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I moderne dansk er pronomener i identificeringsprædikativer altid i oblik form. Det hedder 
simpelthen det er mig og kan ikke hedde *det er jeg. I andre sprog, fx svensk og tysk, forholder det 
sig ikke sådan. Til gengæld har man en lignende situation i fransk og også til dels engelsk, hvor 
der er en normkonflikt mellem it is me og it is I. 

De ældste belæg på prædikativpronomener i oblik form i dansk er fra 1400-tallet. Ikke 
overraskende er der i århundrederne derefter mulighed for oblik hhv. nominativ, men ifølge 
Dyrlund (1895) er nominativ helt væk i 1600-tallet, og dette finder man støtte for hos 
grammatikeren Høysgaard, som i midten af 1700-tallet skriver at man kun kan bruge oblik form i 
konstruktionen i hans samtid. 

De diakrone aspekter af prædikativformerne er kun sparsomt belyst for dansks vedkommende. I 
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet bliver det observeret flere steder at der er 
sket en ændring i formvalget i sen middelalder og tidlig renæssance, men det skorter på 
forklaringsforsøg. (Bortset fra i Heltoft & Nielsen (under udg.) og Jørgensen (2000) tages 
spørgsmålet ikke op i senere danske fremstillinger). De eneste der forsøger sig med forklaringer, er 
Falk & Torp, der dels (1900: 24) skriver at kasusændringen kan være sket «under ordstillingens 
indflydelse», dels (1900: 7) antyder at der kan være sammenhæng med omfortolkningen af den 
upersonlige passiv. Dette svarer meget godt overens med forslaget til hvordan reanalysen kan 
være foregået for fransks vedkommende (Foulet 1936: 44 ff.). Men der kan meget vel være andre 
faktorer i spil, fx udviklingen af sætningen i dansk, hvor man i den samme periode udvikler et 
aktualsubjekt (Heltoft 2014), og udviklingerne i kasussystemerne i dansk i sen middelalder (Jensen 
2011).  

For at kunne danne mig et indtryk af hvad der faktisk er foregået, er jeg gået i gang med at 
undersøge kilderne fra de relevante perioder.  Det er et forholdsvis langsommeligt arbejde, for det 
første fordi kun få kilder til gammeldansk er digitaliseret, og de digitaliserede kilder er ikke 
nødvendigvis søgbare, så i praksis foregår store dele af indsamlingen af data på gammeldags 
maner. For det andet er det begrænset hvor mange kilder der indeholder konstruktionen. Man skal 
læse mange, mange sider for overhovedet at finde noget man kan analysere! 

I mit foredrag vil jeg fremlægge mine resultater. 
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