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Mit oplæg handler om variation i anvendelse af temporale hjælpeverber i dansk, baseret på 

moderne talesprogsdata. Dansk adskiller sig fra f.eks. moderne svensk (Larsson 2009, 2014) 

ved at anvende to temporale hjælpeverber – have og være. I danske grammatikker bliver 

valget mellem hjælpeverber generelt forklaret som følger: transitive verber anvendes med 

hjælpeverbet have; i forbindelse med intransitive verber bestemmes valget mellem have og 

være af aspektuelle faktorer (telicitet) (se f.eks. Diderichsen 1976, GDS 2011). Når 

intransitive verber udtrykker bevægelse eller overgang (aktioner, telisk fortolkning, 

begivenhedsperfektum), anvendes være (1a-b). I andre tilfælde, som ved aktiviteter og 

processer (atelisk fortolkning; tilstandsperfektum), anvendes have (2a-b). 

1) (a) Hun er blevet ældre.  (b) Hun er gået væk. 

2) (a) Hun har arbejdet i København. (b) Hun har gået hele dagen. 

Som påpeget i undersøgelser af Jul Nielsen (1998) og Thestrup (2000), samt i en anmærkning 

i GDS (2011), er den aktuelle anvendelse ikke altid lige systematisk, og der kan forekomme 

både dialektalt (Jul Nielsen 1998) og socialt præget variation (GDS 2011:678). Götzsche 

(1997) går et skridt videre og hævder, at der er “en forenkling af hjælpeverbums-funktionen på 

vej i dansk rigssprog”, således at hjælpeverbet have er ved at sprede sig til kontekster, hvor vi 

skulle forvente være, jf. eksempel (3) (ibid.). 

3) Udviklingen 
?
har gået så hurtigt. 

For at teste påstanden om en pågående sprogforandring, har jeg foretaget en undersøgelse af 

moderne dansk talesprog. Undersøgelsen er baseret på et stort talesprogskorpus (Lanchart-

korpus, Gregersen 2009), som muliggør sprogforandringsstudier på tværs af sted (dialektal 

variation), samt i både forestillet og virkelig tid (apparent og real time) (aldersrelateret 

variation). 

Udover de ekstra-lingvistiske kriterier er materialet kodet for lingvistiske faktorer (aspekt, 

verbalpartikler, steds-, tids- og mådesadverbialer, subjektets animathed, mm.), som i tidligere 

undersøgelser har vist sig at være bestemmende for valget af hjælpeverbum, for variationen, 

samt for en glidende overgang mod en overvejende brug af have som temporalt hjælpeverbum 

(jf. bl.a. Johannisson 1945, Sorace 2000, 2004, Larsson 2009). 
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