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Peter Brask 

Semantiske beskrivelses-principper 

Eksempler pa nytten af algebraiske grupper ved beskrivelse af betydnings- 
felter. 

Oversigt 

Det vises, at man ved h jz lp  af elementzre begreber fra gruppeteorien kan 
danne en formél model for strukturen i e t  velafgrznset betydningsfelt. 
Feltet her er de udtryk der knytter sig til to  parters besiddelsesforhold til 
é t  emne (tage, give, onske . . .). Forst analyseres betydningskomponenter i 
disse udtryk. Dernæst formaliseres komponenterne, og der dannes en 
procedure for generering af 32 sadanne udtryk. Modellen bruges dernæst 
til analyse af udtryk, der kun har visse af sine komponenter i det  
analyserede felt; som eksempler analyseres 'kobelszlge' og 'låne afllåne 
tillafleverelfa igen'. Efter eksemplerne formaldefineres en rzkke  semanti- 
ske begreber. Til sidst fremszttes nogle formodninger om grundene til 
gruppealgebraens szrlige duelighed i semantikken. 

Indledning 

Vi g%r ud fra e t  irktuitivt afgrznset betydnitigsfelt i Trier og Porzigs 
forstand, nemlig de udtryk, der primrert angar ejendomsforhold og 
sekundært en lang række abstrakte eller symbolske forhold. Umiddelbart 
vid man, a t  der her findes mange "modsatte" udtryk (giveltage; 
kobelsælge), men disse "modsztninger" ses snart at vzre  af flere typer: 
Hvad er det "nlodsatte" af at tage? Er det at fa, kabe, give eller at lade 
v w e  at tage? Eller e r  det maske at  be'pent  om? Parret 'kobe/saAgel gives 
ofte som eksempel pa konverse ord (Lyons 1968: 467), men det kniber 
med en klar definition af denne type, skont den nok ved tilpas mange 
eksempler kan skelnes fra typen konzplemerztwe ord (giftlugift; mandlig1 
kvindelig) og typen arztonynw ord (stor/lille); (Lyor~s 1968: 460, 463). 
Iovrigt kommer man ikke langt i en strukturanalyse ved blot at 
klasseinddele, iszr  ikke med s i  f5 klasser. En farbar. nien lang vej er at  
kombinere undersogelser af syntaktiske lovmzessigheder med semantisk 
klasseinddeling (f.eks. som antydet i Hansrn I 9  70). 

Den metode, soni skal fremdrages her. er sandsyriligvis en genvej til 
beskrivelsen af visse semantiske strukturer. og kan i alt fald supplere de 
sidstnavnte syntaktiske undersogelser, som vi  ikke gir mere ind p i  her. 
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Vi forestiller os nu to  parter (personer) og et emne, idet vi forudsætter 
at emnet altid befinder sig hos en og kun en af personerne. Emnet kan 
være en fysisk genstand, en ting, et psykisk fænomen, en sproglig 
meddelelse, en handling (f.eks. "et nap med", "en handsrækning"). Vi vil 
undersoge de udtryk - mest verber - der beskriver forholdet mellem per- 
sonerne i deres forhold til emnet, og tillige deres forhold til dette. Det er 
f.eks. udtryk som "X giver Z til Y", "X onsker Z af Y". 

Vi formoder at dette udtryks-sæt er organiseret, og at organiseringen 
kan beskrives ved f i  og enkle principper. Vi vil danne en model for 
organiseringen. Midlet hertil bliver de enkleste algebraiske grupper. - Vi 
tillægger ikke pa forhånd modellen nogen neurologisk eller sprogpsykolo- 
gisk mening. Men hvis modellen kan organisere udtrykkene og da disse 
vides at vzere organiserede i sproget, ma det hypotetisk antages, at vor 
formelle model pa lovmzessig måde matte kunne transformeres til en 
psykologisk model. Vi berorer dette problem lidt mere i det sidste afsnit 
(VIII). 

Formler betegnes ved F.x., hvor x er en fortlobende nummerering. Til 
figurer henvises stedse ved "figur" plus nummer. Til tavler ved "tavle" plus 
nummer. De algebraiske grupper betegnes ved G,, hvor f er nummeret pa 
den figur, der viser gruppens graf. 

De elementære gruppebetegnelser er anfort i t i l l ~ g ,  side 115. 
Navnene på de abstrakte giupper: Der er ingen helt fast international 

codex på dette område. man ser krystallografer skrive på én måde. 
molekylbeskrivere p i  en anden, matematikere på flere andre. I denne 
artikel bruges Coxeter og Mosers (fra "Generators and Relations for 
Discrete Groups" Berlin-Gottingen 1957). Til orientering szettes her en 
gang for alle de oftest forekommende andre betegnelser for de to grupper 
vi nzesten alene far brug for: Kleins firegmppe kaldes her Dz. Hermann- 
Mauguin skriver: 222. Undertiden betegnes den ved K (efter Klein), eller 
ved V (efter Vier). Den cykliske gruppe med 2 elementer betegner her ved 
Cl. Den kaldes af nogle blot for 7. 

Artiklens matematik er iovrigt yderst elementzer og triviel. 

I. Stedforholdet 
Personen P er altid enten X eller Y. Emnet kaldes Z. At Z befinder sig hos 
P noteres (l's%). Vi Iiar allerede forudsat: 

(P ,  sz)c.>(PrsZ). (F.1) 
Slrcg ovcr hrrgslav aiigivrr iicgiiIioii. Vi belragler %,'s sted t i l  tideri t' og til 
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