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Parasyntetiske sammensetninger, avledede sammensetninger,  er 
sammensetninger som man deskriptivt kan si består av tre separate deler, og 
hvor alle tre delene er nødvendige for at sammensetningen skal være 
grammatisk.   Se eksempel (1): 
 
(1)  rødøyd (adj.) 

*rødøye, *øyet 
 
Slike parasyntetiske sammensetninger består typisk av et adjektiv eller tallord, 
fulgt av et substantiv, fulgt av et adjektivavledende suffiks. Et krav er at 
substantivet må inngå i et uavhendelig (inalienabelt) eierforhold med den tenkte 
possessoren.  
 
 Parasyntetiske sammensetninger er et lite studert tema i de skandinaviske 
språkene, men se Johannessen (2001) og Grov (2009) for norsk. I dette 
foredraget skal jeg undersøke empirisk slike parasyntetiske sammensetninger i 
norsk, svensk og dansk, med tanke på noen påstander om parasyntetiske 
sammensetninger på andre språk, som er gitt i litteraturen: 
 

• “Represents a marginal phenomenon in most Germanic and Romance 
languages” (M&B:200) 

• “Denne typen er produktiv – nye ord lages stadig” (Johannessen 2001:77) 
• “Usually characterised by non-compositional semantics” (M&B:208) 

 
Jeg skal også undersøke en annen påfallende egenskap ved de parasyntetiske 
sammensetningene, nemlig at suffikset ser ut til å være det samme som suffikset 
for perfektum partisipp. De ser ut til å følge de samme fonologiske kriteriene: 
 
(2)  Etter vokal-stamme:  

–d (bøyd, røydøyd) 
Etter konsonantstamme:  
–(e)t (spist, tobeint) 
–a (slutta, småblomstra) 

 
Ut fra norsk kunne man videre være fristet til å tro at adjektivsuffikset –ete er en 
fonologisk variant av det parasyntetiske suffikset. Jeg skal vise at det ikke kan 
være tilfellet, av to grunner. For det første er det mange egenskaper som er 
forskjellige mellom de to suffiksene. For det andre ser det ut til at det tilsvarende 
suffikset på svensk og dansk gir enda mindre støtte til en slik korrespondanse. 
 
I foredraget skal jeg 1) se nærmere på påstandene I litteraturen, 2)  sammenligne  
forholdene I norsk, svensk og dansk, og 3) undersøke om semantikken til det 
parasyntetiske avledningssuffikset kan antas å ha mer til felles med perfektum 
partisipp-suffikset enn bare fonologien, cf  Koontz-Garboden (2012).  
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