Ole Togeby: Lette led.
Selskab for Nordisk Filologi 11.2.1999
I. Problemet: Hvorfor har dansk en “letledsplads “
Pladsen er defineret som pladsen umiddelbart før nægtelsen (og attitudeadverbier) og
efter subj ektspladsen.
Den kan ikke bestemmes som en plads for enklitiske led limet til det finitte verbum,
for der kan komme et trykstærkt sub jekt imellem : Derfor gav Ulla ham dem ikke.
Der kan ikke stå et tryksvagt valen sbundet led når der er et trykstærkt ord m ellem
nægtelsen og den plads valensleddet ellers skulle stå på; det gælder: i) i sammensat tid:
|
|
|
|
|
oHun oville ikke give oham odem; ii) i ledsætnin ger: oat ohun ikke ville give oham odem;
iii) ved præp ositionelle verber: oHun |ledte |ikke |efter oden, iv) pronominalt objekt efter
trykstærkt indirekte ob jekt: oHun |gav |ikke |drengen oden. Derimod kan der godt stå
pronom inale objekter for uægte s ammen satte verber: oHun |duttede oham odet |ikke |på,
jf.: ohun |påduttede oham odet |ikke og ohun |duttede |ikke |Peter |den |mening |på
Der kan ikke stå valensb undne led der er trykstærke: oHun |gav |ikke |Peter |bøgerne,
heller ikke trykstærke pronomin er:|Derfor |gav ohun |ikke |ham odem. Letledspladsen er
ikke en obligatorisk plads for pronominelle rolleled, men en placering der markerer at
rolleledene ikke rammes af næ gtelsens kraft, og man kan finde sjæld ne autentiske
skriftlige eksempler på at pronominer ikke står på l-pladsen, og derfor nødvendigvis må
læses op med stærktryk: En dag så hun Niccolo i gaden , han gik langso mt og stø t i
samme gamle store kappe som han havde haft på da hun om aftenen først var fulgt efter
ham. Men h an så ikk e hende . Karen Blixen: Ekko (side 201). Ordstillingen angiver at
både han og hende er trykstærkt, og at sætningen således har betydningen: (hun så ham),
men han så ikke hende. Hvis der havde stået: Han så hende ikke, ville så ikke have været
medde lelsen.
Dum, dummere, dummest - Stupiditeten griber om sig i det moderne samfund med
primitivt tv som bannerfører for den laveste fællesnævner omkring sex, vold og død.
Filosoffen Peter Thielst angriber danskerne for at vælge <dumheden’, selv om
psykolo gerne sle t ikke vil kend es ved be grebet.
(...)“Dum” er dog et ord, psykologen Thomas Teasdale aldrig bruger. For ham er
det nedsæ ttende, følelsesladet og intetsigende i stil med “fjoget” eller “smalsporet”.
Han har i sin fo rskning på Kø benha vns Universitet studeret militærets statistikker om
kassation på grund af for ringe åndsevner, og testresultaterne giver ikke ham noget
billede af, om de unge danske mænd er blevet mere eller mindre kvikke med årene.
Politiken 10. oktober 1999 2. sektion side 1. Sidste sætning kan kun læses op såled es: og
R testresul T taterne ogiver T ikke R ham onoget R billede ...
II. Tryk
Det er slået fast af Nina G rønnum at d et kriterielle i det der kaldes tryk på dansk, er et
bestemt mønster i tone gangen, nemlig fra den strykstærke vokal op, og dernæst på de
tryksvage vokaler ned til et lavere niveau end u dgangsp unktet, før tonen ved næste
stærktrykstavelse begynder på det samme mønster. Intensitet, længde og pause er også
ingredienser i det vi kalder tryk, men man vil opleve tryk, også uden disse f ænom ener,
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men ikke u den ton egangsm ønstret.
Hvis man går u d fra at alle morfem er har tryk, kan man dernæst beskrive hvorfor
morfemer taber deres tryk. Her synes der at være fire forskellige funktioner af tryktab,
som alle h ar at gøre med mangel på info rmativitet.
A) I det løbende ord markeres de morfemer med tryktab som ikke er fremsatte, men
forudsatte, nemlig fleksiver og derivativer (dog med visse undtagelser for derivativerne):
|
|
oSol da oten omar che ore ode, således at kun rodm orfemer n ormalt har stærktryk.
B) Hele løb ende ord taber deres tryk når de optræ der som forudsatte, og ikke
fremsatte funktion sord: 1) su bstantiver so m klassifikatorer: oonkel |Hans, 2) hjælpe-,
model- og kopu laverber: oHun o har |spist, ode oville |gå, ohan oer |bager, ohun ovar |ækel,
3) ikke distinktive pronominer (dvs. pronominer hvis antecede nt er tema i d en omta lte
situation): |Derfor |gav ohun oham odem.
C) Ved tryktabsenheder danner grupper af ord, ved hjælp af tryktab og under visse
grammatiske betingelser, en semantisk enhed: hovedverbet kan tabe sit tryk når det
sammen med et inkorpo reret nøgent valensled ud gør et monovalent præ dikat: oJeg
|
|
|
obygger huse; oder okom gæster, ohan ogik hjem. Der er ved disse sætninger ikke
introduceret nye genstande i den o mtalte situation (disku rsreferenter), men kun givet
meddelelse om et m onovalent prædikat med et s ærligt aspekt. En af verbets roller er
inkorporeret i prædikatet.
D) Ved modsætningsmeddelelse markerer tryktab en bestemt fordeling af fremsat og
forudsat information. Sammenlign: a) oHun |gav |drengen |bolsjern e (men han spiste dem
ikke); b) oHun ogav |drengen |bolsjerne (og pigen lakridsern e); c) oHun ogav |drengen
|
|bolsjerne (ikke pigen); d) oHun ogav odrengen bolsjerne (ikke lakridserne). I a) er det
give drengen bolsjerne der er fremsat, mens hun er forudsa t; i b) er drengen bolsjerne
fremsat, hun gav forudsat; i c) er drengen fremsat, mens hun gav bolsjerne er forudsa t;
og i d) er bolsjerne fremsat og hun gav drengen forudsat. Denne mening har jeg fastholdt
ved konte ksten, som altid er et metonym til det fremsatte, og aldrig til det fo rudsatte
Disse markeringer af fremsat in formation sker ved tryktab på verbet i b), på verbet
og objektet i c) og på verbet og det indirekte objekt i d). Modsætningstryk kan dog også
bestå i at tryktabso rd (se B) og C)) får et tryk, som de ellers havde mistet: Normalt kan
man have: oHun oville |give |drengen odem, men hvis man vil fremsætte dem, og
forudsæ tte hun ville give drengen, gør man det ved ikke at lave tryktab på drengen og
trykgenopretning på dem: oHun oville ogive |drengen |dem (og pigen d e andre ).
Man kan konkludere at frem hævelse (emfase) af den me ningsbæ rende frem satte
information på dansk ikke sker ved ekstratryk, men hovedsagelig ved tryktab på de
forudsatte informationer, og tilsvarende trykovertagning på det fremsatte ord. Fremsatte
informationer kan d og i visse tilfæ lde markeres ved man gel på tryktab.

III. Nægtelsens virkeområde
Nægtelsen udgør sammen med det finitte verbalfleksiv og subjektet udsagnets neksus
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eller udsigelseskraft, og denne udsigelse har under normale trykforhold i sit virkeområde
hele prædikatet, dvs. både de (ved valens, styring eller tryktab) bundne trykstærke led
der kommer umiddelbart efter nægtelsen, og den hovedverbumsrod der binder dem, men
ikke de led der komme mellem finit fleksiv og nægtelse , ikke subjektet, ikke fundamenfelter (med stan dardordtryk) og ikke frie omstændigh edsangive lser. ...men det skal du
ikke obryde odig |om; Han var gammel og havde ikke fulgt med tiden; De |havde |ikke
|
andre |guder |dengang
.. .de vidste ikke bedre end at tro hvad aserne sagde; men de kunne ikke blive ved med
at holde sig unge;
...for der var ikke frugtbar jord i Udgård.
Men nægtelsen kan være tvetydig når der både er et prædikat og frie omstændighedsbetegnelser. Den skrevne sætn ing: Hun kom aldrig fordi hun var syg er tvetydig med
hen syn til nægtelsens virkeområde (scope). De to meninger fremkaldes i forskellige kontekster (og kan markeres med forskellige ko mmaer): a) (Hun var meldt til det kursus som
kørte hele ugen) men ohun |kom |aldrig, for|di ohun ovar |syg. b) (Hun mødte hver dag op
hos lægen) men ohun okom |aldrig for|di ohun ovar |syg (hun kom blot for at få nogen at
snakke med).
Man kan forklare det således at det i a) kom der er fokuseret og falder inden for
nægtelsens virkeområde, mens fordi hun var syg er uden for, og ikke-fokuseret, neutral
information, og at det i b) er fordi der er fokuseret og inden for nægtelsens virkeområde,
mens både hun kom og hun var syg er hhv. foru dsat kend t og neutral in formation.
Man kan (også i skrift) markere a-m eningen ved at flytte den frie omstændighedsangivelse uden for nægte lsens virkefelt: c) (Hun va r meldt til d et kursus som kø rte hele
ugen) men ohun |kom, forodi ohun ovar |syg, |aldrig. Det er kun frie (ikke-valensbundne)
trykstærke led der kan placeres fø r nægtelsen for at m arkere at de er uden for dens
virkeområde. Valensbundne led kan kun markeres som forudsat information hvis de
pronominaliseres; svarende til (a) oHun |mødte |aldrig |ulven, finder man ikke (c) *Hun
mødte ulven ald rig. Hvis det er nødvendigt at bruge substantiv i bestemt form, må
substan tivets rod nødvendigvis indgå i nægtelsens virkeområde fo rdi den er distinktiv;
kun hvis det skal pronominaliseres fordi det allerede er historiens aktuelle tema, kan det
flyttes uden f or nægtels ens virkefelt.
Og det er så den såkaldte letledsplad s: oHun |mød te oden |aldrig; hun gav ham dem
ikke. ... sæt ham bare paa mit forklæde; ...så gør han dig ikke noget.
IV. Nægtelsens trykgennemtrængelighed
Man kan lægge mærke til at når tryktabsenheder og modsætningsmeddelelse markeres
ved tryktab på det forudsatte elemen t og trykovertagelse p å et senere fremsat elem ent,
kan denne “ tryktransport” ske gennem et n eksusadverbial (hvad en ten det er trykstærkt
eller tryksvagt, og ligegyldigt hvor langt det er): oDe osendte |Ørsted |op, oDe osendte |ikke
|
Ørsted |op, oDe osendte ojo |Ørsted |op, oDe osendte oefter |14 for|søg opå |38 |dage
al|ligevel |ikke |Ørsted |op. Man kan heraf konkludere at neksusadverbialet ikke indgår
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i den tryktabsfordeling som ellers markerer de semantiske enhed er og mod sætninger i
ytringen.
Denne nægtelsens trykgennemtrængelighed er grunden til at reglen om pladsen må
formuleres: Umidd elbart før næ gtelsen kan der stå trykstærke fri omstæ ndighed sangivelse eller tryksvage valensbundne pronominer, dog kun når der ikke er no get trykstærkt ord
mellem n ægtelsen og den p lads valensleddet ellers skulle stå p å.
Et tryktabsled i indholdsfeltet må nødvendigvis læne sig enklitisk op af det led der
styrer det: oHun oville |ikke |give oham odem; oat ohun |ikke |ville |give oham odem; oHun
|
ledte |ikke |efter oden, oHun |gav |ikke |drengen oden. Men hvis der ikke er noget
trykstærkt led efter nægtelsen som det kan læne sig enklitisk til, vil det komme til at læne
sig op ad den trykstærke nægtelse, og på grund af dennes trykgennemtrængelighed
komme til at op træde som trykovertager for tryktabsforbinde lser. Da det ikke kan det,
må det placeres før nægtelsen. i de tilfælde hvor det ellers ville komme til at stå lige efter
nægtelsen.
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