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Det er etableret dansk grammatikskrivning at brugen af hjælpeverberne blive og være markerer 
henholdsvis en dynamisk overgang og en statisk tilstand i perifrastiske passivkonstruktioner med 
supinum af overgangsverber (i præteritum huset blev bygget vs. huset var bygget) (Hansen & Heltoft 
2011: 194-195, 630, 676-677; Nielsen forthc.). Vi kan imidlertid observere at amerikadansk, dvs. 
dansk talt af udvandrere og efterkommere af udvandrere til USA, (til dels) har opgivet at markere 
denne distinktion mellem dynamisk vs. statisk betydning ved brug af hjælpeverbum til fordel for en 
overgeneraliseret brug af var (+overgangsverbum) i stedet for blev (Kühl 2014). Det ser vi især ved 
de verber, som vi har kaldt ’biografiske overgangsverber’ (født, konfirmeret, forlovet, gift og pensioneret), 
hvor en læsning af var som udtryk for en afsluttet tilstand hverken giver mening ved konfirmeret eller 
fx var født i forbindelse med jeg som subjekt (jeg var født på en farm i Nebraska). Hvor rigsdansk blev 
født betegner en overgang (fødslen), peger var født derimod på enten en afsluttet tilstand (død) eller 
en generisk læsning (han var født i Danmark = han er dansker). En tredje mulighed, der opløser 
distinktionen mellem dynamisk vs. statisk læsning ved brug af hjælpeverberne, er den på rigsdansk 
acceptable brug af var (+overgangsverbum) i indirekte tale (Jeg sagde at jeg var født i Odense). 
  
I amerikadansk ser vi mange eksempler som fx jeg var konfirmeret i Danmark i 1902, som kun kan 
læses som en overgangssituation. Dette implicerer at brug af var i de amerikadanske perifrastiske 
passivkonstruktioner ikke er en entydig indikator for statisk tilstand. Dette er i sig selv ikke 
overraskende set i lyset af at engelsk bruger was for både tilstand vs. overgang. Brugen af var 
(+overgangsverbum) i en overgangsbetydning er således et klart udtryk for sprogkontakt, hvor 
engelsk har påvirket dansk.  
 
Målet med vores analyse er at specificere det hjælpeverbumsystem, som amerikadansk bruger til 
kodningen af situationer, der betegner overståede livsovergange. Dette indebærer en definition af de 
kontekster, der udelukker en tilstandsbetydning eller generisk betydning (samt indirekte tale). 
Konteksterne er lingvistisk forskelligartede og omfatter bl.a. specifikation af verbalhandlingen ved et 
steds-, tids- eller mådesadverbial, om subjektet er død eller i live samt trykforhold. Udover at tage 
udgangspunkt i vores amerikadanske database (ca. 250.000 ord) understøtter vi vores analyse med 
data fra de danske korpusressourcer (LANCHART-korpusset og korpus.dk). Vi vil argumentere for, 
at vores analyse kan bidrage til en kategorisering af de forekomster i rigsdansk, hvor konstruktioner 
med var (+overgangsverbum) kan være tvetydige mht. dynamisk og statisk betydning.  
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