

cover icon
Icon.jpg

http://www.gyldendal.dk


PAUL DIDERICHSEN

ELEMENTÆR

DANSK GRAMMATIK

3. UDGAVE

9. oplag

GYLDENDAL

http://www.gyldendal.dk


Elementær dansk Grammatik

Af Paul Diderichsen

1. e-udgave, 2007 

ISBN 978-87-625-0207-9

© 1946 Gyldendalske Boghandel,

Nordisk Forlag A/S, København

Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. 

Kopiering til andet end personlig brug 

må kun ske efter aftale med forlag og forfatter.

Bogen er sat med klassisk Antikva i Gyldendals

Forlagstrykkeri, København

(Bogudgave: 87-00-89131-2, som er 3. udgave 9. oplag

3. udgave er fotografi sk optryk af 2. udgave)

www.gyldendal.dk/uddannelse

http://www.gyldendal.dk/uddannelse
http://www.gyldendal.dk


FORORD TIL 3. UDGAVE

Tredje Udgave er et fotografisk Optryk af anden Udgave. Der er
kun foretaget mindre Rettelser for at opnaa klarere eller mere nøj-
agtige Formuleringer. Desuden er Litteraturhenvisningerne ført å
jour, dels ved Tilføjelser til de oprindelige Noter, dels ved et sær-
ligt Tillæg (S. 299-306).

AF FORORDET TIL 2. UDGAVE (1957).

For at fremskynde Udgivelsen og undgaa en væsentlig Fordyrelse
udsendes nærværende anden Udgave som et fotografisk Optryk af
Førsteudgaven. Det har dog været muligt at foretage talrige Rettel-
ser og at omredigere flere større og mindre Afsnit. Navnlig er Frem-
stillingen af Verbernes omskrevne Former (§ 51) og de dermed
sammenhængende Paragraffer om de infinitte Former blevet om-
arbejdet fra Grunden, idet jeg har maattet opgive mit Forsøg paa
at aflede disse Formers Systematik af Hjælpeverbernes Synonymik.
Jeg har herved modtaget værdifulde Impulser fra Gunnar Bechs
Arbejde: Studien tiberdas deutsche Verbum infinitum I (1955),uden
at det dog har været muligt at overtage hans Notationssystem, som
tillader at behandle denne Del af Syntaksen med en hidtil uset Præ-
cision. Desuden har jeg fundet det upraktisk at fastholde Betegnel-
serne Subjekt og Objekt for de ved Stilling definerede Størrelser i
Dansk; Udtrykkene er nu anvendt helt med deres traditionelle Om-
fang, medens de nye Termini, Neksusled og Indholdsled, bruges om
de stillingsdefinerede Led. Den mere indtrængende historiske For-
staaelse af den traditionelle Begrebsverden, som er Baggrunden
for denne Ændring, har fundet Udtryk i et Tillæg om Definition af
Sætningsled (§ 65 Tillæg 3). I Forbindelse hermed er væsentlige
Ændringer foretaget i Paragraffen om Aktiv og Passiv (§ 48). Herved
har jeg kunnet drage Nytte af nyere svenske Arbejder af Gosta Holm
og Rud. Korner. Bibliografien er bragt å jour, saa vidt Pladsen tillod
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det. Jeg retter en Tak til de Kolleger og Elever, der ved deres kri-
tiske Bemærkninger har hjulpet mig til at fjerne de værste Inkon-
sekvenser og Uklarheder.

AF FORORDET TIL 1. UDGAVE (1946)

I øvrigt kan de Synspunkter, som ligger til Grund for den fore-
liggende Fremstilling, sammenfattes i følgende Punkter:

1° Traditionelt Grundlag. Saa længe den internationale Sprog-
videnskab ikke har kunnet enes om noget nyt grammatisk System,
maa Skoleundervisningen i Modersmaalet bygge paa den græsk-
latinske Tradition, som i Forvejen ligger til Grund for Undervis-
ningen i fremmede Sprog og for næsten hele den sprogvidenskabelige
Litteratur.

Men ligesom mine Forgængere indenfor den traditionelle Moders-
maalsgrammatik har søgt at udvikle Systemet til en stadigt mere
omfattende og konsekvent Lærebygning, der i stigende Grad bygger
paa det danske Sprogs Former, har jeg naturligvis ogsaa paa alle
Punkter draget mig den Kritik og de nye Erkendelsesformer til
Nytte, som er fremgaaet af de senere Aars fornyede Interesse for
Sprogbeskrivelsen. Herved har det ikke kunnet undgaas, at min
Opfattelse paa visse Punkter kommer til at afvige betydeligt fra den
hidtidige Skoletradition; men jeg har paa hvert enkelt Sted gjort
nøje Rede for de Grunde, der har tvunget mig til at vrage den
gængse Lære.

I Ordklasselæren har jeg indført Hovedtrækkene af Brøndals
Teori; Inddelingen af de grammatiske Forbindelsestyper beror paa
en radikal Omfortolkning af Jespersens Lære om Neksus og Junktion,
og hvad Sætningsbygningen angaar, har jeg modtaget værdifulde
Impulser fra Aage Hansens Bog om Sætningen og dens Led. Min
egen syntaktiske Metode har været prøvet i min Disputats om Sæt-
ningsbygningen i Skaanske Lov; men den er i nærværende Frem-
stilling paa adskillige Punkter blevet udviklet til større Konsekvens.

Desværre har det ikke været muligt i større Omfang at benytte
den af Louis Hjelmslev grundlage glossematiske Metode, dels fordi



den endnu ikke foreligger i fuldt udarbejdet eller gennemprøvet
Form, dels fordi den fuldstændig sprænger de traditionelle Rammer.1)
I Bøjningslæren har jeg forsøgt at indarbejde visse af hans Syns-
maader; men jeg er ikke sikker paa, at Forsøget er faldet heldigt ud.

2° Bevarelse af de hævdvundne Kategorier. Kernen i Traditionen
er de antikke grammatiske Begreber og Termini, der (med visse
nødvendige Modifikationer) har vist sig anvendelige ved Beskrivel-
sen af alle indoeuropæiske Sprog. Disse maa derfor beholdes med
deres normale Omfang, for saa vidt Dansk ikke klart viser en prin-
cipielt afvigende Struktur. Deres Indhold og Definition er imidler-
tid inden for Traditionen saa omstridt, at det paahviler hver ny
Grammatikforfatter at skabe de mest konsekvente og hensigtsmæs-
sige Formuleringer under Hensyntagen til Undervisningens Maal
og Elevernes Fatteevne.

Da det er en betydelig praktisk Fordel, at der findes en inter-
national grammatisk Terminologi, bør den latinske Nomenklatur
foretrækkes overalt, hvor der er en væsentlig Analogi mellem de
paagældende grammatiske Størrelser i Dansk og Latin; men hvor
Forholdene i Dansk er principielt forskellige (fx. ved de sammen-
satte Tider, ved Bekendthedsformen osv.) eller hvor der ikke findes
nogen fast international Terminus (fx. ved Adjektivernes Bestemt-
hedsbøjning eller ved nyopdagede syntaktiske Led og Felter) vælges
den danske eller fremmede Betegnelse, der synes mest rammende
eller praktisk. I Tilfælde, hvor den latinske Glose kræver latinsk
Bøjning (Genera, Numerale), eller hvor en god dansk Oversættelse
er almindeligt anerkendt, har jeg dog ikke taget i Betænkning at
bruge begge i Flæng, da streng Konsekvens paa dette Punkt kan
gøre Fremstillingsformen unødigt tung og fremmedartet, og det er
nødvendigt ogsaa at kende de almindeligste danske Kunstord.

3° Betydning, Form og Funktion. Den afgørende Vanskelighed
ved en konsekvent Definition af de grammatiske Begreber beror
derpaa, at det ikke paa det foreliggende Grundlag har vist sig mu-
ligt at gennemføre hverken en rent „logisk" (semantisk) eller en
rent „formel" eller „positiv" Definition af de foreliggende Katego-

l) Et Forsøg paa at fremstille Bøjningslæren paa rent strukturelt Grundlag har jeg
offentliggjort i Trav. Cercle Ling. Cph. V. (1949).
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rier. Man maa derfor nøjes med at gøre Rede for de logiske og
formelle eller funktionelle Ejendommeligheder, som konstituerer de
forskellige Ordklasser, Bøjningsformer og Sætningsled, og paavise
de Afvigelser, der overalt findes, fra den normale Overensstemmelse
mellem en vis Betydning og visse ydre Egenskaber. Tilslutningen
til Traditionen har dog medført, at de logiske Synspunkter (hvor
mangelfuldt de end hidtil er formuleret) gennemgaaende har maat-
tet lægges til Grund for den endelige Afgrænsning.

Det er mit Haab, at mine Formuleringer i denne Henseende maa
kunne tilfredsstille baade Mikkelsens og Wiwels Tilhængere og saa-
ledes tjene til at bygge Bro over en Modsætning, der mere end
sagligt rimeligt har forbitret og vanskeliggjort Arbejdet med dansk
Grammatik i Skolen.

4° Tilstandsbeskrivelse og Sproghistorie. Det traditionelle System
tilsigter en Tilstandsbeskrivelse, og Grammatikken er saaledes prin-
cipielt synkronisk. Men da Forhold i andre Sprog, i Dialekter eller
paa ældre Sprogtrin ofte kan stille et Fænomen i klarere Lys, vil
det være hensigtsmæssigt at meddele Oplysninger herom i Form
af korte Tillæg. Ved at forsyne baade den danske Grammatik og
Fremmedsprogsgrammatikkerne med saadanne sammenlignende No-
ter skulde det være muligt at naa til et mere frugtbart Samarbejde
mellem de forskellige Fag.

5° Tankeformer og Disposition. Hovedformaalet med Fremstillin-
gen maa være at faa de grundlæggende Tankeformer til at frem-
træde saa overskueligt som muligt under Hensyn til det elementære
Undervisningstrin. Der maa derfor lægges den største Vægt paa en
klar og konsekvent Disposition baade af hele Grammatikken og de
enkelte Paragraffer, et Omraade hvor alle foreliggende Fremstillin-
ger i særlig Grad har forsyndet sig. Det Forsøg, som her er gjort,
paa en bedre Opstilling, er ikke nyt i Princippet, men betyder for-
haabentlig en konsekventere Gennemførelse af de traditionelle Syns-
punkter i Belysning af den nyere Sprogteoris Erkendelser, navnlig
med Henblik paa den Rolle, som Sætningsbygningen spiller i de
moderne Sprog i Modsætning til de klassiske.

Hovedvægten er overalt lagt paa en Helhedsopfattelse, hvor de
enkelte Led i Systemet stilles saa skarpt og klart over for hinanden,
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som det har været Forfatteren muligt, og hvor ensartede Forhold
behandles paa nøjagtig samme Vis. Det skematiske, som Fremstil-
lingen herved har faaet, har jeg søgt at mildne ved at bygge Over-
sigterne ind i en sammenhængende ræsonnerende Fremstilling, der
skulde kunne læses — tør jeg sige: med Fornøjelse? — af den
sprogligt interesserede Lægmand.

6° Skriftsprog og Talesprog. Grammatikkens Hovedgenstand maa
være det centrale, prosaiske Skriftsprog eller Foredragssprog, hvor de
grammatiske Former optræder renest og fastest. Talesproget saa vel
som de højere og lavere Stilarter kan kun komme i Betragtning
anmærkningsvis, hvor de frembyder særlige Forhold af væsentlig
Interesse. Eksemplerne er formet ganske skematisk og uden Krav
paa at være „levende" Sprog. Det anbefales som Støtte for Hukom-
melsen fortrinsvis at knytte eet prægnant Eksempel til hver Regel.

7° Afvigende Opfattelser. I Modstrid med hævdvunden Lærebogs-
praksis antydes det af og til, at et Forhold kan opfattes paa for-
skellige Maader, eller at tilfredsstillende Løsninger ikke foreligger.
Det er mit Haab derved at modvirke det dogmatiske Præg, som
har gjort den traditionelle Grammatikundervisning saa dræbende
kedsommelig. Af lignende Grunde har jeg bag i Bogen givet Hen-
visninger til andre Fremstillinger af de paagældende Emner. Der-
imod har jeg desværre af Pladshensyn maattet opgive at forsyne
hvert Afsnit med korte grammatikhistoriske Noter, der ofte paa
yderst levende Maade vilde kunne sætte Begreberne i det rette
Perspektiv.

8° Fremstillingsform. Af Hensyn til Bogens Omfang og Stoffets
Overskuelighed har det været nødvendigt at benytte en knap og
præcis Form uden pædagogiske Kunstgreb og uden stort Eksempel-
stof. Det er derfor en Forudsætning for Bogens Anvendelse paa
lavere Undervisningstrin, at Læreren mundtligt gennemgaar de
Paragraffer, der kræves lært.

9° Fremgangsmaade ved Undervisning. Det vil formentlig være
mest praktisk at begynde med Oversigten over Ordklasser (§§
5—18), medens Gennemgangen af de enkelte Klasser (§§ 19—31)
forbeholdes et senere Trin. Dernæst følger paa samme Maade Over-
sigten over Sætningsled (§ 64 f.) og Sætningsskemaet (§§ 71—74),
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samt de syntaktiske Forbindelsesmaader (§§ 52—60), medens ogsaa
her den specielle Gennemgang af Leddene (§§ 66—70) opsættes.
Til sidst tages Kapitlerne om Hypotagmer samt om Bøjning og Af-
ledning, der formentlig er de vanskeligste. Tillæggene inddrages i
det Omfang, Læreren finder det hensigtsmæssigt; de bør paa Un-
dervisningens lavere Trin ikke kræves lært, men kan benyttes til
at uddybe Forstaaelsen og gøre Undervisningen mere livfuld og
afvekslende.

Overalt gælder det, at de meddelte Oversigter over de enkelte
Ordklassers, Sætningsleds og Bøjningsformers betydningsmæssige
og funktionelle Ejendommeligheder ikke er beregnet til Udenads-
læren. Udbyttet herved vilde ikke staa i noget rimeligt Forhold til
Arbejdet. Det er kun Skemaet, der skal kunnes uden ad, de Mo-
menter, som sukcessivt skal inddrages i Beskrivelsen. Det pædago-
giske Arbejde maa da bestaa i at lade Eleverne fylde Skemaerne
ved selv at samle de mange Træk sammen gennem Analyse af
Tekster og Refleksioner over deres eget Sprog.

Mag. art. Kaj Bom skylder jeg Tak for Læsning af en Korrektur.

Virum, i Oktober 1946.
Paul Diderichsen.
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