overordnede ind-

deling med hinanden. Problemer af den slags vil længst muligt blive omgået.  

Den grammatiske analyse i kapitel 4 er af komparativ karakter. Analysen bliver la-

vet for at forstå, finde forskelle og beskrive de forbindelser, og afvigelser, der er mellem 

dansk og svensk, og i enkelte tilfælde for at se hvordan de er opstået. I modsætning til 

det tredje kapitel, udgør sammenligningerne heri primært faktiske sprogforskelle, i ste-

det for sprogbeskrivelsesforskelle. 

1 Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs konkordansværktøj er tilgængeligt her: http://ordnet.dk/korpusdk 
2 Språkbanken er en del af Institutionen för svenska språket ved Göteborgs universitet og bedriver forskning in-
den for sprogteknologi, dets konkordansværktøj er tilgængeligt her: http://spraakbanken.gu.se/korp/ 
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Ud over den rent komparative analyse, vil korpusser bruges med henblik på at lave 

en kvantitativ analyse af hvordan en del pronominer bliver brugt i praktikken. Kvanti-

tative metoder er bygget på tællelige oplysninger, giver oversigtsmæssige resultater og 

en beskrivelse af et fænomen, men giver ingen dybere forståelse af hvorfor (Lagerholm 

2010:30f). Materialet i korpusserne er valgt med henblik på at afspejle forskellige sprog-

domæner, og at give en stor stilmæssig spredning, mere om det i 2.3.1.  

En kvalitativ metode er bygget på dybere nærstudier, og giver en dybere forståelse 

af hvorfor, og hvordan, et fænomen opstår (Lagerholm 2010:30f). Hertil hører f.eks. de 

historiske undersøgelser og brugen af vi i entalsform. 

Som Per Lagerholm skriver i sin bog, Språkvetenskapliga uppsatser (2010), kan 

både kvalitative og kvantitative metoder bruges parallelt. Det vil også gøres her idet 

både de faktiske forhold, og en dybere forståelse, ønskes opnået. 

2.3.1 Brug af korpus 
KorpusDK består af tre samlinger: Korpus 2000 (indeholdende tekster fra perioden 

1998–2002), Korpus 90 (indeholdende tekster fra perioden 1983–1992) og KorpusDK 

(!) (Korpus 2000 og Korpus 90 samlet). 

Korp er meget mere omfattende. Den har først og fremmest flere grupperede kor-

pussamlinger: moderne, parallelle, fornsvenske m.v. Den parallelle gruppe giver mulig-

hed for at sammenligne dansk og svensk direkte, men idet den sproglige spredning er 

begrænset i denne gruppe, vil denne mulighed ikke blive brugt i dette arbejde. Inden for 

den moderne gruppe er der mulighed for selv at vælge, hvilke korpusser der skal gen-

nemsøges. Det er ikke uproblematisk selv at skulle gøre et udvalg, derfor vil de af sy-

stemet valgte, 122 af i alt 197 korpusser inden for gruppen, blive brugt til søgninger i 

dette arbejde (se A.1). Der er også mulighed for at søge i et specifikt årsinterval. 

De korpussøgninger der primært bliver foretaget, vil for dansk blive gjort i Korpus 

2000 (udgør den seneste årsperiode) og for svensk i de af systemet valgte korpusser fra 

tidsperioden 1998–2002 (dette for at synkronisere med årsintervallet i den danske kor-

pus). Begge systemer tillader søgninger på specifik ordklasse m.v. 

Resultaterne bruges primært til at se den indbyrdes fordeling af en specifik ordform 

i hvert sprog. I de tilfælde hvor et forhold bliver fremlagt for begge sprog, bliver en 

sammenligning også foretaget over sproggrænserne. Størrelsen af den svenske og dan-

ske korpus er henholdsvis 28 og 108 millioner ord for tidsperioden 1998–2002. 
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I nogle tilfælde hvor et spørgsmål er mere kompliceret (f.eks. at søge på antallet af 

forekomster af nogen i betydningen af det engelske any), er der mulighed for selv at 

skrive spørgsmålet med det der kaldes CQP-kode. CQP står for Corpus Query Proces-

sor og er bygget for at kunne søge i korpusser med tekstkommandoer. Teknikken er 

implementeret i forskellig grad i både det danske og det svenske korpus. 

2.3.2 Fejlkilder ved korpusanvendelse 
Det er ikke sikkert at de to valgte korpusser, har den samme sproglige spredning. Det 

skyldes at det er to forskellige aktører, der har lavet de respektive korpusser.  Det kan 

også forholde sig sådan at indsamling af spredt materiale, er foretaget under en længere 

tidsperiode. Det er ikke sikkert at materialet er homogent spredt i den kortere periode, 

der er valgt for det svenske korpus. Andre fejlkilder udgør f.eks. risikoen for at materi-

alet er forkert opmærket med hensyn til ordklasser osv. 
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3 Pronominerne i dansk og svensk 

I dette kapitel vil den pronominelle inddeling for de respektive sprog, blive gen-

nemgået. Det defineres hvad et pronomen er, hvordan de deles op i grammatik-

kerne, såvel som i dette arbejde, og hvilke faktiske pronominelle leksem (ord) der 

er. De sammenlignende dele der forekommer i dette kapitel, er primært af systema-

tiseringsart der undersøger de rent beskrivelsesmæssige forskelle. 

3.1 Pronomenets definition 
Et pronomen er et erstatningsord der betegner en genstand.  Betegnelsen bliver fremlagt 

uden at ”benævne eller beskrive” genstanden (Diderichsen 1987:50). En genstand kan 

være en person, en ting m.v. Et pronomens betydning gives fra sammenhængen det vir-

ker i, dets egen semantiske betydning er lille (ud over evt. informationer om genus, nu-

merus og bestemthed) (Holm & Christensen 2014:86; Hultman 2003:90). Ved at bruge 

et pronomen kan man undgå at lave unødvendige og besværlige gentagelser. 

Pronominerne tilhør de lukkede ordklasser hvilket betyder at de er forholdsvis kon-

stante, og meget sjældent forandres. Strukturen for pronominerne er rimeligt uniform, 

en del kan bøjes efter hovedordet, enten med endelser (genitiv eller numerus) eller sup-

pletivt (erstattet ordstamme) (Holm & Christensen 2014:85). Efter sin funktion og bøj-

ning kan pronominerne deles op i substantiviske og adjektiviske (Hultman 2003:91) 

(Teleman et al. 1999:236). Mere alment anføres at pronominerne primært kan optræde 

i to funktioner med selvstændig eller attributiv syntaks, dvs. optræden i form af nominal 

(der erstatter eller virker som et substantiv) eller determinativ (optræder næsten som et 

adjektiv) i et nominalsyntagme3 (Holm & Christensen 2014:85). Benævnelsen stedord 

(ord der står i stedet for andet) bliver på dansk brugt synonymt med pronomen; på 

svensk kun pronomen.  

3 Et nominalsyntagme (sv. nominalfras) er en genstandshelhed bestående af et substantiv sammen med tæt tilhø-
rende ord (adled), f.eks. ”Bilen med den grønne lak er fin” (kan erstattes med ”Den er fin”, hvor dobbeltunder-
stregningen markerer den nominale funktion, der erstatter det fulde nominalsyntagme) og ”Denne lille bil er fin” 
(hvor dobbeltunderstregningen markerer den determinative funktion i nominalsyntagmet). 
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3.2 Pronomenets opdeling 
Ordklassen pronominer er ikke stor, den indeholder kun et færre antal ord. På svensk 

kan den deles op i fire hovedkategorier: definitte, interrogative, kvantitative og relatio-

nelle pronominer (Teleman et al. 1999:236). På dansk kan den blive opdelt i to hoved-

kategorier: frie og fikse pronominer (Hansen & Heltoft 2011:550). I dette arbejde bliver 

en flad struktur brugt i henhold til søjlen længst til venstre: 

 Tilhørende pronominel hovedkate-
gori i GDS 

Tilhørende pronominel hovedkate-
gori i SAG 

Personlige Frie (de possessive bliver set som 
delmængde af de personlige) 

Definitte (de possessive bliver set 
som delmængde af de personlige) Possessive 

Refleksive Fikse (retroverte) Definitte 
Reciprokke Fikse (retroverte) Definitte 
Demonstrative Frie Definitte 
Relative Fikse (hv-pron.) Definitte 
Interrogative Fikse (hv-pron.) Interrogative 
Kvantitative Frie Kvantitative 

De relationelle pronominer omhandles ikke i dette arbejde. Den ovenstående opdeling 

er uafhængig af den substantiviske og adjektiviske inddeling, der også er blevet lagt 

frem i definitionen. 

3.2.1 Personlige pronominer 
De personlige pronominer markerer deltagerne i en situation og ser sådan ud: 

Dansk Ental4 Flertal5 
Kasus6 1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person 
Nominativ jeg du (*) han, hun, 

den, det 
vi I (*) de 

Oblik7 mig dig (**) ham,  
hende, 
den, det 

os jer (**) dem 

Ved høfligt tiltale bliver De (*) og Dem (**) brugt. 

4 Samme som singularis, bliver refereret til ditto i opgaven. 
5 Samme som pluralis, bliver refereret til ditto i opgaven. 
6 Det går at dele pronominerne op i tre kasus: nominativ, oblik (dvs. akkusativ/dativ, nogen distinktion mellem 
akkusativ og dativ, bliver ikke gjort i forhold til bøjning) og genetiver (possessive pronominer). 
7 Oblik er en term der markerer en kasusform, der ikke er nominativ, hvilket her skal fortolkes som akkusativ/da-
tiv. I SAG bliver i stedet kun akkusativ brugt som betegnelse. 
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Svensk Ental Flertal 
Kasus 1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person 
Nominativ jag du (*) han, hon, 

den, det 
vi ni (*) de 

Oblik mig dig (**) honom, 
henne, 
den, det 

oss er (**) dem 

Ved høfligt tiltale bliver Ni (*) og Er (**) brugt, selvom der er indskrænkninger 

afhandlede under 4.1.2. 

3.2.2 Possessive pronominer  
De pronominer der betegner ejeforhold eller tilhørsforhold, kaldes possessive eller 

ejestedsord, og deles op på følgende måde:  

Dansk Ental Flertal 
Gen./num.8 1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person 
Utrum min din (*) hans, hen-

des, dens, 
dets 

vores 
(vor) 

jeres (*) 
(jer) 

deres 

Neutrum mit dit (*) hans, hen-
des, dens, 
dets 

vores 
(vort) 

jeres (*) 
(jert) 

deres 

Pluralis mine dine (*) hans, hen-
des, dens, 
dets 

vores 
(vore) 

jeres (*) 
(jere) 

deres 

Ved høflig tiltale bliver Deres (*) brugt. Ældre former af vores og jeres i parentes, 

for deres er der ikke historiske former dannet efter tilsvarende mønster. 

Svensk Ental Flertal 
Genus/num. 1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person 
Utrum min din (*) hans, hen-

nes, dess 
vår er (*) deras 

Neutrum mitt ditt (*) hans, hen-
nes, dens 
(**), dess 

vårt ert (*) deras 

Pluralis mina dina (*) hans, hen-
nes, dess 

våra era (*) deras 

Ved høfligt tiltale bliver Er/Ert/Era (*) brugt. I 3. person singularis kan på svensk 

dens (**) blive brugt i nogle tilfælde hvor pronomenet er betonet, og fører tilbage 

8 Pronominerne bøjes i genus og numerus efter sit hovedord. Det går at dele hovedordet op i to genus for singula-
risformen: utrum (fælleskøn) og neutrum (intetkøn). Numerus deles op i singularis (ental) eller pluralis (flertal). 
Der bliver ikke taget hensyn til genus i pluralis. 
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på en person (Teleman et al. 1999:270). Formen Ers (bliver stadig brugt i kongelige 

sammenhæng) er historisk og markerer genitiv af det possessive pronomen (Sundén 

1885:85). De refleksive former af de possessive pronominer er blevet redegjort for 

i 3.2.3. 

3.2.3 Refleksive pronominer 
Denne gruppe af pronominer siges også at være tilbagevisende. De former der adskiller 

sig fra dem i 3.2.1 og 3.2.2 dukker kun op i 3. person, og derfor er det kun dem, der er 

blevet anført her. Hvordan de andre former, der er markerede med en streg nedenfor, 

skal betragtes, er en bedømmelsessag. I det tilfælde sprogene anses at have refleksive 

former også i 1. og 2. person, er disse sammenfaldende med modsvarende former blandt 

de personlige pronominer i oblik respektive de possessive pronominer. Former marke-

rede med asterisk (*) findes bestemt ikke. De refleksive pronominer (jf. 3.2.1) er:  

Dansk/Svensk Ental Flertal 
Kasus 1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person 
Nominativ * * * * * * 
Oblik -/- -/- sig/sig -/- -/- sig/sig 

De possessive former af de refleksive pronominer (jf. 3.2.2) er: 

Dansk/Svensk Ental Flertal 
Genus/num. 1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person 
Utrum -/- -/- sin/sin -/- -/- -/sin 
Neutrum -/- -/- sit/sitt -/- -/- -/sitt 
Pluralis -/- -/- sine/sina -/- -/- -/sina 

Bemærk at der er en afvigelse i dansk for 3. person pluralis. 

3.2.4 Reciprokke pronominer  
Disse pronominer bruges når en handling er gensidig. Gruppen er meget lille. På 

dansk er der to reciprokke pronominer (gensidige stedord): hinanden og hverandre 

(i genitiv -s på begge ord). Dog er hverandre gammeldags og på vej ud ad sproget 

(Holm & Christensen 2014:92). På svensk er der kun ét: varandra (i genitiv -s).  

3.2.5 Demonstrative pronominer 
Et andet navn for denne gruppe er påpegende stedord. De bliver brugt til at frem-

hæve en genstand. De kan primært, enten føre tilbage til noget der er bygget op af 

den sproglige sammenhæng (anaforisk), eller henvise til noget der er opstået i den 
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pragmatiske sammenhæng (deiktisk), dvs. den omliggende eller opfattede virke-

lighed (Holm & Christensen 2014:86). (F.eks. henholdsvis ”Bilen har sikkerheds-

sele og dette er godt.” og ”Tag den her plads!”) 

Genus/num. Dansk Svensk 
Utrum denne (-s) (Ø/her/der), den 

(Ø/her/der), dens 
denna/denne  (-s), den (Ø/här/där), 
(dens9) 

Neutrum dette (-s) (Ø/her/der), det 
(Ø/her/der), dets 

detta  (-s), det (Ø/här/där) 

Pluralis disse (-s), de (Ø/her/der), deres dessa (-s) , de (Ø/här/där) 

Der er også et forældet demonstrativt pronomen i dansk: hin (Holm & Christensen 

2014:93). I svensk fandtes det også, men allerede i midten af det 19. århundrede var 

det anset som uddødt (Rydqvist 1857:544). 

3.2.6 Relative pronominer  
Gruppen bliver også kaldt henførende stedord. Hertil hører de pronominer der ind-

leder en relativ ledsætning. 

Genus/num. Dansk Svensk 
Utrum hvilken, hvis, hvad, hvem vilken, vars 
Neutrum hvilket, hvis, hvad, hvem vilket, vars 
Pluralis hvilke, hvis, hvad, hvem vilka, (vars) (*)/vilkas 

Sproghistorisk er vars (*) på svensk blevet anvendt korrekt sammen med hovedord 

i singularis, men i flere hundrede år er det også blevet brugt for pluralis (Hultman 

2003:114). Til relative pronominer hører også det svenske vad, der ikke bøjes, og 

bruges sammen med korrelatet allt. Ordet som er tidligere blevet betragtet som re-

lativt pronomen, men fordi det mangler de substantiviske og adjektiviske træk, kan 

det for svensk klassificeres som en subjunktion (Hultman 2003:113) (Teleman et 

al. 1999:237). Det danske som, og der (der kan bruges i stedet for som ved henvis-

ning til tidligere subjekt), er ”neutrale relative indledere” (Holm & Christensen 

2014:94) og medtages heller ikke ovenfor.  

3.2.7 Interrogative pronominer  
Denne type (spørgende stedord) bliver brugt når et direkte spørgsmål stilles med 

henblik på at få fat i en identitet eller en egenskab, hørende til nogen eller noget. 

9 Formen dens bliver i princippet ikke brugt, undtagen muligvis hvis denne alene erstatter nominalsyntagmet (se 
fodnote 3) ved ellipse (erstatning af sætningselement, i andre fald også udeladelse) (Teleman 1999:322), f.eks. 
”Den bilens motor är bättre än dens”. 
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Genus/num. Dansk Svensk 
Utrum hvilken, hvem, hvis, 

hvad 
vilken (-s), vem (-s), 
vad, hurdan, vilkendera 

Neutrum hvilket, hvem, hvis, 
hvad 

vilket (-s), vem (-s), 
vad, hurdant, vilketdera 

Pluralis hvilke, 
hivs 

vilka (-s), 
hurdana 

Denne gruppe skal ikke forveksles med spørgende stedsadverbium, der eksisterer 

for dansk (hvordan, hvorledes, hvor m.v.)10 og svensk (hur, var m.v.). 

3.2.8 Kvantitative pronominer  
De kvantitative pronominer kan deles op i flere delgrupper. I dette arbejde vil kun 

nogen (kvantitativt alment ubestemt) i dets forskellige former, både/begge og 

mere/flere blive analyserede ifølge afgrænsning 1.2, selvom der er yderligere kvan-

titative pronominer (nogenting, alting, hver m.fl.). Pronomenet nogen betegner et 

vilkårligt kvantum (f.eks. antal) ”over ’nul’ men ikke den totale mængde” (Hansen 

& Heltoft 2011:583). 

Genus/num. Dansk Svensk 
Utrum nogen någon 
Neutrum noget något 
Pluralis nogle, nogen, begge (*) några, båda (*), bägge (*) 

Formen for ordet begge (med tilsvarende svenske former) (*) er egentlig dualis og 

kvantificerer over en mængde på to, f.eks.  ”Begge to kommer”.  ”Begge tre kom-

mer” er forkert. Det svenske pronomen båda skal ikke blandes sammen med kon-

junktionen både. Det danske både bliver kun brugt som konjunktion. For 

begge/bägge (historisk beggja/bäggia) gælder at de egentlig er en genitivform af 

báðir11, der hænger sammen med både/båda. 

3.2.9 Andre typer af pronominer 
De relationelle pronominer bliver opdelt i tre grupper: de komparative, de ordnede 

og de fremhævende, hvor den sidste gruppe f.eks. rummer pronomenet själv (Hult-

man 2003:129). Hele denne gruppe af pronominer bliver ikke undersøgte i dette 

arbejde ifølge afgrænsning 1.2. 

 

10 Den Danske Ordbog: se disse ord hver især 
11 Nationalencyklopedin: bägge. Den Danske Ordbog: begge, både 
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4 Komparativ analyse 

Den pronominelle inddeling, og de rent beskrivelsesstrukturelle forskelle mellem 

sprogene, er blevet gennemgået i det sidste kapitel. I dette kapitel vil primært de 

rent faktiske sprogforskelle, blive sammenlignet. 

4.1 Grundlæggende forskelle i stedordsbrug 
4.1.1 Det danske pronomen I og det svenske ni 
Brugen for hvordan de to pronominer I og ni bliver anvendt rent stilmæssigt, bliver om-

handlet i 4.1.2. I dette stykke understreges det blot at ni og I egentlig er det samme 

pronomen. Den gang svensk havde bøjninger af udsagnsord afhængige af numerus og 

person, kunne f.eks. det svenske udsagnsordet vara (da. være) bøjes på følgende måde 

(Moberg 1815:226): 

Svensk Ental Flertal 
Ord 1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person 
vara (jag) är (du) är (han, hon, 

den, det) 
är 

(vi) äro (I) ären (de) äro 

Ved konstruktioner i stil med ”ären I” (da. ”er I”) kom n’et til at i tale ”glide over”. Efter 

hånden blev det nøjagtigt løst op til ”är ni”. Det danske I er altså det for svensk også 

tidligere korrekte, men med tiden forvandledes det til det moderne svenske pronomen 

ni (Wellander 1935:5). 

4.1.2 De høflige pronominer 
Én ting der kan gøre en opmærksom svensker forvirret, er de høflige danske tiltalefor-

mer De/Dem/Deres, ikke kun fordi de høflige former ikke bliver brugt på svensk i stort 

omfang (se tabel nedenfor), men også fordi en svensker, med en del undtagelser, kunne 

forvente sig Ni/Er/Er (Ert/Era), dvs. det der direkte svarer til I/Jer/Jeres på dansk. Den 

oprindelige og normale tiltaleform til et enkelt person er du, både i dansk og svensk, 
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faktisk for hele den indoeuropæiske12 sprogfamilie (Diderichsen 1987:54). Gennem 

udenlandske forbilleder forandredes med tiden skikken i de fornemme kredse, og der-

efter i de lavere kredse, hvilket betød at også andre tiltaleformer begyndte at blive an-

vendt. I middelalderen brugtes på dansk tiltaleformen I (dvs. det der i dag ordmæssigt 

svarer til det svenske Ni). I de 17. og 18. århundrede brugtes på dansk først tiltale i 3. 

person singularis (han, hun) og senere de 3. persons personlige pronomen i pluralis (De, 

Dem, Deres), der trængte stærkt frem. Begge influenser kom fra tysk. Dog levede I og 

han/hun videre et stykke tid, det første primært på landet, og det andet primært nedsæt-

tende. 

Den højeste form for høfligt tiltale var at bruge titel (allerforrest sammen med pro-

nomen, ”Deres Majestæt”). Det at bruge titel blev siden spredt til det militære og til 

statsforvaltningen. Anvendelsen af titler, udover i kongelige sammenhænge, er siden 

1960’erne som udgangspunkt ophørt, men helt væk er de ikke. Læs mere i den præcise-

rende tabel nedenfor.  

På svensk bruges efter ”du-reformen”13 i slutningen af 1960’erne i princippet kun 

du ved tiltale, men tidligere tiltaltes folk med titel også her. At tiltale folk med Ni ansås 

ikke altid at være høfligt. 

Erik Wellander, anerkendt svensk lingvist, skrev i sin bog Riktig svenska (1948) at 

det svenske pronomen I (dvs. med den ”oprindelige” ortografi) ved tiltale til et enkelt 

person er forældet, og ved tiltale i flertal kun bliver brugt i højtidelig stil. Der er dog gået 

nogle år siden denne bog blev skrevet, i dag må den form anses at være helt død. I den 

næst seneste svenske bibeloversættelse fra 1917 bruges I både ved tiltale til et enkelt 

person og i flertalstiltale. Det kom senere til at blive anset for høfligt at tiltale folk også 

med Ni, f.eks. blev prins Gustaf Adolf tiltalt på den måde når han tog sin kommende 

kone med hjem til Sverige (Wellander 1948:225). Der fandtes altså en tid selv i Sverige 

hvor det blev betragtet som høfligt at tiltale nogen med Ni (i stedet for titel), både til en 

enkelt person og til flere. 

12 Den indoeuropæiske sprogfamilie omfatter flere hundrede sprog, deriblandt dansk og svensk der hører til den 
nordgermanske del (delen for de nordiske sprog) af de germanske sprog. Andre indoeuropæiske sprog er f.eks. 
engelsk, spansk, fransk, russisk og tysk. Ifølge Ethnologue: Languages of the World (Lewis 2014) er der næsten 
3 milliarder mennesker, der har et indoeuropæisk sprog som modersmål, og sprogfamilien er anerkendt som den 
langt største. 
13 En nutidig betegnelse af en reformbevægelse der pågik i Sverige under slutningen af 1960’erne og starten af 
1970’erne. Den kulminerede da en nytiltrådt direktør for en svensk myndighed, Medicinalstyrelsen, hilste sine 
ansatte velkomne med tiltalen du. 

14 

                                                                                                                                                         
 



 

Det kunne også være interessant at se på hvordan det forholder sig, i andre nærlig-

gende sprog. På tysk, hvorfra den danske inspiration for De/Dem/Deres kommer, er 

forholdet tilnærmelsesvist det samme. På fransk er det 2. persons personlige pronomen 

i pluralis der bliver brugt (vous) ved høflig tiltale til en enkelt person (ellers tu). På en-

gelsk sammenfalder den høflige tiltale (you), der egentlig ligesom på fransk er 2. persons 

personlige pronomen i pluralis, med 2. person pronomen i singularis. Den tidligere en-

talstiltale thou i engelsk er med tiden forsvundet. 

Høflighedsbrugen i dag varierer mellem dansk og svensk, de faktiske forhold bliver 

tydeliggjort i denne her tabel: 

Dansk korpus Forhold 
sv/da 

Svensk korpus 
Form Antal Forhold Form Antal Forhold 
du 32 956 

10 1,7 17 
66 408 du 

De 3 288 3 810 Ni 
dig 9 527 

7 29,0 211 
18 559 dig 

Dem 1 308 88 Er 
din/dit/dine 9 162 

4 8,0 34 
13 429 din/ditt/dina 

Deres 2 159 394 Er/Ert/Era 
Sum neutralt 
tiltale 51 645 

8 3 23 
98 396 Sum neutralt 

tiltale 
Sum høfligt til-
tale 6 755 4 292 Sum høfligt til-

tale 

Ud fra resultaterne sluttes den konklusion at det danske brug af høflighedspronominer 

er mere udbredt i dansk end i svensk, ca. 3 gange mere almindeligt. Interessant er at den 

svenske form Er er langt mindre brugt end Dem på dansk. Det skal dog siges at der er 

potentielle fejlkilder, f.eks. at et ord er blevet registreret med forkert numerus i korpus. 

For CQP-kode se A.2.1. 

4.1.3 Det danske pronomen nogen og det svenske någon 
De danske pronominer nogen/noget/nogle, og de tilsvarende svenske 

någon/något/några, har i hovedtræk den samme funktion, men der er situationer 

hvor brugen ser lidt anderledes ud. Den danske distinktion for nogen (ej noget) sva-

rer til det engelske any, og nogle svarer til det engelske some. På svensk bliver 

någon ikke brugt i kombination med hovedord i pluralis hvilket det danske nogen 

kan blive (og skal ved spørgsmål), f.eks. ”Har han nogen appelsiner?”. For svensk 

bliver någon/något kun brugt i kombination med hovedord i singularis og några 

kun i kombination med hovedord i pluralis. De svenske någon/något/några kan 

have kvantitativ betydning (”Om någon dag är jag hemma”) eller en singulær  (og 
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tidsubestemt) betydning (”Någon dag blir du stor”) (Hultman 2003:126). Det dan-

ske pronomenet noget (kongruensbøjes ikke) kan blive brugt som foranstillet artikel 

ved dividuative (utællelige) substantiver14 (Holm & Christensen 2014:96), f.eks. 

”Det er noget lort”. Ved affirmative dividuative sammenhæng (evt. også andre) kan 

noget ved oversættelse til svensk blive erstattet med lite(t), f.eks. ”Jeg har noget slik 

hjemme”/”Jag har lite(t) godis hemma” (Christensen & Christensen 2004:66). 

Dansk korpus 
Form Antal Forhold 
nogen (svarende til ’any’)15 1 676 1:8 nogen (samme som på sv.)16 13 441 

Af tabellen fremgår hyppigheden for brugen af det danske nogen efter hovedord i 

pluralis i stedet for singularis (samme brug som i svensk). Det fremgår at det sidst-

nævnte altså sker oftere. 

4.1.4 De svenske pronominer båda og bägge 
Ved søgning i korpus fordeles anvendelsen på følgende måde: 

Svensk korpus 
Form Antal Forhold 
båda 4 932 7:1 bägge 730 

Ud fra dette kan det konkluderes at det svenske pronomenet båda er meget mere 

almindeligt end bägge. 

4.1.5 Pronominer for mængde og antal 
I begge sprog bliver mere (sv. mer/mera) og flere (sv. fler/flera) brugt. Som grund-

princip i dansk og svensk bliver det første eksempel benyttet ved tale om mængder 

og det andet ved tale om antal. På svensk gør man en forskel på henholdsvis fler og 

flera. Formen flera bliver brugt når det betegner en kvantitet, mens fler bliver brugt 

ved kvantitativ komparation. For mer/mera er der ikke nogen direkte distinktion i 

svensk.  

14 En mulig opdeling af substantiverne: de tællelige (”Vi så en bus”) og de utællelige (”Vi kørte i bus”). 
15 CQP-kode: [word="nogen" & morph=".*P.*"] 
16 CQP-kode: [word="nogen" & morph=".*S.*"] 
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4.1.6 De øvrige pronominelle grupper 
Her redegøres for en del af de andre bemærkelsesværdige forskelle for de respektive 

pronominelle typer. 

Vedr. de personlige pronominer: Det svenske honom er oprindeligt en gammel 

dativform (med den dertil, i sin tid, hørende akkusativform han) (Hultman 

2003:93). For tiden bliver honom brugt i begge kasus (akkusativ og dativ). Den 

danske form ham er udviklet fra den ældre form honum (flere varianter på stavning 

forekommer).17 

Vedr. de possessive pronominer: På dansk bliver dens/dets brugt som genitiv-

form for den/det. På svensk kasusbøjes normalt ikke den/det og formen dens bliver 

sældent brugt (Hultman 2003:102f). Den fælles genitivform på svensk er dess. Den 

danske ordform des er historisk.18 Det skal også noteres at de possessive pluralis-

former i moderne dansk bliver brugt uden at bøjes i genus og numerus for hvert 

person: vores, jeres og deres. På svensk er det for pluralis kun i 3. person hensyn 

til genus og numerus i hovedord udebliver. 

Dansk korpus 
Form Antal Forhold Form Antal Forhold 
vor 2 548 0,13 jer19 0 0 
vort 1 583 0,08 jert 4 0 
vore 3 959 0,2 jere 0 0 
vores 20 085 1 jeres 1 264 1 

Det kan tydeligt ses at vores er den primære form for possessive pronominer i 1. 

person pluralis, selvom de andre former har en vis repræsentation. Formen jeres må 

anses at være den eneste form i 2. person pluralis, repræsentation for andre former 

mangler i princippet (kun 4 forekomster). 

Vedr. de refleksive pronominer: De possessive refleksive pronominer har ikke 

nogen særlig form i 3. person pluralis i dansk, den sammenfalder med den for de 

ikke-possessive: deres. I svensk bliver dette i stedet bøjet lige som den possessive 

form i 3. person singularis: sin, sitt og sina. I moderne dansk bliver fra tid til anden 

hans/hendes brugt for hovedord i singularis, dette fænomen opstår også på svensk 

i singularis hans/hennes og i pluralis deras. Denne brug må stadigvæk blive anset 

17 Ordbog over det danske Sprog: II. han  
18 Ordbog over det danske Sprog: des 
19 Denne form skal altså ikke forveksles med den ikke-possessive form jer, det er aktiv i sproget. CQP-kode: 
[word="jer" & (pos=".*DET.*" | morph=".*DET.*")] 
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at være forket, med mindre det faktisk drejer sig om en yderligere indblandet per-

son. 

Vedr. de reciprokke pronominer: På dansk er der to styk. Det første, hinanden, 

bliver brugt når to eller flere personer har et indbyrdes forhold med hver person 

især. Det andet, hverandre, kan bruges når det er tale om flere end to involverede, 

selvom det er gammeldags som tidligere nævnt. Hinanden er en sammensætning af 

hin (der betyder den, den der20) og andre. På svensk bliver kun varandra brugt, der 

er sammensat af hvar (ældre stavning) og andra (Enberg 1836:137). 

Vedr. de demonstrative pronominer: De demonstrative pronominer minder om 

hinanden, men en unik konstruktion kan optræde på dansk hvor en kombination 

som denne her/der er mulig, i modsætning til på svensk. På svensk opstår i utrum 

bøjningen denne for hovedord i maskulinum, ellers bruges formen denna, på dansk 

er det samme form i utrum uanset om det er maskulinum eller ej. 

Vedr. de relative pronominer: På dansk angiver hvis tilhørsforhold til korrelatet 

i den overordnede sætning, samme gælder for vars på svensk. Pronomenet vars er 

oprindeligt genitiv singularis til pronomenet hvar (Hultman 2003:114). Det bliver i 

praksis, selvom det ikke er det, brugt som genitiv til vilken, hvis forældede genitiv-

form er (h)vilkens (Enberg 1836:137). Analogt gælder for dansk, som genitiv til 

hvilken bliver hvis brugt, der dog egentlig er en genitivform af hvô.21 Der er også 

en forskel i at hvad (uden kombination med alt) og hvem kan blive brugt på dansk 

som relative pronominer. Pronomenet hvad er historisk blevet brugt også i svensk 

som et relativt pronomen uden attribut (Enberg 1836:133). Modsvarighed til det 

danske hvem mangler i svensk, idet at vem ikke bliver brugt i dette tilfælde. 

Svensk korpus 
Form Antal Forhold 
vars 11 175 560:1 vilkens 20 

Det kan tydeligt ses at formen vars, er den dominerende på svensk. 

Vedr. de interrogative pronominer: På svensk er det spørgende pronomenet 

vem, med genitivformen vems, oprindeligt en dativform af hvar.22 På dansk bliver 

i dette tilfælde hvis brugt (fra hvô, se ovenfor). Det svenske hvar bliver i nominativ 

20 Den Danske Ordbog: hin 
21 Ordbog over det danske Sprog: hvilken 
22 Nationalencyklopedin: vem 
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hvo (Söderwall 1870:64). Et muligt slægtskab, mellem det svenske vems og det dan-

ske hvis, kunne altså se sådan ud: 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣���
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣�

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎
�⎯⎯⎯⎯� ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣���

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑚𝑚𝑔𝑔𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑛𝑛𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣�

𝑠𝑠𝑠𝑠/𝑑𝑑𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑔𝑔𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑠𝑠𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣�

𝑑𝑑𝑎𝑎
 

I runedansk fandtes også stavningen hva for hvô.23 I oldengelsk (angelsaksisk) 

fandtes formen hwā24 der blev udviklet til det nuværende engelske spørgepronomen 

for hvem/vem, nemlig who. Der er ikke kun det svenske vems der oversættes til hvis, 

det gør også de andre svenske genitivformer vilkens, vilkets og vilkas. 

4.2 Yderligere funktionelle forskelle og fællestræk 
4.2.1 Brug af nominativ og oblik 
Normalt bliver nominativ brugt når et pronomen er subjekt/subjektsprædikativ og 

oblik når pronomenet er objekt/objektsprædikativ. Der er en del afvigelser fra denne 

tradition der redegøres for nedenfor. 

Sideordnede pronominer: På dansk kan det i daglig brug opstå situationer hvor 

oblik af de personlige pronominer (f.eks. mig) optræder som subjekt sammen med 

et sideordnet substantiv (eller pronomen). Komedien med titlen Mig og mafiaen fra 

1973, med den store danske skuespiller Dirch Passer i hovedrollen, tjener som et 

godt eksempel. På svensk ville titlen have været ”Jag och maffian”. Denne forman-

vendelse genfindes også i f.eks. den velkendte danske julefortælling Peters Jul: 

”Hanne og jeg og min lille Bro’er” (Krohn 1870:18). Brugen at i disse tilfælde i 

stedet bruge oblik form, frarådes i skriftsprog (Holm & Christensen 2014:90).  

Dansk korpus 
Form Antal Forhold 
Nominativ 493 45:1 Oblik 11 

Ud fra resultaterne af søgninger i korpus, kan der nemt findes frem til konklu-

sionen at anbefalingen ikke at bruge oblik form i skrift følges stærkt, i hvert fald for 

de kombinationer af to tilfældige ord i rækken jeg, du, han, hun, mig, dig, ham, 

hende eller et proprium (egennavn), sammensat med konjunktion, i begyndelsen af 

23 Ordbog over det danske Sprog: hvo 
24 Oxford Dictionaries: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/who 
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en sætning. Eksakt formuleret søgning klarlægges under A.2.2. NB! Det skal note-

res at den udførte søgning, udgør en delmængde til alle tænkbare tilfælde vedrø-

rende sideordnede pronominer, men denne delmængde må anses at være repræsen-

tativ for den fulde mængde. 

Prædikativ: Når et pronomen på dansk optræder i prædikativ (uanset kasus) bli-

ver oblik form brugt (Holm & Christensen 2014:90). På dansk heder det altså ”Det 

var mig”, mens det på svensk hedder ”Det var jag” (Hultman 2003:92), idet at man 

gør en forskel på pronomenets grammatiske funktion for prædikativ. 

Efterstillet attribut: Når et pronomen har et efterstillet attribut (understeget) bru-

ges i dansk oblik form (Holm & Christensen 2014:90), f.eks. ”Ham, der griner, har 

sjov” (i form af ledsætning) og ”Dem med lange ben går stærkest” (del af nominal-

syntagmet). På svensk er det den almindelige kasusform (for henholdsvis subjekt 

og objekt) der bliver brugt. For de givne eksempler er nominativ korrekt: ”Han som 

skrattar har skoj” og ”De med långa ben går fortast”. Observer at hvis pronomenet 

på svensk udgør objekt, bliver det oblik: ”Av dem som skrattar har alla skoj”. No-

minativ bliver nogle gange brugt selv i disse fald, foran relativ ledsætning der ind-

ledes af som (Hultman 2003:95), selvom der burde være oblik som i eksemplet. 

Den nominative anvendelse forekom allerede i de tidlige bibeloversættelser fra det 

16. århundrede og er således gammel. 

Sætningskløvning: For at fremhæve et bestemt sætningsled kan sætningskløv-

ning benyttes, f.eks. kan ”Han har malet døren” sætningskløves sådan: ”Det er ham, 

der har malet døren”. Ved sætningskløvning bruger det danske sprog oblik form 

(Holm & Christensen 2014:90). På svensk er det afhængigt af hvilken funktion pro-

nomenet har (Christensen & Christensen 2004:68), f.eks. vil de danske eksempler 

”Det var dem, der gik” og ”Det var ham, jeg talte med” blive ”Det var de som gick” 

(nominativ, idet at de står som subjekt, tilfældigvis foran en relative ledsætning) og 

”Det var honom jag talade med” (oblik form, idet honom står som objekt) på svensk. 

Observer altså at to eksempler, der på dansk i begge tilfælde bruger oblik form, på 

svensk bliver nominativ i det første tilfælde og oblik i det andet. Dette skyldes at 

der ikke er nogle særlige regler for sætningskløvning i svensk, der ophæver den 

normale brug af nominativ og oblik form for subjekt respektive objekt. Sætnings-

kløvning er en omskrivning i kombination med prædikativ (Holm & Christensen 

2014:240), egentlig er det altså disse regler der styrer (se beskrivelse af ditto i tid-

ligere afsnit). 
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De svenske ord förutom og utom: Disse er præpositioner der skal følges med 

oblik, f.eks. ”ingen visste förutom de själva”. I nogle tilfælde betragtes de dog som 

konjunktioner og påkræver så nominativ, f.eks. ”alla kom utom jag”. I det sidste 

tilfælde er den nævnte skik anbefalet idet det går at skelne mellem hvad der virker 

på hvad, f.eks. ”den personen berömmer ingen utom jag” (kun mig roser personen) 

og ”den personen berömmer ingen utom mig” (kun mig bliver rost af personen) 

(Hultman 2003:94). 

De svenske ord än og som: Efter de to subjunktioner än og som skifter brugen i 

svensk mellem nominativ og oblik. Den normative form udgøres af den grammati-

ske funktion som pronomenet ville have i en komparativ ledsætning (Hultman 

2003:94), f.eks. ”hon är äldre än jag [är]” og ”jag frågar min kompis mer än [jag 

frågar] honom, som sitter i hörnet” (jeg stiller flere spørgsmål til min ven end en 

anden person siddendes i hjørnet gør). I det sidste eksempel bliver betydningen an-

derledes hvis honom bliver skiftet ud mod han: ”jag frågar min kompis mer än han 

[frågar mig]” (min ven stiller færre spørgsmål til mig end hvad jeg stiller til ham). 

Relativ ledsætning der indledes af som (også i eksemplet ovenfor), skal ikke påvirke 

valget af kasus (se mere i stykket Efterstillet attribut ovenfor). I de tilfælde hvor 

nominativ er norm, og hvor oblik til trods bliver brugt, forklares det med at än og 

som bliver opfattet som præposition i stedet for konjunktion (Hultman 2003:94). 

4.2.2 Personlige pronomen uden kasusbøjning 
På svensk bliver 3. persons personlige pronomen de og dem lagt sammen i talesprog 

til ét pronomen (dom). Talepronomenet dom bliver altså ikke bøjet i kasus og har 

derfor den samme form i nominativ og oblik. I almindelig og uformel tekst kan det 

ligeledes findes skrevet. I dansk bruges ikke denne type af sammenlægning. 

Svensk korpus 
Form Antal Forhold 
de/dem25 767 680 62:1 dom26 12 342 

På svensk er de/dem stadig mest almindeligt i blandet tekst, men idet denne søgning 

ikke tager hensyn til hvorvidt de eller dem er brugt i korrekt kasus giver den ingen 

25 CQP-kode: [word = "de|dem" & (int(_.text_datefrom) >= 19980101 & int(_.text_dateto) <= 20021231)] 
26 CQP-kode: [word = "dom" & (int(_.text_datefrom) >= 19980101 & int(_.text_dateto) <= 20021231)] 
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informationer om problemet med hyperkorrektion, dvs. det at skifte dom ud mod 

de/dem uden først at overveje kasusform. 

4.2.3 Kønsneutralt personligt pronomen for et enkelt person 
Indledningsvis bemærkes at han længe kunnet bruges som generisk reference. Det 

forklares med at genus og sexus ikke skal forveksles (Jensen 2002:9). Med genus 

menes det grammatisk køn og med sexus det biologiske køn. 

Dansk Sprognævn diskuterer i sin årsberetning fra 1981 et kønsneutralt prono-

men, f.eks. at skabe et nyt ord hæn eller høn, eller at udvide et ords betydning, f.eks. 

hin. De konkluderer at hæn ikke ville være et bedre alternativ end hin, idet at ”køns-

neutraliteten [vil] blive fortrængt både i akkusativ: hæm eller hænde, og i genitiv: 

hæns eller hændes”. Hvis der skal tilføjes et nyt stedordsbrug ser de en ”væsentlig 

fordel ved de allerede eksisterende stedord”, idet ”deres stavning, udtale og bøjning 

ligger fast” (Dansk Sprognævn 1982:18). Deres to valgte eksempler er: den (den, 

dens) og hin (hin, hins). Der er dog ingen større diskussion for tiden vedrørende 

dansk sprogbrug i denne sag. For svensk har den sprogpolitiske diskussion været 

større, og pronomenet hen er blevet etableret inden for nogen dele af samfundet. I 

det seneste oplag af Svenska Akademiens ordlista27 (2015), udgivet af Norstedts, er 

ordet hen blevet optaget med bøjning hens i genitiv og hen fortrukket (foran henom) 

i oblik. 

Svensk korpus for hen 
År Antal Forhold 
1998-2002 26 1:700 2010-2014 18 320 
Referencetal for han er 1 425 356 og hon er 989 243 i perioden 2010-2014 

I korpussen identificeres ordet egentlig som substantiv, men det bliver brugt lige 

som et pronomen (for de kontrollerede stikprøver). 

27 Dette værk kan, hvis ikke retmæssigt ligestilles, så alment sammenlignes med Dansk Sprognævns retskriv-
ningsordbog. Hvad angår stavning og hvilke ord der må bruges i det offentlige, er der en forskel mellem dansk 
og svensk ret. I Danmark er der en ”lov om dansk retskrivning” (LOV nr. 332 af 14/05/1997), der lovmæssigt 
fastslår at Dansk Sprognævns retskrivningsordbog skal følges af den offentlige forvaltning m.v. Nogen lov der 
svarer til den, er der ikke i Sverige. Der er en ”språklag” (SFS 2009:600), der fastslår at svensk er hovedsprog i 
Sverige, men der er ikke nogen henvisning til en liste over godkendte ord og godkendte stavemåder. Den sven-
ske myndighed Institutet för språk och folkminnen udgiver et skrift ved navn Myndigheternas skrivregler 
(2014:51), der meddeler at Svenska Akademiens ordlista (SAOL) skal bruges som en normativ liste. Dog et det 
kun en anbefaling og altså ikke stadfæstet ved lov. 
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4.2.4 Pluralis majestatis 
Til den højeste lovgivning i Danmark hører Danmarks Riges Grundlov. Den bliver 

indledt af et stykke der ligger uden for paragrafmarkeringerne: ”Vi Frederik den 

Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark […], hvorefter Vi nu ved Vort allerhøje-

ste samtykke stadfæster [Danmarks Riges Grundlov]”. 

I Sverige er der fire grundlove, hvoraf én regulerer tronfølgen. Det bliver gjort 

i Successionsordning der lige som den danske lov, ovenfor anført, bliver indledt før 

paragrafferne med følgende: ”Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Ven-

des Konung […] och denna grundlag till Vårt nådiga gillande blivit överlämnad, 

have Vi, i kraft av den enligt 85 § i regeringsformen Oss tillkommande rättighet 

[…]”. 

Der fremgår med al ønskelig tydelighed at pronominerne Vi/Vort, bliver brugt 

om en enkelt person i den danske tekst. I den svenske forekommer desuden formen 

Oss ud over Vi/Vårt. 

Der er dog en forskel mellem lovgivningens skik i de to lande. I Sverige indle-

des nye love ikke med pluralis majestatis, mens en ny lov i Danmark stadig indledes 

på denne måde: ”VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dron-

ning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet 

følgende lov”. Lovene afsluttes sådan: ”Under Vor Kongelige Hånd og Segl”. 

Den skik at et overhoved (f.eks. en monark eller en kejser) bruger vi, kan ses på 

flere måder: som en omtale i folkets navn, som pronomen for sig selv sammen med 

Gud eller bare for at markere sin egen ophøjethed. Pluralis majestatis er en gammel 

form der gennem de romerske kejsere, er blevet nedarvet til dags dato.28 Som tiltale 

til et overhoved der omtaler sig selv i pluralis, har først pluralisformen I været be-

nyttet. Den er senere blevet betragtet som alment høflig tiltale (før den senere, yder-

ligere tyske påvirkning af høflighedspronominer i det danske sprog), ihvorvel en 

monark i Danmark eller Sverige for tiden normalt tiltales med pronomenet De-

res/Ers i tiltalesyntagmet (og omtales med Hendes/Hans i syntagmet). 

28 Formen blev brugt allerede af de byzantinske kejsere (Ordbog over det danske Sprog: IV. vi, 3.2). En del litte-
ratur henviser til endnu ældre brug. 
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4.2.5 Andre entalsformer for pronomenet vi 
Når Dronning Margarethe II af Danmark i sin nytårstale 2014 og Kong Carl XVI 

Gustaf af Sverige i sin juletale 2014 bruger vi, må det fortolkes som et andet vi end 

det der bliver indbegrebet af pluralis majestatis, selvom begge personer er ”maje-

stæter”. Der er flere typer af alternativ brug, men samlet for dem er at de søger at 

flytte fokus fra et enkelt person (sin egen person), enten for at reducere fremvisnin-

gen af sin faktiske eller manglende indflydelse (en form for høflighed eller venlig-

hed) eller for kun at flytte fokus (f.eks. i en videnskabelig fremstilling eller alment). 

Eksempler i nytårstalen er: ”Så har vi måske været med til at ødelægge et menne-

skes fremtid” (høflig flytning af fokus, i stedet for at skulle sige ”du”) og ”Vi har 

det tryggere her i Danmark end de fleste andre steder i verden” (et normalt vi, andre 

inklusive sin egen person). Når dronningen benævner sig selv i talen bruger hun 

jeg: ”Jeg vil sende min nytårshilsen til alle”. Lignende formuleringer finder man i 

kongens formuleringer: ”I början av året fick vi med spänning följa våra duktiga 

idrottare” (flytning af fokus), ”Nu får vi snart ett nytt år i almanackan” (normalt vi) 

og ”Jag vill tacka er alla för goda insatser som ni gör för Sverige” (almindeligt jeg). 

Det at bruge vi for at flytte fokus, kaldes også pluralis modestiæ29 (beskedenheds-

pluralis). Det skal noteres at de eksempler, der er blevet medtaget her, ikke kun 

gælder kongeligheder, men afspejler normal sprogbrug i de begge sprog. Der er 

ikke noget i grammatikken i de to gennemgåede taler der adskiller sig fra den nor-

male brug. 

 

29 Den Store Danske: pluralis modestiæ 
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5 Diskussion 

Dansk og svensk forholder sig lidt forskelligt til den pronominelle skik og brug. Et ved-

kommende sted at tage udgangspunkt, er i den grammatiske beskrivelse. I en del tilfælde 

adskiller strukturen sig i grammatikerne, enten fordi der foreligger faktiske sproglige 

strukturforskelle, eller fordi andre synsvinkler betragtes, hvilket skyldes at der er for-

skellige individer der har bygget de respektive grammatikker op. At de har betragtet 

strukturen ud fra forskellige synsvinkler må anses for naturligt, men det er vistnok ikke 

tilstrækkeligt til at konstatere faktiske sproglige afstande. Der er flere situationer hvor 

afgrænsninger mellem ordklasser ikke er helt distinkte og hvor inddelingen, ikke nød-

vendigvis burde, men godt kunne være anderledes. Hvis man betragter analysemateria-

let bør man være forsigtig i forhold til ikke mindst disse sammenhænge. De tydeligste 

slutninger ses for de leksem, der ligger tættest på ordklassens kerne (den mest centrale 

del), hvor beskrivelsen tager sin udgangspunkt (det er nemmere at analysere hvordan de 

personlige pronominer forholder sig til hinanden, end at gøre samme for de kvantitative 

pronominer). Til de største konkrete forskelle mellem sprogene hører blandt andet bru-

gen af nominativ og oblik, det danske brug af vores og jeres som uafhængige af numerus 

og genus, en afvigelse i brugen af possessive refleksive pronominer, brugen af hvis, både 

som relativt pronomen (sv. vars), og interrogativt pronomen (sv. vilkens og vems), og 

endelig den dobbelte grammatiske funktion hos pronomenet nogen. 

Den danske brug af vores og jeres, som uafhængige af numerus og genus selv i 

skriftsprog, minder om den svenske brug av dom, der er uafhængig af kasus i tale, i den 

forstand at flere former koges ned til én. I det lange løb vil dom sagtens kunne gå en 

tilsvarende vej og i forlængelse heraf blive en del af formelt skriftsprog. Det kan være 

en effektiv måde at forenkle sprogindlæringen og brugen i en forstand, men på den an-

den side bliver sproget mindre redundant der paradoksalt vil kunne gøre det sværere at 

bruge. 

Ikke mindst interessant er netop forskellen i brug af possessive refleksive pronomi-

ner. I den strengt refleksive form er forholdet mellem sprogene lige, men hvor ejefor-

holdet kommer ind opstår der pludseligt en forskel i dansk, for den form der bliver an-

vendt sammen med hovedord i pluralis. Allerede i de ældste danske håndskrifter var 
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sine for hovedord i pluralis fortrængt af deres.30 Sandsynligvis kunne det variere i dia-

lekter, for i 1792 kunne man læse: ”er Subjectet et Flertalsord, bør det hedde deres, ikke 

sine” (Baden 1792:133).31 Den afvigende brug i dansk skyldes det tyske sprogs påvirk-

ninger.32 Selvom det danske og det svenske ord har samme oprindelse er der hen ad 

vejen altså opstået forandringer. Eksemplet er interessant fordi det viser hvordan små 

forandringer, der kan opfattes som tilfældigheder, påvirker sproget. 

Det store spørgsmål i opgavens indledning var hvordan afstanden mellem dansk og 

svensk (forskellens størrelse) skal bedømmes. Et svar er at forskellene er små, men at 

der er signifikante afvigelser for den udlægning, der er taget i betragtning i dette arbejde. 

De eksisterende signifikante afvigelser er af en sådan slags at de ikke umiddelbart burde 

hindre forståelsen, foruden muligvis leksem som hvis, der ikke rigtigt minder om noget 

andet ord i det andet sprog (og desuden muligvis kan sammenblandes med den danske 

konjunktion for konstruktion af en betingelse). Dette gælder så længe man foretager en 

pragmatisk fortolkning af det sproglige indhold. Ved en rent semantisk fortolkning kan 

problemerne blive mere talrige. Afvigelserne må dog totalt set stadigvæk anses for for-

holdsvis små, men det faktum at en grammatisk funktion repræsenteres af forskellige 

ord i de respektive sprog, til trods for at samme ord eksisterer, kunne blive problematisk 

ved netop den semantiske fortolkning for f.eks. ”De tog deres ting” (jf. ”De tog sina 

saker” og ”De tog deras saker”). 

Selv om forskellene er små for de betragtede pronominer bliver disse afvigelser 

kraftigt eksponerede, idet ordklassen pronomen udgør en stor del af pladsen i en normal 

tekst, i dansk mere end 20 %33 og i svensk omtrent samme (10-25 %) (Hultman 

2003:90). 

Hyppigheden i brugen af høflige pronominer i dansk er højere end i svensk. De dan-

ske bevægelser, der svarer til den reformbevægelse der fandt sted i Sverige, har nok ikke 

været lige så stærke. Det kan i den sammenhæng også noteres at de danske love stadig 

nyskrives med højtidelige formuleringer. 

30 Ordbog over det danske Sprog: III. sin, 2) 
31 I den første egentlige danske grammatik Grammatica Danica (1668:432), skreven på latin af den danske teo-
log og forfatter Erik Eriksen Pontoppidan, optræder en endnu ældre redegørelse, der ikke er blevet fortolket her. 
32 Sprogforskeren Paul Diderichsen citerer i sin tekst i Acta Philologica Scandinavica (1938-39:68) fra en afhand-
ling kaldet Den danske Grammatiks Endelser og Former af det islandske Sprog forklarede (ca. 1815) vedr. sin: 
"det er ganske af samme Beskaffenhed som suus i Latinen, og der er slet ingen Grund til at indskrænke det til et 
Subjekt af Entallet. Det er kun Tysken, hvis Indretning fordrer et andet Ord her, som har givet Anledning til 
denne Forstyrrelse i Dansken". 
33 CQP-kode: [pos="DET|PERS|INDP"]. Antallet søgeresultater divideres med ordmængden angiven i 2.3.1. 
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6 Sammenfatning 

Ved gennemgang af den grammatiske udlægning, tydeliggøres de forskelle der optræder 

mellem dansk og svensk.  Én ting man kan tage fat i, er danskernes større brug af høf-

lighedspronominer. Ifølge den gennemførte efterforskning, ser det ud til at forholde sig 

således at høflighedspronominer bruges i større omfang på dansk end på svensk. 

En del forskelle er subtile, f.eks. at dansk ikke har en speciel form for possessive 

refleksive pronominer i 3. person pluralis (altså ikke sin/sit/sine), at dansk har to reci-

prokke pronominer, hvor det enes anvendelsesområde danner en delmængde til det an-

det (hverandre, hinanden), at de danske possessive pronominer ikke bøjes efter genus 

og numerus i 1. og 2. person pluralis (vores/jeres) og at der er danske kvantitative pro-

nominer (nogen) hvis brug adskiller sig noget sammenlignet med tilsvarende ord på 

svensk. Forskelle hvor svensk optræder anderledes er f.eks. distinktion af former for 

kvantitative pronominer (fler/flera) og udeblivelse af kasusbøjning i tale eller i nogle 

tilfælde på skrift (dom). 

Begge sprog har også vaklende brug af nominativ og oblik i en del tilfælde, for 

dansk ved sideordnede pronominer og for svensk efter en del specielle ord (än/som). 

Ud over disse tilfælde er der andre hvor en afvigelse fra hovedreglen (nominativ for 

subjekt og oblik ved objekt), er en del af standardsproget, f.eks. den danske brug ved 

prædikativ, efterstillet attribut og sætningskløvning (oblik for alle tre). 

Samlet må de forskelle der er mellem sprogene blive betragtet som små, og de burde 

ved en pragmatisk fortolkning ikke forårsage nogle større problemer. 

En del af de forskelle der optræder, er blevet undersøgt ved kvantitative metoder for 

deres brug i praksis. For at gennemføre dette er søgninger i korpusser blevet foretaget. 

Dette er en effektiv måde hurtigt at ekstrahere informationer om autentisk sprogbrug ud 

af et stort, samlet materiale. På denne måde er f.eks. konklusionen vedrørende brugen 

af høflighedspronominer kommet frem. Imidlertid er kvantitative metoder ikke nok hvis 

også en forklaring, og forståelse, skal opnås. De komparative undersøgelser er af denne 

grund gennemført, hvorved den grammatiske udlægning er gennemgået. De fremkomne 

resultater, er redegjort for i opgaven med nogle af de vigtigste sammendraget ovenfor. 

For brugen af pronomenet vi er den kvalitative analyse baseret på håndplukkede tekster, 
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der dels viser den meget specielle brug, pluralis majestatis, hvis anvendelsesområde er 

meget lille, men stadigvæk forekommende i samfundets allerhøjeste tekster, dels den 

mere almindige brug i form af beskedenhedspluralis (pluralis modestiæ). 

En del utydelige grænsedragninger mellem ordklasser gør nogle forskelle svære at 

overskue. De komparative undersøgelser der præsenteres i arbejdet, er dog at betragte 

som forholdsvis sikre, og de viser nogle interessante observationer.  I løbet af de flere 

hundrede år der er gået siden sprogene begyndte deres vandringer som sideordnede 

sprog, er der sket nogle ganske få ændringer hvad angår afvigelsen i pronominel brug 

mellem sprogene. 
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Som komplement har også de følgende internetresurser blevet brugt: 
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34 Anstrengelsen med at udarbejde SAOB er ikke helt fuldført endnu, og adgang til værket er derfor forbundet 
med nogle begrænsninger. Det forventes at være færdiggjort 2017. 
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A Bilag 

A.1 Anvendte korpusser 
For dansk bliver Korpus 2000 i KorpusDK brugt. For svensk bliver korpussamling 

Moderna brugt i Korp med følgende forvalg: 

• Finlandssvenska texter 
• Skönlitteratur 

o  Bonniersromaner I (1976–77) 
o  Bonniersromaner II (1980–81) 
o  Norstedtsromaner (1999) 
o  SUC-romaner 

• Sociala medier 
o  Bloggmix 

• Tidningstexter 
• Tidsskrifter 
• SNP 78–79 (Riksdagens snabbprotokoll) 
• SUC 3.0 
• Svensk författningssamling 
• Svenska Wikipedia (januari 2015) 
• Talbanken 

A.2 CQP-kode 
A.2.1 Brug af høflighedspronominer 

Dansk korpus 
du [word="du" & pos=".*PERS.*"] 
De [ortho="De" & pos=".*PERS.*" & morph=".*2.*"] 
dig [word="dig" & pos=".*PERS.*"] 
Dem [ortho="Dem" & pos=".*PERS.*" & morph=".*2.*"] 
din/dit/dine [word="dit|din|dine" & (pos=".*DET.*" | morph=".*DET.*")] 
Deres [ortho="Deres" & pos=".*PERS.*" & morph=".*2.*"] 
Svensk korpus 
du [word = "du" & pos = "PN" & (int(_.text_datefrom) >= 19980101 & 

int(_.text_dateto) <= 20021231)] 
Ni [word = "Ni" & pos = "PN" & (int(_.text_datefrom) >= 19980101 & 

int(_.text_dateto) <= 20021231)] 
dig [word = "dig" & pos = "PN" & (int(_.text_datefrom) >= 19980101 & 

int(_.text_dateto) <= 20021231)] 
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Er [word = "Er" & msd = ".*SIN.*" & pos = "PN" & (int(_.text_datefrom) >= 
19980101 & int(_.text_dateto) <= 20021231)] 

din/ditt/dina [word = "din|ditt|dina" & pos = "PS" & (int(_.text_datefrom) >= 19980101 
& int(_.text_dateto) <= 20021231)] 

Er/Ert/Era [word = "Er|Ert|Era" & pos = "PS" & (int(_.text_datefrom) >= 19980101 
& int(_.text_dateto) <= 20021231)] 

A.2.2 Nominativ respektive oblik for sideordnede pronominer 
Dansk korpus 
Nominativ Unionen af 

<s>([ortho="Mig|Dig|Ham|Hende"][pos="KC"][morph=".*PROP.*" | 
word="mig|dig|ham|hende"]) | 
<s>([morph=".*PROP.*"][pos="KC"][ortho="mig|dig|ham|hende"]) 
within s; 

og 
<s>([ortho="Mig|Dig|Ham|Hende"][pos="KC"][pos="PROP" | 
word="mig|dig|ham|hende"])| 
<s>([pos="PROP"][pos="KC"][ortho="mig|dig|ham|hende"]) within s; 

Oblik Unionen af 
<s>([ortho="Jeg|Du|Han|Hun"][pos="KC"][morph=".*PROP.*" | 
word="jeg|du|han|hun"])| 
<s>([morph=".*PROP.*"][pos="KC"][ortho="jeg|du|han|hun"]) within s; 

og 
<s>([ortho="Jeg|Du|Han|Hun"][pos="KC"][pos="PROP" | 
word="jeg|du|han|hun"])| 
<s>([pos="PROP"][pos="KC"][ortho="jeg|du|han|hun"]) within s; 

 

A.2.3 Attribut i KorpusDK 
Dokumenterede ordklasser i KorpusDK: 

N Substantiv 
V Verbum 
ADJ Adjektiv 
ADV Adverbium 
PROP Egennavn 
PRP Præposition 
DET Determinativ 
ART Artikel 
PERS Personligt pronomen 
INDP Andet pronomen 
KC Sideordnende konjunktion 
KS Underordnende konjunktion 
IN Udråbsord 
INFM Infinitivpartikel 
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NUM Talord 
PREF Førsteled 
USPEC Uspecificeret ordklasse 

Dokumenterede attribut for klassen morph: 

1 1. person 
2 2. person 
3 3. person 
ACC akkusativ 
AKT aktiv 
COM komparativ 
DEF bestemt form 
GEN genitiv (ejefald) 
IDF ubestemt form 
IMP imperativ (bydeform) 
IMPF præteritum (datid, imperfektum) 
nD bestemthed ikke relevant 
NEU neutrum (intetkøn) 
nG køn ikke relevant 
nN tal ikke relevant 
NOM nominativ 
P pluralis (flertal) 
PAS passiv 
PCP1 præsens participium (nutids tillægsmåde) 
PCP2 præteritum participium (datids tillægsmåde) 
PR præsens (nutid) 
S singularis (ental) 
STA tilstandspassiv (af præteritum participium) 
SUP superlativ 
USPEC ikke oplyst/relevant 
UTR utrum (fælleskøn) 

Klassernes forklaring direkte citeret fra KorpusDK: 

ortho Ordet skrevet præcis som det forekommer i teksterne, dvs. der tages hen-
syn til store og små bogstaver og accenttegn. Brug denne attribut for at 
søge efter præcise ordformer. 

lemma Ordet i dets grundform. Brug denne attribut for at søge efter et ord med 
alle tilhørende bøjningsformer. 

word Ordet som det optræder i teksterne, men i normaliseret form, dvs. uden 
hensyn til om det er skrevet med stort eller lille begyndelsesbogstav, inde-
holder accenttegn m.m. Brug denne attribut for at søge efter en bestemt 
ordform i teksterne. 

pos Ordklassen for ordet. Brug denne attribut hvis søgeordet skal optræder i 
denne ordklasse. Bemærk at der angives andre værdier for ordklasser end 
ved Udvidet søgning. 
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morph Morfologiske oplysninger om ordet. Brug denne attribut for at søge efter 
en bestemt bøjningsform af et ord. 

Andre markører at kende: 

punct Bruges inden for de samme kantede parenteser som klasserne i ovenstående 
afsnit. Markerer interpunktionelt tegn der sidder sammen med ordet. Denne 
funktionelle klasse er udokumenteret i KorpusDK. 

<s>  Markerer en sætnings begyndelse, bruges uden for de kantede parenteser. 

Der er også attribut der er udokumenterede, f.eks. bliver morph=”.*PROP.*” brugt 

i denne fremstilling, til trods for at den ikke er medtaget i den officielle dokumen-

tation. 

A.2.4 Attribut i Korp 
For kommandoer i Korp henvises til vejledninger i A.2.5 neden eller muligheden 

for at konstruere et spørgsmål under værktøjets flik Utökad, og derefter aflæse 

CQP-koden under flikken Avancerad.  

A.2.5 Mere vejledning 
Der går at læse mere om CQP, og dets tilhørende kode, i manualen CQP Query 

Language Tutorial (http://cwb.sourceforge.net/files/CQP_Tutorial.pdf), der ligger 

på hjemmesiden for IMS Open Corpus Workbench (http://cwb.sourceforge.net/). 
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