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RESUMEER
Dansk resumé
Denne afhandling behandler sætningskløvninger i moderne dansk. Ud fra en funktionel sprogteoretisk
ramme belyses danske kløvningers fokusfunktion og typer ud fra seks forskellige perspektiver i seks
forskellige artikler indrammet af en teoretisk og metodologiske introduktion. Afhandlingen
undersøger hvilke typer af kløvninger der findes i moderne dansk, og om kløvninger har en
fokusfunktion.
I den teoretiske oversigt i starten af afhandlingen gives, foruden en status på forskningen, en
udtømmende strukturel og funktionel definition af sætningskløvning i dansk. Essensen af definitionen
er at sætningskløvninger er konstruktioner hvor én proposition er kløvet i to sætninger. Den ene del er
oversætningen som indeholder det udkløvede led der er kodet fokuseret og asserteret. Den anden del
er kløvningsledsætningen der er kodet non-fokuseret og præsupponeret.
Artikel 1: Nyhedskløvningen, præsenterer en brugstype af kløvninger som ikke er beskrevet før i
dansk. Nyhedskløvningen er kløvninger der bruges i nyhedsformidling. Kløvningens tvedeling bruges
til at tage et epistemisk forbehold for kun én del af propositionen – det udkløvede led – og samtidig
markere resten af proposition som fakta nemlig ved at præsupponere indholdet i
kløvningsledsætningen.
Artikel 2: Sætningskløvning i moderne talt dansk, præsenterer en sprogbrugsanalyse af kløvninger fra
talesprog korpusset LANCHART. Artiklen viser at der er stor variation i hvilket indholdsled der
udkløves, samt hvad der står i forfeltet i kløvningens oversætning. Artiklen viser også at
spørgeformede kløvninger har forskellige brugstyper blandt andet én hvor kløvningen anvendes til at
tage et epistemisk forbehold for gengivelsen af informationen i ledsætningen. Endelig viser artiklen at
kontrastkløvninger forekommer i hver tredje kløvning, at udkløvede led kun genoptages i den
efterfølgende diskurs halvdelen af tilfældene, og at hver anden kløvnings oversætning er modificeret
af et sætningsadverbial.
Artikel 3: Adverbielle kløvninger i dansk, beskriver den kløvningstype hvor det er et frit
indholdsadverbial der er udkløvet. Deres ledsætninger adskiller sig fra øvrige kløvningstyper ved at
minde om nominelle ledsætninger. Derfor opstår der overfladelighed med andre konstruktionstyper.
Artiklen viser hvordan der kan grænsedrages mellem ægte kløvninger og lignende konstruktioner,
beskriver adverbielle kløvningers fokusfunktion, diskuterer tilfælde hvor indholdsadverbialer
tilsyneladende ikke kan udkløves, og beskriver em brugstype af adverbielle kløvninger, nemlig
adverbielle IP-kløvninger.
Artikel 4: Sætningskløvninger koder fokus og non-fokus i dansk, argumenterer for at der iboende i
kløvningskonstruktionen ikke bare er en fokuskodning på det udkløvede led, men at antifunktionen,
non-fokus, samtidig kodes i kløvningsledsætningen. Artiklen opstiller fire topologiske kodninger der
tilsammen udgør en komplet fokusstruktur for alle sætninger i dansk, nemlig fokus og non-fokus der
er relevant for kløvninger, samt anti-fokus og potentielt fokus der er relevant for ukløvede sætninger.
Artikel 5: Change Blindness effects of cleft and word position in Danish, rapporterer et
psykolingvistisk eksperiment hvor ændringsblindheden for udkløvede led sammenlignet med
kløvningsledsætninger og med ukløvede sætninger testes. I eksperimentet læste og genlæste
deltagerne kløvninger og ukløvede sætninger med ændringer i anden præsentation af teksten.
Resultaterne viste en reduceret ændringsblindhed når ændringerne stod i det udkløvede led
sammenlignet med når de stod i kløvningsledsætningen og også sammenlignet med når de stod i
ukløvede sætninger. Eksperimentet viste dog også at deltagerne var bedre til at bemærke en ændring i
ukløvede sætninger end i kløvninger (men langsommere til at genkalde ændringen). Endelig viste
forsøget at deltagerne også var bedre til at opdage en ændring når den var tidligt placeret i
indholdsfeltet i ukløvede sætninger sammenlignet med når den var placeret sent i ukløvede sætninger.
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Artikel 6: Hvad er det vi tester, diskuterer metodekritisk hvad valgene i materialeudvælgelsen til
eksperimentet i artikel 5 har af konsekvenser for udsigelsen. Således diskuterer artiklen dilemmaet om
på den ene side at ville have så bredt et udsnit af kløvninger som muligt for at få så stor
udsigelseskraft som muligt, og på den anden side at ville holde faktorer der kan influere resultatet
konstant. Således gennemgås valgene der betyder at adverbielle kløvninger, subjektskløvninger, og
brugstyper som IP-kløvninger udelukkes fra eksperimentet.
Afhandlingen afsluttes med en opsamling der konkluderer at der findes både forskellige brugstyper og
strukturelle undertyper af kløvninger i dansk og at denne afhandling kun har beskrevet enkelte af dem.
Desuden konkluderer afhandlingen at fokus og non-fokus er iboende kodninger i
kløvningskonstruktionen men at funktionerne realiseres forskelligt alt efter type og brug.
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Abstract in English
This thesis presents a study of cleft constructions in modern Danish. Based on a functional linguistic
framework the thesis presents six perspectives on cleft types and focus function in six different
articles. The articles are framed by a theoretical and methodological introduction. The aim of the
thesis is to find different cleft types in Danish as well as investigating the alleged focus function of the
cleft.
The thesis begins with a theoretical overview with a state of the art as well as a comprehensive
definition of clefts in Danish encompassing both form and function of the cleft. Essentially the
definition states that cleft constructions in Danish are constructions where one proposition is divided
into two sentences. One part is the matrix clause containing the clefted constituent which encoded
with focus and assertion. The other part is the cleft clause which is encoded with non-focus and
presupposition.
Article 1: The breaking news cleft, presents a type of clefts that has not previously been described in
Danish. A type that is used in news media. The dividing property of clefts is in this cleft type used for
marking an epistemic stance on one part of the proposition while presupposing another.
Article 2: Cleft constructions in modern spoken Danish, presents a corpus study of clefts in the
Danish spoken language corpus LANCHART. The article finds a great variety in the clefted
constituent as well as in word order of the matrix clause of the cleft. The article finds different types
of clefted questions, one of which is used for marking epistemic stance in reported information. The
article reports that a third of the clefts are contrasted and half of the clefted constituents are referred to
in later discourse and that half of the matrix clauses are modified by adverbials.
Article 3: Adverbial clefts in Danish, is a description of the cleft type where the clefted constituent
represents an adverbial adjunct of the proposition. The cleft clause of this cleft type is structurally
different than other clefts, making it more like nominal clauses than other cleft clauses are. This
results in ambiguity and surface level resemblance with other construction types that are not clefts.
The article presents criteria for drawing category boundaries between real clefts and other
constructions. It describes the focus function of this cleft type, discusses instances where adverbials
apparently are not possible cleft constituents, and describes a special case of IP-clefts, IP-clefts with
adverbials as the clefted constituent.
Article 4: Cleft construction encodes focus and non-focus in Danish, states that the cleft construction
inherently encodes the clefted constituent with focus and the cleft clause with non-focus. The article
presents four topological focus encodings in Danish constituting the complete focus structure of
Danish sentences. The first two, focus a non-focus, are relevant for clefts, the last two, anti-focus and
potential focus are relevant to non-clefts.
Article 5: Change Blindness effects of cleft and word position in Danish, reports a psycholinguistic
experiment testing change blindness for clefted constituents compared to cleft clause as well as
compared to non-clefts. Participants read and re-read clefts and non-clefts with a change in the second
presentation of the text. Results showed a reduced change blindness for clefted constituents compared
to both clefts clause position and to non-clefts. However, participants were more accurate in spotting
changes in non-clefts than in clefts altogether (but slower at retrieving the change). The experiment
also showed reduced change blindness for earlier position in non-clefts compared to later position in
non-clefts.
Article 6: what is it that we are testing, critically discusses the item construction of the material used
for the experiment in article 5. It tackles the dilemma of on the one hand desiring as broad an item
population as possible for a broader generalisation of the results, while at the other hand needing an
item population that is controlled for intervening variables. It reports the rationale behind the item
construction that excludes both adverbial clefts, subject clefts, and IP-clefts.
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The thesis is ended with a conclusion that concludes that there are numerous different types of clefts
in Danish and that the thesis has only treated a few. Further it concludes that focus and non-focus are
inherently encoded in the cleft construction however these functions are used differently depending
on cleft type as well as context.
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INDLEDNING
Hvad er forskellen på når barnet siger det var ikke mig der gjorde det og når hun siger jeg
gjorde det ikke. Indholdet af de to sætninger er forså vidt ens, men passer hver især ind i vidt
forskellige kontekster. Det første er et eksempel på en såkaldt sætningskløvning som er
genstanden for denne afhandling. Sætningskløvning er blevet beskrevet af grammatikere i
over 100 år og danske grammatikker tager ofte udgangspunkt i eksempel (1) når de skal
forklare hvad en sætningskløvning er
(1) Det var Ole der knaldede ruden (Hansen & Heltoft 2011:1790)1
Sætningskløvninger er en måde at dele et indhold (her Ole knaldede ruden) op i to med det
formål at fokusere den ene del – det udkløvede led (Ole) og forudsætte den anden del der
knaldede ruden. Der er altså en funktionel årsag til at kløve, nemlig at markere en del af en
meddelelse som noget man kan tage for givet og den anden del som det væsentlige – det
fokuserede. De danske grammatikker tager udgangspunkt i ”prototypiske” eksempler som
(1), men kløvninger er også konstruktioner som dem i (2-5).
(2) Hvad fanden var det jeg læste på forsiden af Ekstrabladet at priserne stiger
(3) Det var efter alt at dømme protester fra medrejsende passagerer der forhindrede
Mohammeds udvisning
(4) Det er med dyb sorg vi modtager nyheden om at vores kammerat Gerd Berlev er død
(5) Så er det i dag vi skal stemme til Europa-Parlamentet

Denne afhandling vil dels beskrive disse typer og dels foreslå en definition der kan redegøre
for alle typerne i (1-5).
Det er en grundlæggende antagelse om kløvninger at den ene del af det kløvede indhold,
nemlig det der udtrykkes i kløvningsledsætningen (der knaldede ruden i (1)), er forudsat –
præsupponeret (jf. fx Hansen (1995)). Til gengæld er der ikke enighed om at det udkløvede
altid fokuserer – og i hvert fald ikke at det altid fokuserer i lige høj grad (jf. fx (Korzen,
2014b)). Således kan det forekomme som en urimelig analyse at det skulle være med dyb
sorg der er markeret som det vigtigste – det fokuserede – i (4). Denne afhandling vil derfor
også undersøge hvad vi kan forstå ved fokus, og hvorvidt der er empirisk belæg for at antage
at det udkløvede led fungerer som fokus. Afhandlingen søger altså at svare på spørgsmålene
præsenteret i det følgende.

Problem
De to problemer som denne afhandling sætter sig for at undersøge er:
1. Hvilke typer og brugsmønstre findes der for kløvninger i dansk?
2. Fokuserer danske sætningskløvninger?

Det første problem vil afhandlingen ingenlunde forsøge at give et udtømmende svar på.
Korzen (2014b) viser at der findes en række undertyper af kløvning, og som denne
afhandling slår fast allerede i Artikel 1 vil brugsmønstre og kløvningstyper variere fra genre
til genre. Korzen (2014b) finder således tre forskellige typer i sit korpus af taler fra EuropaParlamentet. Jeg finder en anden i nyhedsformidling, nemlig nyhedskløvningen og to
yderligere i talesprog, nemlig forskellige typer af kløvede spørgsmål. Fremtidig forskning vil
1

For illustrationenes skyld markeres udkløvede led med fed, og kløvniningsledsætninger med understregning.
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givetvis kunne finde endnu flere genresnævre brugsmønstre og typer alt efter hvilke genrer
der undersøges. Det første spørgsmål søges besvaret gennem korpuslingvistiske
undersøgelser i Artikel 1 og 2 samt i teoretiske undersøgelser af kløvningstyperne adverbiel
kløvning i Artikel 3 og subjektskløvning i Artikel 4 og 6.
Til undersøgelsen af spørgsmål 2 forsøger jeg at finde empirisk belæg ved at undersøge om
udkløvede led processeringsmæssigt fungerer som fokusator i Artikel 5 – med en
metodekritik i Artikel 6 og ved at undersøge den diskursive adfærd der er sat i forbindelse
med fokusering i Artikel 2. Derudover nuancerer jeg billedet af kløvninger som udelukkende
fokusator i Artikel 1 ved også at undersøge hvilke andre diskursive funktioner
nyhedskløvningen har. Desuden tager jeg spørgsmålet om fokus op teoretisk først og
fremmest i Artikel 4.

Afhandlingens struktur
Resten af afhandlingen har følgende struktur. Først vil jeg redegøre for afgræsningen af
afhandlingens genstandsområde og for den videnskabsteoretiske indlejring. Dernæst vil jeg
give et teoretisk overblik der falder i to dele. Først præsenterer jeg en status på
kløvningsforskningen og derefter kommer jeg med mit forslag til en definition på
sætningskløvninger i dansk. Denne definition bliver i de følgende afsnit pakket ud. Derefter
kommer jeg med en metodologisk oversigt over de empiriske metoder der er anvendt i denne
afhandling.
Dernæst følger en præsentation af de 6 artikler som udgør kernen i afhandlingen efterfulgt af
selve artiklerne. Den første omhandler de kløvningstyper jeg har valgt at kalde
nyhedskløvningen, den næste omhandler en sprogbrugsanalyse af kløvninger i talt dansk, den
tredje omhandler danske adverbielle kløvninger, den fjerde handler om fokuskodning i
kløvninger, den femte handler om et psykolingvistisk eksperiment jeg har foretaget, hvor
kløvningers funktion som opmærksomhedsfanger bekræftes, og den sjette omhandler
materialeudvælgelsen til eksperimentet.
Afhandlingen afsluttes med en opsamlende konklusion.

Afgrænsning
Kløvninger kan dække over flere forskellige typer konstruktioner. Denne afhandling
beskæftiger sig kun med den konstruktion som kaldes sætningskløvning eller undertiden detkløvning, som er eksemplificeret i (1). I engelsk kløvningsforskning er der tradition for at
undersøge it-clefts sammen med såkaldte wh-clefts og reversed wh-clefts. Vi har tradition for
i dansk grammatik at benævne de sidste to typer pseudokløvninger og danske eksempler på
dem er henholdsvis (6) og (7).
(6) Hvad det handler om er at forandre [verden] (Karl Marx teser om Feuerbach)
(7) Det var hvad vi valgte at bringe
Vi har ikke samme tradition i dansk forskning (jf. fx Korzen (2014a)), og der er således ikke blevet
forsket særlig meget i danske pseudokløvninger (Men se dog Dyhr (1978)). Som benævnelsen
antyder analyserer de fleste danske beskrivelser konstruktioner som (6) og (7), ikke som ægte
kløvninger hvor et sætningsindhold deles i to, men som en konstruktion med to propositioner (jf. fx
Hansen & Heltoft 2011:1790ff). Som jeg kort vil redegøre for nedenfor i afsnit om status på
forskningen, anskuer en lang række af de forfattere konstruktioner som (6) og (7) som ægte
kløvninger præcis som (1) (jf. fx (Patten, 2013)). For dem er der altså tale om afarter af den samme
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konstruktion. Men i tråd med Hansen & Heltoft (2011:1970ff) anskuer jeg konstruktioner som (6) og
(7) som fundamentalt andre konstruktioner end sætningskløvninger. Eftersom det netop er
sætningskløvning der er genstanden for denne afhandling, vil jeg følgeligt ikke beskæftige mig
yderligere med pseudokløvninger i afhandlingen.
Derudover er der en anden konstruktion i dansk som vi også kalder kløvning, nemlig såkaldte derkløvninger (jf. fx Brink (1997)) eksemplificeret i (8).
(8) Der er en fyr der har ringet (Hansen & Heltoft 2011:1786)

Denne konstruktion har ganske andre funktioner end en det-kløvning. Og er ligeledes uden
for denne afhandlings genstandsområde. Når det er sagt, vil det være ganske frugtbart for
fremtidig forskning at undersøge de tre konstruktioner (6-8) da de i vid udstrækning er
underudforskede i dansk.
Denne afhandling har som sit sigte at undersøge brug og funktion i danske kløvninger. Dermed er det
uden for afhandlingens skopus at undersøge eller sammenligne med andre sprog end dansk. Dertil må
tilføjes at jeg ikke undersøger lektal variation i kløvningsbrug mellem forskellige former for dansk.
Således undersøges sproglig variation ikke – men dog genremæssig variation. Ligeledes undersøges
kløvninger heller ikke diakront, og det er uden for afhandlingens skopus at undersøge kløvningers
sprogforandring. Endelig er det uden for afhandlingens skopus at undersøge tilegnelsen af kløvninger.

Videnskabsteoretisk indlejring
Denne afhandling er skrevet inden for den videnskabsteoretiske ramme funktionel lingvistik,
særlig den danske afart som den er formuleret af blandt andre Harder (2006). Det betyder at
sprogsynet i afhandlingen er usus-baseret, og erkendelsesinteressen altid er at undersøge hvad
sproget gør, og ikke blot hvordan det er struktureret. Afhandlingen beskriver et grammatisk
fænomen, sætningskløvning ud fra et udgangspunkt i den funktionelle grammatik jf. fx Boye
& Harder (2007)). Jeg anskuer grammatikken som et destillat (Boye & Harder, 2012) af
sprogbrugen, som eksisterer uden for den enkelte talesituation og virker som struktur for den
enkelte talesituation. Samtidig virker sprogbrugen tilbage på grammatikken, og den sproglige
variation og forandring (jf. fx Jensen & Christensen (2013)) vil over tid slå over i ændringer i
sprogsystemet eftersom det netop er et destillat. Det betyder at denne afhandlings tilgang til
grammatik hverken befinder sig i lejr med de der er mest radikale tilhængere af
funktionsbeskrivelser uden sprogstruktur som den blandt andet udtrykkes i emergent
grammar-teoretikere (jf. fx (Hopper, 1987)), og heller ikke i den generative lejr der ser
grammatikken som et niveau aldeles adskilt fra sprogbrugen (jf. fx Newmeyer (1994)).
Tværtimod bygger denne afhandlings sprogsyn på en antagelse om at der er et dialektisk
forhold mellem sprogsystem og sprogbrug. Jeg vil altså igennem afhandlingen i tråd med
afhandlingens videnskabsteoretiske ramme hele tiden afsøge kløvningers funktioner i det
danske sprog ved at undersøge hvordan sprogbrugere bruger konstruktionen. Jeg vil samtidig
have som udgangspunkt at kløvninger kommer med en fast struktur som er
konventionaliseret (kodet) på tværs af sprogbrug.
Det kan tilføjes at det ikke er alt der er struktureret af grammatikken uden for talesituationen
(Boye & Harder, 2012). Dansk funktionel lingvistik opererer således med et skel mellem
hvad der er kodet grammatisk og hvad der forhandles og infereres i talesituationen. Groft sagt
kan man skelne mellem det der er grammatisk kodet, og det der er pragmatik. For eksempel
er fokus grammatisk set underspecificeret i dansk i ukløvede sætninger. Det betyder at en
ytrings fokus først bliver fastlagt i talesituationen ved hjælp af pragmatiske signaler (Hansen
& Heltoft, 2011a). Men fokus er grammatisk kodet i kløvningskonstruktionen (jf. Artikel 3),
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og her kommer grammatikken altså med en i forvejen fastlagt struktur hvis kodning ikke
ændres uanset brug.
Afhandlingens sprogteori, dansk funktionel lingvistik, er en tegnbaseret sprogteori, og er i
den forstand arvtager til både Saussure (1983) og Hjelmslev (1971). Det medfører at
afhandlingen – ud over hele tiden at have sprogets funktion for øje – tager som udgangspunkt
at alt sprog består af tegn der har såvel en indholdsside som en udtryksside (Harder, 2006).
På begge sider findes der såvel substans som form. Jeg vil ikke gå ind i lang redegørelse her,
men henviser i stedet til Harder (2006). Her er det tilstrækkeligt at sige at når kløvningens
struktur beskrives i denne afhandling, gør jeg det ud fra den grundlæggende antagelse at
kløvningen har både en indholdsside og en udtryksside. Mere specifikt har kløvninger både
en indholdssyntaks og en udtrykssyntaks (jf. fx Hansen & Heltoft (2011a)). Udtrykssyntaksen
er lineær og kan også beskrives som konstruktionens topologi, mens indholdssyntaksen er
hierarkisk og afspejler fx dependensrelationer. Eksempelvis beskriver jeg at
kløvningskonstruktioner har et udkløvet led. Den beskrivelse befinder sig på udtrykssiden og
er således en del af en beskrivelse af kløvningens ledrækkefølge (topologi). Men jeg
beskriver samtidig at det udkløvede led kan udtrykke forskellige indholdsled og indholdsled
befinder sig på indholdssiden af beskrivelsen. For eksempel er det udkløvede led i (1) (Ole)
indholdsleddet indholdssubjekt. En ganske central del af beskrivelsen af sætningskløvning er
at for sætningskløvningers vedkommende er der to sætninger på udtrykssiden og én
proposition på indholdssiden. Kløvninger er altså set fra indholdssiden en proposition. I
forhold til indholdsside og udtryksside kan man sige at proposition er en måde at beskrive
sætningsindhold. Men proposition afspejler også en anden af hjørnestenene i dansk
funktionel lingvistiks sprogforståelse; nemlig at sætningen på indholdssiden er lagdelt. Det er
i sær den hollandske funktionelle lingvist Dik (1989) der har udviklet lagdeling, men også
den danske funktionelle grammatik (Boye & Harder, 2012) og det grammatiske værk
Grammatik over det danske sprog (Hansen & Heltoft, 2011a) tager udgangspunkt i en lagdelt
indholdsstruktur. Lagdelingen betyder groft sagt at sætningsindholdet inddeles i lag hvor der
nederst er sagforhold, de midterste lag er propositionen, og over det propositionelle lag
befinder sig illokutionære lag. Præcis hvor mange lag man opererer med, varierer fra forfatter
til forfatter, men for denne afhandlings vedkommende er det vigtige altså at kløvninger
udtrykker propositioner.
Opsummerende kan jeg sige om denne afhandling sprogsyn at den tager for givet at sproget
har både en indholdsside og en udtryksside, at grammatik er konventionaliseret brug der
virker på tværs af talesituationer, men samtidig at sprogbeskrivelser må være usus-baserede,
og også må beskrive sprogets funktioner.

TEORETISK OVERSIGT
Kløvninger har været beskrevet i over hunderede år i både danske og udenlandske
grammatiker (jf. fx Korzen (2014b)) og er stadig en konstruktion som der er store teoretiske
uenigheder om, og som der bliver forsket empirisk i både hvad angår brug, tilegnelse,
processering, tværsproglige forskelle, variation og forandring. Det er derfor ikke muligt –
selv for en længere afhandling – at forholde sig til al den litteratur der findes om
sætningskløvninger. Afhandlingens specifikke genstand er danske kløvninger, og den baserer
sig først og fremmest på litteratur der enten omhandler dansk, eller forholder sig til den
empiri som er anvendt i denne afhandling, jf. metodeafsnittet nedenfor. Desuden er inddraget
toneangivende litteratur for de teoretiske diskussioner der er aktuelle i den internationale
kløvningslitteratur i disse år. Den sidste pointe medfører også at jeg i vid udstrækning
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koncentrerer mig om nyere litteratur (det vil i denne sammenhæng sige de sidste 30 år, mere
eller mindre). Endelig vil afhandlingen i et omfang særligt basere sig på litteratur skrevet
inden for den funktionelle lingvistiks videnskabsteoretiske ramme. Igennem afhandlingen
læner jeg mig ofte op af, og diskuterer op mod, især ét værk, nemlig Hansen & Heltofts
(2011) Grammatik over det danske sprog. Det gør jeg er to årsager. Dels har den i en vis grad
status af referencegrammatik for dansk og har omfattende beskrivelser af danske
grammatiske forhold; dels er den skrevet inden for samme videnskabsteoretiske paradigme
som denne afhandling, nemlig den funktionelle lingvistik (funktionelle grammatik).

Status på forskningen
Sætningskløvning er beskrevet i over hundrede år inden for dansk sprogbeskrivelse og endnu
længere internationalt (Korzen, 2014a). Alligevel er der stadig grundlæggende uenigheder
om såvel konstruktionens struktur som funktion. Denne oversigt er på ingen måde
udtømmende for de 100 års forskning. Derimod er den kun ment som et rids af de uenigheder
der er vedvarende. Desuden vil den give et historisk rids af de erkendelsesinteresser der har
været og er for undersøgelser af kløvninger. Endelig vil jeg opridse hvilke spørgsmål der
optager forskningen lige nu som denne afhandling tager på sig at diskutere. Jeg starter med et
kort historisk rids af danske beskrivelser af kløvninger, derefter beskriver jeg den største og
mest vedholdende teoretiske uenighed der er i den internationale kløvningslitteratur.
Diskussionen drejer sig om hvorvidt kløvninger underliggende har ét sætningsindhold eller
to, Derefter vil jeg redegøre for det empiriske omslag i forskningen som startede med Prince
(1978).
Hansen (1995:126) daterer den første brug af termen sætningskløvningen til Wiwel (1901),
og konstruktionen er beskrevet af de fleste grammatikker op gennem århundredet under
forskellige benævnelser (Diderichsen, 1946; Mikkelsen, 1911) mfl. Kendetegnende for
beskrivelserne er dog at de er kortfattede strukturelle beskrivelser og ikke udgør decideret
forskning i kløvninger. De har alle i forskellige afskygninger den antagelse at kløvninger er
en deling af et sætningsindhold i to, og at konstruktionens formål er at fokusere det
udkløvede led, en antagelse der stadig er altoverskyggende også i nutidige danske
kløvningsfremstillinger.
Ifølge Delin (1989) begyndte interessen for forskning i kløvninger i 1970’erne internationalt
især inden for den generative grammatik, og med et fokus på at forstå kløvningers struktur og
hvad de kommer af; det vil sige – i den generative forståelse – hvad de er afledt af. Således
opstod der i 1970’erne en grundlæggende uenighed – som trækker tråde helt frem til den
moderne kløvningsforskning – om hvilken struktur der er underliggende for en kløvning,
nemlig en eller to sætninger (sætningsindhold for funktionelle lingvister).
Denne uenighed er for så vidt ikke vigtig for afhandlingen eftersom jeg har valgt side og
bygger på den antagelse at kløvninger er en kløvning af én proposition i to sætninger.
Alligevel er denne uenighed så grundlæggende og vedvarende for kløvningslitteraturen at jeg
her vil give en kort rids af den.
Den analyse som ser kløvninger som en kløvning af én proposition (eller sætning) i to
sætninger kaldes expletive fordi den anskuer det (eller it for engelske fremstillinger) som
indholdstomt fyldord (Patten, 2013). Denne tilgang ser kløvninger som synonyme med
ukløvede sætninger med samme indhold – bortset fra de informationsstrukturelle kodninger
der er iboende i kløvningskonstruktionen. For denne tilgang vil (1) altså være et udtryk af
sætningsindholdet som i (9) er udtrykt ukløvet.
(9) Ole smadrede vinduet
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Den ukløvede sætning i (9) svarer altså i følge den ekspletive tilgang fuldstændig indholdet i
(1) – bortset fra funktionerne fokus og præsupposition. Det betyder at det og er i (1) ikke har
noget modsvar på indholdssiden – det er ekspletivt fyld. Den anden tilgang som kaldes den
specifikationelle (Reeve, 2011) eller ekstrapositionelle (Patten, 2013) har en helt anden
analyse hvor der både underliggende og i formen (eller på indholdssiden og udtrykssiden for
funktionelle abonnenter på analysen, hovedsageligt Dik (1989)) er tale om to sætninger. Der
er altså med andre ord ikke tale om kløvning af et indhold i to sætninger. Tværtimod er der
tale om afarter af hvad teoretikerne kalder kopulakonstruktioner – altså konstruktioner hvori
der indgår sætningsbærende kopulaverber (ganske overvejende be da analysen isæt er blevet
udviklet i engelsk (Patten, 2013) men rimeligvis også være). I denne type analyser er
kløvninger så kopulakonstruktioner hvor kløvningsledsætningen er i højre ekstraposition
(Patten, 2013). I generative fremstillinger især, men også hos den konstruktionsgrammatiske
tilgang fremført af Patten (2013), medfører det at kløvninger er afledt af den konstruktion vi i
dansk har tradition for at kalde pseudokløvninger (jf. fx Hansen & Heltoft 2011). Med den
analyse følger en antagelse om at kløvninger er såkaldt specifikationelle
kopulakonstruktioner. Den fremhæver således at udover prædikative kopula-konstruktioner
som i (10) findes der også specifikationelle kopula-konstruktioner som i (11).
(10)
(11)

Ole er læge
Ballademageren var Ole

I (10) er læge således subjektsprædikativ til Ole, hvorimod der i (11) er tale om en ganske
anden konstruktion hvor leddet der følger efter kopulaverbet ikke er prædikativ men derimod
specificerer subjektet (Patten, 2013) (Dik, 1989; Reeve, 2011). Pseudokløvninger (wh-clefts)
er så sådanne specifikationelle konstruktioner hvor subjekter er modificeret af en
relativsætning (Patten, 2013) som i (12).
(12)

Den der lavede ballade, var Ole

Den der lavede ballade i (9) er således et nominalsyntagme ganske som i (8), blot med den
forskel at det består af komplekst ledmateriale. Det skal dog pointeres at teoretikere der
fremfører denne analyse anerkender at det er en speciel type af nominalsyntagme, eftersom
kernen (her den) kun kan bestå af enten hv-ord (hvorfor konstruktionen ofte kaldes wh-cleft
på engelsk (jf. fx Weinert & Miller (1996)) eller meget generiske substantiver (fx the one)
eller som her pronominer. Men den grundlæggende pointe i den specifikationelle tilgang er at
(9) er den underliggende sætning (eller indhold i Diks (1989) tilfælde) for en kløvning.
Benævnelsen ekstraposition kommer så af at relativsætningen bliver flyttet til ekstraposition
(og kernen i nominalsyntagmet, her den ændrer sig til det/it) (Patten, 2013) som i (13).
(13)

Det var Ole der lavede ballade

Kløvningen i (13) er altså ifølge den specifikationnelle analyse afledt af (9), og de to er to
forskellige udtryk for den samme specifikationelle kopulakonstruktion. På trods af at der med
Prince (1978), som jeg vil redegøre for nedenfor, skete et skift i erkendelsesinteresse mod en
mere empirisk tilgang til kløvningsforskningen, lever uenigheden videre også i moderne
kløvningsforskning. Fx er Patten (2013) et nutidigt konstruktionsgrammatiske værk der først
og fremmest har som sigte at forsvare den specifikationelle tilgang ud fra en
konstruktionsgrammatisk tilgang.
Det må tilføjes at uenigheden går på tværs af lingvistiske skoler. Inden for den funktionelle
(Dik, 1989) såvel som den generative findes der teoretikere der anskuer kløvninger som
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specifikationelle konstruktioner (se (Patten, 2013)) for et overblik. Omvendt findes der også
både funktionelle (jf. fx (Lambrecht, 2001)) og generative (se (Patten, 2013) for et overblik)
der har den ekspletive analyse som er viderebygninger af Jespersen (1949). I dansk
grammatik har vi ikke nogen nævneværdige fortalere for den specifikationelle tilgang.
Tværtimod er det slående hvor lidt danske kløvningsteoretikere forholder sig til uenigheden.
Nølke (1984) er dog en fremragende undtagelse der tager på sig at gendrive ideen om at
danske kløvninger skulle kunne være afledt af pseudokløvninger. Som nævnt har jeg så at
sige valgt side med resten af den danske kløvningsforskerstand: kløvninger er udtryk for en
proposition, ikke kopula-konstruktioner. Jeg vil ikke gå ind i diskussion af hvilken tilgang der
er den mest korrekte da spørgsmålet er så komplekst at det ville være nødt til at være selve
problemet for denne afhandling hvis jeg skulle besvare det tilfredsstillende. Jeg må i stedet
henvise til Nølke (1984). Erkendelsesinteressen for denne afhandling er netop ikke hvad
kløvninger er afledt af, og for så vidt behøver man ikke have valgt samme side som denne
afhandling for at finde mening i mine analyser. Det skyldes at denne afhandling ikke handler
om hvad kløvninger kommer af, men i stedet hvad gør, og hvordan de bruges. Uenigheden
har dog konsekvenser for hvordan man strukturelt definerer og beskriver en kløvning. Jeg vil
derfor referere til uenigheden nedenfor hvor jeg redegør for danske kløvningers struktur.
Erkendelsesinteressen for afhandlingen er derimod hvordan kløvninger fungerer og bruges.
Denne erkendelsesinteresse har vundet frem i kløvningsforskningen siden Prince (1978) kom
med sin banebrydende korpusundersøgelse af kløvningers brug i engelsk. Hun appellerede til
at man i stedet for at vedblive med at diskutere kløvningers opståen i stedet begyndte at
studere deres brug. Hun fandt en række diskursive formål med kløvninger og brugsmønstre
som var så konsekvente at hun kunne benytte til at underopdele kløvninger i forskellige typer
alt efter deres diskursive brug. Denne typeinddeling er blevet taget op af en række
efterfølgende korpuslingvistiske undersøgelser blandt andre Collins (2006); Declerck (1988);
Delin (1989); Korzen (2014b); Weinert & Miller (1996) De Cesare, Garassino, Marco, &
Baranzini (2014) og bliver også taget op i denne afhandling. Det kan tilføjes at netop ophavet
i diskussioner om pseudokløvningers rolle som underliggende for kløvninger eller ej givetvis
har været ophav til den tradition der er i engelsk kløvningsforskning for at studere kløvninger
sammen med pseudokløvninger. Denne tradition har vi ikke på samme måde i dansk
forskning (jf. fx Korzen (2014a) der kun undersøger det-kløvninger).
Med skiftet til interessen for at undersøge kløvninger i faktisk forekommende tale skete også
en stigning i interessen for at studere kløvninger i andre sprog end engelsk og for at lave
komparative sprogstudier. I 1978 kom Dyhr (1978) med sin afhandling om kløvninger i
dansk og tysk. Og med De Cesare et al. (2014) kom det hidtil mest omfattende
sammenlignende korpusstudie med bidrag fra komparative studier af en række romanske og
germanske sprog, herunder Korzen (2014a) der er en komparativ korpusundersøgelse af
danske og italienske kløvninger i Europarl-korpusset.
Med de mange forskellige diskursive formål som korpusundersøgelserne har afsløret er også
opstået en nuancering og tvivl om hvorvidt fokus rent faktisk er den mest grundlæggende
funktion ved kløvninger. Den mest radikale fortaler for et opgør med kløvning som en
fokusator er Delin (1989). Spørgsmålet om fokus er i stigende grad blevet undersøgt, ikke
bare med sprogbrugsanalyser men også med eksperimentelle psykolingvistiske undersøgelser
af hvad kløvningers fokuskodning har af betydning for processeringen (Sturt, Sanford,
Stewart, & Dawydiak, 2004), se Destruel & DeVeaugh-Geiss (2018) for et overblik. Derfor
vil det også være et omdrejningspunkt i denne afhandling at undersøge fokus som funktion i
kløvninger både fra et empirisk og et teoretisk udgangspunkt.
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Det må tilføjes at der med Prince (1978) også kom et fokus på at undersøge kløvningers
anden grundlæggende funktion nemlig præsupposition for kløvningsledsætningen. Siden har
teoretikere argumenteret for at denne funktion er mindst lige så vigtig for konstruktionen som
fokustilskrivning (Collins, 2006) og vi må derfor både i vores beskrivelser og
undersøgelsesinteresser gå væk fra blot at opfatte kløvning som en fokusator men i stedet
som en kompleks informationspakningskonstruktion. Det er et omslag der ikke helt er slået
igennem i den danske tradition endnu (jf. Hansen & Heltoft 2011:1790ff) om end Korzen
(2014b) i sin undersøgelse underinddeler kløvninger blandt andet på baggrund af forskelle i
formålet med præsupposition i forskellige typer kløvninger. Denne afhandling har som sit
udgangspunkt at kløvninger koder både præsupposition og fokus og har en række forskellige
diskursive formål, men eftersom det for nuværende udelukkende er fokus der betvivles som
en grundlæggende funktion ved kløvninger, er det denne funktion der først og fremmest
undersøges i afhandlingen. Præsupposition er der så tilstrækkelig bred enighed om (Collins,
2006; Delin, 1989; Hansen & Heltoft, 2011b; Lambrecht, 2001; Nølke, 1984; Patten, 2013;
Togeby, 2009; Weinert & Miller, 1996) m.fl.) at det blot antages som en grundlæggende
funktion for kløvninger i dansk. Denne afhandling bygger på den forskning der allerede
ligger og tager således på sig at undersøge kløvningstyper og det udkløvede leds funktion i
dansk ud fra en antagelse om at kløvninger er en sætningskonstruktion med to sætninger der
udtrykker én proposition og som koder funktionerne fokus og præsupposition. Jeg vil i det
følgende afsnit på baggrund af denne antagelse komme med mit forslag til en definition for
danske kløvninger samt i detaljer redegøre for hvad den indeholder og indebærer.

Strukturel definition af en kløvning
Det første skridt i definitionen af en kløvning er at definere hvad den strukturelt består af.
Kløvningers strukturelle definition får overraskende lidt opmærksomhed i de forskellige
beskrivelser af kløvninger. Ofte bliver de defineret alene ved eksempler (Delin (1989) på
hvad forfatteren mener er en kløvning eller med en kort, ikke udtømmende beskrivelse fulgt
af en række eksempler (Hansen & Heltoft, 2011b); ;Men som denne afhandling vil vise, er
kløvninger meget mere varierede end hvad et enkelt – eller selv et par – eksempler kan vise
(jf. fx diskussionen i artikel 2 om hvad der kan stå i forfeltet på en kløvningsoversætning).
Nogle beskrivelser koncentrerer sig om at beskrive hvilke konstruktioner kløvninger adskiller
sig fra (Götzsche, 1998; Nølke, 1984) eller er afledt af (Dik, 1989; Patten, 2013) men det
betyder at definitionen bliver relativ til de andre konstruktioner og ikke en definition af
konstruktionen i sin egen ret. En del forfattere definerer kløvninger ”formularisk” eller
konstruktionsgrammatisk fx (Jacobsen & Skyum-Nielsen, 2010; Patten, 2013; Prince, 1978)
som en konstruktion der indledes med det, og efterfølges af et kopula, et udkløvet led og en
ledsætning. Men denne ”formular” dækker slet ikke variationen af ledrækkefølge i dansk.
Danske kløvningers oversætninger indledes således ikke altid med det, jf. Artikel 2 der viser
der findes kløvninger med tomt forfelt og kløvninger med adverbial i forfeltet.
Man skal givevis se den stedmoderlige behandling af strukturelle definitioner af kløvninger
som udtryk for det paradigmeskift som Prince (1989) var bannerfører for, hvor fokus er på
kløvningers indhold og funktioner, og på hvordan vi bruger kløvninger. Hun markerer et skift
i erkendelsesinteresse fra hvad kløvninger er afledt af, det vil sige hvordan de er opstået
grammatisk (Collins, 2006), til at se på hvordan de rent faktisk bruges i faktisk
forekommende diskurs. Der er ingen tvivl om at dette paradigmeskifte var nødvendigt, og det
er af største betydning at studere kløvningers brug og funktion, hvad også denne afhandling
tager på sig. Men vi er nødt til at have en knivskarp og teoretisk velfunderet definition af
hvad kløvninger er (og hvad de ikke er) for at vi kan gå ud og undersøge kløvninger
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empirisk. Et eksperiment der tester kløvningers processering er ikke mere validt end dets
testmateriale, og det testmateriales beskaffenhed falder tilbage på definitionen af kløvningen
- jf. Artikel 6 om metodeovervejelser for udarbejdelsen af et testmateriale eksperimentet som
rapporteres i Artikel 5. En korpusundersøgelse af kløvninger er ikke mere valid end det
omfang at de udsøgte eksempler rent faktisk alle er kløvninger jf. både Artikel 1 og 2. I
Artikel 1 er det muligt for mig at beskrive en ny brug af kløvninger i det jeg kalder
nyhedskløvning, netop fordi jeg opererer med en velfunderet definition af kløvninger - den
nedenfor givne. Og i Artikel 2 hvor jeg udsøger kløvninger i LANCHART-korpusset, er det
ligeledes altafgørende med en knivskarp definition og afgrænsning der gør at jeg kan udsøge
lige præcis de ægte kløvninger i korpusset for derefter at opmærke og beskrive dem.
Funktionelle grammatikkers definitioner
Men hvilke strukturelle definitioner findes der så? Hansen & Heltoft (2011) definerer
kløvningers syntaktiske udtryk således:
” Sætningskløvningens subjekt er pronomenet det og verbalet er en form af
være eller blive. Det led der følger efter verbalet benævnes – fra et
udtrykssynspunkt – kløvningsprædikativ, og konstruktionsdelen det er +
kløvningsprædikativ benævnes i det følgende kløvningens oversætning.
Kløvningsprædikativet efterfølges af en ledsætning formet som en
relativsætning indledt med det, at eller (sjældnere) et hv-led, eller den er uden
konjunktion” (Hansen & Heltoft 2011:1790)
Definitionen efterfølges af en række eksempler hvor det ikke tydeligt fremgår om de er
belagte. Der er flere mangler ved denne definition. For det første lider den også under at være
”formularisk”, det vil sige kun beskæftiger sig med konstruktionens topologi og ikke for
eksempel ledsætningens tilknytning til oversætningen eller det udkløvede led. Som jeg
kommer ind på nedenfor, anvender den efter min mening også (om end besnærende)
misvisende terminologi – især når det kommer til det og det udkløvede led. Hansen & Heltoft
(2011) deler beskrivelsen op i en strukturel og en indholdsmæssig beskrivelse, hvilket er
fornuftigt al den stund at kløvninger er virkelig komplekse, men det betyder også at de ikke
har en samlet entydig definition på hvad konstruktionen indeholder både på indholdssiden og
udtrykssiden. Den mest udtømmende definition på en kløvning i litteraturen står Lambrecht
(2001) for:
A CLEFT CONSTRUCTION (CC) is a complex sentence structure
consisting of a matrix clause headed by a copula and a relative or
relative-like clause whose relativized argument is coindexed with
the predicative argument of the copula. Taken together, the matrix
and the relative express a logically simple proposition, which can
also be expressed in the form of a single clause without a change
in truth conditions. Lambrecht (2001: 467)

Lambrechts definition forholder sig på udtrykssiden til det udkløvede leds forhold til
ledsætningen, underordningsforholdet mellem oversætning og ledsætning, og beskriver
samtidig misforholdet mellem indholdssiden og udtrykssiden – nemlig at der til de to
sætninger kun modsvarer et sætningsindhold. Hvad definitionen ikke rummer er først og
fremmest konstruktionens indhold, altså hvilke funktioner konstruktionen koder. Givetvis af
samme grund som for Hansen & Heltoft (2011:1790) nemlig at indholdsbeskrivelsen bliver
foretaget for sig, om end Lambrecht antyder noget af den ved at forholde sig til
sandhedsbetingelser.
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Afhandlingens kløvningsdefinition
Jeg foreslår følgende definition på sætningskløvning i dansk:
En kløvning er en kompleks sætningskonstruktion der på udtrykssiden består af
to sætninger i et underordningsforhold men på indholdssiden kun én
proposition. Oversætningen udtrykker et led fra propositionen og er
prædikativformet. Den består af fire obligatoriske led: (1) et formelt
udtrykssubjekt det som ikke indeholder noget indholdsled (2) et kopulaverbal
(3) det udkløvede led der modsvarer netop et indholdsled og kan være et hvilket
led med propositionelt indhold (4) kløvningsledsætningen. Oversætningen har
et forfelt. Kløvningsledsætningen udtrykker alle øvrige led fra propositionen og
er argument for oversætningen, men dens indre opbygning følger samme
mønster som en relativsætning med udkløvningen i rollen som fællesled.
Kløvningsledsætningens syntaks afhænger således af udkløvningen.
Konstruktionen koder det udkløvede led med funktionen fokus og
kløvningsledsætningen med antifunktionen non-fokus. Samtidig koder den
kløvningsledsætningen med funktionen præsupposition og det udkløvede led
med antifunktionen assertion.

Kløvningers bestanddele
Jeg vil i det følgende udpakke hver enkelt del af denne meget kompakte definition.
Én proposition
Det er altså et misforhold mellem indholdssiden og udtrykssiden der har afstedkommet
konstruktionens navn – kløvning (jf. fx (Diderichsen, 1946) og (Hansen & Heltoft,
2011b:1790ff). Tidlige danske grammatikker har også omtalt konstruktionen som spaltet
sætning (Rehling, 1932) og tveformet sætning (Byskov, 1912). Navngivning der altså peger
på det samme: ét indhold der er blevet delt i to udtryk. Hasselgård (2004) skriver at
kløvninger medfører at et indhold deles i to forskellige informationsstrukturelle enheder, og
heri finder vi motivationen for denne deling af indholdet, nemlig de informationsstrukturelle
kodninger som en kløvning medfører. Dem vender jeg tilbage til i afsnittet nedenfor om
kløvningers funktioner.
Som Lambrecht (2001) påpeger, følger det af analysen med en proposition der er delt i to
sætninger at resten af den sætning der indeholder det udkløvede led må være indholdstomt.
Det kan vises med et eksempel som i Figur 1.

Figur 1: Illustration af kløvningen det var mig der slog Blomme ihjel fra Hans Scherfigs (1940) roman Det
forsømte forår. Øverst ses propositionen (indholdet) og nederst kløvningen (udtrykket) .
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I Figur 1 vises i øverste linje propositionen for kløvningen det var mig der slog Blomme ihjel
som er den narrative kulmination i Hans Scherfigs roman Det forsømte forår. Et led (jeg)
udkløves og resten af propositionen udtrykkes i ledsætningen (der slog Blomme ihjel). Så er
der ikke mere indhold i propositionen, hvorfor de to udtryksled i oversætningen, nemlig
udtrykssubjektet (det) og udtryksverbalet (var), ikke har noget modsvar på indholdssiden på
det propositionelle niveau (her illustreret ved at indholdssiden er farvet rød og blå).
Opsummerende må det og var altså være aldeles indholdstomme, og altså kun findes på
udtrykssiden. Som nævnt ovenfor i afsnittet om status på forskningen opponerer blandt andre
Patten (2013) imod denne analyse. Hun argumenterer for at udtrykssubjektet og kopulaet må
have et indhold også. Det får hende til at argumentere for en anden analyse af kløvninger,
nemlig én hvor kløvningskonstruktionen er en art prædikativkonstruktion med to
propositioner. De to propositioner er så følgeligt – ifølge Patten (2013) henholdsvis den der
slog Blomme ihjel og var mig. Hendes analyse er udbredt især blandt generative
kløvningsteoretikere (jf. fx Reeve (2011)), men også funktionelle tilgange som Dik (1989)
antager at kløvninger og ”pseudokløvninger” har samme underliggende struktur
indeholdende to propositioner. Netop fordi analysen især er udviklet i det generative
paradigme der ikke abonnerer på beskrivelsen af både en indholds- og en udtryksside (jf. fx
(Harder, 2006)), defineres kløvninger af teoretikere med samme analyse som Patten ofte som
konstruktioner der er afledt af pseudokløvninger (den der slog Blomme ihjel, var mig) (jf. fx
Collins (2006) for en gennemgang). Diskussionen om hvor mange sætninger eller
propositioner en kløvning udtrykker har fyldt meget i den internationale kløvningslitteratur.
Det gør den stadig, hvilket blandt andet kan ses ved at en nutidig konstruktionsgrammatisk
tilgang som Patten (2013) stadig argumenterer for tilgangen med kløvning som en art
prædikativkonstruktion, det vil sige en afart af analysen af kløvning som afledning af en
pseudokløvning. I den danske litteratur har denne tilgang ikke mange tilhængere. Den eneste
mig bekendt der overhovedet behandler tilgangen er Nølke (1984). Han afviser at
pseudokløvninger kan være basis for danske sætningskløvninger, blandt andet ved at vise at
flere danske sætningskløvningstyper ikke har noget pseudokløvnings-modsvar (se Nølke
(1984) for en detaljeret gennemgang). Denne afhandling vil ikke beskæftige sig yderligere
med denne debat, men vil følge analysen gengivet ovenfor, nemlig at kløvninger udtrykker én
proposition og at det og er er indholdstomt. Dette stemmer overens med Lambrecht (2001) og
mange andre, herunder også de danske tilgange: Hansen (1995); Korzen (2014b); Nølke
(1984); Togeby (2009) m.fl. Det er ikke en urimelig analyse. Det er set andre steder i sproget
at udtrykssubjekter kan være indholdstomme, det vil sige uden indholdssubjekt. Det ser vi
blandt andet i teliske konstruktioner (Hansen & Heltoft 2011:1226). Jeg uddyber dette
forhold yderligere i afsnittet om det nedenfor. Vi kender også masser af eksempler på at
kopulaverber som hjælpeverber ikke modsvarer noget indholdsled men blot er en del af
perifrastiske verbaludtryk. Det er dog særegent med et kopulaverbal uden indhold. Det finder
vi mig bekendt ikke andre steder i dansk. Den afgørende antagelse som man er nødt til at
købe for at kunne abonnere på analysen med et sætningsindhold der udtrykkes med to
sætninger, er altså at der lige præcis for kløvningskonstruktionens vedkommende er et
tilfælde af at et verbal – og ovenikøbet hovedverbet i en oversætning ikke har noget indhold,
men alene udtrykker at vi har at gøre med en sætning, nemlig kløvningens oversætning.
To sætninger
Denne analyse angribes også fra den anden vinkel. Det vil sige ikke som vi så ovenfor med
argumenter mod at der kun er tale om én proposition på indholdssiden, men derimod
argumenter mod at der så kan være tale om to sætninger på udtrykssiden (jf. (Haegeman,
Meinunger, & Vercauteren, 2014). Rationalet er klart nok. Som nævnt så skal man for at
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kunne abonnere på analysen om én proposition og to sætninger kunne leve med en analyse
der medfører at et hovedverbal i en oversætning kan være aldeles indholdstomt. Analysen går
imod hvad vi normalt forstår ved komplekse sætninger, nemlig at de to sætninger – og måske
i særdeleshed underordningen – har et modsvar på indholdssiden (jf. fx (Langacker, 1987)).
Men som Haegeman et al. (2014) viser, medfører analysen med kun én sætning flere
teoretiske problemer end den løser. Jeg vil ikke gentage hendes analyse her, blot tilføje at
som jeg viser nedenfor i funktionsafsnittet om indsnævring i synsvidde, så har
kløvningskonstruktionen en sætningsgrænse som har betydning for sætningsadverbialers
synsvidde. Hvis sætningsgrænsen ikke var tilstede, ville denne indsnævring af synsvidde for
sætningsadverbialer ikke kunne afstedkommes. Denne afhandling vil ikke beskæftige sig
yderligere med én-sætnings-analysen.
Opsummerende kan jeg altså sige at kløvninger per denne afhandlings definition indeholder
en proposition der udtrykkes med to sætninger. Det må anføres, som det er blevet ovenfor, at
det ikke er en analyse som der er enighed om. Men som Prince (1978) også allerede for 40 år
siden anfører i hendes appel til at bevæge sig væk fra denne diskussion og over til en
beskrivelse af hvordan kløvninger bruges, så er det ikke en afgørende uenighed i forhold til at
undersøge hvilke funktioner kløvninger har, og hvordan disse funktioner bruges. Arbejdet
med funktioner for, typer af og brug af kløvninger, som er rygraden i denne afhandling, tager
ikke grundlæggende anstød af en analyse som den fremført af Patten (2013). Af samme grund
vil afhandlingens arbejde også være af værdi for teoretikere der abonnerer på hendes analyse.
Hvad enten man som Patten anskuer kløvninger som afarter af pseudokløvninger, eller som
jeg og alle andre danske kløvningsteoretiske grammatikere (Hansen, 1995; Korzen, 2014b;
Nølke, 1984; Togeby, 2009) som tvesætningsudtryk for en proposition, så er der enighed om
at der i en kløvning er udtrykt et underordningsforhold mellem en oversætning og en
ledsætning.
Der er også bred enighed om at oversætningen indeholder det udkløvede led (jf. fx
Lambrecht 2001), og at ledsætningen indeholder resten af propositionen. Hvad der til
gengæld ikke er ret stor enighed om, er hvordan man skal karakterisere ledsætningen, eller
hvordan den er knyttet til oversætningen. Det handler afsnittet om ledsætninger nedenfor om.
Men først en beskrivelse af de andre tre elementer i oversætningen.
Det
Alle sætningskløvninger indeholder per definition et det. Der er flere fremstillinger (jf. fx
(Jacobsen & Skyum-Nielsen, 2010)) der hævder at det altid står først i kløvningen. Som jeg
argumenterer for i Artikel 2, er det ikke tilfældet. Kløvningsoversætninger har samme
ledstillingsmuligheder som andre oversætninger, og dermed står det kun først når det står i
forfelt. I kløvede spørgsmål står det aldrig først. Når det ikke står i forfelt, står det på
subjektspladsen ganske som andre udtrykssubjekter. Hansen & Heltoft (2011:1790ff)
beskriver det som et pronomen. Men som vi så ovenfor må det nødvendigvis være
fuldstændig indholdstomt og altså ikke have noget referentielt indhold. Det er dermed
udelukkende et udtrykssubjekt uden noget indholdsargument. Om andre sådanne formelle
subjekter, fx udtrykssubjekter i teliske konstruktioner der ikke har indholdssubjekt, skriver
forfatterne dog at man ikke kan opfatte disse som pronominer. Jeg mener at denne analyse er
bedst at anvende også for kløvningsoversætningers det. Det må bemærkes at andre
teoretikere, særligt de der beskriver kløvninger som en art prædikativ konstruktioner (jf. fx
Patten (2013) eller Reeve (2011)), anser it (og i tråd hermed antageligvis det) som et
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pronomen med referentielt indhold, nemlig som hoved for kløvningsledsætningen2. Den
analyse jeg foreslår (som jeg ikke mener er i strid med hverken Hansen & Heltoft (2011) eller
andre af de danske kløvningsteoretikere, men derimod er i strid med Patten (2013) og Reeve
(2011) m.fl.) er at det er et formelt udtrykssubjekt der kun er tilstede, fordi udtrykssyntaksen i
en oversætning kræver det. Det har ikke referentielt eller andet indhold og har intet
indholdsargument. Som flere forfattere bemærker (Hansen & Heltoft, 2011b; Togeby, 2009),
må det antages at det altid er tryksvagt om end dette aldrig er blevet efterprøvet empirisk for
dansk (mig bekendt).
Kopulaverbet
Det andet obligatoriske element i en kløvningsoversætning er kopulaverbet. Som Hansen &
Heltoft 2011:1790ff) påpeger, kan det bestå af former af være eller blive. Som nævnt så
følger det af analysen ovenfor at kopulaverbet er indholdstomt og altså ikke modsvarer noget
på indholdssiden. Udtrykssyntaktisk spiller det dog en afgørende rolle, eftersom det fungerer
som prædikat i oversætningen. Der er altså to elementer i kløvningens oversætning der ikke
har noget modsvar på indholdssiden, det og kopulaverbet. Derudover er der to elementer som
har et modsvar, nemlig det udkløvede led og kløvningsledsætningen.
Det udkløvede led
Oversætningen i en kløvning indeholder altså kun ét led fra propositionen. Det benævner jeg
det udkløvede led (og under tiden udkløvningen). Mikkelsen (1911) benævner det udhævning
og Hansen & Heltoft (2011:1790ff) kalder ledet for kløvningsprædikativet på trods af de selv
gør opmærksom på at leddet ikke opfører sig som et ægte prædikativ. I den danske litteratur
er det den gængse opfattelse at udkløvningen sker for at fremhæve (jf. fx Diderichsen 19146)
og fokusere det udkløvede led (jf. fx Hansen 1995). Som jeg vil gennemgå nedenfor i
funktionsafsnittet, er det udkløvede led imidlertid ikke bare kodet med funktionen fokus men
også med funktionen assertion (som en konsekvens af at være kløvet væk fra den
præsupponerede ledsætning).
Som nævnt i definitionen modsvarer det udkløvede led netop et indholdsled, og dette led kan
være et hvilket som helst led med propositionelt indhold. Hansen & Heltoft (2011:1791)
skriver at man kan tale om det udkløvede leds (kløvningsprædikativet i deres terminologi)
ledfunktion i forhold til ledsætningen. Jeg mener det er mere i tråd med analysen om
udkløvning af et led fra propositionen at tale om det udkløvede leds indholdsled. Det er i tråd
med Hansen & Heltofts (2011) arbejde omkring orientering der handler om at der ikke
nødvendigvis er overensstemmelse mellem indholdsled og udtryksled. Som et typisk
eksempel bliver passivkonstruktionen i Hansen & Heltofts (2011) orienteringsanalyse
analyseret sådan at udtrykssubjektet i en passivkonstruktion er indholdsobjekt. På samme
måde kan indholdsargumenter i en kløvningskonstruktion udtrykkes i det udkløvede led.
Denne analyse er altså i tråd med Hansen & Heltofts øvrige arbejde, men det er ikke sådan de
selv analyserer det udkløvede leds ledfunktion som de kun sætter i relation til ledsætningen,
det vil sige kun til udtrykssiden. Min analyse er derimod at det udkløvede led kan udtrykke et
hvilket som helst indholdsled. Udtrykker det for eksempel et indholdssubjekt som i (1),
2

Deres analyse bygger på antagelsen om at it-kløvninger er afarter af det vi i dansk tradition (jf. fx Hansen &
Heltoft 2011:1790ff) kalder pseudokløvninger. Kløvningsledsætningen (Ole broke) har så samme i deres analyse
samme relation til it i en kløvning som til what i en pseudokløvning:
What Ole broke was the window
It was the window Ole broke (efter Reeve (2011)
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benævner jeg det en subjektskløvning, jf. Artikel 2 og 4. Det skal dog bemærkes at resultatet
af min analyse, altså en inddeling at kløvninger alt efter det udkløvede leds indholdsled er
den samme som Hansen & Heltofts analyse (2011:1791). Det skyldes at den strukturelle
forskel på udkløvninger realiseres i ledsætningen som netop ikke har udtrykt det indholdsled
der er udkløvet. Det vil jeg beskrive nærmere i ledsætningsafsnittet.
Når det udkløvede led udtrykker et indholdsobjekt, benævner jeg kløvningen
objektskløvningen. Det er Hansen & Heltofts (14) et eksempel på.
(14)

Det blev Jens hun sendte checken. (Hansen & Heltoft 2011:1791)

I (14) er Jens udkløvet led men samtidig er Jens indholdsobjekt. Det skal bemærkes at 86) er
et (sjældent) eksempel på at indholdsobjektet er indirekte. Som jeg vender tilbage til nedenfor
i ledsætningsafsnittet, har det konsekvenser for kløvningsledsætningens struktur hvilket
indholdsled der er udkløvet. Kløvningsledsætningen udtrykkes som nævnt nemlig uden
præcis det led. Det viser sig særlig markant i kløvningsledsætninger hvor udkløvningen er et
frit indholdsadverbial som i (15).
(15)

Det er i morgen vi skal rejse (Hansen & Heltoft 2011:1791)

I (15) er det udkløvede led (i morgen) ikke udtrykt i ledsætningen, men netop fordi det er et
frit indholdsled, bærer kløvningsledsætningen (vi skal rejse) ikke udtrykssyntaktiske præg af
at mangle styrede indholdsled. Som jeg vil uddybe i Artikel 4 og 6, er der ganske specielle
forhold der gælder for subjektskløvninger, nemlig at de er mere velegnede til at fokusere
indholdssubjekter end ukløvede sætninger er. Ligeledes vil jeg uddybe forholdene omkring
adverbielle kløvninger som (15) i Artikel 3. Deres ledsætningers struktur har nemlig
konsekvenser for overfladeligheden mellem adverbielle kløvninger og andre konstruktioner
som ikke er kløvninger. Som jeg viser i Artikel 2 er der også forskelle på hvordan adverbielle
kløvninger fungerer i sprogbrug sammenlignet med udkløvninger af valensbundne
indholdsled.
Det er dog vigtigt at slå fast at der er tale om en og samme konstruktion uanset hvilket
indholdsled der er udkløvet (jf. Hansen & Heltoft 2011:1791). I tråd med både Korzen
(2014b) og denne afhandlings Artikel 2, 3, 4 og 6, kan man imidlertid tale om syntaktiske
undertyper af kløvninger alt efter hvilket indholdsled der udkløves. Bemærk at det er en
anden typologisering end den Korzen (2014b) inddeler kløvninger i. Som jeg forklarer i
Artikel 2 inddeler han kløvninger i forskellige typer alt efter deres informationsstrukturelle
mønstre og altså ikke deres indholdssyntaks (om end han sætter visse typer i forbindelse med
adverbielle kløvninger.
Som en sidste udtømmende beskrivelse af det udkløvede led må det nævnes at kløvningers
særegne struktur også afspejler sig i kongruensmønstrene for en kløvning. Det udkløvede
udtrykkes med oblik kasus-led når det består af et personligt pronomen (Hansen, 1995) (jf.
figur 1. hvor det udkløvede led mig står i oblikform. Det er ikke i alle sprog det er tilfældet. I
norsk udtrykkes det udkløvede led for eksempel med nominativ (Fiedler, 2014). I dansk er
det altså oversætningens udtrykssyntaks der bestemmer kasus for udkløvede led. Eftersom
det udkløvede led aldrig er udtrykssubjekt (som er det der i dansk udløser nominativ kasus)
står det udkløvede led i oblik form. Men oversætningen bestemmer ikke al kongruens for det
udkløvede led. For refleksive pronominer er det derimod indholdsledet som vist i (16).
(16)

Det er sig selv han kan takke for sin succes (Hansen & Heltoft 2011:1793)
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I (16) er refleksiviteten i det udkløvede led sig selv styret af indholdsleddets
indholdssyntaktiske funktion, nemlig indholdsobjekt (Hansen & Heltoft 2011:1790ff). Som
Hansen & Heltoft påpeger, er det en undtagelse fra at refleksive pronominer ikke kan henvise
ud over sætningsgrænser.
Opsummerende kan man konstatere at det udkløvede led er et obligatorisk udtryksled i
oversætningen med samme placeringsmuligheder som prædikative led men med særegne
regler for refleksivitet. Indholdsmæssigt kan det udkløvede led være et hvilket som helst
indholdsled fra propositionen. Alle de øvrige led i propositionen udtrykkes følgelig i
kløvningsledsætningen som jeg vil beskrive nu.
Ledsætningen
Det led fra propositionen der bliver udkløvet og udtrykt i oversætningen, udtrykkes følgelig
ikke i ledsætningen. Ledsætningen udtrykker derimod resten af propositionen. At der er et led
fra indholdssyntaksen, der ikke udtrykkes i kløvningsledsætningen, har konsekvenser for
udtrykssyntaksen. Man kan sige at hvor der er elementer i kløvningens oversætning der har et
udtryk uden noget indhold, så er der i kløvningsledsætningen ét led der ifølge
indholdssyntaksen (valensen) er et indholdsargument men som ikke har noget udtryk i
kløvningsledsætningen.
Når kløvninger inddeles i forskellig syntaktiske undertyper – subjektskløvninger,
objektskløvninger, subjektskløvninger osv., er det på baggrund af hvilket indholdsled der
udkløves. Men den måde hvorpå det kan identificeres hvilken type udkløvning der er tale, er
ved at se på hvilket indholdsled der mangler i kløvningsledsætningen. De skel der operereres
med i denne afhandling mellem syntaktiske undertyper realiseres altså i kløvningernes
ledsætninger og følgelig er de forskellige kløvningstypers ledsætninger strukturelt
forskellige. Subjektskløvninger har et der stedet for et udtrykssubjekt (i sjældne tilfælde som)
(Hansen, 1995; Korzen, 2014a) ; andre valens bundne mangler et udtryk for det udkløvede
indholdsled, og adverbielle kløvninger mangler intet styret indholdsled.
Henholdsvis der og manglende udtrykt indholdsled betyder overfladelighed med
”relativsætning”. Flere forfattere fremhæver ”relativformen” (Hansen, 1995; Lambrecht,
2001), men den er ikke attraktiv eftersom adverbielle kløvninger som jeg viser i Artikel 2 og
3, ikke har kløvningsledsætninger med ”relativform”3 – altså en udtrykssyntaks hvor der
”mangler” et indholdsled (Nølke, 1984). Jeg vil i stedet foreslå en analyse der siger at en
kløvningsledsætning ikke har form som en relativsætning. Dem har derimod form som en
kløvningsledsætning. Hvordan den form realiseres, kommer an på hvilket led der er
udkløvet. Funktionsmæssigt er der heller ikke tale om en relativsætning. I en relativsætning
er det led som indholdssyntaktisk er fællesled med kernen i syntagmet, udtrykt i korrelatet (jf.
fx Hansen& Heltoft 2011). Specielt når det kommer til adverbielle kløvninger falder
relativanalogien sammen (jf. fx Hansen & Heltoft (2011:1520) der i deres beskrivelse af
relativsætninger specifikt omtaler fællesled og korrelater som nominale).
Kløvningsledsætninger har ikke korrelat, ifølge min analyse – hvorfor ledsætningen heller
ikke kan flytte med det udkløvede led når dette spidsstilles (som det ses i (17)) – som en
relativsætning kan med sit korrelat i.
(17)

Hvad var det du hed?

I (17) er det udkløvede led i forfelt, mens kløvningsledsætningen står på den plads den altid
skal stå på, som sidste led i kløvningskonstruktionen. Kløvningsledsætningen kan ikke følge
3

For en diskussion af det problematiske ved at anvende benævnelsen relativsætning fremfor attributiv se
(Mortensen, 2012).
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lige efter hvad. Det gælder for alle udkløvninger ikke kun hv-ord at kløvningsledsætningen
ikke følger når det udkløvede led står i forfelt men altid skal blive på sin plads- Det er altså
ikke en del af det udkløvede leds syntagme (som det er tilfældet for relativsætninger). Hvad
en kløvningsledsætning derimod har er et manglende udtryk, fordi det udkløvede led i stedet
udtrykkes i oversætningen. Konsekvensen af kløvning slår igennem både i og med der
udtrykkes to sætninger og et underordningsforhold men også i og med at udtrykssyntaksen i
kløvningsledsætningen udtrykkes uden det udkløvede led. Det skal dog bemærkes som nævnt
i afsnittet om det at nogle forfattere abonnerer på en analyse af kløvningsledsætningen som
relativsætning, ikke til det udkløvede led, men derimod til det. Det er for omstændeligt at
udfolde her hvorfor denne analyse ikke er hensigtsmæssig for dansk, jeg henviser derfor til
Nølke (1984) der netop argumenter mod den analyse, jf. også afsnittet om status på
forskningen ovenfor. Det skal også bemærkes at Lambrechts (2001) kategoriserer
kløvningsledsætninger som ægte relativsætninger. Hans beskrivelse er nærmest direkte
misvisende når han taler om det relativerede argument, fordi det efterlader læseren med den
opfattelse at kløvningsledsætningen lægger sig til det udkløvede led.
Kløvningsledsætninger har det tilfælles med argumentledsætninger til CTP-konstruktioner at
de er obligatoriske. Men de adskiller sig ved at kløvningsledsætninger ikke er valensstyrede
(jf. Hansen og Heltofts (2011) skelnen mellem kategoriel styring og valens). Der skal per
definition altid være en kløvningsledsætning i lige netop kløvningskonstruktioner (jf. fx
Hansen & Heltoft 2011:1790ff), derfor giver det ikke mening at tale om at der iboende i
kopulaverber er en valens der betyder at de stærkt styrer en ledsætning, lige netop i
kløvningers tilfælde og ikke ellers. Derfor må der være tale om kategoriel styring altså at den
grammatiske kategori sætningskløvninger stærkt styrer en ledsætning der skal efterfølge det
udkløvede led.
Opsummerende foreslår jeg altså følgende analyse: Kløvningsledsætninger er ledsætninger
der er stærkt styrede af kløvningskonstruktionen. De er ikke valensstyrede og altså ikke et
indholdsled i oversætningen. De er ikke relativsætninger og lægger sig hverken til det eller til
det udkløvede led men til oversætningen. I deres indre opbygning har de i visse tilfælde
overfladelighed med relativsætninger. Diderichsen (1946) beskriver kløvningsledsætningen
som en bisætning, og er dermed tættere på en korrekt beskrivelse end beskrivelsen som
relativsætning. Den strukturelle beskrivelse af kløvningsledsætninger er et område der er
underbeskrevet, især i dansk og denne foreslåede analyse er ikke hverken empirisk
tilstrækkelig velfunderet eller teoretisk udtømmende nok til at kunne være en udtømmende
beskrivelse af kløvningsledsætningen og dens struktur i dansk. Det er et område hvor der er
brug for yderligere teoretisk afklaring, men det må jeg overlade til fremtidig forskning.
Opsummerende kan jeg altså sige at en kløvning strukturelt set består af en oversætning og en
ledsætning hvor oversætningen udtrykker et led fra den proposition som kløvningen
udtrykker og ledsætningen udtrykker de øvrige led. Jeg vil nu går over til at redegøre for
funktionerne i en kløvning, som er den væsentlige erkendelsesinteresse i denne afhandling,
særligt funktionen fokus.

Funktioner
Som nævnt påpeger Hasselgård (2004) at kløvninger deler et indhold, ikke bare i to sætninger
men også i to forskellige informationsenheder. I boende i kløvningskonstruktionen ligger der
nemlig også grammatiske kodninger for en række informationsstrukturelle funktioner. Den
funktion som alle kløvningsteoretikere er enige om er præsuppostion (Collins, 2006; De
Cesare et al., 2014; Delin, 1989; Haegeman et al., 2014; Hansen, 1995; Hupet & Tilmant,
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1986; Korzen, 2014a; Lambrecht, 2001; Nølke, 1984; Patten, 2013; Prince, 1978; Reeve,
2011; Weinert & Miller, 1996) m.fl. Således koder kløvningskonstruktionen indholdet i
kløvningsledsætningen som præsupponeret. Det er lidt overraskende fra et dansk perspektiv,
fordi den danske grammatiske tradition har lagt og lægger mere vægt på funktionen for det
udkløvede led, nemlig fokus (jf. fx (Hansen, 1995)), men internationalt er der ikke enighed
om at det udkløvede led er fokuseret. Delin (1989) står for den mest radikale udgave af det
synspunkt, men en række sprogbrugsanalyser har fået en række forfattere til at til at tale for
en mere nuanceret beskrivelse af det udkløvede leds funktioner, med Prince (1978) som den
første og med Korzen (2014b) som den første kløvningsteoretiker der har fremsagt
synpunkter også for danske kløvninger. I denne afhandling undersøges fokus fra en række
forskellige vinkler men for nu må det slås fast kløvningskonstruktioner alt andet lige koder
det udkløvede led med fokus. Det vender jeg tilbage til neden for i afsnittet om fokus.
Den ene del af kløvningen, nemlig ledsætningen, kodes altså som præsupponeret og den
anden – det udkløvede led kodes som fokuseret. Sætningsgrænsen fungerer som vandtætte
skotter mellem de respektive funktioners synsvidde. Som Weinert & Miller (1996) påpeger,
så er kløvningsledsætningen kodet med funktionen præsupposition, og nok så vigtigt er det
udkløvede led ikke kodet som præsupponeret. Det medfører at det udkløvede led faktisk
bliver kodet som ikke-præsupponeret, altså med antifunktionen for præsupponeret, og det er
som Weinert & Miller (1996) påpeger asserteret. Men denne egenskab ved kløvninger – altså
at tvedelingen medfører et skel og kodning af antifunktionen i den anden halvdel af
kløvningen – gælder ikke kun for præsupposition. Det gælder også for fokus. Som jeg
argumenterer for i Artikel 4, koder kløvninger ikke bare fokus på det udkløvede led, men
samtidig antifunktionen nonfokus i kløvningsledsætningen. Denne analyse er for det første
helt i tråd med Weinerts & Millers (1996) analyse af præsupposition og assertion, og for det
andet er den også i tråd med Hansen & Heltofts (2011:78ff) forståelse af fokus der netop
påpeger at når et led er fokuseret, er de øvrige led non-fokuserede. Jeg foreslår at
kløvningskodningerne præsupposition og fokus ikke blot beskrives som to funktioner i hver
sin del af kløvningen, men som funktionspar. Præsupposition koder både funktionen i
ledsætningen og antifunktionen (assertion) i kløvningsledsætningen. Fokus koder både
funktionen i det udkløvede led og antifunktionen (non-fokus) i kløvningsledsætningen. Jeg
udfolder dette argument i artikel 4.
Som Weinert & Miller (1996) påpeger så kan der være forskellige årsager til at fokusere, for
eksempel at kontrastere information, skifte emne, guide opmærksomhed og meget andet.
Disse årsager er i vid udstrækning blevet blandet sammen med selve funktionen (jf. fx (Delin,
1989)), og det er grunden til at der for nuværende tegner sig et meget broget billede i den
internationale kløvningslitteraturs beskrivelser af hvad det er en kløvning gør. Billedet bliver
endnu mere broget af at informationsstruktur har så mange systemer, sproglige kodninger,
pragmatiske infereringer med mere, der virker samtidigt på en ytring. Når vi taler, har vi så
mange forankringstråde frem og tilbage i diskursen og ud og ind af talesituationen. Der er
generelt stor uenighed om hvor mange af disse tråde der kodes i selve
kløvningskonstruktionen, og hvor mange der er selvstændige systemer der fungerer på et
niveau for sig selv i så vel kløvninger som i anden diskurs. Det drejer sig især om
meddelelsesstruktur (tema-rema) (jf. fx (Weinert & Miller, 1996) og nyhedsstruktur (nygiven) (Prince, 1978).
Jeg vil i det følgende beskrive først de to grundlæggende funktionspar fokus og
præsupposition. Derefter vil jeg redegøre for en funktion som er underbeskrevet i den danske
tradition og som heller ikke vil blive taget op yderligere i denne afhandling, nemlig
specifikation. Derefter vil jeg beskrive et forhold som ret beset ikke er en iboende funktion i
kløvning, men snarere end konsekvens af sætningsgrænsen mellem leddene i propositionen,
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nemlig at sætningsadverbialers synsvidde bliver indsnævret til et led når de står i
oversætningen (frem for hele propositionen når den er udtrykt med en ukløvet sætning. Til
sidst vil jeg kort beskrive de funktioner som er sat i forbindelse med kløvning men som i
denne afhandling betragtes som informationsstrukturelle systemer på et niveau for sig. Det
drejer sig om ny-given og tema-rema, henholdsvis. Distinktionen mellem ny og given
information er vigtig for min beskrivelse af den hidtil ubeskrevne kløvningstype,
nyhedskløvningen, som jeg præsenterer i Artikel 1. Til gengæld er meddelelsesstruktur for
kløvninger i form af tema-rema ikke noget denne afhandling vil beskæftige sig med
yderligere.
Fokus
Fokus er et af hovedomdrejningspunkterne for denne afhandling. Jeg definerer fokus
nærmere nedenfor, for nuværende er det tilstrækkeligt at fastslå at fokus indebærer en
fremhævning af et led. Det er det, fordi fokus på den ene side bliver set som den
grundlæggende funktion ved danske sætningskløvninger (Hansen & Heltoft, 2011b), men på
den anden side er fokus som en funktion ved sætningskløvninger blevet betvivlet både i den
internationale litteratur (jf. Delin (1989)) og i dele af den danske (Korzen, 2014b). Fokus som
grammatisk kodning i kløvningskonstruktionen bliver indgående præsenteret i Artikel 4. I
Artikel 5 (og Artikel 6 der er en metodekritik af eksperimentet jeg præsenterer i Artikel 5)
testes processeringsmæssige konsekvenser af fokuskodningen. I Artikel 1 og 2 undersøges
hvordan kodningen realiseres og bruges forskelligt alt efter genre og kløvningstype. Det vil
sige at jeg kontinuerligt vender tilbage til fokus og hvad man kan forstå ved fokus igennem
hele afhandlingen. Derfor er det følgende blot et kort rids af kodningen og dens forskellige
realiseringer.
Fokus i dansk er ikke grammatisk kodet i ukløvede sætninger. Alligevel har alle danske
ytringer et fokus (Hansen & Heltoft, 2011b). Hvad der er fokus, afgøres i mangel på
grammatisk kodning pragmatisk i talesituationen eller bliver markeret af fokusatorer som fx
fokuspartikler. Det er dog kun en del af ukløvede sætninger der uden videre har
fokuspotentiale, og det er indholdsfeltet som vist i Figur 2.

Figur 2: eksempel fra Martin Andersens Nexø. Morten hin Røde 1945:XIII. Figuren viser en ukløvet sætning
med fokusdomænet (indholdsfeltet) hvor kandidater til sætningens fokus befinder sig

Figur 2 viser en ukløvet sætning i dansk. Ifølge Hansen & Heltoft (2011) er indholdsfeltet
fokusdomæne og alle leddene i indholdsfeltet er følgelig potentielt fokus. Men hvad der rent
faktisk er fokus, kan først afgøres i talesituationen. Anderledes forholder det sig for
sætningskløvninger i dansk. Her er netop et led – det udkløvede – grammatisk kodet som
fokus (Hansen & Heltoft, 2011b) (se også Artikel 4 i denne afhandling) som vist i Figur 3.
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Figur 3. illustration af fokusstrukturen for en sætningskløvning i dansk. Jf. Artikel 4. Netop et led er kodet som
fokus – det udkløvede – og resten er følgelig kodet som antifunktionen non-fokus

I Figur 3 er illustreret fokusstrukturen for en sætningskløvning i dansk. Her er netop et led
kodet som fokus. Som jeg argumenterede for ovenfor, er kløvningsfunktioner parvise,
hvorfor kløvningsledsætningen samtidig kodes som non-fokus. Det er således ikke tale om
blot et domæne af potentielle fokuskandidater, men et led der uanset talesituationens
beskaffenhed er fokus. Men som denne afhandling vil vise, realiseres og bruges kodningen
forskelligt alt efter genre og brug.
Fokusdefinition
Der findes en række forskellige fokus definitioner både i den danske litteratur og i den
internationale. Som jeg redegør for i Artikel 4, grupperer de sig om to forskellige
dimensioner af fokusering, den syntagmatiske og den paradigmatiske. Derudover er der en
lang række fokusdefinitioner der i højere grad indfanger aspekter af hvordan fokus bruges
end hvad det er.

Den paradigmatiske dimension: fremhævning
Den syntagmatiske dimension er den der bliver undersøgt i denne afhandling og kan også
kaldes fremhævning. Jeg benævner den sådan, fordi de relaterer det fokuserede led til de led
det står i syntagme med. Boye & Harder (2012) definerer således fokus som det vigtigste
element i en ytring – det primære i forhold til de andre elementer. Der findes flere versioner
af denne type definition. Hansen & Heltoft (2011) definerer eksempelvis fokus som
meddelelsens centrum. Det må medføre at de øvrige led i sætningen er perifere, hvorfor
denne definition også forholder sig til den syntagmatiske dimension. I Artikel 5 tester jeg de
processeringsmæssige konsekvenser af at et led er markeret som vigtigere og fremhævet i
forhold til de andre, nemlig hvorvidt der er en forgrundseffekt af udkløvning.
Den paradigmatiske dimension: udpegning
Krifka (2008) definerer ikke fokus som en relation til de øvrige led i syntagmet (sætningen),
men som en markering af at der er et sæt af alternativer til det fokuserede led. I deres
beskrivelse af udkløvede led taler Hansen & Heltoft (2011:1790ff) om udpegning. En
udkløvning vækker en forestilling om et paradigme af alternativer. Dette paradigme
udtrykkes ikke. Men i en kløvning sker der en udpegning af netop et valg i paradigmet og et
fravalg af resten (Hansen & Heltoft 2011) som kan illustreres med (18).
(18)
Det er [Lulu], der passer møderne i den lokale partiafdeling (Trier Mørch. Den
indre by (198:59))
I (18) udpeges Lulu som den der passer afdelingsmøderne, og fordi der er tale om en
kløvning vækkes samtidig paradigmet mennesker der kan passe afdelingsmøderne. Resten af
dette paradigme fravælges. Hansen & Heltoft (2011:1790ff) beskriver det som kløvningens
eksklusionssætning (det var ikke nogen anden end Lulu der passede afdelingsmøderne). Det
skal bemærkes at fravalget ikke er det samme som en modstilling (kontrast). Som jeg viser i
Artikel 2 er kløvninger velegnede til at markere modstillinger, netop fordi paradigmet
allerede er vakt, men der findes ikke iboende i en kløvningskonstruktion en kontrastkodning
(se (Kristensen, 2013) for en redegørelse for forskellen mellem kontrast og udpegning).
Som det vil fremgå af denne afhandling, er det min analyse at både den paradigmatiske og
syntagmatiske dimension kodes i det udkløvede led. Det vil sige at en udkløvning både har
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funktionen fremhævning og udpegning. Hvorvidt vi kalder begge dele fokus, eller betragter
dem som forskellige funktioner, er ikke afgørende, men i min analyse er begge funktioner
indeholdt i fokuskodninger. Imidlertid vil brug, realisation og følgelig vægten af de to
dimensioner variere betragteligt (Weinert & Miller 1996) fra genre til genre og fra
kløvningstype til kløvningstype - som Korzen (2014a), Prince (1978)) har vist. Disse
forskellige fokusrealiseringer og forskellige årsager til at fokusere er blevet blandet sammen
med hvad kodningen i sig selv indebærer jf. særligt Delin (1989)). Sammenblandingen af
funktioners kodning og funktioners realisering i sprogbrug er en af årsagerne til det meget
brogede billede af hvad forskellige forfattere forstår ved fokus i en udkløvning. Eksempelvis
definerer Togeby (1993) fokus som et led som afsenderen meddeler som relevant for
modtageren fordi det tilføjer, sammenføjer, sletter eller omorganiserer information i
modtagerens mentale model (Togeby 1993:446, citeret i E. S. Jensen (2011)) . Det er et
imidlertid eksempel på det som Weinert & Miller (1996) klassificerer som diskursive formål
med at fokusere (tilføje, sammenfatte osv.) og ikke indholdet i selve funktionens kodning.
Ligeledes hævder Hansen & Heltoft (2011:78ff) at fokuserede led vil blive genoptaget i den
efterfølgende diskurs. Jeg undersøger dette i Artikel 2 (og finder at det er tilfældet i omtrent
halvdelen af kløvningerne). Men her er også tale om årsager til fokusering, nemlig diskursiv
organisering og ikke om kodningen i sig selv. Der er i både Artikel 1 og 2 eksempler på
aspekter af den syntagmatiske dimension af fokus, så her blot et par eksempel på hvordan
udpegning bruges for illustrationens skyld.
Som Collins (2006) argumenterer for med et lignende eksempel til (9), er den faktiske
udpegningskodning at ingen overhovedet passer mødrene, udover Lulu. Hvis man skal tage
det for pålydende, er Lulu altså den eneste overhovedet der vil være at finde fast på
afdelingsmøderne hvorfor man vel næppe stadig kan tale om møder. Det er dog klart fra
romanens kontekst at paradigmet som Lulu bliver udpeget i, ikke er samtlige mulige
mødedeltagere (DKP’s afdeling Havnen). Paradigmet er i stedet hende og hendes mand
Danny der sidder i samme afdeling, men som også bor sammen og har børn og derfor ikke
begge to kan deltage i møderne. Det er altså i et vist omfang konteksten der bestemmer
paradigmet for udpegningen. Det skal dog bemærkes at det er min litterære tolkning. Netop
fordi paradigmet ikke udtrykkes så kan det ikke vides med sikkerhed hvilke medlemmer det
omfatter (og navnlig om både afsender og modtager er enige om dette). Collin (2006) mener
at man kan bruge sådanne tolkninger til at afvise udpegning som funktion; jeg mener blot at
det betyder at realiseringen af udpegningen sker i samspil med konteksten, ikke at
udpegningskodningen ikke er tilstede.
Opsummerende kan jeg altså sige at det er en grundlæggende antagelse for denne afhandling
at der iboende i kløvningskonstruktionen er en fokuskodning i det udkløvede led og at denne
kodning medfører både en syntagmatisk fremhævning af leddet og en paradigmatisk
udpegning af leddets referent. Om end denne kodning er konstant, er de diskursive årsager
tril at kode mange og varierede, blandt andet diskursorganisering, opmærksomhedsstyring,
narrativ tidsorganisering, modstilling, ændring af information med meget mere.
Præsupposition
Præsupposition er en kodning i sætningskløvninger som i dansk tradition ikke får lige så stor
vægtning som fokus – om end den også nævnes (jf. fx Hansen & Heltoft (2011:1790ff). At
præsupposition bliver stedmoderligt behandlet i danske kløvningsbeskrivelser er
bemærkelsesværdigt al den stund at flere internationale forfattere, navnlig Delin (1989), ser
det som den mest grundlæggende funktion ved kløvning. Som vist i Figur 4, er det indholdet i
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kløvningsledsætningen som er kodet som præsupponeret (og det udkløvede led er følgelig
kodet med antifunktionen,

Figur 4: Sætningskløvningers præsuppositionskodning. Kløvningsledsætningen er kodet præsupponeret og det
udkløvede led er kodet med antifunktionen assertion.

Som jeg beskriver i Artikel 2, kan man illustrere præsupposition i kløvninger ved at se på
forskellen på når barnet ytrer det var ikke mig der gjorde det efter lyden af glas det splintrer
og når barnet ytrer jeg gjorde det ikke som svar på spørgsmålet om hvorfor bordet ikke er
dækket. I det første tilfælde er det klart at der var nogen der gjorde det – det er forudsat, det
vil sige præsupponeret. I det sidste tilfælde er det ikke forudsat at nogen gjorde det (faktisk er
det næppe sandsynligt). Der findes forskellige definitioner på præsupposition, men den der er
grundlæggende for denne afhandling, er den sandhedsværdi-baserede. Det vil sige den der
kan testes med den såkaldte negationstest. Det vil sige at indholdet i kløvningsledsætningen
er sandt, uanset om oversætningen er negeret eller ej (jf. fx Artikel 2).
Men ganske som at vi fokuserer ved hjælp af kløvninger af forskellige årsager,
præsupponerer vi også med forskellige diskursive formål. Prince (1978) er blandt de første til
at vise dette i sin beskrivelse af såkaldt informative præsuppositions-kløvninger (IPkløvninger). Her viser Prince (1978) at der findes kløvninger med præsupponerede
kløvningsledsætninger som indeholder ny information. Det vil sige kløvningens afsender på
en gang forudsætter og informerer. Hasselgård (2004) Beskriver det som at formålet er at
minde om snarere end at informere. Der opstår så at sige en spænding mellem kodningen og
brugen når der anvendes informationsstrukturelle markeringer (ny information) der ikke
prototypisk passer sammen med kodningen (forudsat viden). Det vigtige at pointere er at
denne spænding ikke ophæver kodningen sådan som Hansen & Heltoft 2011:1790ff) foreslår.
De skriver nemlig at den såkaldte retoriske kløvning der af Korzen (2014b) betragtes som en
IP-kløvning ikke indeholder præsupponeret information. Et eksempel på en retorisk kløvning
er (19).
(19)

Det er med stor sorg vi må meddele at vores kammerat Gerd Berlev er død

I (19) er kløvningsledsætningen vi må meddele at vores kammerat Gerd Berlev er død kodet
som præsupponeret ifølge min og Korzens (2014b) analyse eftersom sandhedsværdien af
indholdet i kløvningsledsætningen ikke ændres af at oversætningen negeres (Det er ikke med
stor sorg vi må meddele at vores kammerat Gerd Berlev er død). Men selvom indholdet er
præsupponeret er det samtidigt nyt og ledsætningen er altså informativ på trods af den er
forudsat. Det er netop denne spænding mellem kodning og brug der er kendetegnende for IPkløvninger (jf. Artikel 1). Det må bemærkes at Hansen & Heltoft (2011):1790ff) postulerer at
kløvningsledsætninger i det de kalder retoriske kløvninger som (10) ikke er præsupponerede.
Deres analyse åbner imidlertid op for kløvninger der ikke er præsupponerede, hvilket vil give
store definitoriske problemer. Desuden fører de ikke belæg for deres påstand. Men deres
benævnelse som retorisk kløvning er en god indfangning af den retoriske effekt i disse
kløvningstyper – en effekt der netop opstår af spændingen mellem kodning og brug. I Artikel
1 viser jeg et lidt andet formål med at præsupponere, nemlig at kode informationer som fakta
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(hvad enten de er nye eller ej). Det sker i den såkaldte nyhedskløvning som jeg beskriver kort
nedenfor i afsnittet om indsnævring og dybdegående i Artikel 1.
Specifikation
Som blandt andre Weinert & Miller (1996) har påpeget er der endnu en funktion iboende i
kløvninger, nemlig specifikation. I kløvninger som (1) (det var Ole der knaldede ruden) deler
forfatterne således de iboende funktioner op i tre grundlæggende funktioner: (1)
Præsupposition (nogen knaldede ruden), (2) specifikation (den nogen var Ole) og (3)
exhaustiveness (det var ikke nogen anden end Ole der knaldede ruden). Man kan sige at
specifikation er indeholdt i udpegning, det vil sige i fokusfunktionen sådan som jeg har
beskrevet den ovenfor. Traditionen med at beskrive specifikation som en grundlæggende og
særlig funktion findes i de kløvningsteorier der ser kløvninger som en kopulakonstruktion
((Patten, 2013; Reeve, 2011). Her er det nemlig en vigtig pointe at kløvninger ikke er
prædikative konstruktioner som han er læge men derimod specifikationskonstruktioner som
Vagthavende skadestuelæge i aften er Lisa Munk. Denne afhandling bygger som nævnt oven
for ikke på den antagelse, hvorfor specifikation som en udskilt funktion fra udpegning ikke er
afgørende, og specifikation vil følgelig ikke blive behandlet yderligere i denne afhandling.
Synsviddeindsnævring
Der er endnu en iboende funktion ved kløvninger som er relevant for denne afhandling,
nemlig synsviddeindsnævring. Som nævnt medfører sætningsgrænsen et skel i funktionerne.
Det der er til venstre for sætningsgrænsen (det udkløvede) er ikke præsupponeret og det der er
til højre for er ikke fokuseret. Sætningsgrænsen er så at sige et uigennemtrængeligt skel for
funktionernes synsvidde. Det medfører også at de sætningsadverbialer (og andre
modifikationer) der findes i oversætningen kun har synsvidde til og med sætningsgrænsen
som er vist i Figur 5.

Figur 5: illustration af synsvidden for sætningsadverbialet muligvis i henholdsvis en ukløvet sætning og en
sætningskløvning.

Figur 5 illustrerer synsvidden for sætningsadverbialet muligvis. Det øverste udtryk er en
ukløvet sætning, og her har sætningsadverbialet synsvidde over hele sætningen, det vil sige
over hele propositionen. Men det nederste udtryk er en kløvning med sætningsadverbialet i
oversætningen. Her bliver synsvidden stoppet af sætningsgrænsen hvorfor adverbialet kun
har synsvidde over et led i propositionen – det der er udtrykt i det udkløvede led. Kløvningen
er et eksempel på en nyhedskløvning som jeg gennemgår i detaljer i Artikel 1. Som det
fremgår af Figur 5 bruges denne synsviddeindsnævring i dette tilfælde til at styre præcis hvad
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man tager epistemisk forbehold for. Det epistemiske forbehold rammer i kløvningen kun ét
led, hvorimod det tages for hele propositionen i den ukløvede version. Præcis som der kan
være forskellige årsager til at fokusere og præsupponere, kan denne synsviddeindsnævring
også anvendes til andre formål end at styre epistemicitet, for eksempel at styre
synsviddetagning ved at indsnævre dialogiske partiklers synsvidde, som nævnt i Artikel 2.
Jeg har nu præsenteret alle de iboende funktioner der findes i sætningskløvning og vil nu som
det sidste i funktionsafsnittet redegøre for to informationsstrukturelle funktioner som er
sammenvævet med en kløvningsfunktioner, men ikke iboende i en kløvning.
Ny/given information
Studiet af ny og given information er et forskningsfelt i sin egen ret og jeg må henvise fx til
Thomsen (2015) for en redegørelse. Men som vist ovenfor i præsuppositionsafsnittet har
distinktionen relevans for kløvninger. Hansen & Heltoft (2011:1790ff) mener at kløvninger
har ny information i det udkløvede led og gammel i kløvningsledsætningen. Men som en
række forfattere har vist bl.a. Prince (1978) for engelsk, Korzen (2014b) for dansk og
Hasselgård (2004) for norsk er det ikke alle kløvninger der har dette informationsstrukturelle
mønster. IP-kløvninger med ny information i kløvningsledsætningen er de mest
fremtrædende eksempler herpå. Jeg foreslår en analyse der hedder at ny/given information er
et informationsstrukturelt niveau for sig som altså ikke er kodet i kløvningen. Der findes
givetvis forskellige informationsstrukturelle mønstre og de virker antageligvis i samspil med
en kløvningskodning men at information befinder sig i en kløvningsledsætning, gør det ikke i
sig selv til kendt information. Det skal dog tilføjes at Togeby (2009) argumenterer for at
relationen mellem det udkløvede led og kløvningsledsætningen er kodet som ny i kraft af
kløvningsinformationen. Eftersom jeg i Artikel 1 argumenterer for at nyhedskløvningen
indeholder ny information i kløvningsledsætningen, vil jeg diskutere forholdene omkring ny
og gammel information i kløvninger mere dybdegående i denne artikel.
Tema/rema
Der er endnu en informationsstrukturel skelnen som er relevant for kløvninger, nemlig
spørgsmålet om hvad der er tema og rema i en kløvning. Det er imidlertid et område hvor
uenighederne er massive. Således skriver Hansen & Heltoft (2011:1790ff) at det udkløvede
led er rema, mens resten af kløvningen er tema. Weinert & Miller (1996) skriver præcis det
modsatte, nemlig at udkløvningen er tema. Hasselgård (2004) skriver at udkløvningen kan
være tema og sådan fortsætter uenighederne. Denne afhandling har ikke en afklaring af denne
uenighed som formål, og jeg er derfor nødsaget til blot at konstatere at den er der samt
opfordre fremtidig forskning til at afklare dette spørgsmål. Jeg kommer således ikke til at
beskæftige mig mere med kløvningers tema/rema-struktur i denne afhandling.
Opsamlende om kløvningers funktioner kan jeg altså sige følgende. De grundlæggende
iboende funktioner i en kløvning er fokus og præsupposition. De er begge funktionspar der
koder funktionen i den ene del af kløvningen og antifunktionen i den anden halvdel.
Derudover medfører sætningsgrænsen at modifikationer af den ene del af kløvningen (fx
sætningsadverbialer i oversætningen) ikke vil have betydning for den anden del af
kløvningen. Netop fordi der er tale om en række funktionspar og ikke blot fokus, er det
rimeligt at kalde kløvninger for informationspakningskonstruktioner, som Collins (2006) gør,
snarere end fokuskonstruktioner, som Dik (1989) eksempelvis gør. Beskrivelser af
kløvningers funktioner er mange-facetterede, fordi vi anvender funktioner til forskellige
formål, og fordi kløvningernes kodninger er sammenvævede med andre
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informationsstrukturelle systemer som virker uafhængigt af – men dog i samspil med – disse
kodninger. Dette gælder blandt andet systemer til at markere information som ny og gammel
og til at markere meddelelsers tema og rema. Jeg har nu redegjort for danske kløvningers
struktur og funktioner, og vil gå over til at redegøre for hvordan de er undersøgt metodisk i
denne afhandling.

METODOLOGISKE OVERVEJELSER
Kløvninger har været beskrevet i grammatikkerne i over hundrede år, men det er kun i de
sidste 30 at erkendelsesinteressen har skiftet til at basere beskrivelserne på større empiriske
undersøgelser. Også de moderne grammatiske beskrivelser baserer sig i vid udstrækning kun
på nogle enkelte eksempler som endda ikke er belagte (jf. Hansen & Heltoft 2011). Men
hvilke svar vi kan få om kløvninger, afhænger af hvilken metode vi anvender og denne
afhandling har derfor som sigte at beskrive kløvninger i dansk ud fra en række forskellige
empiriske metoder.
Der er især tre forskellige metoder der i litteraturen er blevet anvendt til at beskrive
kløvninger: (1) korpuslingvistiske undersøgelser (sprogbrugsanalyser) af både kvantitativ og
kvalitativ art (Delin, 1989; Dyhr, 1978; Hasselgård, 2004; Korzen, 2014a; Prince, 1978;
Weinert & Miller, 1996) til at afdække kløvningstyper, funktion og brug, (2) stilistiske og
tekstlingvistiske analyser af enkelte belagte eksempler (Togeby, 2009) til at beskrive
kløvningers tekstlige betydninger og funktioner, og (3) psykolingvistiske eksperimenter til at
undersøge kløvningers processering (Sturt et al., 2004). De er alle tre anvendt i denne
afhandling.
Det er dog vigtigt at understrege at denne afhandling også tager på sig at bedrive teoretisk
udvikling af forståelsen af sætningskløvninger som grammatisk kategori som jeg gør i Artikel
3 og 4. Disse artikler beskæftiger sig henholdsvis med en udvidelse af de danske
kløvningsbeskrivelser med en teoretisk beskrivelse af adverbielle kløvninger (Artikel 3) og
en teoretisk videreudvikling af den grammatiske fokusstruktur for danske sætninger med
udgangspunkt i kløvninger (Artikel 4). Som diskussionen omkring definitioner ovenfor også
påpeger, er det afgørende at de empiriske undersøgelser er forankret i solide teoretiske
overvejelser – og omvendt at de teoretiske overvejelser er ususbaserede. Jeg vil nu gennemgå
de tre forskellige empiriske metoder der er anvendt i denne afhandling – henholdsvis
sprogbrugsanalyse (korpusundersøgelse), stilistisk analyse, og eksperimentel metode
(psykolingvistisk forsøg).

Sprogbrugsanalyse
Som nævnt har der siden Prince (1978) været en erkendelsesinteresse for at studere
kløvninger, deres brug og diskursive funktioner ved hjælp af sprogbrugsanalyser. Analyserne
har især været kvalitative i den forstand at de primært har anvendt diskursanalytiske metoder
til at undersøge spørgsmål som eksempelvis hvor meget ny information der præsenteres i
kløvningsledsætningerne (Hasselgård, 2004; Korzen, 2014a; Prince, 1978) m.fl.,), hvordan
kløvninger fungerer som diskursorganisatorer i forhold til emne, emneskift og gentoptagning
(Delin, 1989; Hasselgård, 2004; Korzen, 2014b), hvordan kløvninger spiller sammen med
anafori og deiksis (Korzen, 2014b; Weinert & Miller, 1996) m.fl.). En gennemgående
forskningsinteresse har været at beskrive forskellige kløvningstyper med Princes (1978) skel
mellem IP-kløvninger og ”prototypiske” som det mest grundlæggende, men også en interesse
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for at undersøge forskelle i brug mellem strukturelt forskellige kløvninger, særligt adverbielle
kløvninger (Hasselgård, 2004; Korzen, 2014b). Undersøgelserne har haft forskellige korpora
til grund og bygger alle på omtrent nogle hundrede eksempler (Korzen, 2014b; Prince, 1978;
Weinert & Miller, 1996) m.fl.) Der er altså ikke tale om deciderede storskalaundersøgelser af
kløvninger. Det skyldes givetvis vanskelighederne ved at udsøge kløvninger som jeg redegør
for i Artikel 2. På grund af de mange mulige ledrækkefølger i oversætningen og den meget
ringe grad at leksikalsk materiale der er specifikt for konstruktionen, er det ikke muligt at
udsøge samtlige kløvninger i et korpus uden også at få mange andre konstruktioner med. For
at overkomme denne vanskelighed kræves sprogteknologiske metoder der ikke mig bekendt
har været anvendt på kløvninger. De relativt små datasæt har betydning for den statistik man
kan anvende på dataene, og dermed hvilke spørgsmål man kan stille. Den undersøgelse jeg
har gennemført i Artikel 2, er den største danske og mig bekendt også internationale
korpusundersøgelse af kløvninger i talesprog.4Alligevel er det ikke stort nok til at kunne
gennemføre mixed models og lignende statistik på dataene. Jeg kan således kun finde svar
som at der er variation i kløvninger med hensyn til syntaktisk funktion og brugsmønstre,
såsom konjunktional og diskursive funktioner. Jeg kan ikke påvise korrelationer og bruge
dataene til at finde forklaringer på variationerne. Jeg mener dog at det stadig er validt og
reliabelt at konstatere forskelle statistisk, hvad jeg gør i Artikel 2. Men det må anføres at der
stadig udestår for den fremtidige forskning at gennemføre kvantitative korpusundersøgelser i
storskala af kløvninger i dansk.

Stilistisk analyse
Foruden mere eller mindre kvantitative korpusundersøgelser er kløvninger blevet studeret
ved hjælp af stilistisk, tekstlingvistisk eller retorisk analyse af den diskurs de indgår i med
henblik på en nuanceret analyse af kløvningers funktion og betydning og rolle i den tekst de
indgår i. Et fremragende eksempel på det er Togeby (2009) der analyserer kløvninger i
skønlitterære genrer. Desværre lægger Togeby (2009) disse analyser til grund for hvordan
kløvninger er og fungerer per definition og den udsigelseskraft har denne metode ikke. Som
jeg viser i Artikel 1, er der nemlig meget stor forskel på hvordan kløvninger fungerer og
hvilken rolle de spiller i en tekst, alt efter hvilken genre kløvningen optræder i. I Artikel 1
beskriver jeg således den kløvningstype jeg har kaldt Nyhedskløvningen der adskiller sig
ganske væsentligt fra Togebys (2009) litterære literære kløvninger i brug og tekstlig
sammenhæng. Metoden er imidlertid berettiget og anvendelig til at vise kløvningers
forskellige brug i forskellige genrer. Man skal blot holde sig for øje at det er en
genrekarakteristik og en stilistisk beskrivelse af en kløvnings brug og ikke en analyse af
kløvninger som sådan. Således er nyhedskløvninger blot et eksempel på en genretypisk
anvendelse af kløvninger, og fremtidige undersøgelser vil ganske givet kunne vise andre
sådanne undertyper af kløvninger eller mønstre for kløvningsbrug der er knyttet til specifikke
genrer. Metoden bygger på ekstensiv tekstlig analyse af belagte kløvningseksempler fra en
specifik genre, for Artikel 2s vedkommende nyhedsformidling.

Eksperiment
Den sidste metode der er anvendt i denne afhandling, er det psykolingvistiske eksperiment.
Denne metode kan fortælle os noget om hvordan kløvninger processeres. Fokusering er
4

Dyhrs (7978) korpusundersøgelse af dansk skriftsprog har over 1000 kløvningseksempler og er dermed
væsentligt større end min talesproglige. Desværre har han ikke annoteret sit korpus for andet end det udkløvede
leds syntaktiske funktion og litterære genre,
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blevet sat i forbindelse med opmærksomhedsstyring (Collins, 2006; Weinert & Miller, 1996),
og det er præcis hvad jeg tester i Artikel 5 i et læseforsøg hvor information i udkløvede led
og i andre positioner ændres når deltagerne genlæser den kløvning de netop har læst.
Forsøget er en dansk gentagelse af et engelsk forsøg (Sturt et al., 2004). Denne metode
beskriver altså ikke kløvninger og deres forskellige brug, men kan udelukkende fortælle os
noget om hvorvidt det udkløvede led fungerer som en opmærksomhedsfanger og dermed
fokusator.
Opsummerende kan jeg altså sige at beskrivelsen af kløvningstyper i dansk og undersøgelsen
af fokus som funktion for kløvning i denne afhandling angribes fra en række forskellige
vinkler og ved hjælp af en række forskellige metoder. Hver især har metoderne begrænset
udsigelseskraft i forhold til en komplet beskrivelse af kløvninger, men samlet giver de et
solidt billede af både forskellige typer og forskellig brug i dansk for kløvninger samt en
nuanceret indsigt i hvordan fokuskodningen i det udkløvede led fungerer som fokusator i
processering og i sprogbrug. Jeg har nu redegjort for hvad jeg teoretisk og metodologisk
lægger til grund for denne afhandling, og kan nu gå over til at introducere de 6 artikler der er
det bærende i afhandlingen.

OVERSIGT OVER ARTIKLERNE
Denne afhandling indeholder seks artikler der alle omhandler sætningskløvning i moderne
dansk. De behandler på hver deres måde sætningskløvningens struktur – og afgrænsning fra
andre konstruktioner, funktion og brug. De anvender forskellig metodik for at give et samlet
billede af sætningskløvning i dansk lige fra introspektion og grammatisk strukturel
beskrivelse over stilistisk kvalitativ analyse af sprogbrug til kvantitative sprogbrugsanalyser
og psykolingvistisk eksperiment. Fælles for dem alle er en ususbaseret og funktionel tilgang
til dansk grammatik og dansk sprog. Der er to grundlæggende spørgsmål som alle artiklerne
på hver deres måder søger svar på: 1) Er fokus en/den grundlæggende funktion for
sætningskløvning? og 2) Hvordan varierer konstruktionen i struktur og brug. Strukturel
variation omfatter således forskelle i oversætningens type (fx kløvede spørgsmål) og
forskellige i det udkløvede indholdsled (fx subjektskløvninger og adverbielle kløvninger.
Variation i brug omfatter i denne afhandling især genremæssige og stilistiske forskelle i
kløvningens brug og diskursfunktioner. De tre første artikler handler i særlig grad om
variation i struktur og brug, men omhandler også kløvningens funktioner. De sidste tre
handler omvendt alle tre om fokus som den grundlæggende funktion i det udkløvede led, men
tager også forbehold for strukturel variation. De sidste tre artikler har alle som formål at
efterprøve om der er belæg for at beskrive fokus som en iboende funktion for det udkløvede
led.
Artikel 1: Nyhedskløvningen. Udgivet i NyS
Denne artikel er en stilistisk beskrivelse og analyse af en type kløvning der ikke er beskrevet
før og som jeg har kaldt nyhedskløvningen. Nyhedskløvninger er kløvninger som (20).
(20)
Det var efter alt at dømme en løs trailer på DB Cargos godsvogn, der
forårsagede ulykken på Storebæltsbroen. (https://www.bt.dk/samfund/saadankontrolleres-godsvogne-fra-doedsulykke)
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Artiklen viser hvordan kløvningers egenskab til at præsupponerer en del af en proposition og
tage et forbehold for sandhedsværdien i en anden udnyttes til at leve op til
nyhedsformidlingens genrekrav. Allerede her slås det fast at ikke bare fokus (særligt forstået i
udpegningsbetydningen), men også den grundlæggende præsupposition, er funktioner ved
kløvningen som skribenter trækker på i deres kløvningsbrug. Desuden beskrives endnu en
funktion ved kløvninger; nemlig evnen til at indsnævre et sætningsadverbials synsvidde over
en hel proposition til kun at ramme ét indholdsled. Artiklens sigte er at beskrive netop denne
kløvningstype, og anvender belagte eksempler som metodisk grundlag.
Artikel 2: Kløvninger i moderne talt dansk. Indsendt til danske talesprog
Denne artikel forfølger også beskrivelsen af forskellige kløvningstyper, men har et meget
bredere og eksplorativt sigte, nemlig at undersøge moderne talt dansk for hvilke
kløvningstyper det indeholder. Metoden er således en kvantitativ sprogbrugsanalyse af
kløvninger i et talesprogskorpus. Artiklen har to sigter. Dels denne eksplorative undersøgelse
og dels en testning af tre kløvningsfunktioner. Artiklen viser at underbeskrevne
kløvningstyper som adverbielle kløvninger og kløvede spørgsmål bruges i talesproget.
Desuden viser artiklen at kontrastkløvninger er sjældne i talesprog og at genoptagning af det
udkløvede led i den efterfølgende diskurs kun forekommer i halvdelen af tilfældene.
Genoptagning er ellers ifølge Hansen & Heltoft (2011:78ff) forventelig opførsel for
fokuserede led. De fund bruger jeg som belæg for at konkludere at udpegning og kontrast er
to forskellige funktioner, om end den sidste letter den første, og at det udkløvede led ikke
definitorisk fungerer som diskursorganisator af den efterfølgende diskurs. Hvis det er
forståelsen af fokus, er vi nødt til at revidere beskrivelsen af fokus som et definitorisk træk
ved det udkløvede led. Artiklen viser også at synsviddeindsnævring af sætningsadverbialet er
lige så hyppig som genoptagelse. I forbindelse med min annotering af de undersøgte
kløvninger udarbejdede jeg en kodningsmanual som kan ses i bilag 1.
Artikel 3: Adverbielle kløvninger i dansk. Under udgivelse i RASK
Denne artikel beskriver den strukturelle undertype af kløvninger som har et frit
indholdsadverbial som udkløvning. I artikel 2 finder jeg nemlig en speciel opførsel for disse
kløvningstyper. For at undersøge dem nærmere, tages de op som et særstudium i artikel 3.
Formålet med artiklen er at svare på spørgsmålet om hvilke adverbialer der kan kløves, og
hvordan man grænsedrager mellem adverbielle kløvninger og andre konstruktioner med
overfladelighed. Denne artikel er altså i sin essens en afgrænsningsartikel hvor ægte
kløvninger adskilles fra andre konstruktioner. Et af de forhold hvormed adverbielle
kløvninger adskiller sig fra andre kløvninger, er i forhold til fokus. Korzen beskriver dem
som svagere fokusmarkeringer, og i min sprogbrugsanalyse finder jeg færre genoptagninger
for adverbielle kløvninger. Artiklen beskriver således også fokusforhold og forholdene
omkring adverbielle IP-kløvninger dansk som Korzen (2014b) har undersøgt.
Artikel 4: Sætningskløvninger koder fokus og non-fokus i dansk. Under udgivelse i Ny
forskning i grammatik
Denne artikels formål er ikke at undersøge kløvningers brug, men derimod hvad de
grammatisk koder. Her argumenterer jeg for at sætningskløvninger har en iboende
grammatisk kodning for fokus på det udkløvede led – uagtet variation i struktur og brug.
Artiklen argumenterer samtidig for – og det er nyt – at kløvningsledsætningen også har en
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fokusstrukturkodning, nemlig som nonfokus. Jeg argumenterer for at det betyder at selvom
det kun er det udkløvede led der har en decideret grammatisk kodning som fokus i dansk, er
der en firleddet fokusstruktur i dansk der koder alle led i alle sætninger som enten fokus, nonfokus, potentielt fokus eller anti-fokus. Selvom hele fremstillingen bygger på Hansen &
Heltofts (2011:78ff) argumentation er det en ny samlet fremstilling af topologisk kodet
fokusstruktur i dansk.
Artikel 5: Change Blindness effects of word position in clefts and non-clefts in Danish. Vil
blive indsendt til Language, Cognition and Neuroscience.
Denne artikel afrapporterer et psykolingvistisk forsøg der tester eksperimentelt hvorvidt der
kan måles processeringsmæssige forskelle der kan knyttes til fokus i udkløvede led. En af
forudsigelserne om fokusatorer er at de fungerer som fremhævere og opmærksomhedsfangere
(Sanford, 2002). i forsøget læste og genlæste forsøgsdeltagere kløvninger og ukløvede
sætninger. Ved genlæsningen var et ord ændret, enten i det udkløvede led eller i
kløvningsledsætningen (og for de udkløvede sætningers vedkommende i indholdsfeltet).
Eftersom opmærksomhedsfangere reducerer ændringsblindhed (Sanford, 2002), forventede vi
reduceret ændringsblindhed for udkløvninger. Vi fandt netop en reduceret ændringsblindhed
for udkløvede led sammenlignet med kløvningsledsætninger i alle de mål for
ændringsblindhed vi testede (andelen af opdagede ændringer, reaktionstid mm). Det
bekræfter at udkløvede led er fremhævede i forhold til resten af kløvningen og derfor med
rimelighed kan betragtes som kodede fokuserede. Vi fandt også en langsommere genkaldelse
af det ændrede ord for både ord i kløvningsledsætninger og for ord i ukløvede sætningers
indholdsfelt, sammenlignet med udkløvninger. Det bekræfter at vi med en vis rimelighed kan
antage at udkløvede led er mere opmærksomhedsfangende en ord i indholdsfeltet i udkløvede
sætninger, som vi forventede. Men billedet for udkløvninger sammenlignet med ord i
indholdsfeltet i ukløvede sætninger er ikke det samme for alle de mål vi testede for
ændringsblindhed. Således opdagede deltagerne oftere ændringer i de kortere ukløvede
sætninger end i kløvningers udkløvede led. Der må tages det forbehold for eksperimentet at
jeg kun tester kløvninger med valensbundne indholdsled som udkløvninger – og vel at mærke
som ikke er indholdssubjekter. Indholdssubjekter har en særlig status i dansk i forhold til
fokusstruktur, efter som de i ukløvede sætninger bliver kodet som antifokus. Samlet set fandt
vi altså belæg for at anse det udkløvede led som opmærksomhedsfanger sammenlignet med
kløvningsledsætningen og i nogle kognitive tasks også i forhold til indholdsfeltet i ukløvede
sætninger. Artiklen er som den eneste forfattet på engelsk. Artiklen er desuden som den
eneste samforfattet, jf. medforfattererklæringen i bilag 3. Resultatbearbejdelsen er således
produktet af et samarbejde mellem mig, Andrew Stewart og Duncan Bradley. Andrew
Stewart er leder af Experimental Pragmatics Lab på afdelingen for neurovidenskab og
eksperimentel psykologi på Manchester University hvor jeg har været på forskerophold under
mit ph.d.-forløb. En oversigt over det anvendte materiale i forsøget kan ses i bilag 4.
Artikel 6: Hvad er det vi tester. Under udgivelse i 17. Møde om Udforskningen af Dansk
Sprog
Denne artikel er en metodekritisk gennemgang af materialeudvælgelsen af de kløvninger jeg
anvender til det psykolingvistiske forsøg der afrapporteres i artikel 5. Overvejelserne
koncentrerer sig især om typer af kløvninger og hvorfor subjektskløvninger og adverbielle
kløvninger fraregnes i forsøget. Artiklens sigte er altså at redegøre for hvorfor der er foretaget
de afgrænsninger i forhold til strukturel variation i kløvningerne som der er i
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materialekonstruktionen. Således vender den sidste artikel på sin vis tilbage til den
strukturelle variation i kløvninger og reflekterer over hvad den betyder for testningen af
fokus. Artiklens konklusion er at udsigelseskraften for kløvninger generelt mindskes jo færre
kløvningstyper vi tester. Omvendt vil strukturel (og brugsmæssig) variation virker som
influerende faktorer på et forsøg og må derfor udelukkes for at holde alt andet end netop
fokus konstant.
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ARTIKEL 1

NYHEDSKLØVNINGEN
MARIE HERGET CHRISTENSEN

ABSTRACT
I netbaseret nyhedsformidling er der et konstant pres på journalisten for at skrive så kort og informationspakket
som muligt og samtidig skrive så det nye fremhæves mest muligt. Samtidig skal hun præcist formidle og
tydeliggøre hvilken information der er forudsat, hvilken information hun selv står inde for sandheden af, og
hvilken information en given kilde står inde for. Denne artikel vil vise at der til dette formål anvendes en type
sætningskløvning der ikke er blevet beskrevet før, nemlig nyhedskløvningen. Der er tale om sætningskløvninger
som fx Det var formentlig en cigaret, der var årsag til en brand i kvindes lejlighed i Tilst ved Aarhus. Som ved
prototypiske kløvninger spaltes et sætningsindhold i to sætninger og dermed også to informationsstrukturelle
enheder. Det giver journalisten mulighed for dels på en komprimeret måde at markere den nyeste information
først og tydeligst – nemlig som udkløvet led (en cigaret) og dels at tage et epistemisk forbehold (formentlig) for
netop denne information. Samtidig bliver den anden informationsenhed (der var årsag…) grammatisk kodet som
præsupponeret og informationsstrukturelt altså som information man kan gå ud fra – og i kraft af genren forstå
som fakta.

EMNEORD: sætningskløvning, nyhedsformidling, informationsstruktur, epistemicitet, dansk

grammatik
INDLEDNING

I nyhedsformidling – og særligt netbaseret nyhedsformidling – er der et stigende pres på
journalisten for hele tiden at levere nyheder og opdateringer hurtigt (Schmidt 2011:18ff). For
tydeligt at vise at der bringes noget nyt til torvs, er der derfor også et pres på journalisten for
at pakke informationerne så det der har størst nyhedsværdi, fremhæves mest. Samtidig skal hun
håndtere både kilder og varierende grad af sikkerhed for at informationerne er sande, og hun
skal kommunikere til læsere med vidt forskellig forhåndsviden. Som denne artikel vil vise, er
sætningskløvningen et af de grammatiske virkemidler der tilgodeser ovenstående krav.
Prototypisk sætningskløvning er sætninger som det var Ole der knaldede ruden, men der findes
også en særlig undertype i nyhedsformidling som jeg har valgt at kalde ’nyhedskløvningen’.
Nyhedskløvningen er ikke tidligere beskrevet i dansk. Det drejer sig om sætninger som (1).5
(1) Det var efter alt at dømme protester fra en medrejsende passagerer [sic!], som
forhindrede, at den 20-årige Rohulla Arabzadeh i går blev tvangsudsendt med fly fra
lufthavnen i Kastrup. (Politikens facebookside)6

5
6

Jeg vil i det følgende konsekvent markere det udkløvede led med fed og ledsætningen med understregning.
Se liste over kilder til eksemplerne til sidst i artiklen.
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BILLEDE 1

Facebookopslag fra nyhedsmediet Politiken.

Nyhedskløvningen har samme struktur som en prototypisk kløvning og også i vid udstrækning
samme funktioner, men der er visse aspekter ved kløvningens grammatiske kodning som bliver
udnyttet på en særlig måde i nyhedskløvningen for at imødekomme genrekravene. Det betyder
at nyhedskløvningen afviger systematisk i forhold til visse aspekter af sætningskløvningens
funktion i en sådan grad at det er rimeligt at tale om en særlig undertype. Nyhedskløvningen
har en række væsentlige kendetegn hvoraf visse deles med sætningskløvninger generelt: For
det første giver sætningskløvningens grammatiske struktur mulighed for at fremhæve en del af
informationen som den nyhedsbærende information ved hjælp af udkløvning (protester fra en
medrejsende passager). For det andet koder kløvningen en anden del af informationen som
præsupponeret så den derved – i tråd med genrekravene til nyhedsartikler – fremstår som fakta
(her: […] forhindrede, at den 20-årige Rohulla Arabzadeh i går blev tvangsudsendt med fly fra
lufthavnen i Kastrup). For det tredje benytter typen sætningskløvningens grammatiske
egenskab til at indsnævre et adverbials virkefelt til kun det udkløvede led til præcis at tage et
epistemisk forbehold for alene informationen i det udkløvede led. For det fjerde indeholder
ledsætningen nemlig ny information (den 20-årige Rohulla Arabzadeh). Og for det femte er
nyhedskløvningen kendetegnet ved at være tekstinitial eller ved at udgøre hele teksten, som set
i billede 1. Derudover er der nogle stilistiske forhold der lader til at knytte sig til
nyhedskløvningen.
Jeg har kaldt denne type kløvning for ’nyhedskløvningen’ fordi jeg mener at den
er genresnæver og fortrinsvis forekommer i nyhedsformidlende journalistik. Således er den
karakteristisk som rubrik i nyhedsformidling på nettet (se billede 1).
Jeg vil i denne artikel præsentere en beskrivelse af nyhedskløvningen og
argumentere for hvorfor jeg mener funktionerne adskiller sig tilstrækkelig meget fra den
prototypiske til at man kan tale om en egentlig undertype i tråd med Korzen (2014), der
argumenterer for en typologi af sætningskløvninger. Derudover vil jeg beskrive hvilke
stilistiske virkemidler sætningskløvningens grammatiske egenskaber giver, og hvordan de
udnyttes i nyhedsgenren. Artiklen bygger på data fra brede men målrettede internetsøgninger
designet til at udsøge kløvninger med epistemiske modificeringer. Søgestrengen bestod af det
+ var + en liste af epistemiske udtryk. Data er altså udelukkende kvalitative og skal blot ses
som belæg på nyhedskløvningen i faktisk forekommende nyhedsformidling.
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Artiklens struktur er som følger. Jeg vil starte med at ridse struktur og funktion op for en
prototypisk sætningskløvning i dansk. Derefter vil jeg analysere hvorved nyhedskløvningen
ligner den prototypiske kløvning og særligt, hvorved den adskiller sig. Sidstnævnte vil falde i
tre dele: Først vil jeg vise hvordan kløvning muliggør epistemisk markering (eller anden
modificering) af en enkelt konstituent og forklare hvorfor dette er afgørende for
nyhedskløvningen. Derefter vil jeg vise hvordan nyhedskløvningens informationsstruktur
adskiller sig fra den prototypiske, og diskutere hvordan nyhedskløvningen udnytter
sætningskløvningens informationsstruktur og anvender den kreativt. Tredje del vil være en
analyse af nyhedskløvningens tekstuelle placering og betydningen af placeringen for
kløvningens funktion. Afsluttende vil jeg opsamle mine analyser i en konklusion.
SÆTNINGSKLØVNING I DANSK

Sætningskløvning i dansk kan referere til en række konstruktioner der har det til fælles at der
er tale om ét propositionelt indhold der er blevet delt – eller rettere kløvet – i to sætninger.
Konstruktionstyperne omfatter:




der-kløvningen: der er en fyr der har ringet (Hansen og Heltoft 2011: 1786),
pseudokløvninger: det eneste hun ville var at danse (Brandt 1988),
det-kløvninger: det var Ole der knaldede ruden (Hansen og Heltoft 2011: 1793).

Denne artikel kommer kun til at beskæftige sig med den sidste type, det-kløvning, og jeg vil (i
overensstemmelse med den terminologi Hansen og Heltoft (2011: 1789ff.) anvender,
konsekvent henvise til denne type når jeg anvender begrebet sætningskløvning – eller slet og
ret kløvning. Konstruktionen er velbeskrevet, både internationalt (fx Prince 1978, Delin 1989,
Lambrecht 1996 og Patten 2013) og i dansk grammatik (Mikkelsen 1911, Diderichsen 1946,
Hansen 1995, Götzsche 1998, Togeby 2009, Hansen og Heltoft 2011, Korzen 2014). Det
prototypiske eksempel der optræder i mange af de danske grammatikker er eksempel (2).
(2) Det var Ole der knaldede ruden. (Hansen og Heltoft 2011: 1793)
Det er (så vidt vides) et konstrueret eksempel, men konstruktionen er hyppig i faktisk
sprogbrug, og det er meget let at finde autentiske eksempler både i talesprog og i litteraturen,
som for eksempel (3).
(3) Det var mig der slog Blomme ihjel. (Scherfig 1986: 175)
Konstruktionen består af to sætninger. Oversætningen indeholder et formelt subjekt det som er
blottet for referentielt indhold (svarende til det i det regner). Der er altså ikke tale om et
foreløbigt subjekt. Det kan stå i forfelt eller på subjektspladsen. Derudover indeholder
oversætningen en form af kopulaverbet være eller, mindre hyppigt, en form af kopulaverbet
blive (Hansen 1995), og endelig indeholder oversætningen det Hansen og Heltoft (2011: 1790)
kalder et kløvningsprædikat. Det er det led der siges at være udkløvet (i eksempel 3 er det leddet
mig). Derudover indeholder konstruktionen en obligatorisk ledsætning (i eksempel 3 der slog
Blomme ihjel). Om end den er relativformet (Hansen 1995), er den ikke en del af det udkløvede
led. Det vil sige at i (3) er ledsætningen ikke en del af nominalsyntagmet med kernen mig (som
en konsekvens heraf består nominalsyntagmet kun af mig). Præcis hvilken funktion og
tilknytning ledsætningen så har i konstruktionen, er stærkt omdiskuteret i litteraturen, og det er
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uden for denne artikels fokus at diskutere ledsætningens syntaktiske forhold nærmere. Hvad
der til gengæld er yderst relevant for denne artikel, er ledsætningens indhold. Der er nemlig
bred enighed i litteraturen (fx Hansen og Heltoft 2011: 1793ff.) om at indholdet i en
sætningskløvnings ledsætning er kodet som præsupponeret. Hvad der menes med dette, vender
jeg tilbage til nedenfor.
Det centrale i en sætningskløvnings funktion er at den opdeler ét propositionelt indhold i to
sætninger (Delin 1989). Det har to effekter: Dels bliver ét led isoleret i kraft af udkløvningen,
dels bliver informationen i propositionen pakket i to forskellige informationsenheder. Normalt
udtrykkes en proposition7 af en sætning, som fx (4).
(4) [Mor] tar trappeture hver søndag med bladet. (Andersen Nexø 1945: XIII)
I en kløvning udtrykkes det samme indhold med to sætninger som illustreret nedenfor i (5).
(5) a. Mor tar trappeture [hver søndag] med bladet.
b. Det er hver søndag mor tar trappeture med bladet.
Som det fremgår af (5), bliver resultatet at ét led bliver udkløvet og dermed isoleret fra resten
af propositionen. Det er altså en grammatisk egenskab ved kløvningskonstruktionen at den
deler en proposition i to sætninger og koder dem med ganske forskellige funktioner. For
ledsætningen gælder det at dens indhold bliver præsupponeret (Delin 1989). Det vender jeg
tilbage til. Hvad der er den grundlæggende funktion for det udkløvede led, er imidlertid mere
omdiskuteret.
Fokus

Det er den gængse opfattelse i den danske grammatiske tradition (Hansen og Heltoft 2011:
1793ff.) at udkløvningen medfører at det udkløvede led fokuseres, og at denne fokusering er
konstruktionens grundlæggende funktion. Det er imidlertid en antagelse som de sidste mange
år er blevet problematiseret og diskuteret i den internationale kløvningslitteratur (jf. fx Delin
1989 for en oversigt over de forskellige positioner). Også denne artikel vil udfordre at fokus
altid er den primære funktion i en kløvning, men for at kunne udfolde divergensen, vil jeg først
redegøre for hvad den danske grammatiske tradition forstår ved fokus. At et led har fokus,
medfører ifølge Hansen og Heltoft (2011: 75) at det af afsenderen er udpeget som den vigtigste
information og som meddelelsens centrum. Fokus er underspecificeret i ukløvede sætninger
(Hansen og Heltoft 2011: 1793ff.), og det er således op til modtageren, ud fra forskellige
pragmatiske og tekstuelle signaler, at inferere hvad der er fokus i sætningen og dermed vigtigst
i kommunikationen. Eneste fingerpeg er at danske sætninger topologisk set har et
fokusdomæne som har synsvidde over hele indholdsfeltet8 (Hansen og Heltoft 2011: 78ff.). Det
medfører at subjektet står uden for fokusdomænet, og Hansen og Heltoft (2011: 1729)
beskriver det da også som antifokus. Omvendt koder sætningskløvningen utvetydigt ét led i
7

Hvordan man beskriver kløvninger, vil afhænge af sprogteoretisk udgangspunkt. Denne artikel beskriver
kløvninger ud fra den funktionalistiske sprogteori hvor man opererer med en sprogbeskrivelse både af
indholdssiden og udtrykssiden af den sproglige størrelse man vil beskrive. Når jeg taler om proposition og
propositionelt indhold, beskriver jeg altså på indholdsplanet, mens sætninger er på udtryksplanet.
8
Hansen og Heltoft (2011) analyserer ud fra deres sætningsskemaanalyse der er en videreudvikling af Diderichsen
(1946). Det medfører en analyse af at specifikt indhold i propositionen topologisk kobles på specifikke felter i
sætningen.
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sætningen som fokuseret, ifølge forfatterne. De mener at konstruktionen er den
grammatikaliserede måde at markere fokus i dansk hvorved fokussynsvidden indsnævres fra
at være hele indholdsfeltet til specifikt at være et led i sætningen (leddet på prædikativpladsen
i deres sætningsskema).
For Hansen og Heltoft (2011: 75ff.) er fokus en binær modsætning– enten er et led
meddelelsens centrum eller også er det ikke. I en dansk kontekst er det særligt Korzen (2014)
der udfordrer denne antagelse ved at inddele kløvninger efter om deres udkløvede led har en
stærk fokusmarkering eller en svag. Svag fokusmarkering illustrerer han med tilfælde som
eksempel (6).
(6) Det er med dyb sorg vi må meddele at vores afholdte chef [NN] er afgået ved døden.
(Korzen 2014:163)
Korzen argumenterer altså for at det udkløvede led med dyb sorg i (6) har en svag
fokusmarkering. Med dyb sorg er i hvert fald næppe meddelelsens centrum.
Hvad der til gengæld er bred enighed om er funktionen for selve det udkløvede
led, nemlig det der internationalt benævnes exhaustion (Delin 1989) og hos Hansen og Heltoft
(2011: 1793ff.) benævnes paradigmatisk udpegning. Det vil sige at kløvningen vækker
forestillingen om et paradigme af mulige referenter hos modtageren (Hansen og Heltoft 2011:
1793ff.). I (5b) vil paradigmet omfatte alle tidspunkter hvor mor kan tage trappeture med
bladet, fx hver anden mandag, om lørdagen osv. Kløvningen udpeger et valg i det paradigme
(nemlig det der bliver udtrykt i det udkløvede led) og fravælger resten. Hvad man allerede her
ser – og hvad der vil være en pointe i denne artikel – er at udkløvningen har flere funktioner
end alene den at markere meddelelsens struktur. I modsætning til andre fokusmarkeringer har
den ud over en udpegende også en isolerende funktion der medfører indsnævring af synsvidden
for de sætningsadverbialer propositionen måtte indeholde og en informationsstrukturel
kodning af relationen mellem det udkløvede led og ledsætningen som ny. Begge dele vender
jeg tilbage til. Men først et kig på den anden grundlæggende funktion ved kløvning.

Præsupposition
Som sagt er der enighed i både den danske og den internationale tradition om at indholdet i en
kløvnings ledsætning altid er præsupponeret (Delin 1989, Hansen og Heltoft 2011: 1793ff.).
Det er simpelthen en grammatisk kodning af ledsætningen som er bundet af konstruktionen.
Hvor det for Hansen og Heltoft (2011: 1793ff.) er fokus der er den grundlæggende funktion
for kløvning, mener Delin (1989) at den centrale og definitoriske funktion for en kløvning er
præsupponering af ledsætningen. Der er mange måder at definere præsupposition på. Jeg
definerer præsupposition som en grammatisk kodning af sætningsindholdets sandhedsværdi
som sand. Dette er helt i tråd med både Delin (1989) og Hansen og Heltoft (2011: 1793ff.).
Man kan sige at vi som sprogbrugere anvender denne kodning til at markere hvad vi
forudsætter (Harder og Poulsen 1980). Men det er altså sandhedsværdien der er grammatisk
kodet.
Bemærk at denne definition af præsupponering ikke specificerer hvorvidt information er
given eller ny. Det bliver ofte antaget at præsupponeret information også er given, men som fx
Kock og Harder (1976) overbevisende har vist, kan man som taler komme for skade at
forudsætte information som modtageren ikke godtager som given. På lignende måde viser en
række kløvningsteoretikere (jf. fx Korzen (2014) at ledsætninger på en og samme tid kan kode
information som ny og som præsupponeret. I min definition af præsupposition er det altså et
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spørgsmål om hvorvidt informationen er kodet som sand i diskursuniverset. Hvorvidt
informationen i ledsætningen er ny eller given, er der andre sproglige (kodede såvel som
pragmatiske) mekanismer til at markere. De fungerer i princippet uafhængigt af
præsupponering. Der findes en række test til at afgøre om indholdet i en ledsætning er
præsupponeret (Hansen og Heltoft 2011: 134ff.). De har alle at gøre med at indlejre den
præsupponerede ledsætning i forskellige kontekster. Når vi siger at ledsætningen i en
prototypisk kløvning som (3), det var mig der slog Blomme ihjel, er præsupponeret, hævder vi
at ledsætningens indhold (’nogen slog Blomme ihjel’ (7c)) altid skal være sand, uanset
indlejringen. Delin (1989) viser at præsuppositionen ”overlever” indlejringer som (7a), mens
det ikke er tilfældet for ukløvede sætninger, repræsenteret ved (7b).
(7) a. Det er muligt at [det var mig der slog Blomme ihjel].
b. Det er muligt at [jeg slog Blomme ihjel].
c. Nogen slog Blomme ihjel.
(7c) kan være sand i (7b) men behøver ikke at være det, men i en kløvning kodes det at 7c er
sand – og dermed er informationen præsupponeret. En anden test som manipulerer med den
matrixsætning ledsætningen er indlejret i, er negationstesten. Ifølge den er indholdet i en
ledsætning præsupponeret hvis det gælder at ledsætningen er sand uanset om dens
matrixsætning er negeret eller ej. Fx er mor tar trappeture med bladet sand i både (5b) og i den
negerede kløvning i (8a), mens udsagnet er falsk i (8b).
(8) a. Det er ikke hver søndag mor tar trappeture med bladet.
b. Mor tar ikke trappeture hver søndag med bladet.
I (8) ser vi altså at ledsætningen i (8a) fortsat er sand, hvilket bekræfter at der er tale om en
præsupposition, hvorimod denne præsupposition ikke er tilstede når propositionen udtrykkes
med en ukløvet sætning som i (8b). Ud over at føre bevis for præsupposition, afslører
negationstesten et andet forhold for kløvninger som er centralt for nyhedskløvningen, nemlig
at ikke i den kløvede sætning kun har synsvidde over det udkløvede led, mens ikke har
synsvidde over hele indholdsfeltet i den ukløvede sætning (8b). Udkløvningen har altså også
den funktion at den indsnævrer synsvidden til kun at dække over det udkløvede led. Det gælder
ikke kun nægtelser men alle sætningsadverbialer, og nedenfor vil jeg vise hvordan det er
relevant især for nyhedskløvningen der anvender indsnævringen til epistemiske forbehold.
Mens begreber som ’fakta’ og ’sandhed’ byder på vanskellige teoretiske problemer både
logisk, filosofisk og sprogligt set, indgår de som en meget praktisk del af journalisters daglige
arbejde. (Schmidt 2011: 64ff.). Journalister forpligter sig nemlig på kun at viderebringe ’sand’
information, hvorfor spørgsmålet om fakta er yderst relevant for denne genre. Pointen ved
præsupponerede ledsætninger er altså at de grammatisk er kodet som fakta. Jeg vender nedenfor
tilbage til hvilke betydninger det har for nyhedskløvningens informationsstruktur.
NYHEDSKLØVNINGEN

Som sagt er nyhedskløvningen, så vidt jeg ved, ikke beskrevet før i litteraturen, men min
beskrivelse lægger sig i umiddelbar forlængelse af Korzens (2014) typologisering af danske
kløvningskonstruktioner. Korzens typologi omfatter fire typer som ikke skal forstås som
syntaktisk forskellige konstruktioner, men som undertyper af konstruktionen med forskellige
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særtræk. Den første er den prototypiske kløvning som jeg har eksemplificeret i (3). Den anden
kalder Korzen ’den stærke anafor’, eksemplificeret i (9).
(9) Alternativt mener jeg, at udviklingen af en europæisk anklagemyndighed bør foregå
gradvist og inden for rammerne af et styrket Eurojustsamarbejde. [Det er i øvrigt den
model, som fru Theato nævner i sin betænkning.] (Korzen 2014:168, mine
fremhævninger)
Den adskiller sig fra den prototypiske sætningskløvning ved at have ny information udtrykt i
ledsætningen og ved at den vigtigste information ikke er udtrykt i det udkløvede led. Fokus er
altså ikke kløvningens (primære) funktion.
Den tredje type kalder Korzen ’tekstovergangen’, eksemplificeret i (10).
(10)
Det er jo først med Nice-traktaten, der som bekendt ikke er trådt i kraft
endnu, at der er tilvejebragt et retsgrundlag. (Korzen 2014:170, mine fremhævninger)
Type 3, tekstovergangen, adskiller sig fra type 2, den stærke anafor, ved at det udkløvede led
er et adverbial frem for en anafor, og ved at fokusmarkeringen er endnu svagere. Informationen
i ledsætningen er ny ligesom i type 2. Den fjerde og sidste type kalder Korzen ’den emotive’,
eksemplificeret i (6) ovenfor (Det er med dyb sorg…).
Nyhedskløvningen, som jeg beskriver her og som kan tilføjes som endnu en undertype, har
overordnet set samme struktur som en prototypisk kløvning, som det fremgår af (1), her
gengivet som (11).
(11)
Det var efter alt at dømme protester fra en medrejsende passagerer [sic!], som
forhindrede, at den 20-årige Rohulla Arabzadeh i går blev tvangsudsendt med fly fra
lufthavnen i Kastrup. (Politikens facebookside, se kildeliste)
Denne kløvningstype består således også af det, et kopulaverbum, et udkløvet led (protester
fra en medrejsende passagerer) samt en ledsætning (som forhindrede, at den 20-årige Rohulla
Arabzadeh i går blev tvangsudsendt med fly fra lufthavnen i Kastrup).
Nyhedskløvningen anvendes til at rapportere nyheder eller opfølgninger på nyheder.
Nyheder defineres af Schmidts grundbog i journalistik (2011: 174ff.) som en historie i et
massemedie om aktuelle begivenheder, fx en pludseligt opstået situation eller hændelse. Selve
hændelsen har ikke nødvendigvis den store nyhedsværdi i sig selv, fx fordi den har været
beskrevet i nyhedsmediet tidligere. Dermed formodes hændelsen at være kendt information for
nogle læsere. Det afspejles grammatisk i at hændelsen beskrives i ledsætningen som er kodet
som præsupponeret. Det vil sige at man som læser ikke inviteres til at sætte spørgsmålstegn
ved om hændelsen har fundet sted.
Vi ser altså et samspil mellem genren, nemlig det at formidle nyheder, og grammatikken,
nemlig sprogstrukturens midler til at kode information som ny, given, præsupponeret osv.
Schmidt (2011: 18ff.) beskriver at der gennem de sidste årtier er sket en stor stigning i antallet
af medier, og derfor også en stor øgning i konkurrencen om at få læsere til at læse et givent
medie. En måde at vinde på i den konkurrence er ifølge Schmidt (2011: 18ff.) at være hurtigst
ude med en nyhed, hvorfor der kommer et stadigt stigende pres på at levere nyheder og nye
opfølgninger til nyheder. Dette er en tendens der er særligt udbredt i net- og nu også
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mobilbaseret nyhedsformidling. Det pres er et genretræk ved nyhedsformidling: den er
sensationsvorn.
Som sagt er det ofte den hændelse som nyhedsformidlingen rapporterer, der er udtrykt i
nyhedskløvningens ledsætning. Det der er udtrykt i det udkløvede led, er ofte årsagen eller
gerningsmanden til hændelsen – i hvert fald et forhold vedrørende en hændelse der indtil nu
ikke har været kendt – og dermed et nyhedsbærende forhold. Det udkløvede led er gerne
modificeret af et epistemisk forbehold (i (11) efter alt at dømme). Journalisten tager altså et
forbehold for om informationen om fx årsagen til hændelsen er sand. Epistemiske forbehold
kan selvsagt også forekomme i prototypiske kløvninger i andre genrer, jf. 12.
(12)
Og den gamle Havmand er for længst død. Og det var nok os, der slog ham ihjel.
(Scherfig 1986: 175)
Men kløvningens mulighed for kun at markere et led med epistemisk forbehold imødekommer
nyhedsartiklens genrekrav og er derfor særlig velegnet til nyhedskløvningen.
EPISTEMISK FORBEHOLD

Ifølge Schmidt (2011: 60ff.) forpligter journalister sig på kun at give læseren sande
informationer. I praksis er der dog et pres på journalisten for at producere nyheder med en hast
der gør det nødvendigt også at viderebringe informationer hvis sandhedsværdi journalisten ikke
kan være sikker på. Hun skriver: ”Kravet om aktualitet har ofte en negativ indflydelse på
graden af sandhed i det journalistiske produkt” (Schmidt 2011: 61). For at levere nyheden må
journalisten altså have en måde at håndtere informationer på hvis sandhedsværdi hun ikke kan
stå inde for. Der er forskellige måder hvorpå en taler eller skribent kan markere hvor sikker
hun er på sit udsagn, og eksplicitere hvorfra hun har sin viden (det vil sige angive kilder) –
altså måder at tage epistemisk forbehold. En måde er ved hjælp af epistemiske
sætningsadverbialer som for eksempel efter alt at dømme, muligvis osv. De har ifølge Hansen
og Heltoft (2011: 1042ff.) synsvidde over hele propositionen.
(13)
En røggaseksplosion jævnede muligvis natten til søndag en villa i Brøndby med
jorden.
I (13) modificerer sætningsadverbialet muligvis propositionen sådan at taler ikke forpligter sig
på sandheden af indholdet i propositionen, men markerer det som en mulighed (Hansen og
Heltoft 2011: 1045). Bemærk at det gælder hele propositionen; både hvorvidt en villa blev
jævnet med jorden, og hvad der forårsagede det. Vi så før at sætningskløvningen indsnævrer
fokustilskrivningens synsvidde til kun at række over ét led ved at isolere det led. Min analyse
viser at det samme gør sig gældende med synsvidden for det epistemiske forbehold,
eksemplificeret i (14).
(14)
Det var muligvis en røggaseksplosion, der natten til søndag jævnede en villa i
Brøndby med jorden. (Fyens, se kildeliste)
Hvis man ser på det autentiske kløvningseksempel (14), der modsvarer det konstruerede
eksempel (13), er det tydeligt at synsvidden for forbeholdet er snævret ind til kun at række over
en røggaseksplosion – på samme måde som vi så ovenfor med negationen. Der er altså tale om
en grammatisk mekanisme til at markere epistemisk forbehold for en enkelt konstituent. Dette
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er et fænomen vi kan se i andre af verdens sprog. Boye (2010) rapporterer om
evidentialitetssystemet for Kamairurá der er et sprog i Tupi-sprogfamilien som tales i
amazonområdet i Brazilien. Han viser således at der i Kamaiurá, er to forskellige
evidentialitetsudtryk, et der har semantisk synsvidde over hele sætningen, og et andet der netop
kun har semantisk synsvidde over et enkelt led (det led der står lige før evidentialitetsudtrykket
rak).9 Men for kløvningskonstruktionen er det altså en iboende funktion ved det udkløvede led
at markere epistemisk forbehold, at specificere graden af sikkerhed – om end ikke for hele
propositionen. I modsætning til (13) er det nemlig i (14) ikke markeret som blot en mulighed
at villaen er jævnet med jorden. Tværtimod forudsættes det at villaen er jævnet med jorden idet
resten af propositionen nu er udtrykt i en præsupponeret ledsætning. Nyhedskløvningen
udnytter altså at kløvninger deler en proposition i to informationsenheder til at tage forbehold
for den ene enhed og samtidig præsupponere den anden. Det giver journalisten mulighed for
med stor præcision at håndtere formidling af information hun er sikker på, og information hun
er nødt til at tage forbehold for.
I (14) synes det således mindst lige så afgørende at forbeholdet kun gælder det udkløvede
led, som at det udkløvede led er fremhævet. Det er derfor efter min mening tvivlsomt hvorvidt
den mest grundlæggende funktion for udkløvningen i nyhedskløvninger er fokustilskrivning.
Det er snarere netop at kunne udpege præcist hvad man tager forbehold for.
Som jeg vil vise nedenfor, er det også centralt for nyhedskløvningen at der med
udkløvningen sker en informationsstrukturel kodning. Man kan derfor argumentere for at det
er mere frugtbart at tale om at funktionen slet og ret er udkløvning, og med den funktion følger
en række underfunktioner heriblandt fokus. Funktionen for en udkløvning kan så være dels
eller udelukkende for at fremhæve et led som den vigtigste i propositionen eller som
meddelelsens centrum. Men det kan også være at udpege hvilket enkelt led i propositionen der
skal modificeres på en eller anden måde. Og ved andre typer kløvninger kan vægtningen af
udkløvningens funktioner være anderledes alt efter hvilke brugskrav kløvningen skal
imødekomme. At man har særligt behov for i en nyhedskløvning præcis at tage et epistemisk
forbehold for netop et led, har at gøre med genretræk ved nyhedsformidling.
Schmidt (2011: 60ff.) påpeger at sandhed i journalistik er midlertidig. Den vil ændre sig
undervejs, eftersom journalisten dækker en begivenhed mens den udspiller sig, særligt i
netbaseret formidling. Denne midlertidige sandhed er også noget nyhedskløvningen lægger op
til at håndtere. Det er let at forestille sig en opfølgende nyhedshistorie til eksempel (10) hvor
det er blevet verificeret at det var en røggaseksplosion der var årsag til branden. Men da der
stadig er pres for at levere noget nyt, vil det antageligvis være udkløvet hvem eller hvad der
formodes at være skyld i røggaseksplossionen som så er den information der skal tages
forbehold for. Og så fremdeles.

Grad af sikkerhed
Epistemicitet beskrives ofte som et gradsspørgsmål. Vi har bl.a. forskellige sætningsadverbier
der angiver forskellige grader af sikkerhed spændende fra helt usikkert over usandsynligt og
muligt til sandsynligt og sikkert. Eksempel (14) ovenfor viser en årsag der er markeret som en
mulighed. Også udkløvede led markeret som sandsynlige er belagte. Kløvningerne i (15)-(17)
er eksempler herpå.
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Jeg skylder Kasper Boye tak for denne sammenligning mellem epistemisk markering i kløvninger og andre
sprogs epistemiske markering på konstituenter.
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(15)
Det var formodentlig et libanesisk skib, der dumpede køer i de indre danske
farvande. (B.T., se kildeliste)
(16) Det var tilsyneladende en sindsforvirret mand med sympati for Islamisk Stat, der
udløste en selvmordsbombe i Ansbach i Tyskland. (DR Deadlines Facebookside, se
kildeliste)
(17) Det var antageligt tekniske fejl, der var skyld i, at et Boeing 737-fly fra det russiske
luftfartsselskab Aeroflot i dag styrtede ned i Ural-bjergene. (Fyens.dk, se kildeliste)
Til gengæld synes eksempler hvor det udkløvede led er markeret som sikkerhed at være sjældne
i nyhedsformidling. Sætningsadverbialer der markerer sikkerhed (nødvendighed i Hansen og
Heltofts terminologi), er fx utvivlsomt, selvfølgelig og naturligvis (Hansen og Heltoft 2011:
1045). Eksempler på udkløvninger med disse sætningsadverbialer kan fremsøges, men så er de
fra andre genrer end den nyhedsformidlende som eksempelvis (18) fra et leksikonopslag.
(18)
Det var utvivlsomt den tyske besættelse af Sønderjylland som fik Harald
Blåtand til at opbygge det komplicerede system af fæstningsanlæg. (Den Store Danske,
se kildeliste)
Det lader til at man på grund af nyhedsgenrens natur er utilbøjelig til at udkløve led man er
sikker på. Dog er det sådan at hvis man forpligter sig aldeles på sandheden af et
sætningsindhold, vil man ikke behøve at tage forbehold for det. Således markeres en større
grad af sikkerhed ved udsagnet ved helt at undlade modificeringer end ved en modificering
som utvivlsomt selvom den også markerer sikkerhed. Jeg har endnu ikke undersøgt i hvor høj
grad nyhedskløvninger forekommer helt uden epistemiske sætningsadverbialer. Men det lader
til at de epistemiske forbehold i lige præcis nyhedskløvninger anvendes til at markere
usikkerhed snarere end sikkerhed. Det giver mening at man i andre genrer kan have mere brug
for at fremhæve andre illokutionære kommentarer til udsagnet end epistemisk usikkerhed. For
eksempel rapporterer Korzen (2014) en overhyppighed af jo i sine data, som består af
transskriberede taler fra plenarforsamlinger i Europa-Parlamentet (det såkaldte Europarlkorpus), dvs. en argumenterende genre. Det er derfor ikke overraskende at finde overhyppighed
af en dialogisk partikel som jo som Hansen og Heltoft (2011: 1046ff.) beskriver som en fatisk
partikel der netop ikke tager noget forbehold for udsagnet, men tværtimod koder en forventning
om enighed mellem taler og lytter.

Angivelse af kilder
I nyhedsformidling angiver journalisten ifølge Schmidt (2011: 99ff.) typisk kilder når hun
rapporterer en information der er usikkerhed om. Det er dog langt fra alle kilder der angives.
Sprogligt set er kildeangivelse også et udtryk for epistemicitet, nemlig den del Hansen og
Heltoft (2011: 1045ff.) kalder objektiv modalitet, og som andre kalder evidentialitet (fx Boye
2010). Her vurderer taler ikke selv sikkerheden, men oplyser i stedet hvorfra hun har sin viden,
for eksempel hvorvidt hun har erfaret det med egne sanser, eller har hørt eller læst det fra en
anden kilde. Et eksempel på det første fremgår af billede 2.
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BILLEDE 2

Facebookopdatering fra politikeren Inger Støjberg med tilhørende billede.

I billede 2 vises en Facebookopdatering fra Inger Støjberg. Bemærk at på trods af at hverken
mediet eller skribenten er journalistisk formidlende, bærer opdateringen de klare karakteristika
ved en nyhedskløvning. Den indledes med en kløvning modificeret af det epistemiske
sætningsadverbial tydeligvis. Tydeligvis angiver at informationen i det udkløvede led (Amors
pile) er erkendeligt ikke bare for taler, men også for modtageren. For at man meningsfuldt kan
bruge dette forbehold, skal kilden hvorfra informationen kan erkendes altså være tilgængelig
for både afsender og modtager. Således hører der til opdateringen et billede hvor man kan se
en person der skyder til måls efter et billede angiveligt af Joachim B. Olsen (og i billedteksten
uddybes det hvem der skydes til måls efter).
Men ganske ofte er kilden ikke tilstede for modtageren, men kun for journalisten, der altså skal
videregive oplysninger fra kilder kun hun har adgang til. I forhold til genrekravene er det ikke
muligt for journalisten at angive den subjektive epistemicitet, dvs. i hvilken grad hun selv kan
stå inde for sandheden af det udkløvede led. I stedet angiver hun eksplicit hvilke kilder der har
oplyst informationen. Det er (19)-(21) eksempler på.
(19)
Det var angiveligt en tændt cigaret, der antændte en stol, og dermed kostede den
81-årige kvinde livet. (Fyens.dk’s Facebookside se kildeliste)
(20) Det var ifølge Politikens egen litteraturredaktør Lars Løkke Rasmussen, der lækkede
den omstridte bog. (B.T.’s Facebookside, se kildeliste)
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Journalisten kan have brug for både at markere graden af sikkerhed for at det udkløvede led er
sandt, og samtidig angive kilden. I så tilfælde kan subjektiv og objektiv epistemicitet
kombineres på sætningsadverbialpladsen som eksemplificeret i (21).
(21)
[Branden] startede i hallens forhal og det var ifølge Ritzau sandsynligvis et
halogenspot, der har sat ild til nogle papkasser. (DR’s hjemmeside, se kildeliste)
I (21) markeres det udkløvede led som sandsynlighed samtidig med at kilden angives. Bemærk
at resultatet bliver at det ikke er journalistens forpligtelse over for sandheden af det udkløvede
led der angives, men derimod kildens, det vil sige Ritzau. Kilden kan også udtrykkes uden for
kløvningen som eksemplificeret i (22-24).
(22)
Det var formentlig på grund af noget bygningsarbejde, at der gik ild i taget på
Experimentarium, det skriver Ritzau. (Tv2Lorry, se kildeliste)
(23) Det var antageligt tekniske fejl, der var skyld i, at et Boeing 737-fly fra det russiske
luftfartsselskab Aeroflot i dag styrtede ned i Ural-bjergene. Det oplyser russiske
havarifolk, der efterforsker styrtet, der kostede alle 88 ombordværende livet. (Fyens.dk,
se kildeliste)
(24) Det var næppe terror, der var skyld i, at to russiske indenrigsfly i aftes styrtede ned
næsten samtidig, siger den russiske sikkerhedstjeneste. (Politiken, se kildeliste)
I disse tilfælde tilhører det subjektive epistemiske forbehold også kilden snarere end
journalisten.
Epistemiske forbehold i nyhedskløvninger er ikke altid udtrykt med et sætningsadverbial.
De kan også være udtrykt ved hjælp af modalverber, som (25) er et eksempel på.
(25)
Det kan have været en form for fyrværkeri, der har startet branden på skole i
Brønderslev. (Tv2nord, se kildeliste)
Opsummerende kan man altså sige at kløvningskonstruktionens isolerende funktion kan
anvendes til at tage et epistemisk forbehold for den nyhedsbærende funktion i nyhedskløvning.
Det er kløvningens kodning der medfører at et adverbials synsvidde indsnævres til det
udkløvede led, og i nyhedskløvningen udnyttes det til at kunne tage et epistemisk forbehold
som samtidig kun tages for netop det udkløvede led. Resten af kløvningen, nemlig
ledsætningen, har intet epistemisk forbehold, men er derimod kodet som fakta. Journalisten
forpligter sig altså med andre ord fuldstændig på sandheden i ledsætningen og markerer det
ved at kode den som information der kan tages for givet. Sådan forholder det sig i forhold til
nyhedskløvningens sandhedsværdi. I det følgende vil jeg beskrive hvordan det forholder sig
for nyhedskløvningens informationsstruktur.
INFORMATIONSSTRUKTUR

Inden diskussionen af hvilken informationsstruktur der er kendetegnende for
nyhedskløvningen, giver jeg først et overblik over informationsstrukturen i deklarative
sætninger og prototypiske sætningskløvninger. Som det fremgår af Hansens (1995) eksempel
gengivet i (26a), er den almindelige informationsstruktur for en deklarativ sætning at den
kendte information udtrykkes i subjektet, og den nye udtrykkes i prædikatet og resten af
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sætningen. I sætningskløvninger forholder det sig lige omvendt. Her er den nye information
udtrykt i det udkløvede led mens resten af sætningen udtrykker kendt information, som vist i
(26b).
(26)

a. Ole
gl.inf.

knaldede ruden.
ny inf.

b. Det var Ole der knaldede ruden. (efter Hansen 1995)
ny inf.
gl. inf.
Lad os se på eksempel (3) igen, her gengivet som (27).
(27)

Det var mig der slog Blomme ihjel.

Kløvningen er udtalt af en hovedpersonerne i Scherfigs roman Det forsømte forår, nemlig
Edvard Ellerstrøm, som en replik til hans gamle skolekammerater til en
jubilæumssammenkomst. Kløvningen står på allersidste side i romanen, og læseren ved – og
kan i kraft af koteksten inferere sig til at alle i selskabet ved – at lektor Blomme er død, og at
der foreligger en stærk mistanke om at der er tale om en forbrydelse. Læg mærke til at
Ellerstrøm går ud fra at han kan tillade sig at antage at de andre ved at der er tale om et mord,
eller at de i hvert fald kan regne det ud. Den information der står i ledsætningen, er altså kendt
af alle samtalepartnere. I prototypiske kløvninger er det netop sådan at indholdet i ledsætningen
er givent eller infererbart (Korzen 2014) hvorfor det er ganske uproblematisk at præsupponere
det. Det der er kodet i en kløvningsledsætning, er ikke informationens status i forhold til
distinktionen ny/gammel men i forhold til sandhed (Delin 1989). Det er typisk sådan at
præsupponeret information også er given (antageligvis fordi det er høfligt kun at tage
information for givet som er delt af alle). Men som vi skal se nedenfor, er det ikke alle
kløvningsledsætninger der kun indeholder given information, og blandt disse finder vi netop
nyhedskløvningens ledsætninger.
I romanen går Ellerstrøm altså ud fra at alle kan regne ud at lektor Blomme er blevet
myrdet. Men mordet er aldrig blevet opklaret, så den sidste brik i mordgåden mangler: Hvem
er morderen? Den information er ny og bliver leveret i det udkløvede led. Læg mærke til at
informationen i det udkløvede led ikke er ny i den forstand at det introducerer en ny
diskursreferent. Mig refererer til den i konteksten velkendte Edvard Ellerstrøm. Det nye er
derimod migs relation til prædikatet i ledsætningen, nemlig slå ihjel. Det er altså den relation
mellem udkløvet led og prædikat i ledsætningen der som en definitorisk del af en
sætningskløvning kodes som ny (Delin 1989). I modsætning til informationerne i ledsætningen
der ikke kodes i kraft af kløvningen som enten nye eller gamle (men som præsupponerede), er
det altså en iboende del af kløvningskonstruktionen at den koder relationen mellem det
udkløvede led og ledsætningen som ny.

Nyhedskløvningens informationsstruktur
I nyhedskløvningen udnyttes denne grammatiske kodning til at påpege nyhedsværdien. Selvom
der også i ledsætningen i nyhedskløvninger kan være information der er kodet som ny, som jeg
viser nedenfor, så er den information der er i ledsætningen, stadig først og fremmest
præsupponeret – altså kodet som det vi kan gå ud fra. Dermed kan det ikke være nyheden i
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nyhedshistorien. Jeg mener at denne forskel i kodning signalerer at det udkløvede led er det
nyhedsbærende. Man udnytter altså den grammatiske kodning til dels at signalere at der er
noget vi allerede ved med sikkerhed (så derfor holder historien vand), dels at hævde at der er
en manglende brik i historien: Det kan være hvem der er morderen, hvad der er årsag til en
hændelse, hvornår præcist den er indtruffet osv. Derfor er der uomtvisteligt også nok ny
information til at det kan bære en opfølgende nyhedshistorie – pointeret ved hjælp af den
grammatiske nyhedskodning i det udkløvede led. Derved bliver det udkløvede led
nyhedsbærende.
Hvad angår ledsætningen i nyhedskløvningen, kan den på trods af at den er kodet
præsupponeret, indeholde ny information. Men det er ikke en nyhedskodning der sker i kraft
af nogen af de grammatiske strukturer i kløvningen. Tværtimod kan man sige at det skaber en
vis retorisk effekt, visse grammatikere ville måske endda tale om et brud. Som sagt ovenfor, er
det nemlig helt prototypisk sådan at den præsupponerede ledsætning i sætningskløvningen (og
præsupponeret indhold i det hele taget) kun består af kendt information. For de danske
grammatikere der har beskæftiget sig med kløvningens informationsstruktur, er der også
generel enighed om at informationsstrukturen skitseret ovenfor er gældende for alle kløvninger.
Men Korzen (2014) påpeger at der i den internationale litteratur opereres med en anden type
kløvning nemlig den såkaldte informative præsuppositionskløvning – IP-kløvningen. Det er en
type kløvning der har informerende, men dog præsupponerede ledsætninger, som altså
indeholder ny information i ledsætningen. Korzen (2014) regner både sin type 3 og 4 som IPkløvning, og jeg kan dertil føje nyhedskløvningen som endnu en type IP-kløvning. Det er ikke
uproblematisk at hævde at noget på samme tid er informativt og præsupponeret, eftersom det i
hvert fald tilsyneladende er selvmodsigende på én gang at forudsætte noget (præsupponere det)
og informere om det. Det er muligt at IP-kløvninger er eksempler på det Harder og Poulsen
(1980) kalder ”møveri”, altså en bevidst udnyttelse af det Kock & Harder (19176) kalder
præsuppositionsfejl (’presupposition failure’). Det er dog langt fra sikkert at IP-kløvninger
bruges til manipulatorisk at få møvet et synspunkt ind på samtalepartneren. Tværtimod påpeger
fx Patten (2013) at IP-kløvninger også kan bruges høfligt, enten som en måde at minde
modtageren om noget information snarere end at informere om det, eller som en høflig måde
at antage at modtageren har vidst informationen på et tidspunkt (eller illudere dette). Som
eksempel på denne brug kommer Hasselgård (2004) med (28).
(28)
It was Cicero who once said that the greatest of all virtues is gratitude. (Patten
2013: 141)
I (28) går taleren tilsyneladende ud fra at alle hans tilhørere kender Cicero-citatet, men ikke
hvem der har sagt det, men realiteten kan lige så vel være den at tilhørerne faktisk ikke kendte
citatet og nu er blevet informeret om det.
Korzen finder i sit materiale talrige eksempler på kløvninger som han kategoriserer som en
art af denne IP-kløvning. Den ene type IP-kløvning (fjerde undertype, den emotive kløvning,
jf. afsnittet ovenfor) finder han ikke i sit danske datasæt (men kun det italienske), mens
”tekstovergangstypen” som eksemplificeret ovenfor (her gentaget som (29)), attesteres i hans
danske data. Den har både ny information i ledsætningen og i det udkløvede led.
(29)
Det er jo først med Nice-traktaten, der som bekendt ikke er trådt i kraft
endnu, at der er tilvejebragt et retsgrundlag. (Korzen 2014:170)

55

Eksempel (29) minder på nogle punkter om nyhedskløvninger, der altså som sagt også har ny
information både i det udkløvede led og i ledsætningen. Til at eksemplificere denne påstand
vil jeg igen se på eksempel (14), her gengivet som (30).
(30)
Det var muligvis en røggaseksplosion, der natten til søndag jævnede en villa i
Brøndby med jorden.
Bemærk at der introduceres diskursreferenter ved hjælp af indefinitte artikler i ledsætningen
(en villa). Det er altså karakteristisk for nyhedskløvningen at journalisten koder informationen
i ledsætningen som på én gang præsupponeret og ny. Som det fremgår af Korzen (2014) og
Hasselgård (2004), begrænser den stilistiske brug af kløvningen sig ikke til nyhedskløvninger,
men jeg mener der er genrekrav i nyhedsgenren som bliver imødekommet af netop denne brug.

Genremæssige forhold for nyhedskløvningens informationsstruktur
Jeg vil her pege på genretræk for især netbaseret nyhedsformidling, som har konsekvenser for
informationspakningen i nyhedskløvningen. Først og fremmest er hele begrebet vedrørende ny
og kendt information især egnet til at beskrive en samtale mellem to parter hvor kun en ad
gangen kan være modtager. I det tilfælde er spørgsmålet om kendt information et enten-eller.
Enten ved modtageren det taleren siger, i forvejen, eller også gør han ikke. Nyhedsformidling
henvender sig derimod til mange intenderede modtagere der antageligvis har forskellig
forudgående viden. Journalisten skal altså pakke sin information så den informerer relevant til
mange forskellige grader af fælles viden samtidig. En måde man genretypisk har set det gjort i
nyhedsartikler, er ved hjælp af den såkaldte nyhedstrekant. Allerførst i overskrift og rubrik
skriver journalisten den allervigtigste information – det med størst nyhedsværdi – og længere
nede og nederst, det der allerede har været bragt tidligere, eller mindre væsentlige
informationer (Schmidt 2011: 191ff.). Det er min vurdering at nyhedskløvningen i meget mere
kompakt form gengiver den samme formidlingsstruktur. Det med størst nyhedsværdi udtrykkes
i det udkløvede led, og det som er nyt for nogle, og som andre læsere skal mindes om, bliver
udtrykt længere henne i sætningen, dvs. i ledsætningen. Man kan forestille sig en version af
(30) hvor informationen var pakket mere som en prototypisk kløvning som vist i (31).
(31)

Det var muligvis en røggaseksplosion der jævnede villaen med jorden.

Eksempel (31) vil fungere som succesfuld informationspakning i ledsætningen for læsere der
har læst tidligere artikler, og dermed ved hvilken villa villaen refererer til. Journalisten risikerer
til gengæld at fremstå indforstået eller møvende for nye læsere. Derfor bruger journalisten
nogle kroge i ledsætningen som nye læsere kan hægte sig på. Disse kroge er information som
er forudsat, men alligevel er ny information. I eksempel (30) drejer det sig om natten til søndag,
en villa og i Brøndby.
Spørgsmålet om tidligere kotekst, og hvorvidt alle læsere har adgang til den samme kotekst, er
det andet særlige træk for nyhedskløvningen – netop på grund af genren netbaseret
nyhedsformidling. Normalt taler man om at inferens fra koteksten er en kilde til kendt
information. Men det er ikke nødvendigvis så ligetil hvad der er kotekst i nyhedsformidling.
Vi så i billede 1 et eksempel på en nyhedskløvning der udgør hele teksten på Politikens
Facebookopslag. I så fald er der ingen kotekst. Men hvis man klikker på
Facebookopdateringen, bliver man sendt videre til Politikens hjemmeside, som vist i billede 3.
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BILLEDE 2

Artikel på Politikens hjemmeside.

Her indgår den identiske kløvning i en kotekst idet den nu udgør første afsnit i brødteksten
(endda inklusive korrekturfejl). De Cesare et al. (2014) bemærker ud fra et korpus af italienske
avisartikler at kløvninger tit står som rubrikker. Forfatterne påpeger at kløvninger skaber en
slags metatekstlig sammenhæng mellem de forskellige tekstdele i artikler (overskrift, rubrik,
brødtekst). Denne atypiske varierende grad af kotekst skal nyhedskløvningen altså også
fungere i, og det har givetvis betydning for hvordan journalisten pakker informationen. For at
det skal kunne lykkes, anvender journalisten altså disse kroge af information i ledsætningen
som læserne kan hægte sig på.
Krogene består af information der i princippet er redundant – især når kløvningen er
indlejret i kotekster af overskrifter og rubrikker. I kløvningsledsætningen i billede 3, som
forhindrede, at den 20-årige Rohulla Arabzadeh i går blev tvangsudsendt med fly fra
lufthavnen i Kastrup, er (i hvert fald) med fly og fra Kastrup redundant fordi det er information
der står i den umiddelbare kotekst. Det gør kløvningsledsætninger i nyhedskløvninger mere
informationstunge end prototypiske kløvningsledsætninger (sammenlign med der slog Blomme
ihjel).
Netop fordi kløvninger skal kunne fungere som selvstændige rubrikker, opstår der så vidt
jeg kan vurdere, tilbøjelighed til at overkode information som ny som vi ser i billede 4.
BILLEDE 3
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Eksempel på nyhedskløvning som rubrik i artikel.

I billede 4 introduceres diskursreferenten med indefinit artikel to gange i træk: 10 først i
rubrikken, der har form som en nyhedskløvning, og efterfølgende som indledning i første
afsnit.
For at opsummere: Nyhedskløvningen benytter kløvningsstrukturens grammatiske
kodning af relationen mellem det udkløvede led og ledsætningen til at markere den
nyhedsbærende information. Men den markerer samtidig flere informationer i den
præsupponerede ledsætning som nye. Det skaber et stilistisk brud og bruges til at give nye
læsere kroge af information til at hægte sig på nyhedsstrømmen.
STILISTISKE SÆRFORHOLD

Som en sidste beskrivelse af nyhedskløvningen er der to særforhold ved kløvningens
anvendelse jeg vil opholde mig ved: placering og teksttyper. Nyhedskløvningens placering i
teksten knytter an til min anden pointe i genregennemgangen ovenfor, nemlig hvilken kotekst
nyhedskløvninger har. Togeby (2009) pointerer at kløvninger forekommer sent i litterære
tekster fordi de tit har en opsummerende eller konkluderende funktion. Igen er lektor Blommekløvningen et illustrativt eksempel idet den som sagt står på sidste side i bogen, og på mange
måder kondenserer hvad bogen handler om. Herfra adskiller nyhedskløvningen sig radikalt.
Nyhedskløvningen står nemlig tekstinitialt eller tæt ved initialt idet den ofte udgør rubrikken
eller første afsnit i artiklen (jf. billede 4) eller som vist hele teksten. Jeg vurderer at det er et
genretræk ved nyhedsformidling, og at nyhedskløvningen er en udmøntning af
nyhedstrekanten. Den overholder dels nyhedstrekantens krav til informationspræsentation i sin
indre struktur, og dels i dens typisk tekstinitiale placering. Altså helt omvendt end den litterære
10

Denne pointe har jeg lånt fra Jan Heegård.

58

genre som Togeby (2009) henviser til. I Det forsømte forår får vi først alle forudsætningerne
og til sidst løsningen på mordgåden, men hvis romanen var skrevet som en nyhedsartikel, ville
den givetvis også have haft en tekstinitial nyhedskløvning med den tilstående morder
Ellerstrøm som udkløvet led.
Det skal bemærkes at tekstinitial placering ikke er et genrespecifikt træk der kun ses ved
nyhedskløvningen. Korzen (2014) rapporterer at både type 3- og 4-kløvninger forekommer
tekstinitialt i hans korpus.
Nyhedstekster

Som sagt er nyhedskløvningen særdeles velegnet til nyhedsformidling. Derfor vil den
antageligvis være mest udbredt i nyhedsartikler (og nyhedsindslag i radio og tv). Men som vist
i billede 1 forekommer nyhedskløvninger også på sociale medier som Facebook. Her anvender
nyhedsmedier dem som rubrikker med links til artikler. Bemærk at fx i billede 2 er afsenderen
ikke et nyhedsmedie, men derimod en politiker. Det er et interessant spørgsmål om vi stadig
har at gøre med nyhedsformidling, men bemærk ligheden med billede 1, som ligeledes er en
Facebookopdatering men med en nyhedsformidler som forfatter. Hvis man følger min analyse,
er der tale om en nyhedskløvning i billede 2, eftersom den lever op til kriterierne som er
skitseret i indledningen, men det er et åbent spørgsmål hvordan vi kan afgrænse
nyhedsformidling fra andre tekster i et hybridt medie som Facebook. Og ikke mindst er det
interessant om politikere ved at benytte sig af nyhedskløvninger forpligter sig på (eller fremstår
som om de forpligter sig på) de krav til sandhed og kildeangivelse som Schmidt (2011: 60ff.)
hævder at journalister forpligter sig på i nyhedsformidling.
OPSUMMERING

Nyhedskløvningen er altså en meget kondenseret form for nyhedsformidling der udnytter
sætningskløvningens muligheder for informationspakning til bristepunktet. Jeg har vist at for
nyhedskløvningen er funktionen at dele et propositionelt indhold op i to helt separate
informationsstrukturelle enheder, som er en iboende del af sætningskløvning, af afgørende
betydning. Lige så afgørende er præsuppositionsfunktionen der fritager journalisten for at
skulle forholde sig til sin forpligtelse på den del af propositionens sandhedsværdi. Jeg har
samtidig argumenteret for at udkløvningsfunktionen i nyhedskløvningen ikke udelukkende har
fokusering som primær funktion – og at fokus dermed heller ikke kan være nyhedskløvningens
primære funktion. For selvom udkløvningen rimeligvis markerer det udkløvede led som
meddelelsens centrum, er indsnævringen af det epistemiske forbehold til kun at ramme
informationen i det udkløvede led for mig at se en mindst lige så central funktion ved
udkløvningen som fokus er. Derudover har jeg argumenteret for at den informationsstrukturelle
kodning af det udkløvede leds relation til ledsætningen som ny – som også er en iboende del
af udkløvningens funktion – også spiller en central rolle for nyhedskløvningen.
Jeg har vist hvordan genremæssige egenskaber ved den netbaserede nyhedsformidling
drager fordel af sætningskløvningens grammatiske kodninger. Nemlig for det første at isolere
og udpege den nyhedsbærende information i det udkløvede led og tage epistemisk forbehold
for netop ét led i propositionen, og for det andet at præsupponere den forudsatte viden. Samtidig
tvinger de genremæssige krav til en vis grad nyhedskløvningen til at afvige fra den prototypiske
kløvning, dels ved at indeholde ny information i ledsætningen og dermed i en vis udtrækning
at bryde med konventionerne for præsupponering, dels ved at fremvise en anden tekstlig
distribuering idet nyhedskløvningen står tekstinitialt i modsætning til prototypiske kløvninger.
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(25): TV2 Nord. 14.5.16 https://www.tv2nord.dk/artikel/fyrvaerkeri-kan-have-foraarsagetskolebrand (tilgået 11.4.18).
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ARTIKEL 2
Sætningskløvninger i moderne talt dansk
MARIE HERGET CHRISTENSEN, NORS, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Abstract
Denne artikel beskriver sætningskløvninger i moderne talt dansk, altså konstruktioner som Det
var Ole der smadrede ruden. En korpuslingvistisk undersøgelse af LANCHART-korpusset
som afrapporteres i artiklen, viser typemæssig variation i kløvninger i talt dansk. Det gælder
med hensyn til forfelt i kløvningens oversætning (hvad fanden er det det hedder) og med hensyn
til indholdet i det udkløvede led (så er det i dag vi skal til gilde). Undersøgelsen viser desuden
at hver tredje kløvning er en kontrastkløvning, og at det udkløvede led genoptages i den
efterfølgende samtale i halvdelen af kløvningerne. Det kaster tvivl om hvorvidt fokus som hidtil
antaget (jf. fx Hansen 1995) er den grundlæggende funktion ved det udkløvede led eftersom
fokuserede led antages at blive genoptaget (Hansen & Heltoft 2011). Endelig viser
undersøgelsen at hver anden kløvnings oversætning er modificeret af et sætningsadverbial. Det
kan tolkes som at kløvningers evne til at indsnævre et sætningsadverbials synsvidde fra en hel
sætning til et enkelt led (det udkløvede) også spiller en væsentlig rolle som diskursiv funktion
i kløvninger i talt dansk.

Indledning
For mange er det nok en velkendt situation. Lyden af glas der splintres og kort efter barnets
stemme: det var ikke mig der gjorde det. Denne ytring fungerer ganske anderledes i
talesituationen end ytringen jeg gjorde det ikke11, som vi kan høre samme barn sige fx som svar
på hvorfor bordet endnu ikke er dækket. Forskellen mellem de to ytringer findes på trods af at
de to ytringer faktisk har nøjagtig det samme indhold – i hvert fald på et referentielt plan. Den
første af ytringerne er en såkaldt sætningskløvning, og netop dens specielle diskursive
funktioner (og markerede syntaks) og anvendelse i talesproget er hvad denne artikel handler
om. Sætningskløvninger er omfattende beskrevet, og ser vi i de danske beskrivelser af dem,
dukker kongseksemplet (1) op igen og igen.
(1) det var Ole der knaldede ruden (Hansen & Heltoft 2011c:1790)12
Men de kløvninger vi støder på i talesprog, er meget mere varierede end det. Her støder vi på
eksempler som (2) og (3).

11

Minimalparret jeg gjorde det/det var mig der gjorde det er velkendt i litteraturen (dog uden den kontekst jeg
her har indlejret det i). Jeg har det fra Dyhr (1978)
12
For illustrationens skyld vil jeg i denne artikel i eksemplerne markere det udkløvede led med fed og
kløvningsledsætningen med understregning
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(2) Så er det sommetider man siger nu gider jeg ikke interessere mig for politik mere for
det er for barnligt det her (bysoc1ny-06-TNI)
(3) hvad er det her jeg sidder med her (koege25gl-97-JSK+KIK+MIK+MTK)
Jeg vender tilbage til den strukturelle og funktionelle beskrivelse af kløvninger og hvad de
består af. Pointen her er blot at illustrere at danske kløvninger er mere varierede end
beskrivelser (bl.a Diderichsen 1946; Togeby 2009) der bygger på eksempler som (1), kunne
give anledning til at tro.
Siden Prince (1978) udgav sin meget indflydelsesrige artikel om engelske kløvninger, har der
internationalt været stor opmærksomhed på at studere kløvninger i deres naturlige habitat,
spontan tale . Hun udførte nemlig som en af de første en korpuslingvistisk undersøgelse af
faktisk forekommende kløvninger og deres diskursfunktioner. Før det havde fokus især været
på hvad kløvninger kom af, dvs. hvad de mon var afledt af (jf. fx Collins 2006, for en
redegørelse). Men nu skiftede erkendelsesinteressen til hvad kløvninger bruges til. De
omfattende kvalitative korpusundersøgelser som Prince (1978) udførte - og som siden er blevet
komplementeret af mange andre undersøgelser (fx Collins 2006; Hasselgård 2004; Delin 1989;
Patten 2013; Weinert & Miller 1996) – afslørede en mere varieret brug af kløvninger og et
langt større antal diskursfunktioner end hidtil antaget. Indtil da havde den udbredte forståelse
været at kløvninger først og fremmest er en fokuskonstruktion. Det er stadig den fremherskende
opfattelse i dansk sprogforskning (jf. fx Hansen & Heltoft 2011:1790ff).
De nye beskrivelser der viste en større bredde i hvordan vi bruger kløvninger end hidtil antaget,
afslørede også flere diskursive funktioner for kløvninger end netop fokus. Det fik mange
teoretikere til at nedtone fokusfunktionen i kløvninger. Collins (2006), for eksempel, taler om
det mere rettelige i at kalde konstruktionerne informationspakningskonstruktioner end
fokuskonstruktioner, og Delin (1989) afviser ligefrem kategorisk at fokus har noget med
kløvning at gøre, men ser det derimod som en helt og aldeles anden funktion. Andre som
Weinert & Miller (1996) mener på den anden side nok at man kan tale om at konstruktionen
giver særlig prominens (og dermed en art fokus) til det udkløvede led i kraft af udkløvningen.
Hele denne debat har i det store hele foregået med engelske data. Først med Korzens (2014b)
korpusundersøgelse af danske og italienske kløvninger i Europarl-korpusset kom der en
undersøgelse af danske kløvningers diskursfunktioner i kontekst. Korzen udpeger på baggrund
af sin sprogbrugsanalyse en række forskellige undertyper af kløvninger der hver især har
forskellige funktioner i diskursorganiseringen. Denne tilgang hvor man underinddeler
kløvninger i typer, er et nybrud inden for den danske beskrivelse af kløvninger. Tidligere har
Hansen (1995) eksempelvis påpeget at kløvninger er en homogen konstruktionstype både med
hensyn til form og funktion. Men den beskrivelse bygger altså i modsætning til Korzens ikke
på systematiske sprogbrugsanalyser af faktiske kløvninger.
Det er netop bredden i både kløvningens struktur og funktionerne for det udkløvede led denne
artikel vil kortlægge for dansk talesprog i forlængelse af Korzens undersøgelse. Hans data er
oplæste taler og er derfor en speciel talesprogsgenre. For at undersøge en anden
talesprogsgenre, det sociolingvistiske interview, og for at kortlægge formmæssige variationer
for talesprogskløvningervil jeg i denne artikel undersøge kløvninger i det danske
talesprogskorpus LANCHART. Det er den største kløvningsundersøgelse af talesprog der
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indtil nu er foretaget både for engelsk og dansk (mig bekendt) hvorfor den vil give flere
kvantitative svar end hidtil. Ud over at undersøge bredden i kløvningers form vil jeg undersøge
tre funktioner i det udkløvede led i korpusset. De tre funktioner er fokus, kontrast og
indsnævring af synsvidde for sætningsadverbialer.
Resten af artiklen vil have følgende struktur: Først vil jeg beskrive genstanden for artiklens
undersøgelse – sætningskløvningen i dansk. Derefter vil jeg beskrive den undersøgelse der
ligger til grund for artiklen samt de tre undersøgte funktioner, fokus, kontrast og indsnævring.
Endelig vil jeg diskutere resultaterne af sprogbrugsanalysen.
Sætningskløvninger
i
dansk
Sætningskløvning er en speciel sætningskonstruktion i dansk (og mange andre indoeuropæiske
sprog (Miller 1996)). Der findes en række forskellige typer af kløvninger, men denne artikel
vil kun omhandle den såkaldte det-kløvning som er eksemplificeret i (4).
(4) Det er dét man forstår ved Nyboder, ikke (bysoc1gl-87-TNI)
Det specielle ved kløvninger er at de består af to sætninger (det er det og man forstår ved
Nyboder) men kun ét sætningsindhold (man forstår dét ved Nyboder) (jf. fx Lambrecht 2001;
Hansen & Heltoft 2011c:1790ff). Sætningsindholdet (propositionen) er så at sige blevet kløvet
i to dele hvor den ene del består af netop ét led fra propositionen (dét). Den del – det udkløvede
led – udtrykkes i oversætningen af kløvningen. Et hvilket som helst led fra propositionen kan
udkløves (Hansen & Heltoft 2011c). I (4) er det således indholdsobjektet fra propositionen der
er udkløvet. I (1) er det derimod indholdssubjektet der er udkløvet og i (2) det frie
indholdsadverbial. Oversætningen i en kløvning indeholder udover det udkløvede led altid et
kopulaverbum (er) og et tomt, formelt subjekt (det), men rækkefølgen kan variere. I (2)
indledes kløvningen fx af et adverbial så der står i forfeltet og i (4) af det. Både de forskellige
syntaktiske typer og de forskellige rækkefølger i oversætningen undersøges i denne artikel og
vil derfor blive beskrevet mere detaljeret nedenfor.
Den anden del af kløvningen består af resten af sætningsindholdet og er udtrykt i
kløvningsledsætningen (man forstår ved Nyboder). Kløvningsledsætningen følger altid efter
oversætningen og kan indledes med et konjunktional. Denne markerede måde at udtrykke en
proposition på medfører en række diskursive og informationsstrukturelle funktioner for både
det udkløvede led og for kløvningsledsætningen. Blandt de mest centrale funktioner er at
indholdet i ledsætningen er præsupponeret (jf. fx Hansen & Heltoft 2011b:1790ff). Mange
forfattere regner ligeledes fokus som en grundlæggende funktion for det udkløvede led (dét)
men det er en noget mere kontroversiel antagelse (Delin 1989). Derfor er det netop diskursive
funktioner forbundet med fokus som undersøges i denne artikel. Dette vender jeg mere
uddybende tilbage til nedenfor hvor jeg beskriver de variable jeg undersøger.
Det vigtigste fund Prince (1978) kommer med,
præsuppositionskløvninger (IP-kløvninger) som i (5).

er

den

såkaldte

informative

(5) It was just about 50 years ago that Henry Ford gave us the weekend (Prince
1978:898)
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IP-kløvninger er kløvninger hvor der præsenteres ny information i kløvningsledsætningen selv
om informationen er forudsat i kraft af kløvningens præsuppositionskodning. Ifølge Prince
(1978) præsenterer skribenten altså informationerne i ledsætningen (that Henry Ford gave us
the weekend). Det er påfaldende eftersom præsuppositionskodningen i kraft af sin kodning som
forudsat sand normalt markerer det vi kan tage for givet 13 . Det er en anden type end den
”prototypiske” hvor der kun præsenteres kendt information i ledsætningen, jf. det indledende
eksempel hvor barnet tager for givet at lytteren godt ved at nogen har gjort det. Siden Prince
(1978) har en række undersøgelser ligeledes undersøgt IP-kløvninger i forskellige korpora
(Korzen 2014b; Hasselgård 2004; Delin 1989). Det skyldes at det grundlæggende adskillende
kriterie mellem IP-kløvninger og ”prototypiske” kløvninger(som Prince (1978) kalder stressfocus clefts) er hvorvidt der er ny information i kløvningsledsætningen. Men at afgøre hvorvidt
information er kendt eller ny i talesituationen, kræver omfattende kontekstsanalyse. Thomsen
(2015) påpeger at kilderne til delt viden potentielt er uendelige når man medtager kotekst,
talesituation, kulturel kontekst og så videre. Hasselgård (2004) påpeger da også at det i hendes
undersøgelse i mange tilfælde har været svært at afgøre hvorvidt informationen er kendt eller
ej. Prince (1978) selv opstiller ikke kriterier for ny/given, men både Collins (2006) og Delin
(1989) opstiller kriterier der dog for begges vedkommende kræver omfattende kvalitativ
diskursanalyse mens Korzen (2014a) ikke opstiller nogen kriterier. Det er altså ikke muligt at
operationalisere ny/given-skellet og dermed IP-kløvninger kvantitativt. Prince (1978) tilføjer
en måde at identificere IP-kløvninger på. Nemlig ved hjælp af deres trykgruppemønster der
ifølge hende adskiller sig fra stress focus clefts i engelsk. Prince (1978) baserer analysen på
fonologiske intonationsanalyser for engelsk. Men intonationsforholdene for dansk og engelsk
er rimeligvis forskellige, og forholdene angående intonation i danske kløvninger er mig
bekendt ikke undersøgt (jf. Tøndering 2008). Jeg kan således ikke validt undersøge mit korpus
for forekomster af IP-kløvninger. Med disse forbehold vil jeg nu gå videre til at beskrive hvad
jeg rent faktisk har undersøgt.
Undersøgelsen
Resultaterne i denne artikel bygger på sprogbrugsanalyser af danske talte sætningskløvninger
i LANCHART-korpusset (Gregersen 2009). Korpusset består i sin helhed af sociolingvistiske
interviews der er optaget, udskrevet og samlet i en søgbar database. Som beskrevet nedenfor
bygger min undersøgelse på et særligt opmærket delkorpus der består af i alt 20 optagelser med
12 forskellige informanter. Delkorpusset indeholder i alt 279.252 ord og 485 kløvninger.
Informanterne i korpusset er fordelt geografisk og med hensyn til en række ekstralingvistiske
variable. Men på grund af korpussets størrelse, og fordi antallet af kløvninger for hver enkelt
taler fordeler sig meget skævt, kan jeg ikke med disse data konkludere noget om den
sociolingvistiske variation i kløvninger.
Jeg vil i denne undersøgelse derfor kun beskrive lingvistiske forskelle i kløvningernes
distribution og brug. Undersøgelsen falder i to dele. Den første del beskriver forskellige typer
kløvninger i dansk talesprog. Det drejer sig særligt om kløvede spørgsmål som kun er sporadisk
beskrevet i litteraturen (men se dog (Hansen 1995)). Desuden vil jeg sammenligne de
forskellige syntaktiske typer af kløvninger (subjektskløvninger, adverbielle kløvninger, og så
13

Jf. i øvrigt Herget Christensen (2019) eller Korzen (2014a) for uddybende beskrivelser af IP-kløvninger.
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videre) i moderne talt dansk. Den anden del undersøger det udkløvede leds funktioner i
samtalen og teste det udkløvede led for tre mulige funktioner: kontrast, genoptagelse og
indsnævring af synsvidde for sætningsadverbialer. Jeg vender tilbage til en nærmere
beskrivelse af funktionerne nedenfor, men først beskrives udsøgningsproceduren.
Sætningskløvningers søgbarhed i korpora har nemlig konsekvenser for i hvilket omfang jeg
har kunnet udsøge dem i LANCHART-korpusset.
Udsøgning
Store korpora og avancerede statistiske metoder har gjort det muligt at undersøge hypoteser
vedrørende grammatiske funktioners opførsel i diskurs selv når det kræver at mange forskellige
sproglige og ikke sproglige faktorer bliver taget i betragtning (jf. fx Jensen & Christensen 2013;
Jensen & Maegaard 2012). Det kræver imidlertid at vi kan udsøge det grammatiske fænomen
vi ønsker at undersøge. Tidligere korpuslingvistiske undersøgelser af sætningskløvninger
(Dyhr 1978; Korzen 2014b; Prince 1978; Delin 1989; Weinert & Miller 1996; Hasselgård
2004; Collins 2006) har fortrinsvist fundet de kløvninger undersøgelsen baseres på tre
forskellige måder: enten ved gennemlæsning af korpus, ved at analysere allerede opmærkede
kløvninger, eller ved at akkumulere et kløvningskorpus efterhånden som man støder på
kløvninger på sin vej (det sidste gælder i sær Patten 2013; Lambrecht 2001). Det problematiske
ved den sidste metode er at et korpus kun kommer til at bestå af de tilfælde der springer i øjnene
som kløvninger, og man risikerer at udelade typer man som forsker er blind for. Derudover er
indsamlingen
ganske
usystematisk.
Når vi har at gøre med så store korpora som LANCHART, er det ikke muligt at gennemlæse
dem for kløvninger. Derfor bliver de fleste grammatiske variable der undersøges i korpusset
udsøgt som i Jensen & Maegaard (2012) . Problemet ved kløvninger er at de er meget svære at
udsøge. Udsøgninger kræver nemlig at man har noget morfologisk eller lemmatisk materiale
man kan søge efter som er specifikt for det man vil undersøge, eller også at den konstruktion
man vil undersøge, har en specifik og søgbar topologi (ordrækkefølge). Som beskrevet ovenfor
har kløvninger en fast struktur, men dens topologi varierer så meget at det er svært at søge
efter. Forfeltet i oversætningen kan som nævnt variere, materialet i udkløvningen kan variere
eftersom et hvilket som helst led som sagt kan udkløves. Hvis man for eksempel har en
søgeskabelon der baserer sig på ordfølgen det er, får man ikke udsøgt kløvninger som (2) hvor
forfeltet består af et adverbial og (3) hvor forfeltet består af et hv-ord. Det vil altså sige at
materialet og rækkefølgen af materialet varierer så meget i oversætningen i en kløvning at det
ikke er muligt at konstruere en søgeskabelon der er generisk nok til at indfange alle kløvninger
uden at den samtidig bliver så generisk at den indfanger uhåndterligt mange irrelevante
sætninger.
Der er dog et element ved kløvninger der ikke ændrer sig. Det er at de altid består af en
oversætning og en ledsætning. Delkorpusset som jeg undersøger, er netop blevet opmærket for
alle dets ledsætninger. Det blev gjort i hånden i forbindelse med Jensens (2011b) undersøgelse
af ledsætningers ordstilling. I erkendelse af at jeg ikke har kunnet finde en metode til at udsøge
kløvninger i hele LANCHART-korpusset og ej heller læse det hele i gennem, har jeg i stedet
læst alle ytringer med opmærkede ledsætninger igennem i delkorpusset og opmærket samtlige
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kløvninger14. Eftersom kløvninger i min definition skal have en ledsætning15, risikerer jeg ikke
med denne metode at overse kløvninger i delkorpusset. Til gengæld kræver det valide og
objektive udvælgelseskriterier for ikke at inkludere konstruktioner som ikke er ægte
kløvninger. Kløvninger er nemlig notorisk kendt for deres overfladelighed med andre
konstruktioner. Derfor er der også en lang tradition i litteraturen for at forskeren fokuserer sin
kløvningsbeskrivelse på afgrænsning til andre typer lignende konstruktioner (Togeby 2009;
Götzsche 1998; Hansen 1995; Nølke 1984; Dyhr 1978). Jeg vil nu gennemgå
udvælgelseskriterierne.
Udvælgelseskriterier
Jeg har i alt tre udvælgelseskriterier for kløvninger. De skal for det første have udtrykssyntaks
som en kløvning. De skal for det andet have indholdssyntaks som en kløvning og for det tredje
skal de have funktion som en kløvning, det vil sige ledsætningen skal være præsupponerende16.
Det første udvælgelseskriterie er selvsagt at udtrykssyntaksen skal være den beskrevet ovenfor
for en kløvning, nemlig en oversætning med det og en form af være eller blive samt et udkløvet
led (ikke nødvendigvis i den rækkefølge) efterfulgt af en ledsætning. Dansk har imidlertid et
væld af konstruktioner med ledsætning og det er-oversætning, og som mange forfattere har
påpeget (jf. fxNølke 1984; Togeby 2009; Götzsche 1998), er der stor overfladelighed mellem
kløvninger og andre konstruktioner. Blandt mange andre konstruktioner drejer det sig om
konstruktioner med ekstraponeret ledsætning som subjekt som den faktive konstruktion i (6)
er et eksempel på.
(6) det er jo så meget sjovt at hun har jo været meget ung da jeg øh startede hos hende i
første klasse (Jensen & Christensen 2013:33)
Konstruktionen (6) har samme udtrykssyntaks som en kløvning17. Der er imidlertid tale om en
konstruktionstype hvor prædikatet i oversætningen er sjovt tager en hel sætning som sit subjekt.
For at adskille konstruktioner som (6) fra ægte kløvninger har vi brug for flere kriterier end
udtrykssyntaksen, nemlig at konstruktionen også på indholdssiden skal have syntaks som en
kløvning, det vil sige den skal indeholde netop én proposition.

14

Korzen, I. (2014a) har valgt en lignende tilgang hvor han har udsøgt det for et lille delkorpus af Europarl og
udvalgt kløvningerne
15
Hansen, E. & Heltoft, L. (2011c) medtager i deres beskrivelse såkaldte elliptiske kløvninger hvor
kløvningsledsætningen er elliptisk er udeladt. De er ikke medtaget i denne undersøgelse. For at undgå
uregelmæssigheder i udsøgningen består kløvninger for denne undersøgelses vedkommende nemlig af en
oversætning og en kløvningsledsætning. Det må nævnes at det er i modstrid med Prince (1978) der også medtager
elliptiske kløvninger i sin undersøgelse. De er dog en anden konstruktion netop fordi de ikke udtrykkes med en
kompleks sætning
16
Det kan tilføjes at en række forfattere delvist definerer kløvninger ud fra materialetypen i det. Bl.a. Togeby, O.
(2009) påpeger at det i kløvninger ikke er referentielt og dermed heller ikke kan være trykstærkt. Jeg har ikke lagt
materialetypen i det til grund for udvælgelsen fordi jeg har vurderet det ville kræve for meget diskursanalyse at
vurdere om det i hver enkelt kløvning er referentielt. Jeg har heller ikke lagt trykforhold til grund da jeg ganske
enkelt vurderer at tryk er for underbelyst i dansk til at man solidt kan lægge det til grund for udvælgelsen
17
Det kan indvendes at den nominale ledsætning adskiller sig fra kløvningsledsætninger der ofte beskrives som
relativt formede Hansen, E. (1995) Sætningskløvning i moderne dansk. Danske Studier: 126-146., men for
adverbielle kløvninger gælder det at de typisk har kløvningsledsætninger formet som nominale jf. 82). Se Dyhr,
M. (1978) Die Satzspaltung im Dänischen und Deutschen. Tübingen, Deutschland, TBl Verlag Gunter Narr. for
en diskussion af tvetydigheden mellem konstruktioner med ekstraponeret subjekt og kløvninger.
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Indholdssyntaks
I modsætning til mange andre det er-konstruktioner i dansk er der som nævnt et misforhold
mellem antallet af propositioner (en) på indholdssiden og sætninger (to) på udtrykssiden. Det
vil sige kløvningens proposition også må kunne udtrykkes med en monoclausal sætning som
vist i (7).
(7) Det er ikke altid den deler som den skal (odder2gl-87-TCH)
 Den deler ikke altid som den skal
Kløvningen i (7) kan altså lige vel (grammatisk, forstås, ikke lige vel i den diskurs den er
indlejret i) udtrykkes med en ukløvet sætning. Anderledes forholder det sig for (8).
(8) Det var også grunden til vi ventede ikke (bysoc1gl-87-TNI)
Her er der overensstemmelse mellem udtryk og indhold så der både er to sætninger på
udtrykssiden og to propositioner på indholdssiden (det var også grunden til og vi ventede).
Man kan teste det ved at se om oversætningens led på prædikativpladsen kan få en plads i
ledsætningen, det vil sige om leddet er fællesled jf. (9).
(9) **vi ventede grunden til
Som det fremgår af (9), kan (8) ikke udtrykkes af en ukløvet sætning da der netop er to
propositioner. Alle kløvninger jeg har medtaget i mit materiale, er testet på denne måde, og
kun udtryk der på indholdssiden, er en proposition er taget med. For at være sikker på at jeg
har solide kriterier der ikke kun baserer sig på propositions-definitionen, bruger jeg et sidste
udvælgelseskriterie der har at gøre med kløvningens funktion, nemlig om konstruktionen er
præsupponeret.
Præsupposition
Præsupposition er en grundlæggende egenskab ved kløvninger. Det fanger forskellen mellem
barnets to ytringer i starten af artiklen. I kløvningstilfældet (det var ikke mig der gjorde det) at
det er blevet gjort – det er præsupponeret sprogligt. I det ukløvede tilfælde (jeg gjorde det
ikke)er der ingen sådan sproglig forudsætningskodning, og det er derfor ikke ud fra ytringen
muligt at fastslå om det er blevet gjort (ud fra konteksten virker det i dette tilfælde tilmed
usandsynligt). Der er bred enighed om at kløvningsledsætninger er præsupponeret (jf. fx Delin
1989; Hansen & Heltoft 2011b). Denne enighed er et godt udgangspunkt for at gøre
præsupposition til et definitorisk udvælgelseskriterie. En anden grund til at vælge
præsupposition er at der er en række test der entydigt viser hvorvidt indholdet i en ledsætning
er præsupponeret. Den mest kendte er måske negationstesten. For at vise testen kan vi tage en
det er-konstruktion fra LANCHART (10).
(10)
Men det går jeg ud fra [det er noget man der bliver ordnet i forbindelse med
visum og sådan noget] (bysoc1gl-87-CNI+ENS+TNI)
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Konstruktionen i (10) har udtrykssyntaks ganske som en kløvning, men for at der er tale om en
ægte kløvning, må indholdet i ledsætningen også være præsupponeret. Det indhold der kan
være præsupponeret, er det fra ledsætningen, vist i (11).
(11)

Noget bliver ordnet i forbindelse med visum og sådan noget

Negationstesten for præsupposition kræver at (11) nødvendigvis skal være sand både i (10) og
når oversætningen er negeret (Delin 1989) som den er i (12).
(12)

det er ikke noget der bliver ordnet i forbindelse med visum og sådan noget

Men (11) er ikke nødvendigvis sand for (12) og derfor er eksemplet (10) fra korpus ikke en
kløvning ud fra præsuppositionskriteriet. Disse typer konstruktioner medtages følgelig ikke.
Til sammenligning vil indholdet i kløvningsledsætningen i en ægte kløvning altid
værepræsupponeret og dermed kodet som sandt også når oversætningen er negeret.
Præsuppositionen for (1) nogen knaldede ruden er således også sand for det var ikke Ole der
knaldede ruden. Man kan sige at præsuppositionen ”overlever”. Ud over negationstesten
opstiller Delin (1989) yderligere tre tests for netop præsupposition i kløvningsledsætninger.
Kløvningerne i min undersøgelse er testet med alle fire tests. De tre yderligere tests er udviklet
til engelsk, men kan uden problemer overføres til dansk. De tester ligeledes hvorvidt
præsuppositionen overlever forskellige typer indlejringer, nemlig:
(1) Epistemisk indlejring. Præsuppositionen overlever når kløvningen indlejres i en
epistemisk matrixsætning (Det er muligt det var Ole der smadrede ruden)
(2) Betingelse: præsuppositionen overlever når hele kløvningen indlejres i en
betingelsessætning (Hvis det var Ole der smadrede ruden, bliver hans mor sur)
(3) Illokutionær kraft: Præsuppositionen overlever uanset hvilken sætningstype
oversætningen i kløvningen er (Var det Ole der smadrede ruden)
Fælles for disse tre test er at hvis en ukløvet sætning indlejres i samme konstruktioner (fx hvis
Ole smadrede ruden, bliver hans mor sur), behøver nogen smadrede ruden ikke nødvendigvis
at være sand, dvs. præsuppositionen overlever ikkr. Det er altså et særegent træk ved
kløvninger at deres kløvningsledsætningers indhold er præsupponeret, og det er det der gør at
disse test kan bruges til at identificere ægte kløvninger. Det må tilføjes at test 1 og 2 egner sig
bedst til at teste kløvninger med det i forfeltet. Således forekommer spørgekløvninger ikke at
kunne indlejres som det fremgår af (13).
(13)

??Det er muligt hvem er det der smadrede ruden?

Af den grund har jeg ikke som kriterie at en konstruktion skal klare alle fire tests hvis
konstruktionen ikke indledes af det. Sammenfattende kan jeg sige at de 485 kløvninger i mit
korpus alle er konstruktioner der lever op til alle tre udvælgelseskriterier: udtrykssyntaks som
en kløvning, indholdssyntaks som en kløvning og funktion (præsupposition) som en kløvning.
Kløvninger er blevet håndkodet i Praat med de variable der bliver undersøgt i denne artikel.
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Undersøgelsesvariable
Den første del af undersøgelsen har forskellige kløvningstyper i talt dansk som sigte og
undersøger tre forhold ved kløvninger deskriptivt: 1) Forfelt i oversætningen, 2)
indholdssyntaktisk rolle for det udkløvede led og endelig 3) konjunktional i
kløvningsledsætningen.
Forfelt
De fleste typer af danske sætninger (som ikke er ledsætninger) har et forfelt (eller
fundamentsfelt i Hansen & Heltofts 2011 terminologi). Det vil sige en plads forrest i sætningen
som kan udfyldes af et hvilket som helst led fra propositionen (jf. fx Diderichsen 1946). Men
der er også sætningskonstruktioner der ikke har forfelt og nogle, fx spørgsmål, der har
restriktioner for hvilke led der kan stå i forfeltet. Sætningskløvninger er en ganske særlig
sætningskonstruktion, så der kan ikke uden videre gås ud fra at også sætningskløvningers
oversætning har forfelt. Mig bekendt er det faktisk ikke beskrevet i nogen af de danske
beskrivelser af sætningskløvning (Dyhr 1978; Nølke 1984; Diderichsen 1946; Korzen 2014b;
Mikkelsen 1911; Götzsche 1998; Hansen 1995). Tværtimod har flere en tilgang til beskrivelsen
lig Jacobsen & Skyum-Nielsen (2010) hvor kløvningens oversætning formularisk består af det
efterfulgt af en form af være efterfulgt af det udkløvede led. Jacobsen & Skyum-Nielsen (2010)
hævder endda at sætningskløvninger kun dårligt lader sig beskrive ved hjælp af
sætningsskemaet.
Men Nølke (1984) regner konstruktioner med hv-led i forfeltet som (3) (her gengivet som (14))
som kløvninger.
(14)

hvad er det her jeg sidder med her (koege25gl-97-JSK+KIK+MIK+MTK)

I (14) er der netop et andet led end det der står først, og hvis man regner denne type for
kløvninger, følger det at kløvninger har et forfelt i oversætningen hvor der i hvert fald kan stå
hv-ord. Nølke (1984) står ikke alene med at regne konstruktioner som (14) som kløvninger.
Hansen (1995) (også gengivet i (Hansen & Heltoft 2011c)) beskriver kløvede hv-spørgsmål
som (10) som en særlig type af kløvninger hvor hv-ordet står i forfelt ganske som for ukløvede
hv-spørgsmål. Det specielle ved dem er at vi normalt antager at et hv-spørgsmål præsupponerer
indholdet i sætningen (bortset fra hv-leddet) samt fokuserer hv-leddet. Altså nøjagtig de samme
funktioner som Hansen & Heltoft (2011) tilskriver en kløvning. Hvorfor vi så kløver hvspørgsmål, giver forfatteren nogle forskellige pragmatiske bud på, men kløvningstypen er ikke
undersøgt empirisk. Det bliver de i denne undersøgelse. Men disse kløvninger behandler
Hansen (1995) netop som en særlig type. Han skriver ikke noget generelt om oversætningens
forfelt. Hansen & Heltoft (2011:1790) lister dog en række eksempler på hvad de betragter som
kløvninger. Blandt disse er et eksempel på en kløvning med tomt forfelt (altså også en type
kløvet spørgsmål) som kan ses i (15).
(15)

bliver det Hanne der skal lede mødet (Hansen & Heltoft 2011:1790).

I (15), som Hansen og Heltoft (2011) regner som en kløvning, vidner oversætningens verbums
(bliver) placering om tomt forfelt. Flere andre forfattere har lignende eksempler, blandt andre
Korzen (2014b) med et dansk eksempel og Prince (1978); Weinert & Miller (1996); Lambrecht
(2001) med engelske. Kløvede hv-spørgsmål udgør altså ikke samtlige kløvede spørgsmål. Der
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er også en kløvningstype af kløvede spørgsmål med tomt forfelt som det i (15). For ukløvede
spørgsmål gælder det at de to typer (tomt forfelt og hv-ord i forfelt) opfører sig meget
forskelligt (sammenlign fx hvem elsker du med elsker du ham?). Det er således også rimeligt
at antage at det samme gælder for kløvede spørgsmål. I denne undersøgelse opmærkes og
behandles de to typer kløvede spørgsmål derfor som hver sin kløvningstype, og følgelig bliver
(15) opmærket som tomt forfelt og (14) som hv-forfelt. Begge typer regner jeg altså i tråd med
de citerede forfattere ikke som kløvninger. Det har to betydninger. Dels kan det forventes at
der er to særlige typer kløvninger, nemlig kløvede spørgsmål der muligvis opfører sig
diskursivt anderledes end øvrige kløvninger. Dels må det betyde at danske kløvninger har
forfelt i oversætningen når vi godtager at både konstruktioner med hv-ord i forfeltet og
konstruktioner med tomt forfelt som (14) og (15) er ægte kløvninger. (14) er et eksempel på at
det udkløvede led står i forfelt. Det er et specialtilfælde fordi det er et hv-ord, men Hansen &
Heltoft (2011:1790) lister også et eksempel på en kløvning hvor det udkløvede led sættes i
forfelt i en deklarativ kløvning. Eksemplet kan ses i (16).
(16)

her var det det skete (Hansen & Heltoft 2011:1790)

I (16) er det udkløvede led her i forfeltet. At også udkløvede led der ikke er hv-ord, kan stå i
forfelt, må anses som yderligere belæg for at kløvninger har et forfelt uden restriktioner. Det
må gælde alle kløvninger og ikke bare kløvede spørgsmål. Således er det rimeligt at antage at
kløvningers oversætning har et forfelt uden restriktioner, og adverbialer derfor som vist i (2)
(her gengivet som (17)) også kan stå i forfelt.
(17)
Så er det sommetider man siger nu gider jeg ikke interessere mig for politik
mere for det er for barnligt det her (bysoc1ny-06-TNI)
I kløvningen i (17) står adverbialet så i forfelt mens det udkløvede led (som i øvrigt også er et
frit indholdsadverbial) står på prædikativpladsen ganske som i kløvninger med tomt forfelt (15)
og kløvnigner med det i forfelt (1). Men denne kløvningstype er en type der slet ikke er
beskrevet i litteraturen. Det må endda bemærkes at den heller ikke er medtaget som eksempel
i nogen af de danske beskrivelser, på nær Korzen (2014b), der indeholder et eksempel med en
adverbialledsætning i forfeltet på en kløvning. I denne undersøgelse er de medtaget som ægte
kløvninger og opmærket i en særlig kategori. Det kan dog tilføjes at kløvningsledsætningen
ikke kan stå alene i forfelt, men skal efterfølge det udkløvede led, jf. (18).
(18)

*der smadrede ruden var det Ole

Kløvningsledsætningen der smadrede ruden kan ikke stå i forfeltet uden at sætningen bliver et
grammatisk brud som det ses i (18). Det er interessant hvad det betyder for ledsætningens
karakter, men det er uden for denne artikels formål at beskrive det nærmere.
Selvom vi ved at forfeltsplaceringen har stor betydning for sætningsinformationsstruktur (jf.
fx Hansen & Heltoft (2011)), er der endnu ikke nogen korpuslingvistiske undersøgelser der har
undersøgt kløvningers forskellige forfelter i dansk og derfor heller ikke noget om fx hvor
hyppig det er-varianten er i forhold til andre typer kløvninger med et andet indhold i forfeltet.
For at undersøge det har jeg opmærket alle kløvningers forfelt og annoteret de i alt fem
forskellige forfeltstyper (det, udkløvet led, adverbial, hv-led og tomt) for alle kløvningerne.
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Udover at fordelingen i sig selv er interessant, vil jeg ligeledes kunne undersøge om de
forskellige forfeltstyper opfører sig forskelligt når det kommer til funktioner for det udkløvede
led. Det vender jeg tilbage til nedenfor. Forfeltsanalysen er den mest eksplorative del af
undersøgelsen eftersom dette aspekt slet ikke er undersøgt i dansk.
Det
udkløvede
leds
indholdssyntaks
Hvad der til gengæld et undersøgt af både Korzen (2014) og Dyhr (1978) er indholdsleddet for
de udkløvede led i de to forfatteres respektive korpora. Gennem opmærkning af samme i denne
undersøgelse vil jeg altså kunne sammenligne resultaterne og på den måde undersøge
kløvningers forskelligartethed i forskellige genrer. Derudover kan det undersøges om
kløvningerne opfører sig funktionelt forskelligt alt efter indholdsled. Korzen (2014) har vist at
de forskellige funktionelle typer spiller sammen med indholdsleddet. Således argumenterer han
for at der findes to typer IP-kløvninger der altid vil optræde sammen med en udkløvning af et
frit adverbialt indholdsled. For ham går den vigtige skillelinje altså mellem om udkløvning er
af et valensbundet indholdsled eller et frit. I Christensen (under udgivelse) og i Herget
Christensen (2019) argumenterer jeg for at fokusforholdene for subjektkløvninger kan være
specielle eftersom indholdssubjekter er vanskeligere at fokusere i en ukløvet sætning end andre
indholdsled
er.
Der er udtryksmæssige forskelle i kløvninger alt efter hvilket led der udkløves. Det gør det dels
let at kategorisere de forskellige kløvninger, dels gør det det rimeligt at karakterisere dem som
forskellige kløvningstyper, og dermed er det interessant at undersøge dem i korpus.
Subjektskløvninger som i (1) er kendetegnet ved at have en kløvningsledsætning der indledes
med der (eller i sjældne tilfælde som eller som der) og udtrykker alle indholdsled bortset fra
det udkløvede subjekt (svarende i form til relativsætninger med subjekt som fællesled).
Kløvningstyper med andre valensbundne indholdsled som udkløvninger (fx indholdsobjekter)
som i både (3) og (4) er kendetegnet ved at have ledsætninger hvor alle indholdsled, bortset fra
det udkløvede, er udtrykt i ledsætningen (svarende til relativsætninger hvor objekter er fælles
led) og kan indledes af et konjunktional. Kløvningstyper med frie indholdsadverbialer som i
(2) er kendetegnet ved at have ledsætninger hvor alle led, bortset fra det udkløvede, er udtryky
(svarende formmæssigt til attributive ledsætninger hvor et adverbial er fællesled. (jf. fx Hansen
& Heltoft 2011:1790ff) og kan indledes af et konjunktional der dog ifølge Korzen (2014b) ikke
kan være som. Alle kløvningerne er således blevet opmærket for hvilket indholdsled der er
udkløvet, det vil sige adverbielle kløvninger (udkløvninger af frie adverbielle indholdsled) (2),
subjektskløvninger (udkløvninger af indholdssubjekter (1) og andre valensbundne indholdsled
(fx (3)) som tre forskellige kategorier. Denne opmærkning er uafhængig af hvilken forfeltstype
kløvningen har.
Konjunktional
Kløvningsledsætningen minder formmæssigt om relativledsætninger (Hansen 1995) også i den
forstand at de kan indledes af et underordningskonjunktional som, hv-pronomen eller af at.
Flere forfattere (fx Nølke 1984) hævder dog at det mest hyppige for kløvningsledsætninger er
slet ikke at have et konjunktional. 18 Hansen & Heltoft (2011) mener endvidere at som er
hyppigere i skriftsprog end i talesprog. Prince (1978) definerer at that er obligatoriske i IP18

I tråd med Hansen & Heltoft (2011) analyserer jeg ikke der som konjunktional men som pronomen.

72

kløvninger (modsat af Stress focus clefts). Der er altså antagelser både om antallet af
konjunktionaler i kløvninger i det hele taget, om talte kløvninger og om konjunktionaler i
forskellige typer af kløvninger. Som sidste ben i beskrivelsen af kløvningstyper i talt dansk har
jeg derfor opmærket alle kløvningerne for hvilken konjunktional kløvningsledsætningen
eventuelt indledes af.
Funktioner
Den anden del af undersøgelsen handler om at bruge korpusset til at teste hvordan det
udkløvede led fungerer. Der er nemlig uenighed i litteraturen om hvilke funktioner det
udkløvede led har, som blandt andre Togeby (2009) påpeger. Som nævnt har den
fremherskende beskrivelse, ikke mindst i dansk sammenhæng, været at den grundlæggende
funktion ved et udkløvet led (og kløvning i det hele taget) er fokus. Den beskrivelse forfægtes
stadig af Hansen & Heltoft (2011). Men korpusundersøgelser har fået andre forfattere til at
hævde en række andre diskursive og informationsstrukturelle funktioner for udkløvninger
enten i samspil med fokus (Korzen 2014a) eller i stedet for fokus. Grammatiske kategorier som
fx tempus, aspekt, og grammatisk kodet fokus er netop det: grammatiske kategorier der er kodet
i sproget ved hjælp af morfologi og topologi ganske uanset hvordan de bliver brugt i
sprogbrugen. Sprogbrugsanalyser kan altså ikke bruges til direkte at teste hvorvidt en
konstruktion koder fokus. Men fokusfunktionen kan anvendes i diskursen til at organisere
informationer og diskurs, og derfor kan man forvente en ”opførsel” i diskursorganiseringen der
er afledt af en fokuskodning – hvis den er tilstede. Og det er denne ”opførsel” jeg vil teste som
det første.
Fokus og genoptagelse
Alle sætninger i dansk har et fokus. Men det er ikke alle hvor det er grammatisk markeret
hvad der er fokus (Hansen & Heltoft 2011). Tværtimod bliver det for ukløvede sætningers
vedkommende infereret pragmatisk i talesituationen af lytter, medmindre taler har anvendt en
særlig sproglig fokusator (fx en fokuspartikel (Jensen 2011a)). Det specielle ved kløvninger
er at fokus rent faktisk er grammatisk kodet i det udkløvede led – i hvert fald ifølge flere
danske grammatikere (Christensen under udgivelse; Hansen & Heltoft 2011c). Der er en
række forskellige måder at definere fokus på, men de kan grupperes efter to dimensioner: det
syntagmatiske og det paradigmatiske.(Christensen under udgivelse)
Den syntagmatiske dimension handler om hvordan det fokuserede led relaterer sig til de led
det står i syntagme med, altså resten af sætningen. Boye & Harder (2012) definerer for
eksempel fokus som det vigtigste i sætningen. Derfor kan man kalde denne dimension af fokus
for fremhævning. Hansen & Heltoft (2011) definerer fokus som meddelelsens centrum. Denne
definition er også syntagmatisk, men den har en vigtig tilføjelse som gør den testbar i en
sprogbrugsanalyse. Hansen & Heltoft (2011) skriver nemlig at ”fokus fastlægges i øvrigt
ganske almindeligt i tekstens forløb ved at den følgende kontekst viser hvad det er afsenderens
har villet fremhæve” (Hansen & Heltoft 2011:76). Forfatterne viser hvordan det fokuserede led
på forskellig vis bliver genoptaget i den efterfølgende tekst. Det må bemærkes at denne
beskrivelse af fokus som prædiktor for hvad der genoptages efterfølgende, er generel og ikke
specifikt omhandler kløvninger. Men forfatterne skriver meget eksplicit (Hansen & Heltoft
2011:1790ff) at de opfatter udkløvede led som fokuserede, og det er derfor rimeligt at antage
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at det de skriver generelt om fokuserede led også gælder for udkløvede led. Deres definition af
fokus som meddelelsens centrum (Hansen & Heltoft 2011:76ff) handler altså om
diskursorganisering, ikke bare af de led som det fokuserede led står i syntagme med
(sætningen), men også for de efterfølgende ytringer. Det fokuserede led er altså en prædiktor,
et signal om hvad der genoptages i den efterfølgende diskurs. Genoptagning af fokuserede led
i den efterfølgende kontekst er altså en afledt konsekvens af den syntagmatiske dimension af
fokus og derfor en måde at operationalisere diskursiv ”opførsel” på der vidner om fokus i en
sprogbrugsanalyse. Det er nemlig et empirisk spørgsmål om det udkløvede led (som ifølge
Hansen og Heltoft (2011:1790ff) er fokuseret) genoptages i de ytringer der efterfølger en
kløvning i mit korpus. Det er operationaliseret sådan at de efterfølgende tre ytringer19 efter
kløvningen læses, og for hver kløvning afgøres det om enten det udkløvede led (20)
genoptages, eller et andet led (19) fra kløvningen genoptages.
(19)
Hvis man er inden for handel og kontor jamen [så var det Skanderborg man
tog til] ja så sk-skulle man have en læreplads og så på teknisk skole (odder2ny-05TCH)
(20)
[Hvad dato er det det var] den syvogtyvende (odder2ny-05-TCH)
I (19) er det således et andet led end det udkløvede Skanderborg der genoptages, nemlig man.
I (20) derimod genoptages det udkløvede led hvad dato med svaret på det kløvede spørgsmål
(den syvogtyvende)
Undersøgelsen viste dog at der også kan ske to andre ting. Dels kan hele kløvningen blive
genoptaget med en ressumptiv anafor som i (21).
(21)
[Det er jo fra hele kommunen af det er samlet.] Det er da fuldstændig Ja. Det
er det. (vinderup2ny-06-LHS).
I (21) er det således ikke det udkløvede led alene (fra hele kommunen af) men hele kløvningen
der genoptages (to gange) af det efterfølgende det. Dels kan der ske noget helt andet (samtalen
kan blive afbrudt eller brat skifte emne med mere). Alle kløvninger i korpusset er således
opmærket med en af fire muligheder: det udkløvede led genoptages, et andet led fra kløvningen
genoptages, hele kløvningen genoptages, eller der sker noget helt andet i samtalen.
Kontrast
Som nævnt er der også en paradigmatisk dimension af fokus. Den handler om hvordan det
udkløvede led (paradigmatisk) relaterer sig til det der kunne have haft dets plads. Når barnet i
starten siger det var ikke mig, underforstår hun samtidig at der var en anden der gjorde det. Det
gør hun ikke når hun siger jeg gjorde det ikke. Hansen & Heltoft (2011:1790) forklarer at
udkløvninger vækker en forestilling om et paradigme af mulige referenter, udpeger et led i
paradigmet og fravælger resten. Der er uenighed om hvorvidt denne udpegning på den ene side
er definitionen på fokus. Det er det for eksempel for Krifka (2008) der beskriver fokus som et
sæt af alternativer. Eller på den anden om udpegning er en selvstændig funktion der findes
kodet i det udkløvede led ud over fokus. Sådan kan man med en vis rimelighed læse Hansen &
19

Med ytringer skal her forstås sætningsformede ytringer. Minimalrespons, holofraser og lignende tæller således
ikke som en ytring i denne forbindelse
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Heltoft (2011:1790ff) der udover at fastslå at udkløvede led er kodet for fokus, skriver at det
udkløvede led vækker en forestilling om et paradigme hos modtageren, og at netop et valg i
paradigmet vælges mens resten fravælges. Ideen om paradigme, udpegning og fravalg
genfindes i forskellige udgaver hos en række forfattere (Weinert & Miller 1996; Lambrecht
2001; Collins 2006; Hansen 1995) med flere. Det vanskelige er at det netop er en forestilling
der vækkes, ikke noget der udtrykkes. Og det er kun sproglige størrelser der udtrykkes der kan
testes med sprogbrugsanalyse. Derfor kan vi ikke teste udpegning. Men man kan teste kontrast.
Som det første må det slås fast at udpegning og kontrast ikke er det samme. I (1) udpeges Ole
som rudeknuser, hvilket medfører at resten af paradigmet fravælges. Men Ole modstilles ikke
med nogen af de andre mulige valg i paradigmet. Kristensen (2013) påpeger at udpegning og
kontrast (modstilling) oftest sammenblandes både i definitioner og brug. Jeg definerer her
kontrast på samme måde som hende som to mulige referenter der (implicit eller eksplicit)
modstilles som i (22).
(22)
[…] det skulle jo være var en tilbygning til en eksisterende hal der skulle
ofres penge på, ikke bygge en ny hal (naestved1gl-89-CNL+LNL)
I (22) udpeges et valg i paradigmet over ting der kan ofres penge på i det udkløvede led (en
tilbygning til en eksisterende hal). Men det udkløvede led modstilles samtidig eksplicit med en
ny hal som altså også er et valg i paradigmet. Det valg som det udkløvede led modstilles med
udtrykkes uden for kløvningen her men kan også udtrykkes sammen med det udkløvede led
(det var Ole og ikke Hans der knaldede ruden). Modstillingen er altså som Kristensen (2013)
påpeger en anden funktion end udpegning, og det er udpegning der er kodet i det udkløvede
led. Men fordi udpegning vækker forestillingen om et paradigme, er udpegning en grammatisk
funktion der gør det lettere at modstille. Paradigmet er allerede vækket så de mulige kandidater
til en modstilling er allerede i spil. Det er min analyse af hvorfor kontrast ofte bliver sat i
forbindelse med kløvning (Hasselgård 2004; Prince 1978; Korzen 2014b). Togeby (2009)
mener desuden at et bestemt materiale (deiktiske pronominer) i det udkløvede led i sig selv
medfører en modstilling. Korzen (2014a) bruger desuden kontrast som en del af sine kriterier
for at typologisere. Han mener således at kontrast er et træk ved ”prototypiske” kløvninger og
ikke ved IP-kløvninger. Han finder således at eksplicit kontrast (som i (16)) er ”hyppigt” i
”prototypiske” kløvninger (desværre uden at røbe hvor hyppigt). Kontrast er altså en afledt
opførsel der kan pege tilbage på udpegning, men i mere indirekte forstand end genoptagelse
kan det for centralitet. Udpegning gør nemlig blot udkløvede led velegnede til modstilling men
medfører altså ikke nødvendigvis modstilling, hvorimod centralitetsmarkeringen medfører
genoptagning (i hvert fald ifølge (Hansen & Heltoft 2011)). Kontrast er operationaliseret sådan
at alle kløvninger er opmærket for hvorvidt det udkløvede led modstilles med et andet valg fra
paradigmet. Enten eksplicit som i (20) eller implicit. Implicit betyder at det andet valg ikke
direkte udtrykkes, men at der alligevel er en tydelig markeret modstilling fx i materialet i
udkløvningen. Dette kan være en del af et sprogligt modstillingspar (fx død/levende), eller
koteksten kan skabe modstillingen som er tilfældet i (23).
(23)
Så var det først efter at vi gik ud af skolen at vi gled lidt fra hinanden
(odder2ny-05-TCH)
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I (23) impliceres kontrasten til det udkløvede led efter at vi gik ud af skolen, nemlig før vi gik
ud af skolen selvom den ikke udtrykkes eksplicit. Derfor er denne kløvning opmærket som en
implicit kontrastkløvning. Det betyder der er tre kontrastkategorier i undersøgelsen. Eksplicit
kontrast (22), implicit kontrast (23) og ingen kontrast (fx (21)). Kontrast og genoptagning er
altså indirekte indikationer for hvorvidt vi faktisk kan beskrive det udkløvede led som kodet
som fokus. Den sidste funktion jeg undersøger, har ikke direkte noget at gøre med fokus, men
er en funktion ved det udkløvede led der opstår i kraft af at et sætningsindhold deles i to
forskellige sætninger. Denne sidste funktion er indsnævring af synsvidde for
sætningsadverbialer.
Synsviddeindsnævring
Når barnet ytrer jeg har ikke gjort det med en ukløvet sætning, har nægtelsen synsvidde over
hele sætningen, og hele sætningen nægtes følgelig. Men når barnet i stedet siger det var ikke
mig der gjorde det, er det samme indhold delt af en sætningsgrænse. Denne sætningsgrænse
stopper også synsvidden for nægtelsen, og det er derfor kun oversætningen der er nægtet,
ledsætningen i der gjorde det er ikke. Som jeg har vist i Herget Christensen (2019), har det den
konsekvens at sætningskløvning også kan bruges til at indsnævre synsvidden for eksempelvis
epistemiske markører fra hele sætningsindholdet til netop et led. I nyhedsformidling udnyttes
det til at styre nøjagtig hvad man tager epistemisk forbehold for. Det kan vises med en
modificeret udgave af en af korpussets kløvninger, vist i (21) og (22).
(24)
(25)

Du dør sandsynligvis af røgen i en ildebrand
Det er sandsynligvis røgen du dør af i en ildebrand

I (24) har sandsynligvis synsvidde over hele sætningen, og forbeholdet tages således også for
om man dør eller ej. I (25) derimod har sandsynligvis kun synsvidde over røgen. Denne
indsnævring er en konsekvens af sætningsgrænserne i kløvninger, det vil sige af den struktur
som sætningskløvning har. Som nævnt kan det udnyttes af sprogbrugere til at kun tage
epistemisk forbehold for et led eller til at indsnævre nægtelser, men det kan ligeledes udnyttes
til kun at modificere netop ét led med et hvilket som helst indhold som kan udtrykkes af et
sætningsadverbial, for eksempel dialogiske markeringer (jo, da, vel) eller fatiske markeringer
(sgu, skam) (Hansen & Heltoft 2011: 1053). I Herget Christensen (2019) argumenterer jeg for
at hvilken type forbehold taleren typisk har behov for at tage, vil afhænge af genren. Således
kæder jeg i særlig grad epistemicitet sammen med nyhedsformidling. Hvis jeg har ret i dette,
må man forvente at en anden type sætningsadverbialer end epistemiske er hyppige i samtaler,
fx dialogiske partikler. Indsnævring er ganske enkelt operationaliseret ved at opmærke alle
kløvninger i korpusset for om de har et sætningsadverbial i oversætningen, og hvad det i givet
fald er for et.
Opsamlende kan jeg altså sige at alle kløvninger i korpusset er blevet manuelt opmærket for
forfelt i oversætningen samt det udkløvede leds indholdsled og konjunktional i ledsætningen.
Derudover er de blevet opmærket for genoptagelse, kontrast og adverbial i oversætningen.
Databearbejdning
Data fra korpusundersøgelsen er blevet bearbejdet i R (team 2013). Den første del af
undersøgelsen der har beskrivelse af kløvningstyper som sigte er deskriptivt behandlet og
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visualiseret. Det samme er funktionsdelen, men derudover er det blevet statistisk bearbejdet
for at finde signifikante forskelle. 20 Jeg har foretaget signifikansberegninger ved hjælp af
Pearsons chi2-test (Baayen 2008).
Resultater
LANCHART-korpusset består som nævnt af moderne dansk talesprog, og denne undersøgelse
kan derfor vise noget om sætningskløvninger i denne genre. Der er flere grunde til at undersøge
kløvninger i talesprog. Om end kløvninger findes i begge modaliteter (skrift og tale) (Sturt et
al. 2004), hævder Jacobsen & Skyum-Nielsen (2010: 147) at sætningskløvninger typisk vil
være hyppigere i talesprog end i skriftsprog. Det er også tilfældet. I mit delkorpus er der
omtrent 17 kløvninger per 10.000 ord. Til sammenligning fandt Dyhr (1978) i sit korpus af
litterære tekster og avisartikler knap 5 (4,8) kløvninger per 10.000 ord. Korzen (2014b) fandt
14,4 i Europarl-korpusset af oplæste taler fra Europa-Parlamentet. Ud over at kløvninger altså
er hyppigere i talesprog, varierer kløvningers brug fra genre til genre. I Herget Christensen
(2019) beskriver jeg således en kløvningstype, nyhedskløvningen, der er særegen for
nyhedsformidling. Korzen (2014a) finder ligeledes forskellige typer kløvninger i sin
undersøgelse. Jeg vil nu præsentere de deskriptive resultater for de forskellige kløvningstyper
i mit korpus. Først dem der adskiller sig ved at have forskelligt indhold i oversætningens forfelt,
og derefter dem der adskiller sig ved at udkløve forskellige indholdsled. Jeg vil afrunde
kløvningstypebeskrivelsen med at rapportere om hvilke konjunktionaler kløvningerne har.
Funktionerne for det udkløvede led vil blive behandlet i den anden del af afsnittet
Forfelter
Den overordnede fordeling af kløvningernes forfelter fremgår af Tabel 1. Som det fremgår,
indledes godt 9 % af kløvningerne i min undersøgelse af et adverbial i forfeltet, som fx i (2)
her gengivet som (26).
(26)
Så er det sommetider man siger nu gider jeg ikke interessere mig for politik
mere for det er for barnligt det her (bysoc1ny-06-TNI)
Til gengæld fandt jeg i korpusset ingen eksempler på kløvninger med det udkløvede led i
forfeltet (jf. (16))21. Med over 70 % er det-er-typen klart den hyppigste, men i alt er en tredjedel
af kløvningerne kløvede spørgsmål.
Tabel 1. Oversigt over hvilket led der står i forfelt i de undersøgte kløvninger
Forfelt

Andel (n)

Adverbial

9,7 % (47)

Det

70,3 % (341)

Hv-led

15,3 % (74)

Tomt

4,7 % (23)

20

Desværre har datamaterialets størrelse gjort at det ikke har været muligt at gennemføre såkaldte mixed modelsanalyser fordi der ganske enkelt har været for få datapunkter jf. Barr (2013).
21
Hv-kløvede spørgsmål har dog kategorisk det udkløvede led i forfeltet, men de regnes for en kategori for sig.
Når jeg skriver jeg ikke finder udkløvede led i forfeltet, mener jeg altså udkløvede led der ikke er hv-ord, og altså
er deklarative kløvninger.
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Hv-kløvninger
Som nævnt beskriver Hansen (1995) hv-kløvninger som en særlig (mindre central) type
kløvning. I ukløvede spørgsmål er det der spørges til præsupponeret og hv-ordet fokuseret
ifølge Hansen (1995). Funktionelt koder ukløvede og kløvede spørgsmål altså for nøjagtig det
samme og Hansen (1995) mener kun der er pragmatiske forskelle imellem dem. Han lister to
pragmatiske formål ved at kløve spørgsmål. Det første er at påpege at indholdet i
kløvningsledsætningen faktisk er sket (og at påpege at spørger ved det er sket) som i (27).
(27)

hvem var det der ringede (bysoc1gl-87-CNI+ENS+TNI)

I (27) præsupponeres det at der var nogen der ringede, og at spørger ved det (fx fordi han har
hørt telefonen lige har ringet). Ifølge Hansen (1995) er det ikke nødvendigvis forudsat at der
overhovedet var nogen der ringede i den ukløvede variant (hvem ringede). Det andet formål
kan være at markere at det der spørges til, har været kendt viden for spørger (og måske endda
at lytter med rimelighed kan have en forventning om at det stadig er kendt), men ikke er det
længere på taletidspunktet. Den type finder jeg også i korpusset som det fremgår af (28).
(28)
[hvad fanden var det hun hed] jeg kan sgu ikke engang huske hvad hun hedder
(bysoc1ny-06-TNI)
I (28) markerer taler at han på et tidspunkt har vidst hvad omtalte person hedder og kløver
spørgsmålet for at bede om genindhentning af tabt viden snarere end indhentning af ny viden.
Disse typer kløvede spørgsmål kan være mere eller mindre appellerende til lytter. I visse
tilfælde holder de stort set op med at være dialogiske og får i stedet en ordsøgende funktion
som i (29).
(29)
måske Mogenstrup derudad Mogenstrup og [hvad er det så det hedder]
[utydeligt] –strup eller der (naestved25gl-93-DAL)
I (29) forsætter taleren sin taletur efter det kløvede spørgsmål, og kløvningen er således ikke
dialogisk. Man kan endda argumentere for at lige præcis den formulariske hvad er det det
hedder helt mister sin appel om samsøgning af tabt viden og blot er en pausemarkør. Udover
de to typer som Hansen (1995) beskriver, har jeg fundet en tredje type som har at gøre med
evidentialitet altså angivelse af kilden til information. Den type er (30) et eksempel på.
(30)
Hvad var det der stod på forsiden af Ekstra Bladet forleden på trods af
kartoffelkuren indhandler Margrethe. (bysoc1gl-87-CNI+ENS+TNI)
I (30) angives kilden for den efterfølgende information i kløvningsledsætningen (der stod på
forsiden af Ekstrabladet). Spørgsmålet er kløvet, så det bliver præsupponeret at der har stået
noget på forsiden af Ekstrabladet. Men taler tager samtidig et forbehold for nøjagtigheden af
talers gengivelse af kilden. Denne type kløvede spørgsmål er altså en måde for taler ikke bare
at angive evidentialitet på, men samtidig at tage forbehold for at forpligte sig på at taler
gengiver kilden korrekt. Konsekvensen bliver at den information man vil videregive, bliver
udtrykt i en ledsætning der er indlejret i en kløvningsledsætning der angiver kilden. Denne er
igen indlejret i et kløvet spørgsmål der tager forbehold for gengivelsen. Kilden kan selvsagt
være alle mulige forskellige kilder til information som i (31).
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(31)
jamen hvad pokker var det jeg hørte forleden at det var lige s- de der tal i
Danmark fulgte overhovedet ikke udviklingen i U_S_A (bysoc1gl-87CNI+ENS+TNI)
I (31) er kilden underspecificeret til noget taler har hørt, men typen er den samme. Der er altså
tre måder kløvede hv-spørgsmål bruges på i korpusset.
Kløvede spørgsmål med tomt forfelt
Mindre hyppige er kløvede spørgsmål med tomt forfelt. De er mig bekendt ikke beskrevet som
en type kløvning før i litteraturen. Det skyldes muligvis at forfatterne betragter dem som om
de har præcis den samme brug som en ”prototypisk” kløvning, bare spørgende. Den type finder
jeg også i korpusset som det fremgår af (32).
(32)
var det dig der var nede på øh hvad er det det hedder nede på Møn hvad hedder
det slot (modsjael2gl-86-JBO+MST+PEJ+THG)
I (32) udpeges et valg i paradigmet ganske som i en prototypisk kløvning. Men jeg finder også
en anden type som fungerer som en art forbeholdstag til det netop sagte som (33).
(33)
nu skal folk have noget at lave bagefter [var det ikke det de var fremme med]
(bysoc1ny-06-TNI)
I (33) virker det kløvede spørgsmål som et epistemisk tag der angiver kilden sammen med et
forbehold for nøjagtigheden. Det får denne type kløvning til at minde om den evidentielle brug
af hv-kløvninger ovenfor.

Indholdsled i udkløvningen
Som nævnt pointerer Hansen & Heltoft (2011:1790) at et hvilket som helst propositionelt
indholdsled kan kløves. Det bekræftes af undersøgelsen. Som det fremgår af Tabel 2, fordeler
kløvningerne i korpus sig på en række forskellige indholdsled.

Tabel 2: Oversigt over indholdsleddet for det udkløvede led i de undersøgte kløvninger
Indholdsled

Andel (n)

Frit adverbial

22,7 % (110)

Middelbart objekt

9,1% (44)

Direkte objekt

26,8% (130)

Subjekt

40,2% (195)

Subjektsprædikativ

1,2% (6)

Der findes mig bekendt ikke noget litteratur der forudsiger forskellig opførsel for forskellige
typer valensbundne indholdsled, bortset fra subjektskløvninger (Christensen under udgivelse).
For at overskueligøre data har jeg derfor slået de øvrige valensbundne indholdsled (middelbart
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objekt, direkte objekt og subjektsprædikativ) sammen til en gruppe. Antallet og andelen af de
tre kategorier fremgår af Tabel 3.
Tabel 3: Oversigt over adverbielle kløvninger, subjektskløvninger, og andre valensbundne i korpusset.
Kløvningstype

Andel (n)

Frit adverbial

22,7 % (110)

Subjekt

40,2 % (195)

Andre valensbundne led

37,1 % (180)

Når man sammenligner distributionen i Tabel 3 med tidligere undersøgelser, viser det sig at
distributionen af kløvningstype er forskellig alt efter genre. Korzen (2014) rapporterer kun 10%
adverbielle kløvninger, Dyhr 17 % og i denne undersøgelse altså hele 22,7 %. Til gengæld er
der færre subjektskløvninger i LACNHART-korpusset end i de to andre, nemlig 40 % mod 66
% hos Korzen og 57 % hos Dyhr. Det er overraskende med den lave andel af
subjektskløvninger i LANCHART sammenlignet med de to andre danske undersøgelser,
eftersom vi i dansk kan forvente en høj andel kløvninger hvis kløvninger motiveres af
fokusering af det udkløvede led. Indholdssubjekter har nemlig væsentligt sværere ved at blive
fokuseret i ukløvede sætninger end andre valensbundne indholdsled (Christensen under
udgivelse; Jensen 2011a). Korzen (2014) rapporterer væsentligt flere subjektskløvninger i
dansk end i italiensk. Han forklarer det med at italiensk er et pro-drop sprog, så subjekter
fokuseres let i ukløvede sætninger blot ved at blive udtrykt. Samtidig er der flere andre
valensbundne indholdsled i LANCHART- korpusset (37,1 %) end i både Dyhrs (1978) (26 %)
og Korzen (2014). Som nævnt er Dyhrs (1978) korpus sammensat af skønlitterære tekster og
avisartikler og altså skriftsproglig mens Korzens (2011) består af oplæste taler i EuropaParlamentet.
Antallet af de tre forskellige typer kløvninger (adverbielle, subjektskløvninger og andre
valensbundne led) er forskelligt alt efter sætningstypen. Det vil sige alt efter indholdet af
forfeltet. Andelen af de forskellige kløvningstyper fordelt på forfelt kan ses i Figur 1.

Figur 1: Andelen af de forskellige kløvningstyper, fordelt på forfelt.
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Som det fremgår af figur 1, ser det ud til at det er hv-kløvninger der skiller sig ud. Jeg har
derfor signifikans testet forskellen mellem andelen af valensbundne kløvninger i hv-kløvninger
over for andelen af kløvninger med det, adverbial eller tomt forfelt. Forskellen er signifikant
med en p-værdi på 0.0003804 i Pearsons chi2-test. Der er meget få udkløvninger af hv-led der
er frie adverbielle indholdsled. Det vil sige at i de kløvede hv-spørgsmål udkløves især
valensbundne indholdsled. Det skyldes givetvis at de ordsøgende og epistemiske kløvninger i
(28) og (30) henholdsvis er hyppige i LANCHART-korpussetKonjunktional
Fordelingen af konjunktionaler i ledsætningen fremgår af Tabel 4. Det må bemærkes at der kun
er konjunktional i 6,8 % af kløvningerne i korpusset. Til sammenligning finder Korzen (2014b)
konjunktional i 11,8 % af kløvningerne. I følge Hansen & Heltoft (2011) er som som
konjunktional i kløvninger i særlig grad et skriftsprogsfænomen.
Tabel 4: Oversigt over de forskellige konjunktionaler for kløvningsledsætningerne.
Konjunktional
Ingen
At

Andel (n)
93,2 % (452)
4,9 % (24)

Hvor

0,4 % (2)

Som

1,2 % (6)

Som der

0,2 % (1)

Konjunktionalerne fordeler sig forskelligt både på kløvningstype og sætningstype. Fordelingen
af konjunktionaler i de forskellige kløvningstyper fremgår af figur 2.

Figur 2: Andelen af konjunktionaler fordelt på kløvningstype.
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Som det fremgår af Figur 2, ser det ud til at andelen af konjunktionaler er forskellig for
adverbielle kløvninger over for valensbundne kløvninger. Tallene fremgår af Tabel 5.
Forskellen er signifikant med en p-værdi på 5.893e-09 (Pearsons chi2-test).
Tabel 5: Oversigt over forekomsten af konjunktional for kløvningstype
Adverbielle kløvninger
Valensbundne kløvninger
Uden konjunktional 89
363
Med konjunktional 21
12

Andelen af konjunktionaler fordelt på forfeltstype fremgår af Figur 3.
Figur 3: Andelen af konjunktionaler fordelt på forfelt

Som det fremgår af Figur 3, ser det ud til at andelen af konjunktionaler er højere for kløvninger
der har et adverbial i oversætningens forfelt end for kløvninger med de tre øvrige typer forfelt.
Tallene for fordelingen fremgår at Tabel 5. Forskellen er signifikant med en p-værdi på
0.002927 (Pearsons chi2-test). Det må bemærkes at forekomsten af konjunktionaler i kløvede
spørgsmål er nul. Det betyder dog ikke nødvendigvis at det ikke forekommer, blot at dette
korpus ikke finder belagte eksempler. Det kan skyldes korpussets størrelse.
Tabel 5: Oversigt over forekomsten af konjunktional for kløvede spørgsmål og deklarativer.
Kløvede spørgsmål
Kløvede deklarativer
Med konjunktional

0

33

Uden konjunktional

97

377

Der er altså som forventeligt meget sjældent konjunktional i kløvningsledsætninger i talt dansk.
Men for både adverbielle kløvninger og for kløvninger med et adverbial i forfeltet forekommer
de altså signifikant hyppigere end ellers. (2) er et eksempel på både en adverbiel kløvning og
en kløvning der har adverbial i oversætningen. Jeg har ikke en umiddelbar forklaring på denne
forskel.
Sammenfattende kan jeg sige at typebeskrivelsen har vist at der findes to typer kløvede
spørgsmål i dansk talesprog: hv-kløvninger og kløvede spørgsmål med tomt forfelt. Begge har
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en variant der minder om ”prototypiske” kløvninger og en variant der bruges til at tage
evidentielt forbehold. Hv-kløvninger har desuden en variant der bruges til at gensøge tabte
informationer eller ord. Jeg har ikke fundet kløvninger der indledes af det udkløvede led, men
til gengæld kan kløvninger indledes af et adverbial. Kløvninger i talesprog kan være
udkløvninger af alle propositionelle indholdsled, og kløvningerne i LANCHART har
overraskende mange adverbielle kløvninger og overraskende få subjektskløvninger
sammenlignet med andre korpora. Kløvningerne har meget sjældent konjunktional, også mere
sjældent end i hvert fald Korzens (2014) data.
Funktioner
Efter denne opsamling kan jeg gå videre til undersøgelsens anden del og rapportere resultaterne
for de undersøgte funktioner for det udkløvede led.
Genoptagning
Som nævnt forudsiger Hansen & Heltoft (2011:78) at det de forstår ved fokus, nemlig
meddelelsens centrum, vil blive genoptaget i den efterfølgende diskurs. Hvis udkløvningens
funktion er at fokusere, må vi derfor forvente at det udkløvede led genoptages. Hvor ofte det
sker, fremgår af Tabel 6. Som det fremgår, sker det kun i lige godt halvdelen (52,8 %) af
kløvningerne i korpusset. Det kan tilføjes at i 12,4 % af kløvningerne er det hele kløvningen,
altså hele meddelelsen, der genoptages.
Tabel 6: Oversigt over hvilke led der genoptages i samtalen inden for tre ytringer efter kløvningen.
Genoptagning

Andel (n)

Andet led

13,2 % (64)

Udkløvet led

52,8 % (256)

Hele kløvning

12,4 % (60)

Ingen genoptagning

21,6 % (105)

Andelen af fokus fordeler sig imidlertid forskelligt, både på de forskellige typer af kløvninger
(udkløvningens indholdsled) og på sætningstype (forfelt). Andelen fordelt på kløvningstype
fremgår af Figur 4.

Figur 4: Andelen af de fire typer genoptagelse fordelt på udkløvningens indholdsled.
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Som det fremgår af Figur 4, ser det ud til at det udkløvede led genoptages sjældnere i
adverbielle kløvninger end i de øvrige typer. For at teste det har jeg som ovenfor slået
subjektskløvninger og andre valenbundne kløvninger sammen til én kategori. Derudover har
jeg slået de tre måder hvorpå der sker noget andet end at det udkløvede led genoptages, (andet
led genoptages, hele kløvningen genoptages, der sker noget helt andet i samtalen) sammen til
en kategori, så det er forskellen mellem genoptagning af det udkløvede led eller ej jeg
undersøger. Tallene for forskellen fremgår af tabel 7.
Tabel 7: Antallet af henholdsvis adverbielle kløvninger og valensbundne med og uden genoptagning
Udkløvet led genoptages
Udkløvet led genoptages ikke

Adverbielle kløvninger
34
76

Valensbundne kløvninger
222
153

Der er signifikant færre adverbielle kløvninger der bliver genoptaget end de øvrige typer (pværdi = 1.73e-07, Pearsons chi2-test). Mængden af gentoptagning fordelt på forfelt fremgår af
Figur 6.
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Figur 6: Andel af de fire typer genoptagning i kløvningerne fordelt på forfeltstype.

Som det fremgår af Figur 6, ser det ud til at det udkløvede led oftere genoptages i kløvede hvspørgsmål end i kløvninger med de øvrige forfeltstyper. For at teste det slog jeg igen de tre
øvrige typer genoptagelse sammen til én kategori over for genoptagede udkløvede led samt
slog de øvrige forfeltstyper sammen til en kategori over for udkløvede hv-spørgsmål. Det
udkløvede led genoptages signifikant oftere i kløvede hv-spørgsmål end i kløvninger med de
tre øvrige typer forfelt. (p-værdi = 0.001063, Pearsons chi2-test).
Det er overraskende at kun hvert andet udkløvede led genoptages i de efterfølgende ytringer i
korpusset. Det kan tyde på at fokus, i hvert fald i Hansen og Heltofts forståelse af funktionen,
ikke er så central for kløvninger som de beskriver den som. Hansen & Heltoft (2011a:78ff)
skriver at meddelelsens centrum altid viser sig som det led der tages op i den efterfølgende
sætning, og at det udkløvede led er fokuseret, og fokus netop i deres definition betyder
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meddelelsens centrum. Det er værd at huske på at Hansen beskriver kløvninger som den
grammatikaliserede (Hansen 1995) måde at udtrykke fokus på i dansk. Fokus forstået som den
diskursorganiserende funktion der peger ud af sætningen og forudsiger hvilke led der
genoptages, kan altså næppe være en definitorisk funktion ved kløvninger eftersom den kun
forekommer i halvdelen af kløvningerne. Som det fremgår nedenfor, er der fx også
synsviddeindsnævring i hver anden kløvning (altså adverbial i oversætningen), og det vil
næppe kunne anses for definitorisk. Delin (1989) har lavet en lignende undersøgelse for
engelske it-kløvninger i talesprog (godt nok kun for 50 kløvninger). Her finder hun at det
udkløvede led genoptages inden for tre ytringer (som også er min operationalisering af
genoptagelse) i 43 % af kløvningerne. Det får Delin (1989) til at afvise den forståelse af fokus
hvor fokus forudsiger diskursorganiseringen som en grundlæggende funktion ved kløvninger i
engelsk. Min undersøgelse kan altså siges at være nået frem til det samme.
Det kan tilføjes at den signifikante forskel mellem genoptagning for adverbielle kløvninger og
valensbundne kløvninger kan tyde på at der erforskellige typer af kløvninger med forskellige
diskursfunktioner til følge. Korzen (2014a og b) finder to typer af adverbielle kløvninger som
han begge karakteriserer som IP-kløvninger. Det træk ved dem er netop ifølge ham at de kun
har en ”svag” fokusmarkering. Mine resultater kan ses som yderligere belæg for at der findes
adverbielle kløvningstyper hvor fokusering i udkløvningen ikke spiller så stor en rolle
diskursivt set. Det er dog vigtigt at huske på at jeg ikke har undersøgt hvorvidt mine kløvninger
er
IP-kløvninger
eller
ej.
De kløvede hv-spørgsmål opfører sig anderledes med hensyn til genoptagning. Det udkløvede
hv-led genoptages hyppigere end andre udkløvninger. Det tyder på at de er en særlig type
kløvninger der opfører sig særegent. Grunden til den højere mængde af genoptagning kan
muligvis skyldes typens ordsøgende funktion.
Kontrast
Den næste funktion der er testet i korpus, er kontrast i det udkløvede led. Det vil sige kløvninger
hvor det udkløvede led implicit eller eksplicit modstilles med et andet medlem af det paradigme
som udkløvningen vækker (jf. fx Hansen & Heltoft 20011:1790ff). Som nævnt er opstilling og
udpegning i et paradigme en iboende funktion i det udkløvede led, og det er derfor man kan
forvente hyppige kontrastkløvninger. Antallet og andelen af kontrast i kløvningerne kan ses af
Tabel 8. Som det fremgår, er eksplicitte kontrastkløvninger sjældne og forekommer kun i 3,1
% af kløvningerne. Når man tæller implicit kontrastkløvninger med, er der lige knap en
tredjedel kontrastkløvninger i mit korpus.
Tabel 8: Oversigt over antallet af kløvninger der indeholder en eksplicit eller implicit kontrast (modstilling) med
det udkløvede led.
Kontrast

Andel (n)

Ingen kontrast

69,1 % (335)

Eksplicit kontrast

3,1 % (15)

Implicit kontrast

27,8% (135)
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Andelen af kontrasterede udkløvninger fordeler sig forskelligt alt efter kløvningstype
(udkløvningens indholdsled) som det fremgår af Figur 7.

Figur 7: Andelen af kontrastkløvninger fordelt på kløvningstype (det vil sige indholdsleddet i udkløvningen).

Som det fremgår af Figur 7, ser det ud til at der er flere kontrasterede subjektskløvninger end
øvrige typer. Det har jeg testet ved at slå adverbielle kløvninger sammen med valensbundne
kløvninger til én kategori over for subjektkløvninger, og slået implicit og eksplicit kontrast
sammen til en kontrastkategori overfor ingen kontrast. Der er signifikant flere kontrasterede
subjektskløvninger end øvrige kløvningstyper. (p-værdi = 7.967e-05, Pearson chi2-test). Til
sammenligning hævder Korzen (2014b) at eksplicit kontrastkløvning er hyppig i type 1kløvninger, det vil sige valensbundne ”prototypiske” kløvninger – uden dog at sætte tal på.
Han mener at det er udtryk for at man i den type kløvninger i højere grad kan tale om
udpegning, altså om at kløvningen vækker forestillingen om et paradigme af alternativer til det
udkløvede led. Han siger samtidig at adverbielle IP-kløvninger ikke er udpegende, og at man
derfor heller ikke i særlig høj grad vil finde kontrast i adverbielle kløvninger. Det stemmer
overens med mine data for eksplicitte kontrastkløvninger der slet ikke findes i adverbielle
kløvninger. Men det må tilføjes at den markante og signifikante forskel i mine data ikke er
mellem adverbielle og valensbundne kløvninger, men mellem subjektskløvninger og øvrige
kløvninger. Mine data viser således at kontrastkløvning er særlig hyppig i subjektskløvninger.
Hvis vi anskuer udpegning som en del af fokusfunktionen, kan det forklare den højere andel.
Som nævnt er indholdssubjekter udtrykt i ukløvede sætninger nemlig sværere at fokusere. Det
skyldes at de i ukløvede sætninger i dansk bliver topologisk kodet som antifokus (Hansen &
Heltoft 2011a:78ff) (jf. også Jensen 2011a; Christensen under udgivelse), det vil sige som led
der kun under specielle omstændigheder kan fokuseres. På trods af at der i subjektskløvninger
ikke genoptages oftere end øvrige valensbundne, kunne det være at denne strukturelle forskel
mellem indholdssubjekter og øvrige valensbundne indholdsled har en betydning for
kløvningens funktioner. Det vil i så fald betyde at den paradigmatiske udpegning der er kodet
i udkløvningen spiller en større rolle for subjektskløvninger end diskursorganiseringen når det
kommer til fokus.
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Andelen af kontrasterede kløvninger fordeler sig også forskelligt alt efter type af forfelt som
det fremgår af Figur 8.

Figur 8: Andelen af de tre typer kontrast fordelt på forfeltstype

Som det fremgår af Figur 8, ser det ud til at der er færre kontrastkløvninger for kløvede hvspørgsmål end for kløvninger med de øvrige forfeltstyper. For at teste det slog jeg igen
forfeltskategorierne sammen til to: en med kløvede hv-spørgsmål og en med øvrige forfelter
samt slog kontrastkategorierne sammen til to: kontrast eller ej. Der er signifikant færre
kontrasterede kløvninger i hv-spørgsmålskløvninger sammenlignet med de andre forfeltstyper
(p-værdi = 5,53e-08, Pearsons chi2-test). Kløvede hv-spørgsmål er så godt som aldrig
kontrasterede og aldrig eksplicit i dette korpus. Ligesom for genoptagning ser vi et mønster
hvor det er hv-kløvninger der skiller sig ud, i det de både oftest genoptager og sjældnest
kontrasterer.
Indsnævring af synsvidde
Den sidste funktion har som nævnt ikke med fokus at gøre, men med sætningskløvningens
strukturelle udformning der medfører at et sætningsadverbial der ellers ville have synsvidde
over hele propositionen kun får synsvidde over et enkelt led, nemlig det udkløvede (Herget
Christensen 2019). Antallet og andelen af kløvninger med et adverbial i oversætningen kan
ses i Tabel 9.
Tabel 9: Oversigt over kløvninger med sætningsadverbial i oversætningen
Sætningsadverbial i oversætningen

Andel (n)

Intet adverbial

56,5 % (274)

Adverbial

43,5 % (211)

Som det fremgår, er der sætningsadverbial i oversætningen i over hver anden kløvning.
Modificering af lige netop det udkløvede led, og ikke resten af propositionen, er altså lige så
hyppig som genoptagning af det udkløvede led der er en indikator for fokus. Det kan tyde på
at ikke bare kløvningens iboende fokus kodning, men også dens markerede sætningsstruktur,
er motiverende for konstruktionens brug i korpus. Andelen af sætningsadverbialer i
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oversætningen fordeler sig forskelligt på de forskellige kløvningstyper (indholdsled) som det
fremgår af Figur 10.
Figur 10. Andelen af kløvninger med adverbial i oversætningen fordelt på kløvningstype.

Der er signifikant flere adverbielle kløvninger med adverbial i oversætningen sammenlignet
med valensbundne kløvninger (p-værdi = 0,007903, Pearsons chi2-test). Dette resultat har jeg
ikke en forklaring på, på nuværende tidspunkt, men det er en del af et generelt billede af at
adverbielle kløvninger opfører sig forskelligt fra de andre typer.
Andelen af kløvninger med adverbial i oversætningen fordeler sig også forskelligt på de
forskellige forfeltstyper som det ses i Figur 11.
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Figur 11: Andelen af kløvninger med adverbial i oversætningen fordelt på forfeltstype.

Der er signifikant færre hv-spørgsmålskløvninger med adverbial i oversætningen
sammenlignet med de øvrige forfeltstyper (p-værdi 0,007292, Pearsons chi2-test). Igen ser vi
det samme mønster hvor det er hv-kløvningerne der skiller sig ud.
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I Herget Christensen (2019) har jeg vist at journalister bruger indsnævringsfunktionen i
nyhedsformidling til at styre de epistemiske forbehold de tager ved hjælp af epistemiske
sætningsadverbier i oversætningen. Jeg konkluderede også at det var et genretræk. Epistemiske
sætningsadverbialer som sandsynligvis er heller ikke til stede i denne undersøgelses
kløvninger. Det skal dog bemærkes at der er tre tilfælde af måske. Til gengæld findes de
dialogiske partikler så som jo og da. Disse partikler er meget vigtige i samtaler i dansk for at
styre synsvinklerne for samtalepartnerne (Thomsen 2015). I samtaler som dem LANCHARTkorpusset består af, er der derfor et behov for meget nøje at styre synsvidden over for de
forskellige synsvinkelspartikler og altså indsnævre deres synsvidde til et led – det udkløvede,
jf. (34).
(34)

Og det

er jo det de sætter deres lid til (bysoc1gl-87-CNI+ENS+TNI)

I (34) er det netop det udkløvede led der markeres med jo og ikke hele propositionen
(sammenlign med de sætter jo deres lid til det). Når man sammenligner forekomsten af jo i
kløvninger med estimatet for hvor mange jo der findes i det hele taget i københavnsk
(Christensen 2012), er jo ikke speciel hyppig. Men jo er det hyppigste sætningsadverbial blandt
de kløvninger der har adverbial i oversætningen i min undersøgelse. Korzen (2014a)
fremhæver også jo som et træk ved kløvningerne i hans undersøgelse af monologiske taler.
Han finder jo i 8 % af kløvningerne. Desværre har han ikke tal for hverken hvor mange
kløvninger der i alt har et adverbial i oversætningen, eller hvor hyppigt jo i øvrigt er i hans
korpus. I min undersøgelse er der jo i 12 % af kløvningerne.
Sammenfattende kan jeg altså sige at det udkløvede led genoptages i ca. halvdelen af
kløvningerne, kontrasteres i ca. en tredjedel og modificeres af et adverbial i ca. halvdelen. Der
tegner sig et overordnet billede af at adverbielle kløvninger og hv-kløvninger opfører sig
specielt når det kommer til funktioner i det udkløvede led.
Sammenfatning
I denne undersøgelse har jeg undersøgt danske sætningskløvninger i talesprog, nærmere
bestemt i sociolingvistiske interviews i LANCHART-korpusset. Jeg har vist at kløvninger er
hyppigere i korpusset end i skriftsprog og at der er nogle specifikke kløvningstyper i dansk der
kan beskrives kvantitativt ved at undersøge dem ved hjælp af sprogbrugsanalyser. Således har
jeg vist at sætningskløvninger der indledes af et adverbial i forfeltet, udgør 9 % af alle
kløvninger i korpusset på trods af at typen aldrig er blevet beskrevet i litteraturen. Jeg har
desuden vist at 30 % af alle kløvningerne er kløvede spørgsmål, og at særligt kløvede hvspørgsmål skiller sig ud som en særlig type der opfører sig specielt både diskursivt og med
hensyn til det udkløvede leds funktion. Jeg har således beskrevet særlige diskursive funktioner
ved disse typer kløvninger nemlig dels en ordsøgende funktion og dels en epistemisk funktion
hvor taler tager et forbehold for kvaliteten af hendes gengivelse af et kildecitat. Det er en type
kløvninger der bør undersøges nærmere af fremtidige kvalitative undersøgelser. Jeg har
desuden vist at adverbielle kløvninger opfører sig anderledes end øvrige kløvninger, idet de
genoptages og kontrasteres sjældnere end andre kløvninger. Jeg har for nuværende ikke en
forklaring på hvorfor adverbielle kløvninger som sådan opfører sig specielt. Som nævnt kan
det skyldes at de er IP-kløvninger der netop sættes i forbindelse med ”svagere” fokus (Korzen
2014b), og som i Korzens undersøgelse netop har adverbielle led. Fremtidige undersøgelser
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må undersøge adverbielle kløvninger nærmere for at fastslå om dette er forklaringen.
Undersøgelsen har vist at udkløvninger kun genoptages i hver anden kløvning i korpusset. Det
er overraskende eftersom Hansen & Heltoft (2211:1790) forventer at fokuserede led
genoptages, og at udkløvede led netop er kodet for fokus. Undersøgelsen har også vist at 30 %
af kløvningerne er kontrasterede samt at halvdelen af udkløvningerne er modificeret af et
sætningsadverbial. Dialogiske partikler synes at være særligt relevante modificeringer for
udkløvninger i netop denne talesprogsgenre, men at konkludere noget om dette kræver flere
kvalitative studier af typerne af sætningsadverbialer i undersøgelsen, og ikke mindst hvordan
de bruges dialogisk. I det hele taget vil kvalitative undersøgelser af hvordan kløvningerne
bruges dialogisk (som spørgsmål- og svarkonstruktioner i taletursorganiseringen med mere)
være relevant at undersøge nærmere.
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ARTIKEL 3
Adverbielle kløvninger i dansk

Marie Herget Christensen, NorS

Abstract:
In Danish the clefted constituent of the cleft construction can be non-nominal, that is
adverbial. This special type of clefts has not yet been extensively described in the Danish
literature on clefts. This article aims at just that. It will discuss the function of adverbial
cleft constructions. It will offer guidance on how to properly distinguish these types of
clefts from other constructions that are superficially similar. It will discuss why there seem
to be adverbials that are acceptable as cleft constituents and finally it will relate adverbial
clefts to the cleft type known as IP-clefts that is clefts that introduce new information in
the cleft clause
Nøgleord: Sætningskløvning, adverbielle kløvninger, dansk grammatik, fokus,
adverbialer
Indledning

Når danske grammatikere (Diderichsen, 1946; Dyhr, 1978; Götzsche, 1998; Hansen,
1995; Hansen & Heltoft, 2011; Korzen, 2014a; Mikkelsen, 1911; Nølke, 1984; Togeby,
2009) skriver om sætningskløvninger, er det oftest konstruktioner som (1) der beskrives.
(1) Det er EU der skal tage opgaven på sig22 (Korzen 2014b: 164)
Nemlig konstruktioner som består af et udkløvet led (EU) der er nominelt og en
kløvningsledsætning (der tager opgaven på sig) der er relativ formet. Men i dansk finder vi

22

For illustrationens skyld er alle udkløvede led i eksemplerne markeret med fed og alle kløvningsledsætninger
markeret med understregning
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også andre typer kløvninger som (2) - (4).
(2) Det er med dyb sorg vi må meddele at vores afholdte chef [NN] er afgået ved døden
(Korzen 2014b:164)
(3) Så er det sommetider man siger nu gider jeg ikke interessere mig for politik mere
for det er for barnligt det her (LANCHART)
I eksemplerne (2) og (3) er de udkløvede led ikke udkløvninger af valensbundne
argumenter men frie adverbielle. De fleste beskrivelser tager først og fremmest
udgangspunkt i ”prototypiske kløvninger” som (1) og tilmed ofte ud fra et enkelt
eksempel eller to der ikke er belagte. Men flere danske korpusundersøgelser (Marie
Herget Christensen, Under udgivelse-a; Dyhr, 1978; Korzen, 2014b) af kløvninger i
forskellige genrer har vist at adverbielle kløvninger som i (2) og (3) er en fast bestanddel
af danske kløvninger. Eksempelvis finder jeg at adverbielle kløvninger udgør 23 % af
kløvningerne i dansk talesprog i den del af LANCHART-korpusset jeg har undersøgt
(Marie Herget Christensen Under udgivelse-a). Det giver os en ide om at adverbielle
kløvninger ikke er en perifer syntaktisk afart af den valensbundne, men at adverbielle
kløvninger faktisk må have en central rolle i beskrivelsen af kløvningskonstruktionen i
dansk. Denne artikel sætter sig for at komme med netop sådan en beskrivelse.
Beskrivelsen vil lægge vægt på adverbielle kløvningers funktion og brug og på hvordan
adverbielle kløvninger kan identificeres og afgrænses fra lignende konstruktioner.
Artiklens struktur er som følger. Jeg vil først give et kort rids af hvordan den
danske tradition beskriver og definerer en ”prototypisk” dansk kløvning i afsnit 2.
Derefter vil jeg i afsnit 3 beskrive funktionerne for sætningskløvninger og beskrive
hvordan fokusfunktionen realiseres for adverbielle kløvninger. Derefter vil jeg i afsnit 4
analysere hvordan vi kan skelne adverbielle kløvninger fra andre lignende konstruktioner.
I afsnit 5 vil jeg diskutere det forhold at visse adverbialer tilsyneladende ikke er kløvelige.
I afsnit 6 vil jeg beskrive en undertype af kløvninger nemlig den såkaldte informative
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præsuppositionskløvning som Korzen (2014b) har sat i forbindelse med adverbielle
kløvninger. Endelig vil jeg sammenfatte artiklen i afsnit 7.

Sætningskløvning i dansk

Der findes forskellige typer af kløvningskonstruktioner, fx der-kløvningen (fx der er en
kat der ligger på gulvet), men i denne artikel kommer jeg kun til at beskæftige mig med
det-kløvninger som eksempel (1), her gentaget som (4). Det skyldes at det især er denne
konstruktion der er relevant for udkløvninger af adverbialer. Der-kløvninger tillader fx
slet ikke adverbielle kløvninger (jf. fx Brink (1997)). I den internationale
kløvningslitteratur er der tradition for at beskrive både it-kløvninger (der på mange måder
svarer til det-kløvninger) og såkaldte pseudokløvninger (fx det der lå på gulvet var en
kat). Den samme tradition har vi ikke i danske grammatiker og beskrivelser der typisk
hovedsageligt beskæftiger sig med det-kløvninger (Marie Herget Christensen, under
udgivelse-b; Götzsche, 1998; Hansen, 1995; Hansen & Heltoft, 2011; Korzen, 2014b;
Togeby, 2009)23. Denne tradition følger jeg, men det vil være interessant for fremtidige
studier at beskrive forholdene for adverbielle pseudokløvninger. Når jeg i denne artikel
taler om kløvningskonstruktioner eller slet og ret kløvninger, refererer jeg altså
udelukkende til denne det-kløvninger som i (4).
(4) Det er EU der skal tage opgaven på sig (Korzen 2014: 164)
I kløvningen i (4) er indholdssubjektet EU udkløvet. Kløvninger består således af en
oversætning med et udkløvet led (EU) sammen med et foreløbigt subjekt (det) og en form
af kopulaverbet være eller blive samt af en kløvningsledsætning der er underordnet
oversætningen (der skal tage opgaven på sig). (jf. fx Hansen & Heltoft 2011:1790ff). Den

23

Se dog der afviser pseudokløvninger som ophav til det-kløvninger. Og (Dyhr, 1978) der også har optalt
pseudokløvnigner i sin korpusundersøgelse af danske kløvninger.
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samme proposition vil typisk kunne udtrykkes af en ukløvet deklarativ sætning som i (5).
(5) EU skal tage opgaven på sig
Abonnerer man på en funktionel tilgang, kan man sige at den samme proposition på
indholdssiden kan udtrykkes med forskellige kløvninger – og andre typer konstruktioner
på udtrykssiden – i (5) med en ukløvet sætning. Når en proposition udtrykkes med en
kløvning medfører det at propositionen kodes med de funktioner der er iboende i
kløvninger. En kløvning medfører nemlig at informationen i ledsætningen præsupponeres
og informationen i det udkløvede led fokuseres (jf. fx (Delin, 1989; Hansen & Heltoft,
2011). Disse definitoriske træk ligger til grund for alle kløvningstyper. En central pointe
for denne artikel er at et hvilket som helst led i propositionen kan udkløves (Hansen &
Heltoft, 2011) – det vil sige også frie adverbielle indholdsled som vi skal se. Vi kunne
derfor også have kløvninger som (6) som udtryk for den samme proposition.
(6) Det er opgaven EU skal tage på sig
I (6) er det indholdsobjektet fra propositionen der udkløves (opgaven) og i (4) er det
indholdssubjektet (EU). Således kan man tale om fx objektskløvninger og
subjektskløvninger – og adverbielle kløvninger. Det er vigtigt at skelne mellem om vi taler
materiale eller funktion når vi taler kløvningstyper. I den internationale litteratur opereres
der nogle gange med et skel mellem om materialet i udkløvningen er nominelt eller
adverbielt (Hasselgård, 2004; Prince, 1978; Weinert & Miller, 1996). Men det er ikke dette
skel jeg er interesseret i denne artikel. Vi kan have kløvninger som er valensbundne – altså
som udkløver et obligatorisk indholdsled men som har adverbielt materiale i det udkløvede
led som i (7).
(7) Så er det derudeaf jeg boede (efter LANCHART, jf. Gregersen (2009))
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I (7) er det valensbundne indholdsargument for bo udkløvet (derudaf) og materialet i
udkløvningen er adverbielt. Men de kløvninger jeg interesserer mig for i denne artikel er
kløvninger hvor frie adverbielle indholdsled er udkløvet. Hvis vi for illustrationens skyld
tilføjer et frit adverbial til propositionen udtrykt i (4-6) EU skal nu tage opgaven på sig, kan
dette led udkløves som vist i (8).
(8) Det er nu EU skal tage opgaven på sig
I (8) er både den syntaktiske funktion og materialet i udkløvningen nu adverbiel og det er
altså denne type der er genstand for denne artikel. De kendes ud over den adverbielle
udkløvning på at kløvningsledsætningen – i modsætning til i (7) ikke ”mangler” nogen
indholdsargumenter. Hvor kløvningsledsætninger i subjektskløvninger og objektskløvninger
ligner relativsætninger i deres form (Hansen 1995), ligner adverbielle kløvningers
ledsætninger altså nominelle ledsætninger (Dyhr 1978).
Funktioner

Som Wiwel (1901) ekspliciterer, sker der en fordeling af sætningsindholdet i
propositionen i de to udtrykte sætninger i kløvningen.
”. hvoraf den forreste [sætning] egentlig kun indeholder det ord der skal
fremhæves og den anden det øvrige” (Wiwel 1901:343)
Den del der indeholder ”det der skal fremhæves, er altså det udkløvede led og resten af
oversætningen (det+være). Konstruktionen bliver af Hansen (1995) beskrevet som den
grammatikaliserede måde at markere fokus i dansk på. Man kan sige at konstruktionen er
en måde at udtrykke en proposition sådan så netop et led bliver fokuseret (eller i hvert
fald udpeget, alt efter hvilken fokusteori man abonnerer på, jf. fx Delin (1989)). Den del
der udtrykker ”det øvrige” - altså alt indholdet i propositionen bortset fra det udkløvede
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led - er kløvningens ledsætning. Den store forskel mellem (4) og (5) er at
kløvningsledsætningen altid er præsupponeret (Delin 1989), det vil sige der til (4) er
forudsat indholdet som er vist i (9).
(9) nogen skal tage opgaven på sig.

Man kan teste sandhedsværdien ved at ændre den i oversætningen som vist i (10).

(10) Det er ikke EU der skal tage opgaven på sig

I (10) er (9) stadig sand selvom indholdet i oversætningen ikke er det. Der er en udbredt
enighed om (jf. fx Delin 1989) at det er bevis for at ledsætningen er præsupponeret. Denne
præsupposition findes ikke i den ukløvede (5). Hvis den negeres, behøver (9) ikke være
sand. Kløvningsledsætningen udgør ofte kendt eller infererbart information, men det er
ikke altid tilfældet (jf. beskrivelsen af informative præsuppositionskløvninger nedenfor i
afsnit 6).
Funktionen for det udkløvede led

For den anden del af kløvningen – det udkløvede led - fokuseres altså ét led fra
propositionen. Hansen & Heltoft (2011:1790:ff) viser at fokuseringen så at sige medfører
en paradigmatisk udpegning hvor der hos modtageren vækkes en forestilling om et
paradigme af mulige referenter der kan stå på det udkløvede leds plads. I (2)’s tilfælde er
det gruppen af mulige institutioner der kunne tænkes at skulle tage opgaven på sig. I en
ikke-negeret kløvning udpeges netop ét valg i paradigmet (EU) (og resten fravælges).
Denne udpegende funktion er en del af kløvningens funktion uanset hvilket indholdsled fra
propositionen der udkløves (jf. fx Nølke 1984; Hansen og Heltoft 2011). Når det drejer sig
om adverbielle kløvninger finder den samme udpegning sted, eftersom den er grammatisk
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kodet i selve kløvningskonstruktionen (Marie Herget Christensen under udgivelse-b). Vi
kan se det ved for eksempel at se på tidsadverbielle udkløvninger. Her betyder
udpegningen at et tidspunkt udpeges, og alle andre tidspunkter fravælges som vist i (11).
(11)

Det var i 2013 jeg fik arbejde på universitet

I (11) betyder udkløvningen af tidsangivelsen (2013) at begivenheden jeg fik arbejde på
universitetet fandt sted på det tidspunkt og ikke på noget andet tidspunkt. Omvendt
forholder det sig med det ukløvede modsvar 1 (12).
(12)

I 2013 fik jeg arbejde på universitetet (og det gjorde jeg igen i 2017)

I (12) er der ikke samme udpegning af tidsangivelse hvorfor begivenheden nok tidsfæstes,
men alle andre tidspunkter for begivenheden udelukkes ikke, som det kan ses af
fortsættelsen i parentesen. Den præcise funktion for udkløvningen er noget der er blevet
forsket meget i. Men mange af undersøgelserne inkluderer ikke adverbielle kløvninger. Fx
viste jeg i Christensen & Stewart (kommende) at udkløvninger virker som
opmærksomhedsfangere i processering netop i kraft af deres fokusfunktion, men jeg
inkluderede ikke adverbielle kløvninger eftersom jeg ville have så ens et testmateriale som
muligt. I en korpusundersøgelse hvor jeg undersøgte diskursiv ”opførsel” for kløvninger
relateret til fokusfunktionen, viste der sig et anderledes mønster for adverbielle kløvninger
end for valensbundne Christensen (Under udgivelse-a) . Således var adverbielle kløvninger
sjældnere kontrasterede end de valensbundne. Kontrast er blevet sat i forbindelse med
udpegning eftersom kløvninger allerede vækker forestillingen om et paradigme af referenter
(fx tidspunkter) for det udkløvede led, og vælger ét, er konstruktionen velegnet til også at
modstille valget med et andet i paradigmet (Christensen Under udgivelse-a), men det er
vigtigt at pointere at udpegning og kontrast er to forskellige funktioner ((Kristensen 2013)
og kontrast altså ikke er en funktion ved kløvninger. Desuden fandt jeg at adverbielle
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udkløvninger genoptages sjældnere end valensbundne udkløvninger. Hansen & Heltoft
(2011:1790ff) beskriver fokuserede led netop som de led der genoptages i den efterfølgende
diskurs. Korzen (2014b) sætter i sin undersøgelse en særlig type af adverbielle kløvninger
(se nedenfor) i forbindelse med svagere fokusmarkering end ”prototypiske kløvninger”.
Samlet set kan jeg altså sige at adverbielle udkløvninger ganske som andre udkløvninger er
grammatisk kodede for fokus (udpegning) men meget tyder på at denne kodning realiseres
anderledes for adverbielle kløvninger end for valensbundne. Nu hvor jeg har redegjort for
adverbielle kløvningers struktur og funktion, kan jeg gå videre til grænsedragningen mellem
ægte adverbielle kløvninger og andre lignende konstruktioner.
Afgræsning fra andre konstruktioner

Selv om adverbielle kløvninger som vist ovenfor kan defineres både med et klart indhold og
udtryk, er der alligevel vanskeligheder forbundet med at trække en hel skarp kategorigrænse
mellem hvad der er adverbielle kløvninger og hvad der er lignede konstruktioner. Det skyldes
dels en stor grad af overfladelighed, og dels at der i visse tilfælde kan være tvetydighed. Før
vi når til at beskæftige os med den kategorielle afgræsning og altså tilfælde der befinder sig i
periferien, er det vigtigt at slå fast at det jeg beskriver som prototypisk kløvning som skitseret
ovenfor også omfatter udkløvning af led hvor materialet i leddet er adverbielt snarere end
nominelt og hvor leddet er valensbundet som i (13). Som nævnt består adverbielle kløvninger
ganske som andre kløvninger af en underordnet ledsætning. Men den adskiller sig i sin
struktur fra valensbundne kløvningers ledsætninger som vist i (13).
(13) det er nu der skal ske noget andet for ham tror jeg (LANCHART)

I (13) er kløvningsledsætningen der skal ske noget andet for ham nu.
Kløvningsledsætninger er ”relativtformede” (jf. fx Hansen (1995)). og selvom de ikke er
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attributive modificeringer af det udkløvede led men derimod underordnet hele
oversætningen, så opfører de sig i deres indre opbygning på samme måde som en
attributivsætning. Det indholdsled fra propositionen der udtrykkes i det udkløvede led,
udtrykkes således ikke (eller udtrykkes med et pronomen for subjektskløvningers
vedkommende). Det gælder uanset om leddet er frit eller styret, men når det er styret,
kommer ledsætningens udtrykssyntaks til at fremstå markeret eftersom valensen under
umarkerede omstændigheder foreskriver at alle valensbundne led skal udtrykkes inden
for sætningsgrænsen. Det er lettest at se i objektskløvninger som i (14):
(14) det er de to jeg har at holde styr på (LANCHART)

Ledsætningen jeg har at holde styr på i (14) har således ikke udtrykt det valensbundne
indholdsobjekt. I (13) er der godt nok også et indholdsled – det udkløvede nu – der ikke er
udtrykt i ledsætningen, men fordi det er frit og ikke valensbundet, er ledsætningens
udtrykssyntaks umarkeret og ledsætningen der skal ske noget andet for ham fremstår
derfor ikke ”relativformet”. Selv om (13) ikke har denne markerede udtrykssyntaks i
ledsætningen, er den ganske inden for kategorigrænsen for kløvningskonstruktionen. Vi
skal nu se på nogle eksempler som er klar på den anden side af grænsen, det vil sige ikkekløvninger som ofte bliver fejlkategoriseret som kløvninger på grund af overfladeligheder,
og derefter på nogle tilfælde hvor der rent faktisk er tvetydighed mellem om
konstruktionen er en kløvning eller ej.
Afgræsning mellem adverbielle kløvninger og lignende konstruktioner

Men beskrivelsen af adverbielle kløvninger må også tage højde for mindre
uproblematiske tilfælde end (13) og (14). Fx skal beskrivelsen kunne afgrænse tilfælde
hvor der forekommer overfladelighed og tvetydighed mellem ægte adverbielle kløvninger
og lignende konstruktioner. Det er velbeskrevet at subjekts- og objektskløvninger på
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overfladen ligner visse prædikative konstruktioner (jf. fx Nølke 2984; Götzsche (1998).
Nølke (1984) har fx eksemplet (15).
(15) Det (der) er Peter der (jo) lige er kommet hjem
I (15) er Det anaforisk med reference uden for kløvningen, og ledsætningen der (jo) lige
er kommet hjem er en attributiv ledsætning der er en del af det prædikative
nominalsyntagme. I modsætning hertil knytter ledsætningen sig til hele oversætningen i
en kløvningskonstruktion. Bemærk at det kan være tvetydigt hvorvidt en konstruktion er
en kløvning, og at det først og fremmest entydiggøres ved at afgøre om det er referentielt
(Nølke (1984)). Her er der altså overfladelighed mellem relativformede
kløvningsledsætninger og ”ægte” relativsætninger24.
Der kan imidlertid også opstå overfladelighed i tilfælde hvor ledsætningen ikke er
relativformet. På overfladen kan visse såkaldte CTP-konstruktioner (jf. fx Boye & Harder
(2007)) nemlig ligne kløvningskonstruktioner. CTP-konstruktioner er konstruktioner hvor et
matrix-prædikat tager en nominel ledsætning som argument. Overfladeligheden opstår når
prædikativet tager en nominel ledsætning som subjekt og udtrykker det med foreløbigt subjekt
(det) og efterstillet nominel ledsætning som i (16).

(16)

Det er dejligt at men vi har noget tid sammen (LANCHART)

Hvis man sammenligner kløvningen i (13) med CTP-konstruktionen (16), kan man se
overfladeligheden. Begge ledsætninger er nominelt formede og begge består af en
oversætning det er med et prædikativ. (16) er en såkaldt faktiv CTP-konstruktion (jf. fx
Jensen & Christensen (2013), og derfor har den et vurderende adjektiv som prædikativ. I
(12) er det let entydigt at kategorisere det udkløvede led som adverbielt fordi dets

24

Se i øvrigt Götzsche (1998) for en gennemgang af tvetydighed mellem subjektskløvninger og
prædikativkonstruktioner.
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materiale utvetydigt udgøres af et adverbium (nu), men adjektiver som dejligt kan også
fungere som adverbialer hvorfor der faktisk kan opstå reel tvetydighed mellem de to
konstruktioner som vi skal se nedenfor. Endnu en lighed mellem (13) og (16) er på
indholdsplanet. Således er indholdet i ledsætningen i begge konstruktioner præsupponeret.
Det er en definitorisk del af faktive CTP-konstruktioner at deres ledsætninger er
præsupponerede ligeså vel som det er for kløvninger. Hvad der er kategorisk forskelligt
for de to konstruktioner, er imidlertid at der sker en udpegning af nu – en udkløvning – i
(13). I (13) er der altså kun tale om én proposition der er kløvet i to sætninger, mens der i
(16) er tale om to propositioner såvel som to sætninger hvoraf den ene er indlejret i den
anden. At ledsætningen i (16) er subjekt i oversætningen, medfører at den kan placeres på
subjektspladsen i stedet for det foreløbige subjekt det som vist i (17).
(17)

At (men) vi har noget tid sammen, er dejligt

Denne mulighed for at placere ledsætningen på subjektspladsen i oversætningen er
ikke muligt i kløvninger som (13) eftersom ledsætningen ikke er subjekt i
oversætningen. Der er altså en distributionsforskel som ikke ses realiseret når CTPkonstruktionen udtrykkes med foreløbigt subjekt, men som ikke desto mindre adskiller
de to konstruktioner fra hinanden.
Det kan tilføjes at det ikke i sig selv er materialet i det udkløvede led der afgør
konstruktionen. Denne artikel omhandler særligt adverbielle kløvninger, og derfor er
netop overfladeligheden mellem adverbielle kløvninger og CTP-konstruktioner
interessant, men adjektiver kan sagtens udkløves som eksempel (18) viser.
(18)

Det er meget lidt man kan få bevilget (LANCHART)

I (18) er meget lidt et adjektiv syntagme som er indholdsobjekt i propositionen og
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som altså er udkløvet. Også prædikative adjektiver kan kløves. Mikkelsen (1911) har
eksemplet (19).
(19)

Det er ikke klogt (at) han har båret sig ad (Mikkelsen 1911:569)

I (19) er der tale om et prædikativt adjektiv (klogt) der er indholdsobjektsprædikativ og
altså udtrykt som udkløvet led. Udkløvede subjektsprædikativer er sjældne, men
attesterede som i (20).
(20)

Det er jo ikke ret meget fed du er (Hansen & Heltoft 2011: 1791 efter

Rifbjerg Weekend 2013).
i (20) er det udkløvede led et subjektsprædikativ med adjektivisk materiale. Både
indholdssubjektsprædikativer, -objektsprædikativer og indholdsindlejrede prædikativer
er styrede indholdsled. Derfor vil ledsætningen være relativformet. Derfor opstår der i
disse tilfælde ikke samme overfladelighed som skitseret ovenfor.
4.2 Tvetydighed

Som sagt så kan der i visse tilfælde være tale om ikke bare overfladelighed men
decideret tvetydighed hvor samme konstruktion har to mulige tolkninger. Dyhr
(1978) har eksemplet (21).
(21)
Det er sjældent at opvisning bliver lige så underholdende som kamp (Dyhr
1978:130,
efter POL 4.1.73:6 min fremhævning)

Konstruktionen i (21) kan ifølge Dyhr enten tolkes som en CTP-konstruktion med
foreløbigt subjekt og adjektivisk prædikativ eller som en kløvning. Tvetydigheden opstår,
forklarer Dyhr (1978), ved at sjældent enten kan tolkes som et adjektiv i neutrum eller som et
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adverbial. Til det kan man tilføje at sjældent i fald man tolker det som et udkløvet adverbial er et
frit indholdsled, hvorfor ledsætningen bliver nominelt formet 1. Havde det været det styrede
adverbial lige så underholdende som kamp som i (22) der var udkløvet, havde tvetydigheden

ikke kunnet opstå.
(22)

Det er lige så underholdende som kamp at opvisning sjældent bliver

I (22) opstår der ingen tvetydighed fordi ledsætningen ikke har overfladelighed med et nominelt
CTP-komplement. Bemærk at der for (22) s vedkommende gælder samme distributionsforhold
som beskrevet ovenfor, her vist som (23).

(23)

at opvisning bliver lige så underholdende som kamp er sjældent

Det er altså kun i tolkningen som CTP-konstruktion at (23) er mulig. I praksis vil
tvetydigheden rimeligvis oftest opløses af konteksten.
En anden form for tvetydighed kan opstå omkring sådan. Som adjektiv kan sådan have en
attributiv ledsætning knyttet til sig som vist i eksempel (24).
(24)

Men jeg har det sådan at jeg tager det som det kommer (tvtid.tv2.dk)

Bemærk at alle styrede indholdsled i ledsætningen er udtrykt. Den slags adjektivsyntagmer
kan også stå prædikativt som i (25).
(25)
det var ikke sådan at vi kendte sådan alle folk på øen i vores barndom
(LANCHART)
I (25) står adjektivsyntagmet på p-pladsen (Jf. fx Hansen & Heltoft 2011) og det er her
tvetydigheden opstår fordi sådan kan også være et mådesadverbial og dermed også
udkløves som vi ser i (26).
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(26)

det var da sådan at vi lærte vel at gøre tingene efter hvordan de gjorde

tingene ikke (LANCHART)
Ved (26) bliver det vanskeligt at skille de to konstruktioner fra hinanden. Dels er der
ingen distributionsforskel eftersom ledsætningen i (25) er en attributiv ledsætning der
skal stå lige efter sin kerne (sådan) og det derfor ikke er muligt for nogen af
konstruktionerne at foranstille ledsætningen. Dels er alle de styrede indholdsled udtrykt i
begge ledsætninger respektivt, derfor er der ikke markeret syntaks i nogen af tilfældene.
Hvad der til gengæld ikke er ens, er præsuppositionen. Hvor sandhedsværdien af
ledsætningen (at vi kendte sådan alle folk på øen i vores barndom) ændres af den
negerede oversætning i (25) og altså ikke er sand og derfor heller ikke kan være
præsupponeret, vil en negering af oversætningen i kløvningen i (26) ikke ændre på
ledsætningens sandhedsværdi som vist i (27).
(27)

det var da ikke sådan at vi lærte vel at gøre tingene efter hvordan de

gjorde tingene ikke
i (27) er ledsætningen (vi lærte vel at gøre tingene efter hvordan de gjorde tingene ikke)
stadig sand og dermed præsupponeret. Og herved opløses tvetydigheden idet kløvninger per
definition har præsupponeret indhold i ledsætningen.
Vi så altså at Dyhr (1978) betragter eksempler som (21) som tvetydige mellem kløvninger
og prædikative konstruktioner. Andre forfattere er helt uenige i at konstruktioner med
adverbielle størrelser på prædikativpladsen i oversætningen kan betragtes som kløvninger.
For den funktionelle grammatiker Dik (1989) er det, jeg har kaldt adverbielle kløvninger,
noget væsensforskelligt fra kløvningskonstruktioner, som for ham altså kun omfatter
kløvninger med valensbundne udkløvne led. Dik skelner mellem konstruktioner som (28)
og (29).
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(28)

It was John that I went to New York with (Dik 1989:309)

(29)

It was with John that I went to New York (Dik

1989:309)

Dik (1989) mener der er tale om en prototypisk kløvning i (28), men at det er fejlagtigt at
behandle (29) som en kløvning. For mig at se er den eneste forskel på de to konstruktioner
hvorvidt præpositionen står sammen med sin styrelse. I begge tilfælde mener jeg der er tale
om en udkløvning af det frie adverbielle konsubjekt med John. Der kan være forskellige
sproglige nuancer og det ligger uden for denne artikel at redegøre for engelsk, så lad os se på
to danske eksempler med en lignende alternation i (30) og (31).
(30)

Det var med ham, hun havde de to børn (Bøgh (2013) Dagmar. Historien om en

barnemorderske)
(31)

hvor jeg var helt sikker på at [det var ham jeg skulle have børn med]

(http://forum.woman.dk/debatten/kaerlighed/er-det-ham-jeg-vil-have-born-med)
Begge tilfælde analyserer jeg som udkløvninger af det frie indholdskonsubjekt med ham.
Men bemærk at der er en forskel i hvor meget der præsupponeres. Når præpositionen
udtrykkes i ledsætningen og ikke sammen med sin udkløvede styrelse, bliver den en del af
det præsupponerede indhold. I (30) er det således præsupponeret at hun havde de to børn
mens det i (31) er sprogligt præsupponeret at jeg skulle have børn med nogen. For Dik
(1989) minder (29) (og givetvis (31)) mere om konstruktioner som (32) end om (28).
(32)

Het is goed dat ik naar New York gegaan ben (Dik 1989:310)

For Dik er eksempler som (29) altså en grundlæggende anden konstruktion end en
kløvningskonstruktion hvorimod jeg altså vil analysere de danske, (formodentligt) ganske
ækvivalente (30) og (31) som kløvninger. Dik (1989:309ff) hævder at leddet efter
kopulaverbalet hverken i (29) eller (30) kan identificeres med ledsætningen. Korzen
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(2014a) har en lignende observation, men når frem til en anden analyse. Han
underinddeler således kløvninger i forskellige undertyper blandt andet ud fra om
ledsætningen står i en identitetsrelation med det udkløvede led eller snarere må betragtes
som en tilføjelse. Korzen (2014a) analyserer det som forskellige undertyper af kløvninger
og han ser altså ikke identifikationsrelationen som en definitorisk del af en kløvning
(modsat Dik (1989)). Efter min analyse går Dik (1989) galt i byen når han ser (29) (og
(30)) som samme slags konstruktion som (32). (32) er nemlig, rimeligvis, ganske som
(10) oven for et eksempel på en faktiv CTP-konstruktion, og der er i bedste fald tale om
en overfladelighed. CTP-konstruktioner er aldeles andre konstruktioner og bør helt holdes
uden for beskrivelsen af kløvningskonstruktionen og dens eventuelt nært beslægtede
konstruktionstyper. Som Dik (1989) selv bemærker, er der således en distributionsforskel
mellem de to konstruktionstyper (29) og (32), nemlig at ledsætningen kan foranstilles
prædikativet som vist i (34) men ikke det udkløvede led som vist i (33). Altså samme
distributionsforskel som jeg viste ovenfor.
(33)

*At jeg tog til New York, var med John (Efter Dik 1989)

(34)

At jeg tog til New York, var godt (Efter Dik 1989)

Det er altså muligt i dette tilfælde med helt klare strukturelle kriterier at differentiere
(32) fra (28) fordi (32) er en faktiv CTP-konstruktion (Boye & Harder, 2007; Jensen &
Christensen, 2013). Den nominale ledsætning kan derfor som i (34) stå som subjekt i
stedet for på subjektspladsen i oversætningen. Det kan ikke lade sig gøre for
kløvningskonstruktioner hvorfor (33) ikke er mulig (Hansen & Heltoft 2011:1790ff),
præcis som vist ovenfor. Efter min mening er vi her ved en del af essensen af hvorfor
der tit er uenighed om hvorvidt et eksempel skal analyseres som en kløvning eller ej.
Nemlig overfladeligheden mellem CTP-konstruktioner og adverbielle kløvninger. Men
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som jeg også har vist, så er det muligt på helt klare strukturelle kriterier at skille dem fra
hinanden.
Opsummerende kan jeg altså sige at der er visse tilfælde hvor der er tvetydighed mellem
adverbielle kløvninger og konstruktioner der ligner på overfladen, CTP-konstruktioner.
CTP-konstruktioner er dog væsensforskellige konstruktioner og de har forskellig
distribution. Det er sådan-konstruktionen har samme distribution uanset om den er en
kløvning eller en prædikativkonstruktion, men til gengæld er det kun i tilfælde hvor
konstruktionen er en kløvning at ledsætningens indhold er præsupponeret. Nu hvor jeg har
etableret en kategorigrænse – om end uskarp – for ægte adverbielle
kløvningskonstruktioner, vil jeg se nærmere på materialet i adverbielle udkløvninger,
nemlig hvilke adverbialer vi udkløver i dansk.
(U)kløvelige adverbialer

Hansen & Heltoft (2011) påpeger som nævnt at alle propositionelle led, og dermed også
adverbialer kan fokuseres (udkløves), dvs. mådes-, tids-, steds-, og
omstændighedsadverbialer. Det kan fokusadverbier, sætningsadverbialer og dialogiske
partikler derimod ikke. Disse typer adverbialer har ifølge Hansen & Heltoft (2011) ikke
noget propositionelt indhold, og kan derfor ikke udkløves. Omend Hansen & Heltofts
(2011) skelnen mellem hvorvidt adverbialer har propositionelt indhold eller ej, kan forklare
langt det meste variation med hensyn til hvorvidt et givent adverbial kan udkløves eller ej,
er det ikke hele historien. Der er nemlig, viser Vikner (1973), også adverbialer med
propositionelt indhold der ikke lader sig kløve. Fx igen og allerede samt nogensinde.
Nogensinde har Hansen & Heltoft (2011) en forklaring på idet de afviser at nægtede led
kan udkløves da kløvningen i så tilfælde ville komme til at modsige sin egen
præsupponering. For de andre adverbier må vi overveje to forhold. For det første hvorvidt
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en given størrelse faktisk er ukløvelig, eller hvorvidt vi blot har svært ved hjælp af
introspektion at udtænke en passende pragmatisk kontekst hvor kløvningen ville virke
velformet. Hasselgård (2004) pointerer at det er underbelyst hvorvidt uacceptable
kløvninger er brud eller pragmatisk akavede. I diskussionen om kløvningers velformethed
skal dog medtages Hasselgårds (2004) påpegning af at kløvninger i litteraturen tit
fremstilles og diskuteres i isolation. Det er uhensigtsmæssigt, påpeger Hasselgård (2004),
når man tænker på at konstruktionen i sin væsentlighed er en informationsstrukturel
(fokus)konstruktion hvorfor den kun retvisende kan vurderes i kontekst. Det er
underbelyst, påpeger Hasselgård (2004), hvorvidt kløvninger vi ikke kan acceptere, faktisk
er grammatiske brud eller blot pragmatisk akavede på grund af den manglende kontekst.
For det andet er det muligt at begrænsningen i kløvningspotentialet kan være funktionelt
og ikke formmæssigt (materialemæssigt) motiveret. Den udpegende funktion kløvningen
har, jf. beskrivelsen ovenfor, medfører et valg mellem entiteter i et opstillet paradigme
(Hansen & Heltoft 2011). Det medfører antageligvis at kun klart afgrænsede entiteter lader
sig udkløve. Patten (2013) beskriver det som at kløvning medfører uniqueness for den
udkløvede referent. Patten (2013) viser at just, only, precisely og exactly gør engelske
adverbialer mere kløvelige. Det er plausibelt at en uafgrænselig størrelse kan gøres
afgrænselig ved at komme under en fokusoperators skopus. Hansen & Heltoft (2011) viser
netop at ikke-fokuserbare (ikke-kløvelige) led bliver fokuserbare når de kommer i skopus
for fokusoperatoren kun. Deres beskrivelse omhandler ikke-fokuserbare ubestemte
nominale led, men beskrivelsen kan rimeligvis udvides til ikke-fokuserbare eller svært
fokuserbare ikke-nominale led som allerede i (35).
(35)

Det er forhåbentlig ikke allerede du skal gå

Således forekommer (35) mig at være velformet. Ofte er der i kløvningskonstruktioner
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en udtrykt eller implicit forståelse af modstilling til de andre valg i paradigmet. Patten
viser det med eksemplerne (36) -(37).
(36)

*It’s sick that he was

(37)

It’s not sick he was but tired (Patten (2013) efter Kiss 1998:262))

Her udtrykkes valget i paradigmet i kløvningen og modstillingen i en efterfølgende
ekstraposition. Disse konstruktioner med eksplicit kontrast gør ifølge Patten (2013) både
adverbialer og - som her - adjektiviske prædikativer mere kløvelige. (37) vil oftest blive
analyseret som metalingvistisk. Det er efter min mening dog ikke noget der diskvalificerer
den som kløvning. Tværtimod kan den egenskab ved kløvninger at de vækker en
forestilling om et paradigme af mulige referenter, gøre at kløvninger er særlig velegnede til
at udtrykke metalingvistisk information i form af paradigmatiske kontraster. Der er dog i
sidste ende brug for flere korpusundersøgelser for tilstrækkeligt at få belyst hvorvidt der
reelt findes ukløvelige adverbialer med propositionelt indhold i dansk. Jeg vil nu
afslutningsvis diskutere adverbielle kløvninger med en lidt anden brug end den
prototypiske.
Undertyper af adverbielle kløvninger

Der er relativ stor enighed i litteraturen om at det udkløvede led i den ”prototypiske”
kløvningskonstruktion (som (1)) er fokuseret og indeholder ny information, mens
ledsætningen er præsupponeret og indeholder given information (jf. fx Hansen & Heltoft
2011:1970ff). Det er dog efterhånden velbeskrevet at der også findes en kløvningsvariant
med en anden informationsstruktur, nemlig de såkaldte informative
præsuppositionskløvninger (jf. fx Hasselgård (2004). I denne type kløvninger er
informationen i ledsætningen ny, men stadigvæk præsupponeret snarere end asserteret. Det
har den følge at ledsætningen er kodet som fakta der ikke står til diskussion, men alligevel
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ikke er given information for den intenderede lytter (Hasselgård 2004). Hun beskriver det
som at taler ”minder lytter om” informationen i ledsætningen snarere end at pakke det som
ny information. Flere danske sprogforskere (Togeby 2009; Hansen & Heltoft 2011;
Hansen 1995; Korzen 2014b) har beskrevet en særlig type af den informative
præsuppositionskløvning, nemlig den vi ser i (32). Den kalder Hansen & Heltoft (2011)
retorisk kløvning, og Korzen (2014) kalder den emotiv kløvning.
(38)

Det er med dyb sorg vi må meddele at vores afholdte chef [NN] er afgået

ved døden (Korzen 2014b:164)
I (38) virker det oplagt at den informative del af meddelelsen findes i ledsætningen (jf.
fx Korzen 2014b). Denne type kløvning har altid udkløvet adverbial (med dyb sorg).
Som Korzen (2014b) viser, er den emotive kløvning dog ikke den eneste type
informativ præsuppositionskløvning i dansk. Han finder nemlig i sin
korpusundersøgelse af danske kløvninger også eksempler af typen (39).
(39)

Det er jo først med Nice-traktaten, der som bekendt ikke er trådt i kraft

endnu, at der er tilvejebragt et retsgrundlag. (Korzen 2014)
I (39) er ledsætningen at der er tilvejebragt et retsgrundlag præsupponeret, men
indeholder ny information, påpeger Korzen (2014), uden at have et performativt verbum.
Også her er det udkløvede led adverbielt (med Nice traktaten, der som bekendt ikke er
trådt i kraft endnu). Hasselgård (2004) finder begge typer kløvningskonstruktioner i sin
korpusundersøgelse af engelsk og norsk. Hun viser desuden at der i norsk er meget færre
adverbielle kløvninger end i engelsk. Hun forklarer dette med at norsk tillader adverbialer
i forfeltet modsat engelsk der ikke har forfelt og følgelig mange flere begrænsninger på
foranstillinger af adverbielle led. Som bekendt tillader dansk også adverbialer i forfeltet.
Korzen (2014b) fandt også i sin undersøgelse mange færre adverbielle kløvninger i dansk
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end i italiensk. Forfeltsplacering er i dansk sat i forbindelse med topikalisering (jf. Hansen
og Heltoft 2011) og Hasselgård (2004) nævner netop at informative
præsuppositionskløvninger er blevet sat i forbindelse med at have en topikaliserende
funktion for det udkløvede led snarere end fokuserende. I så fald burde det være omtrent
informationsstrukturelt sammenfaldende at sætte adverbialet i forfeltet som vist i (40) som
at udkløve det i en informativ præsuppositionskløvning som (39).
(40)

Først med Nice-traktaten, der som bekendt ikke er trådt i kraft

endnu, er der tilvejebragt et retsgrundlag. (Efter Korzen 2014)
Det synes plausibelt for mig at forskellen mellem (39) og (40) først fremmest er
registermæssig eller udtryk for en eller anden ekstralingvistisk variation og ikke hverken
informationsstrukturel eller semantisk. Bemærk dog at der er en væsentlig syntaktisk
forskel, den information der udtrykkes i oversætningen i (39) udtrykkes i ledsætningen i
(40) og vice versa. Hasselgård (2004) viser samtidig at der er stort sammenfald mellem
informative præsuppositionskløvninger og adverbielle kløvninger. Men hun finder dog
også enkelte eksempler på adverbielle kløvninger med den ”prototypiske”
informationsstruktur. Det er altså ikke entydigt sådan at alle adverbielle kløvninger er
informative præsuppositionskløvninger. Det er heller ikke sådan at IP-kløvninger altid har
adverbielle udkløvninger. Prince (1978) som var den første til at beskrive IP-kløvninger
viser fx eksempler på IP-kløvninger med udkløvede nominelle anaforer. I dansk har jeg
vist en kløvningstype der er en IP-kløvning med valensbundne (og nominale)
udkløvninger, nemlig nyhedskløvningen, se Herget Christensen (2019).
Sammenfatning

Denne artikel er en beskrivelse af danske adverbielle kløvninger. Jeg har først vist de
strukturelle og funktionelle egenskaber en adverbiel kløvning har tilfælles med alle andre
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kløvninger. Jeg har diskuteret hvordan de rimeligt kan afgrænses fra andre konstruktioner.
Konstruktioner som de i visse tilfælde bliver opfattet som tvetydige med, og i andre
tilfælde decideret bliver forvekslet med. Det drejer sig først og fremmest den faktive CTPkonstruktion der i visse tilfælde har overfladelighed med kløvninger, men som ifølge min
analyse er en aldeles anden konstruktion. Jeg har diskuteret hvorvidt visse adverbialer er
ukløvelige, og argumenteret for at vi må se på funktionelle begrænsninger snarere end
formmæssige når vi skal forklare leds kløvningspotentiale, og endvidere argumenteret for
altid at vurdere attesterede eksempler i rette kotekst. Endelig har jeg redegjort for en særlig
type af kløvninger, nemlig informative præsuppositionskløvninger, der ofte forekommer
med adverbielle udkløvninger. Disse typer kløvninger har en lidt anden brug end de
prototypiske der mere har at gøre med tekstsammenhæng og topikalisering. Med artiklen
har jeg søgt at bidrage med et mere sammenfattet og nuanceret bud på hvad der indbefatter
adverbielle kløvninger i dansk, end der tidligere har foreligget i den danske
kløvningslitteratur. Fremtidig forskning kan med fordel undersøge empirisk – for eksempel
eksperimentelt – om adverbielle kløvninger fokuserer på samme måde som andre
kløvninger.
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ARTIKEL 4
Sætningskløvninger koder fokus og non-fokus i dansk
Marie Herget Christensen, NorS, KU
Abstract
It is a central claim in most Danish grammars that the Danish cleft construction encodes the clefted
constituent with the function focus and that other sentence types do not have any grammatical focus
encoding. This article will argue that not only does clefts encode focus, the construction also encodes
the other part of the cleft – the cleft clause – with the anti-function of focus, non-focus. Further it will
argue that while non-clefted sentence do not encode focus, they do encode both potential focus in one
part and anti-focus in another part of the sentence. Thus, the article will show that focus structure in
Danish consists of four different encodings making focus structure coding relevant for all sentence types
in Danish.

Indledning
En af de mest omdiskuterede sætningskonstruktioner i dansk er den såkaldte sætningskløvning.
Den tiltrækker sig opmærksomhed blandt grammatikforskere på grund af dens markerede
topologi, dens alsidige brug og dens iboende grammatiske kodninger der koder forskellige dele
af sætningsindholdet med ganske forskelligartede funktioner. Denne artikel vil argumentere
for at en af disse kodninger er nonfokus, det vil sige det modsatte af fokus. Sætningskløvninger
er komplekse sætninger hvor en proposition kløves i to sætninger som i eksempel (1)25.
(1) Det var Ole der knaldede ruden (Hansen & Heltoft 2011:1790)
I (1) bliver én proposition Ole knaldede ruden altså udtrykt med en oversætning med det led
der udkløves (Ole) (herefter kaldt det udkløvede led) og en ledsætning med resten af
propositionens indhold (der knaldede ruden) (herefter kaldt kløvningsledsætning) (jf. fx Herget
Christensen (2019) eller Hansen (1995) for udførlige beskrivelser af sætningskløvningens
struktur). I en dansk grammatisk tradition er der bred enighed om at formålet med, og effekten
af, denne udkløvning er at det udkløvede led fokuseres (Boye & Harder, 2012; Diderichsen,
1946; Hansen, 1995; Hansen & Heltoft, 2011; Nølke, 1984; Togeby, 2009 m.fl.) Men i
modsætning til andre fokusatorer i dansk (fx emfatisk tryk eller fokuspartikler) sker der for
kløvningers vedkommende ikke bare en markering af et enkelt led i en proposition. Tværtimod
bliver propositionen delt i to og udtrykt med en kompleks sætning med en oversætning der
indeholder det udkløvede led (Ole) og en undersætning – kløvningsledsætningen – der
indeholder resten af propositionen (der knaldede ruden). Hvorfor nu denne tilsyneladende
meget omstændelige og komplekse topologi blot for en fokustilskrivning der kan opnås med
væsentligt mindre radikale grammatiske virkemidler? Det spørgsmål bliver ikke besvaret alene
ved at betragte kløvninger som fokustilskrivninger og er emnet for denne artikel.
Sætningskløvning afviger fra den øvrige sætningsstruktur i dansk ved netop topologisk at
specificere fokus. Hansen & Heltoft (2011:78ff) fastslår således at fokus er underspecificeret i
alle andre typer sætninger i dansk end kløvninger (fremover ukløvede sætninger). Men også
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I dansk er vi ikke færdige med diskussionen af hvilke sætningstyper vi skal kalde (ægte) kløvninger (jf. fx
(Nølke, 1984) (Hansen, 1995) for diskussioner af såkaldte pseudokløvninger). Den diskussion kan jeg ikke gå ind
i her, og jeg begrænser mig derfor til at forholde mig til den konstruktionstype der både konsekvent bliver betragtet
som en kløvning og en fokusator i dansk, nemlig det-kløvningen eller sætningskløvningen, eksemplificeret i (1).
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ukløvede sætninger har en topologisk kodning der har at gøre med fokus. Her drejer det sig
blot ikke om specificeret fokus, men om leddets fokuspotentiale (Hansen & Heltoft 2011:78ff).
Led i indholdsfeltet er nemlig potentielt fokus i ukløvede sætninger, ifølge forfatterne. I denne
artikel vil jeg opstille en firedelt fokusstruktur for både ukløvede og kløvede sætningers
fokuskodninger. De fire kodninger er non-fokus, potentielt fokus, fokus og anti-fokus. Alle fire
begreber bruges af Hansen & Heltoft (2011:78ff), men jeg sætter dem ind i en ramme af
topologiske fokuskodninger specielt med henblik på at forklare kløvningers komplekse
topologi.
Artiklen har følgende struktur: Først vil jeg redegøre for sætningskløvnings funktioner og
definere hvad vi forstår ved fokus. Derefter vil jeg argumentere for hvorfor sætningskløvning
også koder non-fokus, på trods af denne funktion ikke nævnes af de mange beskrivelser af
sætningskløvning (med Lambrecht (2001) som en nævneværdig undtagelse). Derefter vil jeg
forklare den firedelte fokusstruktur. Til sidst vil jeg diskutere nogle eksempler på
kløvningsbrug hvor fokuskodningen er blevet betvivlet.
Funktioner for sætningskløvninger
Inden jeg dykker ned i fokus i kløvninger, vil jeg ridse de øvrige funktioner for kløvninger op.
Sætningskløvning er en konstruktion der er blevet forsket meget i, og der er derfor en
omfattende international litteratur om konstruktionerne. Der er bred enighed om at
præsupposition er en grundlæggende funktion (jf. fx Lambrecht (2001)) det vil sige at
indholdet i den ene del af tvedelingen, nemlig kløvningsledsætningen er kodet som
præsupponeret. En måde at vise dette på er ved at betragte ledsætningens sandhedsværdi når
oversætningen negeres. Præsuppositionen for (1): nogen smadrede ruden forbliver således
sand også i den negerede kløvning det var ikke Ole der smadrede ruden.
Når det kommer til kløvninger medfører tvedelingen ifølge Weinert & Miller (1996) at dens
funktioner så at sige er to sider af samme mønt: en funktion i den del af kløvningen funktionen
virker i, og så det vi kunne kalde anti-funktionen i den anden del. Weinert & Miller (1996)
beskriver det for præsupposition. Kløvninger koder således ikke bare kløvningsledsætningen
som præsupponeret, den koder også det udkløvede led som det modsatte, nemlig asserteret.
Dette funktionspar er altså kodet uafhængigt af – men dog i sammenspil med – kløvningers
fokuskodning.
Også i den danske tradition (Hansen & Heltoft 2011:1790ff; Togeby 2009; m.fl.) betragter man
kløvningsledsætningen præsupponeret. Det er bare ikke noget der er særligt centralt for de
danske beskrivelser. Hansen & Heltoft (2011:1794) nævner det således som en del af
beskrivelsen af sætningskløvning, men nævner det ikke som en central grammatisk funktion
som ved konstruktionen. Snarere som et særtræk ved konstruktionen der tilfældigvis er sådan.
For dem er den centrale grammatiske funktion nemlig at kode fokus på det udkløvede led. Det
er bemærkelsesværdigt for der ligger mig bekendt ikke noget iboende i en grammatisk
fokuskodning der koder det ikke-fokuserede som præsupponeret. Det er altså noget ganske
særligt ved kløvningskonstruktionen at den ud over at kode et led som fokus, samtidig koder
leddet som asserteret og resten af propositionen som præsupponeret.
Det er i litteraturen ganske ukontroversielt at fastslå at kløvninger præsupponerer. Men ved at
navngive konstruktionen fokuskonstruktion (som fx Dik (1989) gør) og ved at beskrive
kløvninger som den vigtigste grammatikaliserede måde at tilskrive fokus på i dansk (som
Hansen & Heltoft (2011:1790ff) gør), er der ingen tvivl om at præsuppositionsfunktionen er
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blevet lidt stedmoderligt behandlet i litteraturen. Det er derfor godt at få slået fast at
præsupposition også er en grundlæggende funktion ved kløvning. Rykker det ved om
kløvninger også er fokusatorer? Jeg vil argumentere for at der ud over
præsupposition/assertions-funktionsparret også er en iboende fokuskodning i kløvninger.
Først må jeg imidlertid ridse baggrunden op for hvorfor det overhovedet er blevet betvivlet at
kløvninger koder fokus.
Fokus
Som jeg vil vende tilbage til nedenfor, har de seneste årtiers korpusundersøgelser af
kløvningers brug afsløret vældig alsidig brug af sætningskløvninger. Det har fået flere
forfattere til at betvivle fokustilskrivning som den grundlæggende funktion ved kløvning. (jf.
fx Collins (2006)). Delin (1989) tegner sig for en af de mest radikale udgaver af synspunktet.
I konklusionen på sin afhandling om engelske kløvninger skriver hun:
“No definition of Focus so far suggested in relation to clefts can reliably be associated with
clefts of all kinds, which casts considerable doubt on the popular assumption that clefts are
'focusing' constructions” (Delin 1989:231)
Hun konkluderer at man i stedet bør tale om præpositionskonstruktioner, fordi alle kløvninger
har en præsuppositionsfunktion, og den altså er mere grundlæggende ifølge hende. Hun
gennemgår en række forfatteres fokusdefinitioner og finder dels stor variation i definitioner,
dels manglende udsigelseskraft i forhold til kløvningers faktiske brug og en stor grad af
sammenblanding af forskellige niveauer i beskrivelsen. Således viser hun at fokus ofte
forveksles eller blandes sammen med intonationsmønstre 26 og med andre
informationsstrukturelle forhold. Hvis vi skal kunne afgøre om fokus er en iboende kodning i
kløvning, må vi altså entydigt kunne definere hvad fokus er. Det vil jeg gøre i næste afsnit.
Fokusdefinitioner
Først må vi adskille fokus fra andre informationsstrukturelle systemer. Når vi som lingvister
prøver at beskrive informationsstruktur, kan vi hurtigt miste pusten, fordi der, som Kristensen
(2013) påpeger, er så mange divergerende definitioner og terminologiske uklarheder. Det
skyldes efter min mening kompleksiteten i sproglig og tekstlig sammenhæng. Der er så mange
forankringstråde frem og tilbage og ud af og ind i diskursen. Tit beskriver vi hver vores del af
dette trådnet når vi som lingvister beskriver informationsstrukturen. Der er nemlig forskellige
systemer der fungerer samtidigt og parallelt men næppe uafhængigt af hinanden. Der er en
række informationsstrukturelle systemer som fungerer tekstpragmatisk på tværs at
sætningstyper og som ikke må forveksles med grammatisk kodet fokus, men ofte bliver det,
fordi systemer spiller sammen i den komplekse sproglige virkelighed. Hertil hører både
intonation, tema-rema eller ny-given informationsstruktur. Ingen tvivl om at disse systemer
også er tilstede i kløvninger, men når vi vil beskrive kløvninger, må vi skelne mellem hvad der
er iboende grammatiske fokuskodninger i en kløvning og hvad der er pragmatiske forhold der
gør sig gældende for specifik brug.
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Sammenspillet mellem kløvninger og intonationsmønstre er blevet undersøgt i stor stil for engelske kløvninger.
(Jf. fx Collins (2006)). Jeg vil ikke gå ind i det i denne artikel dels fordi kløvninger ikke kun forekommer i
talesprog og derfor nødvendigvis må have kodninger der er uafhængige af intonationsmønstre, dels fordi
intonationsmønstre adskiller sig i dansk og engelsk og der mig bekendt ikke foreligger undersøgelser af danske
kløvningers intonationsmønstre.
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Delins (1989) hævder at fokusdefinitioner er for diffuse og for forskellige, og at ingen af dem
indfanger præcis funktionen af de mange forskellige kløvningsbrug. En del af udfordringen
ligger for kløvningers vedkommende i at der sker en række ting samtidig i det udkløvede led.
Der sker en syntagmatisk fremhævning af det udkløvede led (Boye & Harder, 2012;
Diderichsen, 1946; Sturt, Sanford, Stewart, & Dawydiak, 2004). Samtidig vækker
udkløvningen forestillingen om et paradigme af mulige referenter (Hansen & Heltoft
(2011:1794f)). I (1) vækkes således forestillingen om mulige rudeknusere. Endvidere udpeges
netop en referent i paradigmet (Ole) mens resten fravælges. Det vil sige Ole står i paradigme
med de andre potentielle rudeknusere, men ved valget af Ole frikendes resten af paradigmet.
Denne listeopstilling og udpegning er det andre forfattere har kaldt specifikation (jf. fx (Patten,
2013; Weinert & Miller, 1996), og fravalget af resten er blevet kaldt konstruktionens
exhaustiveness og tilsvarende den udpegede referents uniqueness (jf. fx (Delin, 1989; Korzen,
2014b). Hvor mange af disse karakteristika man kan få til at høre under fokus, kommer an på
ens fokusdefinition. Groft sagt kan man sige at fokusdefinitioner enten forholder sig til det
paradigmatiske aspekt ”listeopstillingen” eller det syntagmatiske aspekt, fremhævningen i
forhold til andre led i sætningen. For paradigmedefinitionen er især Krifka (2008)
fremherskende med sin definition af fokus som en markering af et sæt af mulige alternativer. I
dansk tradition finder vi især variationer over syntagmatiske definitioner hvor fokus betegner
henholdsvis den vigtigste (Boye & Harder, 2012), det mest centrale (Hansen & Heltoft
2011:78ff), eller den relevante (Togeby 1993; Jensen 2011) del af meddelelsen eller ytringen.
Opsummerende kan jeg altså sige at fokus har to dimensioner: en syntagmatisk og en
paradigmatisk. Syntagmatisk markeres et led i forhold til de andre med en særlig prominens
som vigtig og/eller relevant. Paradigmatisk markeres en referent som udvalgt i forhold til et
paradigme som markeres som fravalgt (uden at blive udtrykt). Som jeg vil vende tilbage
nedenfor, kan den ene af dimensionerne træde i baggrunden i visse kløvningsbrug.
Sætningskløvning koder fokus og antifokus
Således har jeg altså præsenteret en definition for fokus der ikke er filtret sammen med andre
informationsstrukturelle forhold og forskellig brug. I tråd med den danske tradition og Hansen
& Heltoft (2011) er det min analyse at der er en fokuskodning iboende i
kløvningskonstruktionen. Men hermed er alt ikke forklaret, for det udestår stadig at forklare
hvorfor der skal en så omstændelig sætningskonstruktion til fokustilskrivning, når andre
operatorer (fx fokuspartikler) ikke også kræver en sætningsunderordning for at kunne fokusere.
Det er fastslået at der også er en anden funktion i kløvningsledsætningen, nemlig
præsupposition, men det kan ikke være en forklaring eftersom andre fokusatorer ikke kræver
at information uden for fokusatorens skopus bliver topologisk kodet som præsupponeret (jf.
Hansen & Heltoft 2011:78ff).
Kløvningsledsætningen koder antifokus
Lambrecht (2001) fastslår i sin analyse af kløvninger at det udkløvede led på den ene side er
forbundet med fokus, og at kløvningsledsætningen omvendt er forbundet med nonfocal. Jeg
vil nu argumentere for at kløvningskonstruktionen har et funktionsmodsætningspar for fokus
på samme vis som for præsupposition. Vi så at tvedelingen medfører at funktionens
antifunktion kodes i den anden del af kløvningen. Når det udkløvede led koder fokus, må det
altså følge at kløvningsledsætningen koder non-fokus. Non-fokus-funktionen er også beskrevet
hos Hansen & Heltoft (2011:78ff). Således forklarer forfatterne at når fokus i en ukløvet
sætning er specificeret af en fokusator, (fx en fokuspartikel), så bliver den del af sætningen
fokusatoren har synsvidde over fokuseret. Samtidig bliver resten af sætningen markeret som
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non-fokus. Min analyse af non-fokus ligger helt tråd hermed. Det nye jeg tilføjer, er blot at
konstatere at hvis fokusatorer også markerer non-fokus, må det nødvendigvis være en iboende
del af en konstruktion der topologisk koder fokus at den også topologisk koder non-fokus.
Derfor må kløvningsledsætninger i dansk kode non-fokus.
Min analyse er altså at kløvningskonstruktioner deler en proposition op i to med det formål
(blandt andet) at kode fokus i den ene del ved at udkløve det og samtidig kode antifunktionen
i den anden del, nemlig non-fokus, ved at underordne indholdet i en ledsætning. Dette
funktionsmodsætningspar er en iboende grammatisk kodning i konstruktionen og er tilstede
uafhængigt af (men dog i samspil med) det andet grundlæggende funktionsmodsætningspar,
nemlig præsupposition og assertion. Begge funktionspar forbliver kodet i konstruktionen
uanset brug. At kløvningskonstruktionen koder ikke bare fokus, men også antifunktionen for
fokus, forklarer den omstændelige sætningsstruktur.
At hævde at non-fokus er en kodning medfører også at der ikke bare er tale om fravær af fokus.
Non-fokus er derimod en kodning i sin egen ret med sit eget grammatiske indhold. Den koder
således det modsatte af fokus: det mindst vigtige, mindst centrale, og det som på ingen måder
har alternativer. Det ligger snublende nært at mene at det der er kodet som det mindst relevante,
det som ikke tilføjer information (for at tage antifunktionen Togebys (1993) fokusdefinition),
i virkeligheden er en præsuppositionskodning – i hvert fald hvis man har en definition af
præsupposition som det vi går ud fra, det vi tager for givet (jf. Harder & Poulsen (1980)). Og
det er rimeligvis sådan at de to funktioner er forbundne. Men præsupposition har et andet
betydningsdomæne end relevans og vigtighed. Præsupposition koder nemlig for
sandhedsværdi (Delin, 1989). Sammenhængen er ifølge min analyse at information kan kodes
som non-fokus, altså som mindst vigtigt, centralt eller relevant i kraft af at det allerede er kodet
som præsupponeret, altså som sandt. Bemærk at disse forhold er i et andet domæne end
spørgsmålet om hvorvidt informationen er ny eller given/kendt. Præsupponeret information vil
ofte være given, men som Prince (1978) har vist er det ikke altid tilfældet. For mig at se er det
altså et argument for non-fokuskodningen at der er en præsuppositionskodning af
ledsætningen.
At der er tale om en ledsætning – altså om et underordningsforhold – er et andet argument.
Flere har påpeget (jf. fx (Collins, 2006; Hasselgård, 2004; Weinert & Miller, 1996)) at
kløvningskonstruktionen deler indholdet i to forskellige informationsenheder (med vandtætte
skotter imellem. Derfor har de to deles respektive funktioner ikke synsvidde over den anden
del. Det er også korrekt, men det er ikke to sideordnede informationsenheder. Tværtimod er
der i kløvningskonstruktioner et helt klart underordningsforhold, idet den ene sætning har alle
de karakteristika vi forbinder med underordnede sætninger. Ledsætningen har dog voldt besvær
for mange teoretikeres analyse, blandt andet fordi det ikke står klart hvad den lægger sig til
eller hvorfor den tilsyneladende er relativformet (Hansen, 1995). Uden her at kunne give en
fyldestgørende analyse af ledsætningen i kløvningskonstruktioner, mener jeg at man kan se
underordningen som ikonisk topologisk afspejling af funktionsmodsætningsparret. Det
prominente, vigtige, det der er kodet som fokus, er således topologisk placeret i oversætningen,
mens det mindst vigtige, det der er kodet som non-fokus, er placeret i underordningen der
topologisk må siges at være en mindre prominent placering end i oversætningen.
Et tredje argument for non-fokus findes i processeringen. Ved et forsøg jeg gennemførte der
testede netop fokuseffekt af det udkløvede led, fandt jeg en fokuseringseffekt der medførte
dybere processering af udkløvede led end af led i kløvningsledsætningen. Men derudover fandt
jeg også en hel klar modsat effekt, nemlig en mindre dyb processering af
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kløvningsledsætninger end af led i indholdsfeltet i ukløvede sætninger. (Christensen & Stewart,
kommende). Denne dobbelte effekt (både forgrundseffekt af det udkløvede led og
baggrundseffekt af kløvningsledsætningen) tolker jeg som argument for funktionsparrets
iboende kodning i kløvninger. Det udkløvede led fokuseres med en syntagmatisk fremhævning
med konsekvenser for processeringen til følge; kløvningsledsætningen ”non-fokuseres” med
en syntagmatisk baggrunding med tilsvarende konsekvenser for processeringen til følge.
Opsummerende kan jeg altså sige at min analyse er at kløvningskonstruktionen er en måde
topologisk at kode – det vil sige specificere – både fokus og non-fokus i dansk. Det er den
iboende kodning af fokus der får Hansen & Heltoft (2011:1793) til at karakterisere
kløvningskonstruktionen som den grammatikaliserede måde at udtrykke fokus på i dansk. Men
når fokus udtrykkes med en kløvning, kodes antifunktionen nonfokus samtidig i
kløvningsledsætningen. Det er særegent for kløvninger, fordi ukløvede sætnigner ikke har en
topologisk kodning der specificerer fokus. Alligevel har de dog en topologisk kodning for
fokusstruktur. Den beskriver jeg nedenfor.
Ukløvede konstruktioners fokuspotentiale
I ukløvede sætninger er fokus grammatisk underspecificeret (Hansen & Heltoft 2011:78ff). Det
vil sige at der ikke topologisk eller på anden måde er kodet ét led der er tilskrevet fokus. Fokus
bestemmes i ukløvede sætninger så enten pragmatisk i talesituationen eller ved at afsender
anvender særlige sproglige fokusatorer (fokuspartikler, emfatisk tryk mm.) der specificerer
fokus. Men selvom fokus er underspecificeret i ukløvede sætninger, så er der også for disse
sætningstyper topologiske kodninger der har at gøre med fokus. Hansen & Heltoft (2011:78ff)
påpeger nemlig at hvis fokus ikke specificeres, vil et led i indholdsfeltet i talesituationen blive
tolket som fokus. De beskriver indholdsfeltet som fokusdomænet, og led placeret i
indholdsfeltet som potentielt fokus. Selvom fokus er underspecificeret i ukløvede sætninger,
medfører placering henholdsvis i og uden for indholdsfeltet altså at leddet enten uden videre
kan tolkes pragmatisk som fokus eller kun kan tilskrives fokus ved hjælp af særlige fokusatorer.
Denne placeringsforskel er altså også en topologisk kodning for fokusstruktur, men den har at
gøre med potentialet for fokus og ikke tilskrivningen af fokus. Hvor udkløvede led i kløvninger
har en topologisk fokuskodning som fokus, har led placeret i indholdsfeltet altså den
topologiske fokuskodning potentielt fokus.
Placering uden for indholdsfeltet: anti-fokus
Led placeret uden for indholdsfeltet – i særdeleshed udtrykssubjekter placeret på
subjektspladsen – kan derimod ikke uden videre være fokus i ukløvede sætninger, ifølge
Hansen & Heltoft (2011:1743). Faktisk beskriver de subjekter som antifokus. Jensen (2011)
viser dog at udtrykssubjekter i dansk godt kan være fokus, men at det kræver særlige sproglige
fokusatorer, fx emfatisk tryk, placering af udtrykssubjektet i pladsen for ikonisk fokus eller
fokuspartikel som eksemplificeret i (6).
(2) So’fie kunne få noget mælk senere (med emfatisk tryk på udtrykssubjektet)
(Jensen:2011:200)
I (2) viser Jensen (2011) at udtrykssubjekters utilbøjelighed til fokus kan overvindes med
særlige sproglige fokusatorer. Der er altså tale om en utilbøjelighed og ikke en umulighed. Den
kodning benævner Hansen & Heltoft (2011:1778) altså antifokus.
Indholdssubjekter
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Ifølge Hansen & Heltoft (2011:78ff) er det som nævnt indholdsfeltet der er fokusdomæne. Alle
led udenfor kan følgelig ikke være topologisk kodet som potentielt fokus. Men især subjektet
er sat i forbindelse med anti-fokus (jf. Jensen (2011)). Den begrænsede plads jeg her har til
rådighed afholder mig fra at forholde mig til andre led uden for indholdsfeltet i ukløvede
sætninger og deres fokusstruktur, men især de frie adverbialers fokusstruktur vil være
interessant at undersøge i fremtidig forskning. For nuværende vil jeg se nærmere på forholdet
mellem subjekt og antifokus.
Først og fremmest må vi holde os for øje om vi taler om indholdssiden eller udtrykssiden.
Topologi hører til på udtrykssiden, og derfor har propositionen ingen fokuskodninger, heller
ikke indholdssubjektet. Men når et indholdssubjekt udtrykkes som udtrykssubjekt i en ukløvet
sætning, udtrykkes det altså med en medfølgende topologisk kodning som antifokus og skal
derfor bruge en særlig subjektfokusator for at kunne fokuseres. Når et indholdssubjekt derimod
udtrykkes som det udkløvede led i en kløvningskonstruktion, udtrykkes de med en
medfølgende topologisk kodning som fokus. Det kan være en motivator for at udkløve
indholdssubjekter i dansk. Korzen (2014b) finder flere subjektskløvninger i dansk end i
italiensk og sætter det i forbindelse med dansks V2-struktur. Også Weinert & Miller (1996)
foreslår at motivationen for at kløve kan være forskellig alt efter hvilken syntaktisk funktion
der udkløves. Korzen (2014b:173) finder at 66 % af de danske kløvninger i hans data er
subjektskløvninger. Hans korpus består af udskrevne taler fra Europa-Parlamentet, det såkaldte
Europarl-korpus. Dyhr (1978:166) finder at 57 % af de danske kløvninger i hans korpus af
avisartikler og skønlitterære tekster er subjektskløvninger. Det viser at udkløvning er en
anvendt strategi til at fokusere indholdssubjekter i dansk. Men for at få et billede af hvor hyppig
strategien er, ville det kræve en undersøgelse af hvor ofte fokuserede indholdssubjekter
udtrykkes som udkløvede led sammenlignet med hvor ofte de udtrykkes som udtrykssubjekter
i ukløvede sætninger med en subjektsfokusator, samt hvor ofte de udtrykkes på andre måder,
fx i indholdsfeltet som udtryksobjekter. Sådan en undersøgelse findes mig bekendt endnu ikke.
Som nævnt er det udtrykssubjekter i ukløvede sætninger der er kodet som antifokus, men
Hansen & Heltoft (2011:1728ff) fastslår at det er subjektsplacering der koder antifokus.
Subjekter kan imidlertid også placeres et andet sted i ukløvede sætninger, til og med et sted
som af nogle forfattere er blevet forbundet med netop fokus (jf. Hansen & Heltoft
(2011:1728ff) for en oversigt). Den placering er fundamentfeltsplacering.
Fundamentfeltsplacering
Hansen & Heltoft (2011:1728ff) skriver at led fra indholdsfeltet kan være fokusled når det
placeres i fundamentfeltet (forfeltet), og fundamentfeltet kan indeholde et fokusled. Men de
skriver også at fundamentfeltsplacering i sig selv ikke medfører fokusering. Som jeg læser
dem, kan fundamentfeltet indeholde fokusled når det ikke indeholder tema. Derfor er
fundamentfeltet ikke fokusled, men derimod emneled, når subjektet er placeret i
fundamentfeltet (Hansen & Heltoft 2011:1728ff)27. Eftersom udtrykssubjektet er et led uden
for indholdsfeltet, tolker jeg dem sådan at heller ikke subjekter i fundamentfeltet er kodet som
potentielt fokus. Men de fastslår at det er subjektspladsen der koder anti-fokus.
Fundamentfeltets topologiske kodninger er komplekse og omdiskuterede, og den topologisk

27

For Hansen & Heltoft (2011:1778ff) er der forskellige meddelelsesstrukturer i dansk. Enten emne-kommentar
hvor fokus er at finde i kommentaren eller fokus – bagrund. Men bemærk at andre forfattere (jf. Jensen 2011)
påpeger at emnet i sætning godt samtidig kan være fokus.
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fokusstruktur for fundamentfeltsplacerede indholdssubjekter i ukløvede sætninger må
undersøges nærmere i fremtidig forskning.
For at opsummere kan det altså fastslås at den topologiske fokuskodning der findes i ukløvede
sætninger har at gøre med potentiale og ikke faktisk fokustilskrivning. Placering i
indholdsfeltet koder potentielt fokus som medfører at et led med kodningen i de rette
pragmatiske (eller lingvistisk specificerede) omstændigheder uden videre kan tolkes som
fokus. Placering uden for indholdsfeltet koder antifokus som medfører at leddet ikke uden
videre har potentiale til at være fokus, men at der skal specielle lingvistiske midler til.
Den firdelte fokusstruktur i dansk
Jeg kan nu sammenfatte de fire topologiske kodninger for fokusstruktur vi har i dansk. De
fremgår af Tabel 1. Kodningen for kløvningers vedkommende drejer sig om faktisk fokus, og
for ukløvede sætninger drejer det sig om potentialet for fokus.

Undtryk
Ukløvede sætninger

Kløvede sætninger

Topologiske fokuskodninger i dansk
Eksempel
Subjektsplads
Senere kunne Sofie
få noget mælk
Indholdsfelt
Sofie kunne få noget
mælk senere
Udkløvet led
Det var Sofie der
kunne få noget mælk
senere
Kløvningsledsætning
Det var Sofie der
kunne få noget
mælk senere

Indhold
Anti-fokus
Potentielt fokus
Fokus

Non-fokus

Tabel 1: skema over de topologiske kodninger vi har til rådighed i dansk angående fokus. Eksemplet bygger på
Jensen (2011)

Topologisk kodet fokus er altså kun tilstede i udkløvede led i dansk. Denne kodning medfører
slet og ret at leddet altid er fokuseret. Omvendt medfører topologisk kodet non-fokus, som i
dansk er kløvningsledsætninger, at leddene er markeret som de mindst centrale for
meddelelsen. Led der er kodet som nonfokus kan ikke fokuseres28 men er tværtimod markeret
som ikke-centrale.
Topologisk kodning som potentielt fokus findes i indholdsfeltet i ukløvede sætninger i dansk.
Kodningen medfører at led med denne kodning kandiderer til at være sætningens fokus og ikke
behøver en lingvistisk markering. Hvilken kandidat der vinder afgøres af tekstpragmatiske
forhold hvis ikke sætningen indeholder en fokusator, fx en fokuspartikel. Omvendt medfører
topologisk kodning som anti-fokus at leddet ikke umiddelbart kandiderer til at være fokus, men
kun kan fungere som fokus ved hjælp af en fokusator. Denne kodning har leddene uden for
indholdsfeltet i ukløvede sætninger i dansk. Jeg har her kun medtaget de topologiske
28

Bemærk at led i kløvningsledsætninger kan have sekundært fokus i visse tilfælde som Hansen og Heltoft
(2011:1790ff) kalder ”dobbeltfokus” fx det var Ole der smadrede ’ruden (Og Hanne der smadrede klaveret), men
i de tilfælde er netop tale om sekundært fokus. Led i kløvningsledsætninger kan aldrig i sig selv være fokuserede,
netop i kraft af at det udkløvede led er fokuseret.
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kodninger. For ukløvede sætninger kan fokus som nævnt altid specificeres med sproglige
fokusatorer. Men når det sker, vil der ifølge Hansen & Heltoft (2011:78ff) blive lagt et ekstra
lag af betydning ned over sætningen – fokusspecificeringen er med andre ord ikke topologisk
kodet. Nu hvor fokusstrukturen for kløvninger er beskrevet udførligt, kan jeg som det sidste
diskutere nogle af de eksempler på kløvningsbrug der er blevet fremsat i litteraturen som
modeksempler på at kløvninger er fokuskonstruktioner.
Fokuserer denne kløvning?
Siden Prince (1978) begyndte at undersøge faktisk forekommende kløvninger i korpora, har
adskillige korpusundersøgelser slået fast at brugen af kløvninger er meget mere varieret, både
stilmæssigt og funktionsmæssigt end skolebogsgrammatikeksempler som (1) giver anledning
til at tro (Collins, 2006; De Cesare, Garassino, Marco, & Baranzini, 2014; Delin, 1989;
Hasselgård, 2004; Herget Christensen, 2019; Korzen, 2014a; Patten, 2013; Prince, 1978;
Weinert & Miller, 1996) mfl.).
Blandt eksemplerne er Princes (1978) såkaldte IP-kløvning (informative presupposition cleft).
Desuden nævnes det-kløvninger som (3) hvor ny information bliver introduceret i den
præsupponerede ledsætning.
(3) It was fifty years ago today that Henry Ford gave us the weekend (Prince 1978:898)
Derudover nævnes den såkaldt emotive kløvning (Korzen, 2014b). Den bliver af Hansen &
Heltoft (2011:1796) beskrevet som en særlig retorisk brug af sætningskløvningen. Det er
eksempler som (4).
(4) ”Det er med stor sorg og vemod, jeg har modtaget meddelelsen om Nelson Mandelas
død.” (Helle Thorning-Schmidt 06.12.203 http://www.stm.dk/_p_13952.html)
Fælles for (2) og (3) synes at være at det næppe kan være hovedmeddelelsen der findes i det
udkløvede led, hvilket altså har fået en række forfattere (jf. fx Korzen (2014b)) til at betvivle
at disse led er fokuserede. Endvidere er der fundet brug hvor det lader til at det er andre aspekter
ved udkløvningens funktion end fokus der er motivationen for at kløve. Den såkaldte
nyhedskløvning (Herget Christensen, 2019) i (4) er eksempel på dette.
(5) Det var muligvis en røggaseksplosion, der natten til søndag jævnede en villa i
Brøndby med jorden. (Herget Christensen 2019:21)
I (5) rammer operatoren muligvis kun det udkløvede led, mens det i en ukløvet sætning ville
have ramt hele propositionen. Hansen (1995) gør desuden opmærksom på et særligt tilfælde af
kløvning hvor det er spørgsmål der kløves. (6) er et eksempel herpå.
(6) [Albin spørger] ska vi ikke ha en calvados?
hun rødmer:
- Hvad er det nu det er? (Trier Mørch 1980:35)
Som Hansen & Heltoft (2011:1790ff) påpeger er hv-ord i spørgsmål i sig selv fokusled, så det
forekommer altså at være dobbeltkonfekt med udkløvningen af hvad i (6).29

29

Det fører for vidt med en analyse af kløvede spørgsmål i denne artikel, men det er et vigtigt område for den
videre forskning.
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(3)-(6) viser tilsyneladende variation i funktionen for det udkløvede led, og endda et misforhold
mellem kodning og brug. Der findes en række analysebud der adresserer dette misforhold. De
mest radikale er helt at afvise enten brugen eller kodningen. Således fraskriver Togeby (2009)
eksempler som (4) fra at være kløvninger eftersom han betragter dem som misbrug og altså
ikke som kompetent sprogbrug. Ligeledes så vi ovenfor at Delin (1989) fraskriver fokus som
en grundlæggende funktion ved kløvninger. Hvis man ser bort fra disse vældig radikale
analyser, findes der to plausible bud. Det første er at fokustilskrivningen kan gradueres. I en
dansk sammenhæng analyserer Korzen (2014a, 2014b) fokustilskrivningen i kløvninger som
et gradsspørgsmål sådan at ”prototypiske” eksempler som (1) har en stærk fokus markering,
mens (3) og (4) har en svag og meget svag fokusmarkering henholdsvis. I forhold til
grammatisk kodning er denne analyse ikke attraktiv, fordi grammatiske kodninger i
udgangspunktet er binære. Den anden analyse står Hansen & Heltoft (2011:1790ff) for. De
analyserer som sagt (3) som retorisk brug. Man kan sige at det at markere et led, der ikke
fungerer som fokus i sætningen, er en særlig stilistisk effekt. Men effekten opstår netop på
grund af spændingen mellem brug og kodning – på samme måde som et retorisk spørgsmål er
kodet som et spørgsmål uden at fungere som det i sætningen. Den retoriske effekt ville ikke
opstå hvis den grammatiske form (kodningen) ikke stadig var tilstede. Endelig kan det tilføjes
at de forskellige dimensioner af fokus højst sandsynligt spiller en forskellig rolle i forskellig
brug.

Konklusion
I denne artikel har jeg argumenteret for at kløvningskonstruktionen i dansk koder både fokus
og non-fokus. Selvom brugen af kløvninger er meget alsidig og kan være motiveret af
forskellige aspekter af kløvningskonstruktionens funktioner, ændrer det ikke på at
konstruktionen alt andet lige har én iboende topologisk kodning for fokus og én for non-fokus.
Kodningerne medfører en markering som henholdsvis det mest og mindst centrale, vigtige og
relevante i meddelelsen. Ukløvede sætninger derimod har ikke en topologisk kodning for fokus
og non-fokus, men en for fokuspotentiale. Således koder placering i indholdsfeltet potentielt
fokus, mens placering udenfor koder anti-fokus.
Denne artikel har kun beskæftiget sig med det-kløvninger, men der er en række andre
konstruktioner der også antages at dele propositioner i to i dansk. Det drejer sig om derkløvninger (der er en pige der kan få mælk senere), og de såkaldte pseudokløvninger (Hvem
der kan få mælk senere, er Sofie og Sofie er den der kan få mælk senere). De vil være
interessante at undersøge i kommende forskning, fordi de typisk ikke betegnes som
fokuskonstruktioner i dansk tradition, mens de bliver det i en international (jf. fx (Lambrecht,
2001; Prince, 1978; Weinert & Miller, 1996)). Derudover har jeg i særlig grad forholdt mig til
indholdssubjekter, fordi de i ukløvede sætninger placeres uden for indholdsfeltet (når de
udtrykkes som udtrykssubjekter). Der er imidlertid også andre led der er uden for indholdsfeltet
når de udtrykkes i ukløvede sætninger og som derfor også er interessante at se på i forhold til
deres topologiske kodning. Særligt er de frie adverbialer interessante i fremtidig forskning.
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Change blindness effects of clefts and word position in Danish
Abstract
The text-change paradigm is sensitive to differences in discourse prominence achieved
by information structure. The present experiment tests whether Danish clefts influence
depth of processing and, crucially, whether this is due to the focus marking of the
construction or the position of words within a sentence. In this study 40 participants
read and reread 24 sentences each. One word in each sentence changed between
reading and re-reading. Half of the sentences consisted of clefts, and the other half nonclefts. In half of the cases the change occurred early in the sentence (for clefted
sentences, on the clefted constituent) and in the other half the change was later (for
clefted sentences, on the cleft clause). Clefted constituents elicited better change
detection compared to cleft clause positions. For the non-cleft sentences, no such
difference was present. Change detection was reduced for cleft clauses compared both
to clefted constituents and non-clefts. The results suggest both a foregrounding effect
of clefted position as well as a backgrounding effect of cleft clause position in Danish.
Keywords: discourse processing; shallow processing; focus; cleft constructions;

text-change paradigm; Danish grammar

Introduction
Research on discourse processing has revealed that discourse representations vary in detail and
this is influenced by information structure (Ferreira, 2003; Ferreira, et al., 2002; Sanford, 2002;
Sturt, et al., 2004). To conserve processing resources, we only process sections of discourse to
the degree of specification that is necessary. This is known as ‘good-enough’ processing
(Ferreira, et al., 2002). The threshold for what is good-enough depends on the perceived
importance of the given portion of discourse, and the level of processing depth is guided by
selective attention. Markers that highlight a piece of information linguistically, visually, or
otherwise, function as attention-capturing devices (Sanford, 2002). This results in a more
detailed representation of the highlighted information.
Clefts are a type of sentence where the focus of the sentence is grammatically encoded:
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(1) It was Mary who did it
In (1) Mary is the clefted constituent and is marked as the focus while who did it (the cleft
clause) is not. Sturt, et al. (2004) argue that the increased focus present for constituents in the
clefted position of English wh-clefts means that they are represented in greater detail during
processing than cleft clauses. However, visual highlighting also influences the level of
specification (Alison JS Sanford, Sanford, Molle, & Emmott (2006). It is possible, therefore,
that the arrangement of constituents in a sentence affects processing because of visual and
sequential differences that arise from the linear nature of language, instead of (or as well as)
the grammatical encodings carried by word order and constituent positions. Words located
early in a sentence might be more visually prominent than subsequent words, resulting in
increased representation specification for the former, all other things being equal.
This study seeks to disentangle these two factors by comparing linguistically-marked focus in
the Danish cleft construction with early and late placement in sentence constructions that are
neutral to grammatical marking of focus, that is, non-clefts. The aims of this study are first to
determine whether representations are more detailed in the clefted position than in cleft clause
in Danish det-clefts, and second to determine whether the same effect can be found between
clefted constituents and focus domain position in non-clefts in Danish. The rest of the article
will be structured as follows. First, the structure and functions of the Danish det-cleft will be
briefly summarized, and the implications for processing will be discussed. Following this, we
will describe the text-change paradigm and explain how it tests for focus. We will then present
the hypotheses of the study, namely that readers will pay more attention to clefted than nonclefted constituents and that this difference cannot merely be attributed to placement in the
sentence. We will then report the design and results of our experiment and discuss the results
considering our hypotheses. The article will be summarized in the conclusion.
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The Danish det-cleft
Cleft constructions take their name from the notion that one proposition is divided – cleaved –
into two clauses. One clause, marked for focus, contains one constituent of the proposition with
copula support (and dummy subject support) and another clause contains the rest of the
proposition.
The Danish det-cleft consists of a dummy subject det (“it”), a copula verb (e.g., var “was”), a
clefted constituent (e.g., bussen “the bus”) and a cleft clause (e.g., vi var med hen til museet
“we took to the museum”) as exemplified in (2).
(2) Det var bussen vi var med hen til museet
It was the bus we took to the museum
It is generally agreed upon that the content of the cleft clause is presupposed, as it is
grammatically encoded by the cleft construction (Delin, 1989; Hansen and Heltoft, 2011). The
study of presupposition is a vast field and it is beyond the scope of this article to give a detailed
account of presupposition in clefts. Suffice it to say that most researchers demonstrate
presupposition in clefts with the truth value of the content of the cleft clause. The content
remains true whether the matrix clause is negated. This is – to a large degree at least uncontroversial30.
There is ongoing debate about the exact discourse function of the clefted constituent (see
(Weinert and Miller, 1996) and the highly influential (Prince, 1978)) and there is also
disagreement over which precise definition best captures the nature of focus. Leaving aside
those who question whether focus is always present as a discourse function in clefts (Delin,

30

However, scholars differ in the importance they assign to the presupposition function. For some, it is the most
important and defining function of a cleft construction (Delin 1989). For others, this is merely one feature of the
cleft, and importance is instead given to focus (Weinert and Miller (1996)
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1989; Prince, 1978), there are two lines of argument regarding how to define focus. One
position concentrates on the fact that a set of alternatives is implicit (but not expressed) in the
focused information (Krifka, 2008; Rooth, 1992). In example (2), a set of alternative options
for travelling to the museum (other than the bus) are implied by the focus encoding of the
clefted constituent. This position defines focus in terms of its paradigmatic properties –the
contrast between the clefted constituent and other mutually exclusive possibilities highlights
this element of the sentence. Experimentally there is also one line of research that tests
exhaustiveness effects in clefts. Drenhaus, Zimmermann, & Vasishth (2011) for example
compared exhaustiveness violations for clefts compared to focus particles (only) in an ERPstudy and found a greater effect for particles. In this article however we are not concerned with
this line of research. An overview of the research can be found in Drenhaus, et al. (2011).
The other position on focus which is the one that is of interest for this article, defines focus in
terms of its syntagmatic properties, namely is highlighting properties. Boye and Harder (2012)
suggest that the focused constituent is the most discursively prominent part of an utterance.
That is, it is the most highlighted part of the utterance compared to the other constituents. In
(2) the focus marking of the bus entails the constituent is more prominent than we and the
museum. For this paper, however, what matters is whether the focus marking of the clefted
constituent functions as an attention capturing device.
Danish scholars Hansen and Heltoft (2011) view cleft constructions as the grammaticalized
way of expressing focus in Danish. That is, an inherent function of the cleft construction is that
it codes the clefted constituent as the focus of the sentence. If true, this coding would
presumably influence the way a sentence is processed. Collins (2006) states that “…clefts
constructions convey procedural meaning providing the addressee with instructions to process
the highlighted constituent as “foreground” and the relative clause as background.” (Collins,
2006:1708). Note that Collins describes the clefted constituent as highlighted.
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Non-clefted sentences on the contrary does not have a grammatical focus encoding (Hansen
and Heltoft, 2011) in Danish. However, in actual usage all utterances do have a focus. This
means that for non-clefts in Danish focus assignment is left to semantically and – primarily –
pragmatical cues such as context. The only topological guidance is that a part of the sentence
is topologically coded as the focus domain of the sentence (Hansen and Heltoft, 2011), se also
Christensen (in press). The focus domain is positioned in the content field (indholdssfeltet) of
a Danish non-clefted sentence and is exemplified in (3).
(3) Vi var med bussen hen til museet
”we took the bus to the museum”
In (3) the focus domain is marked by italics. All constituents within the domain are then
candidates for the assignment of focus. Who will when depend on context. Non-clefted
sentences are in that respect neutral to focus. When we compare word position in non-clefts in
this article we compare different positions within the focus domain. Thus, early position is
early position within the focus domain (bussen “the bus”) and late position is late within the
focus domain (museet “the museum”).

Processing depth and attention
There is a growing body of evidence which suggests that highlighting features of the language
(both linguistically and visually) will capture a language user’s attention and will result in
deeper processing (Sanford, 2002). In fact Hupet and Tilmant (1986) found that clefts actually
improve comprehension compared to non-clefts in contexts where clefts are the most coherent
construction for the discourse. If clefts are indeed to be considered among linguistic attentioncapturing devices, then we would expect deeper processing for the clefted constituent than the
rest of the cleft.
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Drenhaus, et al. (2011) reports that there is evidence both from eye-tracking experiments as
well as from reading time and probe recognition experiments (Birch and Garnsey, 1995) that
the processing of clefts involve an increased cost in initial encoding compared to non-clefts.
Drenhaus, et al. (2011) attributes this to an additional encoding of the exhaustive function but
could just as well be the result of more thorough processing due to the clefted constituent being
an attention capturing device. Drenhaus, et al. (2011) further reports that there is evidence also
that once the clefted constituent is encoded it facilitates retrieval compared to non-clefts. Thus,
the content of the clefted constituent is more available in memory subsequently than content
of non-clefts. These two processing features of clefts (increased encoding cost, and memory
facilitation) is crucial to the interpretation of our results.
The text-change paradigm
The text-change paradigm has in numerous studies shown differences in processing depth as a
result of linguistic and visual highlighters in discourse (Price, 2008; Sanford, 2002; Sanford,
et al., 2005; Sanford, et al., 2006; Sturt, et al., 2004). In this paradigm, participants are
presented with the same piece of discourse twice, but one of the words is changed to another
word in the second presentation. Participants’ task is to identify the changed word. This
paradigm exploits a psychological phenomenon known as change blindness, originally
demonstrated in visual processing studies showing that viewers can be ‘blind’ to certain
changes to a scene, for example, the change of the background colour of a picture (Rensink, et
al., 1997). This blindness varies according to which aspect(s) of the visual information we
monitor most closely. As individuals are disinclined to monitor information that has already
been processed (Sanford et al., 2006; Sturt et al., 2004), attention is required to detect a change.
Our selective attention is by default set on the foreground (Rensink, et al., 1997) This means
that we are most likely to be blind to background changes, but that highlighting or
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foregrounding a certain piece of information can reduce the change blindness effect (Sanford,
2002).
[Figure 1: first and second presentation of text]
Attention-capturing devices identified using the text-change paradigm include word stress
Sanford, et al., 2006), italicization Sanford, et al., 2006), sentential load Sanford, et al., 2005)
as well as clefts in English (Sturt, et al., 2004). The text-change paradigm has also been used
to test foregrounding features in Danish language. Christensen et al. (accepted) found reduced
change blindness for main clause word order in subclauses and Christensen (2015) found
reduced change blindness in lexical words compared to grammatical words.
In Sturt, et al. (2004) participants read and reread sentences like (3) and (4) (see also Figure 1).
(4) Everyone had a good time at the pub. A group of friends had met up there for a stag
night. What Jamie really liked was the cider, apparently. [Focus on the cider with a
wh-cleft]. Word change: cider  beer
(5) Everyone had a good time at the pub. A group of friends had met up there for a stag
night. It was Jamie who really liked the cider, apparently. [Focus on Jamie with a itcleft]. Word change: cider beer (Sturt et al 2004: 884)
Sturt, et al. (2004) found reduced change blindness for constituents in the focus position of the
English wh-cleft compared to constituents in the cleft clause of the English it-cleft. The Danish
det-cleft and the English it-cleft are very similar constructions, especially regarding function.
This suggests it is highly possible that the text-change paradigm will also be sensitive to
manipulations using clefts in Danish.
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Testing clefts in Danish
There are several reasons to formally test whether the text-change paradigm is in fact sensitive
to focus in Danish det-clefts. First, Danish and English are quite different regarding topology.
This means that the motivations for clefts (and other linguistic markers of focus) vary between
the two languages. Although the cleft construction is somewhat similar across many IndoEuropean languages, its usage, structure and discourse functions vary considerably between
languages, according to Miller’s (1996) pan-European typological comparison.
Moreover, our aim is slightly different to that of Sturt et al. (2004). Sturt et al (2004) did not
investigate the effect of focus position within the it-clause, instead comparing only across
constructions (comparing the focus position of wh-clefts with the non-focus position of itclefts). In the present study we compare focus position with cleft clause position within detclefts to see whether there is evidence to support the notion of a certain focus position within
this cleft construction. In addition, across-construction comparison also compares the det-cleft
with an expression of the same proposition in a monoclausal assertion that is not coded for
focus. Constituents in the clefted position are theoretically ‘more focused’ (which should
reduce change blindness) compared to constituents with relatively early placement in nonclefted assertion.31 This will help determine whether any highlighting effect can be attributed
to the grammatical focus coding of the cleft or whether it is simply due to the visual prominence
afforded by appearing early in the sentence. This leads us to the following hypotheses.

31

Note that word order in Danish carries several grammatical encodings. In particular, first position is notoriously
marked for pragmatic functions. Therefore, in the non-cleft condition, we placed all the tested constituents in the
part of the sentence that Hansen & Heltoft 2011 call the ‘focus domain’. This is the part of the sentence containing
constituents which might be interpreted as ‘focused’ in actual discourse. This interpretation will depend on
pragmatic cues, as the sentence is grammatically underspecified for focus.
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Hypotheses
Hypothesis 1: Clefted constituents will reduce change blindness effects compared to
constituents in the cleft clause in Danish det-clefts.
Hypothesis 2: As focus is coded in the clefts but left underspecified in the non-clefts, we expect
change blindness to be reduced in clefted constituents compared to the early position of the
non-clefts.
Hypothesis 3: Constituents that are placed relatively early in non-clefted sentences will not
reduce change blindness compared to constituents that are placed later.
Method
Design
We used a 2x2 factorial design. The two factors were construction (cleft vs. non-cleft) and the
position of the changed word (late vs. early), resulting in four conditions, exemplified in 1a-d
in Table 1. Table 1 gives an overview of the stimuli used in the experiment.
[Table 1 near here]
Materials
Each participant read and re-read 25 experimental trial sentences, and 24 filler sentences. The
experimental stimuli were divided into four lists, so participants read an equal number of
sentences from each of the four conditions, but never encountered a different version of the
same proposition (i.e., if a participant read 1a she would not read 1b, 1c, or 1d). In every
experimental trial, one word was changed in the second presentation. All fillers were
multiclausal sentence constructions, but none were clefts. In addition, as none were
monoclausal assertions, they did not match the structure of the experimental ‘non-clefts’ either.
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In half of the fillers, one word in the matrix clause changed in the second presentation, and in
half there was no change at all. Trials were presented in a random order.
We employed only one type of cleft (det-cleft). For all clefts, clefting occurred for the argument
of the proposition (a constituent required by the valence of the predicate). In Danish, expressing
subjects in a non-marked way gives them an anti-focus position (Hansen and Heltoft, 2011).
This structural feature could act as a confounding variable, so we did not include any subject
clefts.32 All clefted constituents consisted of a noun-based noun phrase (either a bare noun or
a

noun-centered

noun

phrase),

but

never

a

pronoun.

The non-cleft items were derived by expressing the information in each cleft as a monoclausal
assertion, as in 1c and 1d. This method differs from Sturt et al (2004), who compared clefts to
pseudo-clefts with the same information content. However, it is consistent with Hubert and
Tilmman (1986), who compared French clefts to non-clefted monoclausal sentences. There are
several reasons for this decision. First, pseudo-clefts are far less common in Danish than they
are in English, so are a less obvious choice for comparison sentences. Second, we wanted to
compare an ostensibly ‘focused’ construction with an ostensibly ‘neutral’ construction, which
does not code a specific constituent as the focus. This allowed us to test whether any difference
in change blindness is due to construction type or position of words in a sentence. Unlike Sturt
et al. (2004), who used the same change word when comparing clefts with pseudo-clefts, we
employed different change words when comparing within clefts. However, to control for this
difference, the same words were changed when comparing between clefts and non-clefts. Note
that in non-clefts, the change word occurred in the focus domain, but the focus was left
grammatically underspecified. When this is the case, language-users are dependent on

32

Please consult the appendix for a full list of all stimuli used in the experiment
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pragmatic cues for determining the focus of the sentence (Hansen and Heltoft 2011). However,
since the sentences were presented in isolation, no strong pragmatic cues were present.
All sentences were presented in isolation, without context, which creates a somewhat artificial
setting for sentence processing. Sturt, et al. (2004) did embed their two sentence types (clefts
and pseudo-clefts) into the same context. However, a context is likely to fit more adequately
with some sentences than others, resulting in text that is also somewhat artificial. Further, when
clefts and non-clefts are embedded in the same context, clefts are more easily understood
(Tibert and Hulmann 1986). Therefore, the influence of the same context on clefts and nonclefts in the present experiment would not be stable, resulting in a confounding variable. On
the other hand, if contexts were not kept constant, but altered to be appropriate for each
sentence type, this too would introduce a confounding variable, whose influence would be
difficult to predict. Therefore, we chose to avoid context altogether. Sentence processing in an
experimental setting will always be artificial to a certain extent, as certain parameters must be
kept constant, but presenting sentences in isolation is the best solution in this case as it
minimizes intervening factors.
Participants
Forty-three students from the University of Copenhagen took part in the experiment. All were
native speakers of Danish without any visual or reading impairments. Computer errors for two
participants, and another leaving the experiment prior to finishing, resulted in a failure to record
responses for three participants.
Procedure
[Figure 3: procedure. Near here]
We used the software PsychoPy (J. Peirce, 2007; J. W. Peirce, 2009) on HP desktop computers
to present stimuli and record responses and reaction times. Participants were given oral
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instructions which explained the experimental procedure and were informed that the study
aimed to test reading comprehension under the stress of word memorizing. Participants
completed three practice trials, during which the program (and experimenter, if necessary)
provided feedback on correctness of responses. Then, after ensuring that the participant
understood the task, the experiment proper began. No feedback was given by the program and
the experimenter was not present. Participants were presented with a fixation cross, and then
the first presentation of a sentence. This was followed by a visual mask, to minimize effects of
text memorizing (as opposed to parsing and comprehending the sentence). Next, there was a
fixation cross (to redirect the participants’ attention to the center of the screen where stimuli
were presented), and then the second presentation of the sentence. Participants pressed ‘1’ if
they detected a change and ‘0’ if they judged the sentences to be identical. If a participant
pressed ‘1’, they were asked on screen to type in the word that changed, as it had appeared in
the first presentation. Every sixth trial was followed by a comprehension question to encourage
participants to read for comprehension, instead of using a memorization strategy, and to
support the alleged aim of the study. Answers to comprehension questions and responses to
fillers were recorded, but not analyzed. After the last trial, participants were debriefed.
Data analysis

The paradigm makes it possible to test two different cognitive tasks related to attention in the
same experiment. The first is change detection that is whether the participant notice any change
at all between the first and second presentation. This task does not necessarily require a deep
processing of the first presentation of the information being changed, only deep enough to
make it possible to compare it to the second. What it does require however is monitoring of the
information being changed in the second presentation. This monitoring is attention driven (cf.
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Sanford, 2002) and as our selective attention is more inclined to monitor foreground
information than background; this task is sensitive to highlighting (visual as well as linguistic).
Drenhaus, et al. (2011) states that there is evidence that initially the encoding of clefts is more
costly than of non-clefts. This might influence this first task in particular.
The second task is reporting the changed word as it appeared in the first presentation. This
task requires a deep processing of the first presentation for the participant to be able to retrieve
exact information presented in the first information. This task is also attention driven as depth
of processing of a piece of information is in part determined by our attention to it ( cf. (Sanford,
2002). The two different tasks rely upon different cognitive abilities, monitoring and storage
retrieval and it is, at least in theory possible that the tasks are not equally sensitive to different
types of attention capturing devices. As a result, the two tasks are analyzed separately in our
data.
As Drenhaus, et al. (2011) reports for numerous studies evidence shows that once the cleft has
been encoded (at a higher cost than non-clefts) it is more accessible in memory facilitating
retrieval more than non-clefts. Thus, we will expect clefted constituent to facilitate retrieval of
the changed word.
The data were analyzed using (generalized) linear mixed models and the lme4 package
(Baayen, 2008; Tagliamonte and Baayen, 2012) in R version 3.5.3 (team, 2013). First, we
analyzed the number of detected changes. Second the reaction times for all trial, trials where
the changes were detected, and trials where the changes were detected and subsequently also
correctly identified.
Following Barr (2013), for each model we used the most complex random effects structure that
converged. The exact specification is the random effects components in each analysis is
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detailed below. The Focus and Cleft factors as well as the interaction of the two was included
in the model as fixed effects.
Results
Results for both tasks are reported in the following, we firstly report the response rate data, and
then the reaction time data.
Response Rate Analysis
[Figure 4 near here]
We conducted a generalised mixed model on the change detection rate with Focus and Cleft as
fixed effects and participant and item as random intercepts as the fully maximal model would
not converge. A summary of the model can be seen below in Table 2. There was a main effect
of Focus (position, but no effect of Cleft, and no interaction between Focus and Cleft.
[Table 2 near here]
There is an effect of Focus position (such that detection in early focus conditions was at a rate
of 98% and in late focus conditions at 94%). It should be noted that this is close to a ceiling
effect for all measures, making the reaction time data below more reliable.
We conducted a further generalised mixed model on the change detection rate for cases where
people spotted a change and correctly identified the changed word. The fixed and random
effects structures are identical to the previous model. A summary of the model can be seen
below in Table 3. There was a main effect of Focus, but no effect of Cleft, and no interaction
between Focus and Cleft.
[table 3 near here]
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There is an effect of Focus position (such that detection in early focus conditions was at a rate
of 92% and in late focus conditions at 86%) as well as a main effect of cleft (such that detection
in clefted constructions was at a rate of 87% and in non-clefted constructions at 92%).

Reaction Time Analysis
For the reaction time data, three mixed models were built. Due to non-normality of the residuals
and convergence issues modeling under the gamma distribution, the mixed models were
constructed with the dependent variable being log-transformed reaction times.
[Figure 6 near here]
For the first reaction time model, we analysed the data for cases where people spotted a change
regardless of whether they correctly identified it. A summary of the model can be seen below
in Table 4. This time the random effects structure included random intercepts for participants
and items, and additive random slopes for our two fixed effects of Focus and Cleft. This again
showed an effect of Focus, no effect of Cleft and an interaction between Focus and Cleft.
[Table 4 near here]
To interpret the interaction we conducted a series of pairwise comparisons using Boneferroni
corrected p-values. For this we used the Emmeans function in R. A summary of the pairwise
comparisons can be seen below in figure 7. This allowed to see whether the interaction was
driven by contrasts relevant to our hypotheses. Thus the Early,y - Late,y contrast, that is the
difference between clefted constituent and cleft clause position is highly significant (p-value =
<.0001). The Early,n - Early,y contrast, that is the difference between clefted constituent and
early position in non-clefts is not significant (p-value = 0.0784) and finally the Early,n - Late,n
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contrast, that is the difference between early and late position in non-clefts is significant (pvalue = 0.0082).
[Figure 7 near here]
For the second reaction time model, we analysed the data for cases where people spotted a
change and correctly identified it. A summary of the model can be seen below in table 5. This
time the random effects structure included random intercepts for participants and items, and
additive random slopes for our two fixed effects of Focus and Cleft for the Participant random
effect term but a random slope of Focus for the Item random effect term. This again showed
an effect of Focus, no effect of Cleft and an interaction between Focus and Cleft.
[Table 5 near here]
[Figure 8 near here]
To interpret the interaction we conducted a series of pairwise comparisons using Boneferroni
corrected p-values. For this we used the Emmeans function in R. A summary of the pairwise
comparisons can be seen below in figure 9. This allowed to see whether the interaction was
driven by contrasts relevant to our hypotheses. Thus the Early,y - Late,y contrast, that is the
difference between clefted constituent and cleft clause position is highly significant (p-value =
<.0001). The Early,n - Early,y contrast, that is the difference between clefted constituent and
early position in non-clefts is significant (p-value = 0.0013) and finally the Early,n - Late,n
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contrast, that is the difference between early and late position in non-clefts is significant (pvalue = 0.0187)
[Figure 9 near here]
The third model included reaction times for detected as well as non-detected changes (i.e., all
experimental trials regardless of response, both correct and incorrect). This model involved
random intercepts for Participants and Items and random slopes for Focus.
[Figure 5 near here]
A summary of the model can be seen below in table 6. As expected there was an effect of Focus
but no effect of Cleft. Unlike the response models, the reaction time model did show an
interaction between Focus and Cleft.
[Table 6 near here]
It is interesting that we find different results for the two types of reaction times. It appears that
the expected speed accuracy tradeoff is not present in the responses. This might be due to the
type of task that the participants are required to do. A plot summary of the mean reaction times,
standard deviation as well as reaction times for each participant broken down in conditions as
well as response (correct or incorrect) can be seen in Figure 8.
[Figure 10 near here]

Discussion
In the following will relate the results of the experiment to our hypotheses.
Hypothesis 1
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First of all we expected that clefted constituents will reduce change blindness compared to cleft
clause. On all reaction times measures we were able to confirm this as there was an interaction
effect and a pairwise comparison revealed a significant difference between the two conditions.
Thus we are able to confirm hypothesis 1.
On accuracy however this effect was not significant. It could be due to the fact that accuracy
scored close to 100 % regardless of the condition, thus arguably there was a ceiling effect which
might mask clefting as a facilitator.
Hypothesis 2
Secondly, we expected that change blindness was reduced for clefted constituents compared to
early position in non-clefts. We found that participants were indeed significantly faster at
retrieving the changed word in clefted constituents than in early position in non-clefts (the
second of our RT models). However this difference was not significant in the RT model for
when participants spotted a difference and in fact they were more accurate in noticing a change
in non-clefts than in clefted constituents. We interpret this as a task dependency. The first of
the tasks in the experiment is change spotting. This is more accurate for non-clefts than for
clefted constituents This is probably due to the initial increased encoding costs of clefts
compared to non-clefts the increased processing load (Drenhaus, et al., 2011) resulting in an
increase in change blindness (this effect has been reported previously Sanford, et al., 2005).
It should be noted however participants were slightly, but not significantly faster for this task
when

the

change

was

in

the

clefted

constituent.

The second of the tasks involved retrieval of the target word of the first presentation of the
stimulus, that is of the word that has been changed. When this word was positioned in the
clefted constituent, participants retrieved it significantly faster than when it was positioned
early in non-clefts. This is probably due to the fact that clefted constituents function as
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facilitators of memory and retrieval content (Drenhaus, et al., 2011). However the split results
also suggest that the cleft constituent is not such a profound marker of prominence as one
would expect when terming the construction a focus construction (cf. (Hansen and Heltoft,
2011)).
Hypothesis 3
Thirdly we expected that there would be no change blindness effect of early position in nonclefts compared to late position in non-clefts. For the RT model of correct detection and
retrieval of changed word, there was indeed no significant difference. This suggest that while
early position in non- clefts might in some sense (as reported below) function as an attention
capturer compared to late position in non-cleft, the function of retrieval facilitator is exclusive
to clefted constituents.
That being said there was a significant effect of early position in non-clefts compared to late
position for the RT model of change spotting. This is contrary to what we would expect
following hypothesis 3.
This suggest to us that in cases where there is no strong cue for what is to interpreted as focus
or highlighter (e.g. Grammatical construction, stress or context) readers will resort to weaker
cues (MacWhinney, Bates, & Kliegl, 1984) of prominence in their effort to prioritize their
processing resources. Thus, in the non-clefts condition readers will then use early position as
highlighting cue.
That are assertions with no grammaticalized codes for presupposition, subordination nor focus
is so to speak “middle ground”. Certain pieces of information can be highlighted for example
with pitch and so forth. In clefts constructions however, there is no such middle ground.
Language users use whatever cues are available. That is early position with no inclination of
what to be interpreted as focus (such as context) will then be a likely candidate for focus.
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Main effects

While we were mainly interested in interaction effects and pairwise comparisons due to our
hypotheses, it should also be added that we did find some main effects.
For accuracy, we found a main effect of clefts. That is, participants were better at spotting a
change in non-clefted constructions than in cleft constructions, regardless of the position. This
effect is however not present in the RT data. Again we interpret this as an effect of the initial
increased encoding cost of clefts compared to non-clefts.
There was also a main effect of position on all measures. This suggest to us that regardless of
the construction type, early position is an attention capturer in processing.
Further studies
It should be noted however that this study only examined clefts in isolation. Further research
is needed to disentangle the foregrounding and backgrounding effect of cleft constructions
from context effects. Also, in this experiment we deliberately used one type of clefts that could
be “prototypical” that is clefts where the clefted constituent was an argument of the proposition.
That is both adverbial clefts and subject clefts were not tested in this experiment. As clefts are
the only way of focusing a subject of a proposition in Danish it will be interesting for further
research to test the change blindness reduction of subject clefts. More over the cleft clauses did
not contain new information. Prince (1978) identified the so-called information presupposition
cleft in English discourse. That is, clefts where new information is introduced in the cleft clause
while at the same time being presupposed (e.g. It was fifty years ago that Henry Ford gave us
the weekend). Further research is needed to test whether the same background-foreground
pattern as we found for the clefts we tested is present for IP-clefts as well.
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Conclusion
This experiment tested whether the clefted constituent in Danish det-cleft reduce change
blindness of readers and we can confirm this. We have also found that the clefted constituent
does reduce change blindness compared to constituents in non-clefts. However the reduction
is task dependent. Does reader were quicker at retrieving the changed words when guide by
clefts. The were however not more accurate in spotting that a change had occurred in the first
place. We conclude that this is due to the fact that clefts bears an increased initial encoding
cost than non-clefts as well as facilitation during subsequent processing (Drenhaus, et al.,
2011).
We conclude then that cleft constructions guides the attention of readers towards the clefted
constituents. This adds further evidence to that of Sturt, et al. (2004) that clefts constructions
function as attention capturing devices in sentence processing.
We have also tested the change blindness of word position in non-clefts and can conclude that
earlier position in non-clefts also reduce change blindness compared to late position. This
suggest that readers rely on other focus cues when there is no grammatical encoding such as
clefts.
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Tables and figures
Table 1. Overview of the four conditions and stimuli used for each. In total 25 items were
constructed

Cleft

Early

Late

1a Det var bussen vi var med hen til

1b Det var bussen vi var med hen til museet

museet

It was the bus we took to the museum

It was the bus we took to the museum

(museet ’the museum’  teatret ’the theatre’

(bussen ’the bus’  toget ’the train’)

)

Non-cleft 1c Vi var med bussen hen til museet

1d Vi var med bussen hen til museet

We took the bus to the museum

We took the bus to the museum

(bussen ’the bus’  toget ’the train’)

(museet ’the museum’  teatret ’the theatre’
)

Table 2: mixed model for the response rate analysis, correct identification of change only
Estimate

Std. Error

Z value

P

(Intercept)

3.36

0.359

9.34

9.34e-21

Focus

1.33

Cleft

0.283

0.283

Focus X Cleft

-0.0414

0.565

0.292

4.55
1.00
-0.0733
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5.32e- 6
3.17e- 1
9.42e- 1

Table 3: mixed model for the response rate analysis for spotted change, regardless of
identification
Estimate

Std. Error

Z value

P

(Intercept)

2.14439

0.26949

7.957

1.76e-15

Focus

0.58952

0.20351

2.897

0.00377

Cleft

0.52528

0.20182

2.603

0.00925

Focus X Cleft

-0.06274

0.40475

-0.155

0.87681

Table 4: Mixed model RT for spotted change regardless of identification
Estimate

Std. Error

statistic

df

P

7.75

0.0413

188.

53.0

1.42e-76

-0.226

0.0342

-6.60

29.5

2.88e-7

-0.00161

0.0294

-0.0549

25.1

9.57e-1

0.184

0.0399

4.60

752.

5.04e-6

(Intercept)
Focus
Cleft
Focus X
Cleft

Table 5: Mixed model on RT data when people spot a change and correctly identify it
Estimate

Std. Error

statistic

df

P

(Intercept) 7.74

0.0370

209.

49.7

7.15e-75

Focus

-0.236

0.0362

-6.50

28.2

4.65e-7

Cleft

0.0192

0.0260

0.739

37.1

4.64e-1

Focus X
Cleft

0.213

0.0427

4.99

655.

7.91e-7
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Table 6: Mixed model RT regardless of response

(Intercept)
Focus

Estimate

Std. Error

statistic

df

P

7.78

0.0429

181.

51.0

2.66e-73

-0.248

0.0372

-6.67

30.5

2.01e-7

-0.00365

0.0203

-0.179

870.

8.58e-1

0.159

0.0407

3.92

869.

9.62e-5

Cleft
Focus X
Cleft

Figure 1: Illustration of Sturt et al. s (2004) design for their text-change experiment

153

Figure 3: procedure for the experiment

Figure 4: Visualisation of response rate for change detection
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Figure 5: Visualisation of RT data for all responses

Figure 6: Visualisation of RT data when people detect a change (regardless of whether they
get it correct)
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Figure 7: Pairwise comparison of the four conditions (1) early position cleft (clefted constituent, (2)
late position cleft (cleft clause), (3) early position non-cleft, (4) late position non-cleft for the mixed
model for RT for change detection (regardless of typed response).
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Figure 8: Visualisation of RT data when people spot a change AND correctly identify it
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Figure 9: Pairwise comparison of the four conditions (1) early position cleft (clefted
constituent, (2) late position cleft (cleft clause), (3) early position non-cleft, (4) late position
non-cleft for the mixed model for RT for change identification, what is when participants
both noticed a change and correctly retrieved the changed word.
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Figure 10: Speed vs. accuracy plots
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Hvad er det vi tester?
– kløvningsfokusering, konstruktioner og materialeudvælgelse
– metodekritiske overvejelser til et psykolingvistisk eksperiment med danske
sætningskløvninger
Marie Herget Christensen
Københavns Universitet
Det er en vedholdende antagelse indenfor dansk grammatik at vi kløver for at fokusere
(jf. fx Hansen & Heltoft 2011: 1794ff) og at kløvningskonstruktionen er strukturel
ensartet uanset hvad den skal fokusere. Jeg vil i denne artikel nuancere den sidste del
af antagelsen. I mit arbejde med materialeudvælgelse af kløvninger har jeg nemlig i
detaljer haft lejlighed til at overveje denne ensartethed der er afgørende for det
psykolingvistiske eksperiment som min materialeudvælgelse skal bruges til. Som flere
forfattere har pointeret (jf. fx Dyhr 1978; Korzen 2014b) er der syntaktiske forskelle
på kløvningskonstruktionen alt efter hvilket led der er kløvet ud. Denne artikels formål
er at sammenfatte og nuancere den pointe.
Der findes forskellige typer af kløvninger i dansk, men denne artikel beskæftiger sig
kun med den type der ofte kaldes det-kløvningen eller sætningskløvning. Det vil sige
kløvninger af typen (1).
(1) Det var Ole der knaldede ruden. (Hansen & Heltoft 2011:1794)
Sætningskløvninger består af en oversætning med det udkløvede led (Ole) – også
kaldet udkløvningen, og en kløvningsledsætning (der knaldede ruden) der lægger sig
som en underordning til over-sætningen. Det specielle ved sætningskløvninger er den
marke-rede sætningsstruktur og de specifikke diskursfunktioner som kon135
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struktionen koder for. Konstruktionen består således af to sætninger men udtrykker kun én
proposition (jf. fx Collins (2006)). Det er ophav til dens navn i det konstruktionen har delt
– kløvet – et sætningsindhold i to sætninger. Oversætningen består af det led i propositionen
der er blevet udkløvet samt det og et kopulaverbum. Leddet der udkløves kan være et
hvilket som helst indholdsled fra propositionen. Dette er omdrejningspunktet for
konstruktionens syntaktiske diversitet, som vi skal se nedenfor. Ledsætningen (der
knaldede ruden) består så af de øvrige led fra propositionen. Den er kodet som
præsupponeret, det vil sige at indholdet i den ikke asserteres men forudsættes. Det
udkløvede led er derimod kodet med funktionen fokus (Christensen under udgivelse) (jf.
også fx Hansen 5 Heltoft 2011:1790ff). Der er uenighed i litteraturen om hvordan fokus
mest præcist defineres og i øvrigt også om hvorvidt udkløvede led altid fungerer som
fokusatorer i sprogbrug (jf. fx Prince 1978), men det fører for vidt at udfolde diskussionen
her, se i stedet Christensen (under udgivelse). Tilstrækkeligt er det at sige at diskussionen
har medført et behov for at teste hvorvidt fokusfunktionen rent faktisk er kodet i
kløvningskonstruktionen og for en nøje definition af fokus. Som jeg argumenterer for i
Christensen (under udgivelse) er det givetvis sådan at forfattere hver især beskriver
forskellige aspekter af udkløvningens funktion, men i denne artikel vil jeg kun beskæftige
mig med det man kan kalde den syntagmatiske dimension af fokus, nemlig den der har at
gøre med fremhævning. Jespersen (1949) beskriver kløvninger således
A cleaving of a sentence by means of it is (often followed by a relative pronoun or connective) serves
to single out one particular element of the sentence and very often, by directing attention to it and
bringing it, as it were, into focus, to mark a contrast (1949:147ff, mine fremhævninger).

Som det antydes i denne definition, er der flere ting på spil når vi fokuserer (udpegning,
kontrast, opmærksomhedsstyring), men for nuværende vil jeg kun beskæftige mig med
det aspekt af fokusering der har at gøre med opmærksomhedsstyring. Hvorvidt
udkløvede led retter sprogbrugeres opmærksomhed mod sig, kan nemlig efterprøves
psykolingvistisk. Det var hvad jeg gjorde i et eksperiment der testede udkløvede leds
evne til at fange læserens opmærksomhed både i forhold til andre placeringer i
kløvningen og i forhold til ukløvede
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sætninger. Eksperimentet vil blive afrapporteret i Christensen & Stewart (kommende), og
det er uden for denne artikels formål at afrapportere hele eksperimentet. Det jeg diskuterer
i denne artikel, er i stedet materialeudvælgelsen, det vil sige hvilke konkrete kløvninger jeg
har anvendt til at teste min hypotese, og hvilke lingvistiske overvejelser jeg har gjort mig i
den forbindelser. Disse overvejelser giver nemlig i indsigt i kløvningens strukturelle og
syntaktiske beskaffenhed. Derudover giver overvejelserne også en indsigt i eksperimentets
udsigelseskraft og validitet i forhold til testning af kløvningers fokusfunktion. Disse
indsigter må vi altid holde os for øje når vi vurderer psykolingvistisk testning af
grammatiske fænomener.
Resten af artiklen er struktureret som følger: Først giver jeg et kort rids af det anvendte
forsøgsdesign, og derefter beskriver jeg materialeudvælgelsen og diskuterer
metodevalgene der ligger til grund for udvælgelsen. Diskussionen vil især koncentrere
sig om forskellige undertyper af kløvninger og deres strukturelle og funktionelle
uensartethed. Til sidst sammenfatter jeg diskussionen.

Udkløvede led som opmærksomhedsfangere i processering
Det er kendt fra psykolingvistikken (jf. fx Ferreira et al. (2002)) at sprogbrugere
økonomiserer med deres processeringsressourcer og kun processerer et element så
grundigt som det er nødvendigt. Hvor grundigt et element processeres styres af
sprogbrugerens op-mærksomhed, og signaler om vigtig information medfører såle-des
grundigere processering. Det er derfor rimeligt at antage at fokusering medfører
grundigere processering. Det er da netop også hvad tidligere forsøg viser. Sturt et al.
(2004) viser således at læsere er bedre til at opdage ændringer i tekster anden gang de
læser dem når ændringen forekommer i et udkløvet led end når den forekommer i
kløvningsledsætningen. Det er præcis det som også det danske eksperiment med
kløvninger finder (Christensen
&
Stewart kommende). Fokus som opmærksomhedsfanger er ikke
den eneste type psykolingvistiske eksperimenter der er foretaget for kløvninger. Se
for eksempel Birch et al. (2000) og Destruel
&
DeVeaugh-Geiss (2018) for oversigter over eksperimenter der
undersøger det udpegende aspekt af kløvningsfokusering.

137

162

Marie Herget Christensen

Hypotesen for vores eksperiment er altså at læseren vil være mere opmærksom på
information der står i det udkløvede led end information der ikke står i det udkløvede
led.
En måde hvorpå man kan teste opmærksomhed og dermed processeringsdybde er med det
såkaldte text-change eksperiment-design. Her ser forsøgsdeltagerne en tekst på en skærm,
og efter en kort pause ser de den samme tekst igen. I anden visning er der dog ændret et
ord, og det er nu forsøgsdeltagernes opgave at op-dage og identificere ændringen (se
Christensen (2015) for en gennemgang af forsøgsparadigmet). Fordi vi økonomiserer med
vores processeringsressourcer, er vi utilbøjelige til at holde særlig meget øje med
information som vi allerede har processeret (Sanford 2002), og derfor er vi tit blinde for
ændringerne. Men det er vist at forskellige typer af fremhævninger (sproglige og visuelle)
reducerer denne blindhed (Price 2008; Sanford 2002; Sanford et al. 2006; Sanford et al.
2005; Sturt et al. 2004; Christensen 2015). Blandt dem altså en reduceret ændringsblindhed
forårsaget af udkløvninger i engelsk.

Figur 1: Illustration af hvad forsøgspersonen ser for hver sætning (jf. A-D i tabel 1) de skal
læse. Forsøgspersonerne læser foruden kløvninger som vist her også ukløvede sætninger.
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Opmærksomsfangende plads eller konstruktion?
Når man vil undersøge om der er en effekt af fokus i kløvninger for
sætningsprocesseringen, må man skelne mellem fokusforskelle internt i
konstruktionen og fokusforskelle til andre konstruktioner. Lad os se på en
kløvning som i (2).
(2)
delsen af

Det er de ydre mure kommandantskabet står for vedligehol-

I (2), vil hypotesen være at det udkløvede led de ydre mure fanger læserens
opmærksomhed. Men der er forskel på om vi anskuer det udkløvede led som en
fokuserende plads i kløvningskonstruktionen, eller vi anskuer kløvningskonstruktionen
som en fokuserende konstruktion i forhold til andre konstruktioner. Vil vi hævde det første,
må det udkløvede led være opmærksomhedsfangende i forhold til andre pladser i
kløvningen (fx vedligeholdelsen). Hævder vi det sidste, vil det udkløvede led være mere
opmærksomhedsfangende end det samme led udtrykt med en anden konstruktion. Det
sidste kræver en uddybning. Som nævnt er kløvninger en måde at udtrykke en proposition
med to sætninger. Det medfører at den samme proposition også vil kunne udtrykkes med
en ukløvet sætning. Den vil ifølge Hansen (1995) være aldeles synonym med kløvningen,
bortset fra de informationsstrukturelle funktioner. Det vil sige at sætningsindholdet,
propositionen, er det samme, men der vil være forskelle med hensyn til præsupposition,
fokus og givetvis også andre informationsstrukturelle forhold som fx tema-rema. Den
samme proposition kan udtrykkes med en række forskellige konstruktioner. I engelsk er for
eksempel de såkaldte pseudokløvninger meget brugt. Det som Sturt et al. (2004) har testet
for engelske kløvninger, er netop den samme proposition udtrykt med to forskellige
konstruktioner. De har nemlig vist i engelsk at led som er udkløvet vha. pseudokløvninger
reducerer ændringsblindheden sammenlignet med led der ikke er udkløvet i en it-kløvning.
I testen læste og genlæste deltagere sætninger som (3).

(3)
Everyone had a good time at the pub. A group of friends had
met up there for a stag night. What Jamie really liked was the cider, apparently (Sturt
et al. 2004).
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Anden gang deltagerne læste (3) var cider ændret til beer Men deltagerne læste og
genlæste også sætninger som (4) hvor cider ligeledes blev ændret til beer.
(4)
Everyone had a good time at the pub. A group of friends had
met up there for a stag night. It was Jamie who really liked the cider, apparently
(Sturt et al. 2004).
Forfatterne fandt at deltagerne signifikant oftere opdagede ændringen i (3) hvor cider er
fokuseret ved hjælp af en pseudokløvning end i (4) hvor et andet led end det testede (dvs.
ændrede) er fokuseret ved hjælp af en it-kløvning. Bemærk at det er det samme
propositionelle indhold der udtrykkes i de to kløvninger i (3) og (4), men det er hvert sit
led der er udkløvet (med hver sin konstruktion). Der er den fordel ved denne
sammenligning – altså forskellige konstruktioner – at ændringsordet kan forblive det
samme (cider ændres til beer i begge betingelser). Men det har den ulempe at vi faktisk
ikke får svar på om pladsen som udkløvet led i en pseudokløvning er særlig prominent i
forhold til de andre pladser i den samme konstruktion. Desuden undersøges it-kløvningen,
som i mange henseender er en engelsk pendant til det-kløvningen ikke som en
fokuskonstruktion. Mit formål er at undersøge om det udkløvede led i det-kløvninger
fungerer som fokusator, men den position undersøges ikke i det engelske forsøg. Her
sammenlignes et udkløvet led i en anden konstruktion (pseudokløvning) med placering i itkløvningers ledsætning.
Ved en dansk replikation der skal undersøge det-kløvningers fokustilskrivning, må jeg
altså have det-kløvninger som fokusbetin-gelse og sammenligne den med en anden
konstruktion med samme propositionelle indhold. De engelske stimuli anvender to
forskellige typer kløvninger, men hvis man vil hævde at kløvninger er en særlig
fokuskonstruktion, må man kunne forvente en fokusforskel til konstruktioner som ikke
er fokuskonstruktioner, og altså ikke er kløvninger. I det danske forsøg bliver detkløvningen derfor sammen-lignet med ukløvede sætninger med samme
sætningsindhold. Det vil sige at deltagerne læste og genlæste kløvninger som (2) og
ukløvede sætninger som (5).1
1
Materialet var delt ind på lister, så deltagerne aldrig læste det samme sætningsindhold i flere forskellige konstruktioner.
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(5) Kommandantskabet står for vedligeholdelsen af de ydre mure
I begge tilfælde (2) og (5) var mure ved genlæsningen ændret til vægge. Denne test
undersøger altså hvorvidt det-kløvninger er en fokuskonstruktion, forstået på den måde
at når det propositionelle indhold udtrykkes med en kløvning, lægger man mere mærke
til det udkløvede led end man gør til det samme indhold når det er udtrykt som et led i
en ukløvet sætning.
Den del af eksperimentet undersøger altså om kløvninger er en særlig fokuskonstruktion
sammenlignet med konstruktioner der ikke er grammatisk kodet for fokus (Hansen &
Heltoft 2011:1794ff).2 Den anden del af eksperimentet tester om der er en særlig
fokusatorplads internt i kløvningskonstruktionen. Som sagt deler en kløvning et
sætningsindhold i to og koder hver del med forskellige funktioner. Kløvningen medfører
også vandtætte skotter mellem de to dele (Hasselgård 2004), så den anden del ikke er kodet
med funktionen. Fx er kløvningsledsætningen præsupponeret, men udkløvningen er ikke
præsupponeret men derimod asserteret. På sammen måde er det udkløvede led fokuseret,
men kløvningsledsætningen er ikke fokuseret. I Christensen (under udgivelse) viser jeg at
kløvningsledsætninger faktisk er kodet med den modsatte funktion, nemlig nonfokus.
Derfor må vi forvente at man lægger mere mærke til ændringer i det udkløvede led
sammenlignet med ændringer i kløvningsledsætningen. For at teste om det faktisk forholder
sig sådan, læste og genlæste deltagerne også kløvninger som (2), men her forekom
ændringen i genlæsning så i kløvningsledsætningen (vedligeholdelsen blev ændret til
istandsættelsen). For at udelukke at forskellene kan tilskrives andre forhold end netop
kløvning, testede jeg også (5) hvor vedligeholdelsen ændredes til istandsættelsen ved
genlæsningen. En samlet oversigt over materialeudarbejdelsen kan ses i Tabel 1. I alt
konstruerede jeg 24 sådanne firleddede testsætninger.
2

I ukløvede sætninger i dansk er fokus ikke grammatisk kodet, men bliver tilskrevet
enten af fokusatorer (fx fokuspartikler) eller bliver infereret pragmatisk i talesitua-tionen (Hansen &
Heltoft 2011:78ff)
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Kløvning

ukløvet
sætning

Fokuseret

Ikke-fokuseret

A Det var bussen vi var
med hen til museet

B Det var bussen vi var med hen
til museet

Bussen → toget

museet → teatret

C Vi var med bussen hen
til museet

D Vi var med bussen hen til
museet

Bussen → toget
Tabel 1: Oversigt over testsætningerne.

museet → teatret

Materialeudvælgelse: typer af kløvninger
Nu hvor jeg har skitseret proceduren og hypotesen for forsøget, kan jeg gå videre til at
præsentere de lingvistiske overvejelser der er nødvendige for at få så ensartet et
materiale som muligt. Når vi tester psykolingvistisk, stræber vi efter at alt i vores
materiale er så ens som muligt. Alt der er sprogligt forskelligt som ikke har at gøre med
det vi tester kan nemlig påvirke testen og skævvride resultaterne. Derfor skal alle 24
firlinger være så ensartede som muligt. Jeg vil i det følgende gennemgå
materialeudvælgelsen for det danske forsøg og begrunde metodevalgene. Jeg vil starte
med typer af kløvninger, derefter kløvninger over for ukløvede sætninger og til sidst
de enkelte ændringsord i materialet.
Hansen & Heltoft (2011: 1794ff) beskriver kløvningskon-struktionen som én
konstruktion med den samme struktur og den samme funktion. Alligevel er der fra
forskellige forfatteres side beskrevet forskellige undertyper af kløvninger (jf særligt
Korzen 2014b; Korzen 2014a; men også Hansen 1995). Det første jeg udelukker, er
kløvninger der har et andet led en det i forfeltet. Kløvninger der har et andet forfelt end
det, er især kløvede spørgsmål (jf. Hansen 1995; Lambrecht 2001; Weinert & Miller
1996) eksemplificeret i (6).
(6) Hvad fanden var det han hed (LANCHART)
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Det betyder altså at der er en gruppe af kløvninger der slet ikke bliver testet i mit
eksperiment. Det har betydning for udsigelseskraften. Kløvede spørgsmål er nemlig
kløvninger fuldt ud på linje med andre typer kløvninger (jf. fx Hansen & Heltoft 2011:
1794ff), men både strukturelt og brugsmæssigt adskiller de sig så meget fra deklarative
kløvninger at de i hvert fald i eksperimentel forstand må siges at være en sag for sig. Men
netop fordi denne type også er kløvninger, må
vi
i kommende forskning også undersøge spørgeformede kløvningers
evne til at fange opmærksomheden for at få et fuldt billede.

Kløvninger med ”svag” fokusering
Derudover findes der typer af kløvninger hvor der er blevet sået tvivl om hvorvidt de
har samme fokustilskrivning som ”prototypiske” kløvninger som (1). Hansen (1995)
beskriver visse typer mindre centrale kløvninger som ”svage” og Korzen (2014b)
graduerer fokustilskrivningen, så den for visse kløvningstypers vedkommende er stærk
og for andre som (7) er svag.
(7)
Det er med dyb sorg, vi må meddele, at vor afholdte chef,
direktør Niels Hjorth, R. af Dbg. [...] pludselig er afgået ved døden den 12. oktober
1971 (Hansen 1995:139)
Typer som (7) er blevet beskrevet som emotive kløvninger (Korzen 2014b) og som
retoriske kløvninger (Hansen &Heltoft 2011:1794ff). Det udkløvede led med dyb sorg
synes ikke at fungere som fokusator i Hansen & Heltofts definition af fokus, nemlig
som markering af meddelelsenscentrum.Derforkandetogsåbetvivleshvorvidtudkløvede
led i denne type kløvninger vil fungere som opmærksomhedsfanger. Medmindre man
vil undersøge forskellige typer kløvningers grad af fokusering som selvstændig
variabel, må man holde den type af kløvning konstant alene af den grund at der
foreligger en hypotese i litteraturen om at fokus er forskellig for forskellige kløvninger.
I fremtidige studier bør vi undersøge hvorvidt vi kan påvise en sådan graduering af i
hvor høj grad forskellige typer kløvningers udkløvninger fanger opmærksomheden.
Første skridt må imidlertid være overhovedet at påvise processeringsmæssige forskelle
som kan forklares med fokustilskrivning i kløvninger. Derfor anvendes der i
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materialet kun det Korzen (2014b) kalder ”prototypiske” kløvninger; altså kløvninger
som udkløver et valensbundet indholdsled og som ikke er formulariske i indholdet
(sådan som (7) må siges at være).
Valensbundne kløvninger
Hvad angår valensbundne indholdsled, er det den sidste form for typeinddeling jeg har
foretaget for materialet. Hvad der menes med valensbundet og hvilke fravalg jeg har
foretaget i den forbindelse, vil jeg beskrive i det følgende. Som Hansen & Heltoft
(2011:1794ff) påpeger, kan et hvilket som helst led med propositionelt indhold
udkløves. Lad os se igen se på det ukløvede udtryk i (5), her gentaget som (8).
(8)
i år

Kommandantskabet står for vedligeholdelsen af de ydre mure

Sætningsindholdet i (8) kan udtrykkes af kløvninger der udtrykker det frie adverbial i
år, subjektet kommandantskabet eller (dele af) det middelbare argument
vedligeholdelsen af de ydre mure. Men det er kun valensbundne udkløvede led der
testes i denne undersøgelse. Det medfører også at undersøgelsen ikke anvender
udkløvninger af frie adverbialer som eksemplificeret i (9).
(9)
de ydre mure

Det er i år at Kommandantskabet står for vedligeholdelsen af

Jeg skelner mellem indholdssiden hvor sætningsindholdet – proposi-tionen – befinder sig
og udtrykssiden hvor de forskellige udtryk for propositionen er at finde. Når jeg beskriver
hvilke led der kan udkløves, taler jeg altså som indholdsled. I (9) er i år således udtrykt
som det udkløvede led i kløvningen, men samtidig er det som indholdsled et frit adverbial.
Men hvilket indholdsled der udkløves har konsekvenser for udtrykket. Det udkløvede led
står nemlig ikke bare i oversætningen, det er også fællesled for et led i
kløvningsledsætningen. Udkløver vi derimod et valensbundet indholdsled, som i (10) vil
det udkløvede led på udtrykssiden fungere som valensbundet fællesled.
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(10)
står for

Det er vedligeholdelsen af de ydre mure Kommandantskabet

Kløvningsledsætningens (kommandantskabet står for) syntaks bliver markeret, fordi et
af de valensbundne led vil være udtrykt udeluk-kende af fællesleddet (vedligeholdelsen
af de ydre mure). Det har betydning for hvilken form kløvningsledsætningen får. I (9)
minder kløvningsledsætningen om nominelle ledsætninger i dens form. Det skyldes at
fællesledet ikke er valensbundet. Disse strukturelle forskelle mellem
kløvningsledsætningerne kan muligvis påvirke processeringen og derfor udelukkes
ikke-valensbundne udkløvninger. Det har igen den betydning at der er fuldgyldige
kløvninger, nemlig de adverbielle der ikke bliver undersøgt i dette eksperiment.
Hvorvidt adverbielle udkløvninger som i år i (9) fungerer som opmærksomhedsfanger
på lige fod med andre udkløvninger, bliver altså ikke undersøgt, men må undersøges i
fremtidige eksperimenter.
Subjektskløvninger
Endelig medtager jeg ikke såkaldte subjektskløvninger som eksemplificeret i (11) i
materialet.
(11)
de ydre mure

Det er Kommandantskabet der står for vedligeholdelsen af

Som sagt har jeg kun medtaget udkløvninger af valensbundne ind-holdsled, og i (11) er det
netop et valensbundet indholdsled, ind-holdssubjektet, der er udkløvet. Alligevel medtages
disse kløvninger ikke. Grunden til at de udelukkes er at forholdene for subjektskløvninger
er specielle i dansk. Udtrykssubjektet i danske sætninger er nemlig ifølge Hansen og Heltoft
(2011:78ff) antifokus (jf. også (Jensen 2011) og (Christensen under udgivelse)). For
ukløvede sætninger uden nogen fokusator (fx tryk eller partikel) er fokus underspecificeret.
Imidlertid vil en meddelelse altid i faktisk sprogbrug have et centrum, det vil sige et fokus.
Hansen & Heltoft (2011) påpeger at udtrykssubjekter i ukløvede sætninger i dansk ikke
kandiderer til at være fokus. Faktisk kan de kun ved ganske særlige subjektsfokusatorer
fungere som fokus (Jensen 2011). Denne utilbøjelighed til at være fokus for
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udtrykssubjekter er altså det Hansen & Heltoft (2011:78ff) forstår ved antifokus. Selvom
udtrykssubjekter altså kan være fokus i ukløvede sætninger, skal der specielle virkemidler
til (fx partikler). Anderledes forholder det sig for andre valensbundne indholdsled. De er
nemlig i ukløvede sætninger ikke antifokus og kan derfor umiddelbart fungere som
sætningens fokus, også uden nogen speciel markering. Typisk vil et udtryksled der ikke er
antifokus blive tolket pragmatisk som sætningens fokus i de tilfælde hvor der ikke er nogen
markering af hvad der er fokus (Jensen 2011; Christensen under udgivelse). Denne forskel
i hvor tilbøjeligt et indholdsled er til at være fokus i ukløvede sætninger, påvirker muligvis
motivationen for at kløve og dermed også funktionstilskrivningen. Indholdssubjekter der
har få chancer i livet for at opnå status som fokus i ukløvede sætninger, vil muligvis i særlig
grad blive opfattet som fokus når det rent faktisk er fokuseret ved at stå som udkløvet led i
en kløvning. Andre udkløvede valensbundne indholdsled processeres derfor muligvis
anderledes end udkløvede indholdssubjekter. For at få så bred en udsigelseskraft som
muligt har jeg valgt ikke at medtage disse særlige subjektskløvninger, men i stedet
udkløvninger af andre valensbundne led. Sammenfattende udelukker jeg altså kløvede
spørgsmål, kløvninger der hævdes at have ”svag” fokustilskrivning, adverbielle kløvninger
og subjektskløvninger. Jeg vil nu gå over til at diskutere kløvninger over for ukløvede
sætninger.

Kløvninger over for ukløvede sætninger
Som sagt foretages i eksperimentet to typer af sammenligninger. For det første
sammenlignes forskellige pladser i kløvningen, for det andet sammenlignes kløvningen
med ukløvede sætninger. Begge dele kommer med sine egne begrænsninger og hensyn man
bliver nødt til at tage i det eksperimentelle design. I det følgende vil jeg diskutere
metodevalg for de to sammenligninger og beskrive de specifikke begrænsninger der er
forbundet med henholdsvis sammenligning på tværs af konstruktioner og internt i
kløvningen. Testningen af A sammenlignet med C i Tabel 1 er en replikation af det
engelske forsøg bortset fra typen af konstruktion der anvendes. Derfor har denne test den
fordel at ændringsordet er det samme på tværs af betingelser (bussen → toget i både A og
C). Testen hævder at teste en fokusforskel og at den eneste forskel mellem A og C er en
fokusforskel. Det er
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at tage Hansen og Heltoft (2011:1794ff) på ordet og hypotisere deres antagelse til den
alleryderste konsekvens. Hansen & Heltoft (2011) anser nemlig kløvninger og
ukløvede sætninger med samme propositionelle indhold (som A og C) for at være helt
synonyme bortset fra fokustilskrivningen. De er altså på indholdssiden ganske samme
proposition der på udtrykssiden udtrykkes af sætninger der er ens bortset fra fokus. Der
er to typer indvendinger man kan komme med her. Den første retter sig mod udtrykket.
Når man i psykolingvistisk forstand søger at have ens stimuli, så tænker man i høj grad
på ens udtryk, eller ens overfladeformer (jf. fx (Gaskell 2009)). Ud fra det perspektiv
er A og C i Tabel 1 (her gentaget som (12) og (13)) næppe ens.
(12)
(13)

Det var bussen vi var med hen til museet
Vi var med bussen hen til museet

Om end de er semantisk synonyme, er der en række udtryksmæssige forskelle mellem de
to. Dels er der flere ord i (12), dels er (12) en kompleks sætning hvorimod (13) ikke er det.
Ledrækkefølgen er også forskellig i de to. Dette er alle faktorer der givetvis påvirker
processeringen. For eksempel er targetordet i (12) ord nummer 3, mens det i (13) er ord
nummer 4. Der er to forhold man må huske på i den sammenhæng. Dels er alle de
udtryksmæssige forskelle reducerbare til at være forskelle mellem kløvning og ukløvet
sætning. Det vil sige at alle udtryksmæssige forskelle er iboende det at være en kløvning.
Derfor kovarierer disse forskelle aldeles med betingelsen: kløvning eller ikke kløvning.
Disse forskelle er altså reducerbare til det der testes: om kløvning påvirker processeringen.
Man vil kunne indvende at det så ikke testes hvorvidt det er fokusegenskaben ved
udkløvningen der medfører processeringsforskellen, men derimod blot udkløvning som
sådan. Men her må man henvise til forklaringskraften. Testen tester ændringsblindhed, og
det er påvist i mange forsøg (Sanford 2002; Sturt et al. 2004; Sanford et al. 2005; Sanford
et al. 2006; Christensen et al. under udgivelse; Christensen 2015) at ændringsblindhed er
styret af opmærksomhed som igen er styret af lingvistisk og visuel fremhævning. Testen er
altså sensitiv overfor lingvistisk fremhævning. Dermed er det rimeligt at antage at det er
den funktion ved kløvning
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der netop fremhæver (altså fokuserer) det udkløvede led der medfører forskellen i
ændringsblindheden.
Med hensyn til antallet af ord vil det højest kunne svække effekten. Vi kan med
rimelighed antage at jo færre ord der er i en sætning, jo lavere vil processeringsbyrden
være. Og det er vist at øget processeringsbyrde også øger ændringsblindheden (Sanford
et al. 2005). Korte sætninger vil altså medføre mindre ændringsblindhed end lange.
Men hypotesen er netop at kløvning vil medføre mindre ændringsblindhed. Hvis
kløvninger var kortere end ukløvede, ville det kovariere, og længde i sig selv ville
kunne forstærke effekten. Men det modsatte gør sig gældende, og længden på
sætningen vil altså højst kunne influere på den måde at det svækker den forventede
effekt af kløvning.
Den anden indvending har at gøre med indholdssiden. Og er at teoretisk art: Forholder
det sig rent faktisk sådan at (12) og (13) er ganske synonyme bortset fra fokus? Patten
(2013) argumenterer for at det ikke er tilfældet. Hun mener at det og er som er tilstede
i udtrykket i kløvninger men ikke i ukløvede sætninger nødvendigvis må have andet
og mere indhold end fokustilskrivning. Konsekvensen af hendes argument er at der i
(12) og (13) dybest set ikke er tale om samme proposition og at indholdet for det og er,
må findes på indholdssiden også. Hun understreger sin pointe ved at der kan være mere
indhold i kløvninger end bare det og er, således at det udkløvede led modificeres af
sætningsadverbialer i oversætningen, og kopulaverbet kan modificeres modalt, som
eksemplificeret i (14).
(14) Det har været bussen vi var med hen til museet
I (14) er der i oversætningen et sammensat verbal der udtrykker en særlig modalitet for
netop det udkløvede led. Denne modalitet kan ikke umiddelbart udtrykkes alene af en
tilsvarende ukløvet sætning. Det er klart at jeg i materialekonstruktionen ikke har anvendt
den slags modifikationer i oversætningen, men der er altså en strukturel forskel på
muligheden for at kunne udtrykke den slags modalitet for et enkelt led mellem den
ukløvede sætning og kløvningen. Denne strukturelle forskel mellem de to
konstruktionstyper har givetvis at gøre med at den ene er en kløvning, men næppe en
forskel i fokustilskrivning. Snarere
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må den forskel ses som en forskel mellem de to konstruktioners syntaktiske
kompleksitet. Endelig er fokustilskrivning ikke den ene-ste funktion som kløvninger er
kodet med. Kløvningsledsætningen er, som Hansen & Heltoft (2011:1794ff) selv
påpeger, og som der er bred enighed om i litteraturen (jf. fx (Weinert & Miller 1996)),
præsupponeret. Der er altså en forskel mellem (12) og (13) med hensyn til assertivitet.
Hvor hele (13) er asserteret, er det kun det udkløvede led i (12) der er det. Denne forskel
er en iboende del af kløvningskonstruktionen men har ikke at gøre med
fokustilskrivning. Der er altså forskelle mellem de to konstruktioner der ikke har at
gøre med deres evne til at fange opmærksomheden, og det et en svaghed ved at
sammenligne to konstruktioner med hinanden. Sprog er komplekst, og konstruktioner
adskiller sig funktionsmæssigt mere end hvad der er bekvemt. En måde man også kan
se det på er at konstruktioner og sætninger er bygget op af leksikalsk materiale der hver
især bidrager til konstruktionens funktion og betydning. Det vil jeg som det sidste
diskutere i det følgende med fokus på de ændringsord jeg har anvendt i eksperimentet.
Samme konstruktion: forskellige ændringsord
Vi så i den engelske undersøgelse at i begge betingelser blev cider ændret til beer. I forhold
til eksperimentel kontrol er det en fordel, fordi det medfører at ændringsordet ikke er
forskelligt i de to betingelser. Vi ved fra samme undersøgelse (Sturt et al. 2004) at
ændringens ”størrelse” spiller ind på ændringsblindheden. Deltagerne opdagede således
oftere ændringen når der i genlæsningen blev ændret til dance i stedet for beer. Hvis man
ændrer til ord der er semantisk meget anderledes, er ændringen altså større. Derfor skal
størrelsen på ændringen helst være lige stor for at det ikke i sig selv bliver en influerende
faktor. Men når man sammenligner forskellige positioner i den samme konstruktion, kan
det ikke lade sig gøre at have samme ændringsord i begge betingelser (jf. A og C i Tabel
1). Derfor må man tilstræbe at ændringen bliver så ensartet som mulig. De ting der især har
betydning for ændringens størrelse, er semantisk afstand og forudsigelighed ud fra
konteksten. Hvis man ændrer cider til beer, er den semantisk afstand mindre end hvis man
ændrer til dance. Det
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sidste forhold, forudsigelighed, har at gøre med hvor mange mulige ord der kan ændres
til uden at sætningen bliver et grammatisk brud eller pragmatisk påfaldende.
Kløvninger i faktisk forekommende tale indeholder ganske ofte et eller flere
pronominer. Lad os se på et eksempel på en kløvning fra LANCHART-korpusset
(Gregersen 2009) for at eksemplificere i (15).
(15) det var dig der skulle oversætte det hele (LANCHART)
Her er det udkløvede led pronomenet dig. Hvis man vil ændre det til et andet pronomen,
er paradigmet af mulige valg meget snævert, og derfor er forudsigeligheden høj. Hvis
man ændrer til et substantiv, bliver ændringen større end hvis man ændrer til et ord fra
samme ordklasse. Derfor er der i al materiale anvendt substantiver både som
ændringsord og som ændringsordets ophav. Det betyder givetvis noget for
informationsstrukturen i kløvningen. Hvilket materiale man anvender til den enkelte
kløvning, har betydning for informationsstrukturen i kløvningen.
Kotekst
Hvordan informationsstrukturen er for kløvningen, bliver især af-gørende for kløvninger
når de optræder indlejret i diskurs. I den engelske undersøgelse så vi at forfatterne havde
konstrueret en kotekst som kløvningen er indlejret i. For at den ikke skal blive en
influerende faktor i sig selv, skal den være identisk inden for en item (dvs. identisk for AD i Tabel 1), og være lige upåfaldende i alle 8 tilfælde (de fire betingelser i første læsning
og i genlæsningen med ændringsordet). Men som Prince (1978) viser for sprogbrug, så er
der netop ikke kontekster hvor de to forskellige konstruktioner er lige naturlige. Eftersom
de kommer med hver sine diskursfunktioner, passer de også til hver sin kontekst. Hupet &
Tilmant (1986) viser det samme psykolingvistisk ved at påvise at forsøgspersoner vil
foretrække kløvninger i visse kontekster og ukløvede i andre. Derfor præsenteres
sætningerne i den danske undersøgelse i isolation dvs. uden kotekst. Det medfører ganske
givet påfaldendhed, eftersom man i det meste sprogbrug hører eller læser sætninger
indlejret i diskurs, men en vis

150

175

Hvad er det vi tester?

grad af påfaldenhed er uundgåeligt så snart man har et eksperimentelt design og holder
visse lingvistiske forhold konstante.
Fordelen ved at teste kløvninger i isolation er at påfaldenheden så bliver den samme i alle
sætningerne og ikke forskellig som den givetvis vil være hvis man konstruere kotekst til
hver item. Sammenfattende kan jeg altså sige at både det materiale de udvalgte kløvninger
er opbygget af, og hvorvidt de er indlejret i en (passende) kotekst eller ej, har betydning for
informationsstrukturen og dermed for hvor påfaldende kløvninger givetvis forekommer for
læseren. Det viser en af svaghederne ved eksperimentel testning fordi påfaldenhed altid vil
forekomme når vi ønsker at holde visse sproglige faktorer konstante.
Konklusion
Jeg har i denne artikel vist hvilke lingvistiske overvejelser jeg har gjort mig for at få så
ensartet og dermed reliabelt et testmateriale som muligt, mens jeg samtidig ønskede et
testmateriale der validt tester sætningskløvninger, så bredt forstået som muligt for at
opnå størst mulig udsigelseskraft om fokusering i kløvninger. Jeg har vist at for at opnå
dette, må man gøre sig overvejelser om hvilke undertyper af sætningskløvninger man
vil have med i sit materiale, samt om hvor-dan det vil kunne påvirke resultaterne (og
udsigelseskraften hvis man udelukker dem). Omvendt viser overvejelserne også noget
om kløv-ningers strukturelle og funktionelle variation, eftersom jeg ikke ville behøve
at foretage disse udvælgelser hvis alle kløvninger var aldeles ens.
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KONKLUSION
Jeg har i denne afhandling undersøgt følgende to problemer for danske sætningskløvninger:
1. Hvilke typer og brugsmønstre findes der for kløvninger i dansk?
2. Fokuserer danske sætningskløvninger?
Jeg har som teoretisk baggrund for spørgsmålene i den indledende del af afhandlingen foreslået
følgende definition på sætningskløvning i dansk, som kan redegøre for alle typer af danske
sætningskløvninger:
En kløvning er en kompleks sætningskonstruktion der på udtrykssiden består af to
sætninger i et underordningsforhold men på indholdssiden kun en proposition.
Oversætningen udtrykker et led fra propositionen og er prædikativformet. Den består
af fire obligatoriske led (1) et formelt udtrykssubjekt det som ikke indeholder noget
indholdsled (2) et kopulaverbal (3) det udkløvede led der modsvarer netop et
indholdsled og kan være et hvilket led med propositionelt indhold (4)
kløvningsledsætningen. Oversætningen har et forfelt. Kløvningsledsætningen
udtrykker alle øvrige led fra propositionen og er argument for oversætningen men
dens indre opbygning følger samme mønster som en relativsætning med udkløvningen
i rollen som fællesled. Kløvningsledsætningens syntaks afhænger således af
udkløvningen.
Konstruktionen koder det udkløvede led med funktionen fokus og
kløvningsledsætningen med antifunktionen non-fokus. Samtidig koder den
kløvningsledsætningen med funktionen præsupposition og det udkløvede led med
antifunktionen assertion.
Denne definition har ligget til grund for de 6 artikler der fra hver sin vinkel har søgt at besvare de
ovenstående to problemer. I Artikel 1 har jeg således beskrevet en hidtil ubeskrevet type af
sætningskløvning i dansk, nemlig nyhedskløvningen. Konklusionen på artiklen er at hvordan
kløvninger bruges er afhængig af genre, og at nyhedskløvningen udnytter de grammatiske
funktioner der er kodet i sætningskløvning (udpegning, præsupposition, synsviddeindsnævring) til
at indfri nyhedsformidlingens genrekrav. I Artikel 2 har jeg undersøgt brugsmønstre for
sætningskløvninger i talt dansk samt undersøgt diskursiv adfærd for kløvninger som er sat i
forbindelse med fokus. Konklusionen på artiklen er at kløvningsbrug i moderne talt dansk er meget
mere varieret end hvad eksempel (1) giver indtryk af. Det viser sig at der er specielle brugsmønstre
for adverbielle kløvninger og for subjektskløvninger, og at forfeltet i kløvningers oversætninger er
mere varieret end hvad danske kløvningsfremstillinger hidtil har vist. Artiklen beskriver også
forskellig brug af kløvede spørgsmål. Artiklen konkludere desuden at genoptagning og kontrast som
er afledte diskursfunktioner som er sat i forbindelse med fokus, ikke forekommer så hyppigt i
korpus at de kan anses som grundlæggende for fokus.
Adverbielle kløvninger som en særlig type ad kløvninger i dansk tages op i Artikel 3. Konklusionen
på den artikel er at adverbielle kløvninger også er kløvninger, men at deres fokuskodning i en vis
udstrækning realiseres mere som en udpegning end som en fremhævning. Desuden bemærkes det at
adverbielle kløvninger bliver forvekslet med andre typer konstruktioner, men jeg konkludere i
artiklen at der kan drages kategorielle grænser mellem ægte adverbielle kløvninger og lignende
konstruktioner. Andelig konkluderer den at ikke alle adverbialer tilsyneladende kan kløves.
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Spørgsmål 2 tages op teoretisk i Artikel 4. Konklusionen på den artikel er at kløvninger koder fokus
i det udkløvede led og non-fokus i kløvningsledsætningen og at disse kodninger er en del af en
firleddet fokusstruktur hvor ukløvede sætninger koder udtrykssubjektet som antifokus og
indholdsfeltet som fokuspotentiale. Spørgsmål 2 tages op empirisk i Artikel 5 hvor det testes
eksperimentelt hvorvidt der er psykolingvistisk belæg for at udkløvede led processeringsmæssigt
fungerer som fokusatorer. Konklusionen på artiklen er at udkløvede led er
opmærksomhedsfangende sammenlignet med kløvningsledsætninger – med også at information
placeret tidligt i indholdsfeltet i ukløvede sætninger ligeledes fanger opmærksomheden. Artikel 6 er
en metodekritisk artikel om Artikel 5. konklusionen på Artikel 6 er at en af ulemperne ved at teste
psykolingvistisk er at man skal have så ens et testmateriale som muligt. Således er der i
eksperimentet hverken testet adverbielle kløvninger eller subjektskløvninger.
Samlet set har jeg altså vist i afhandlingen at kløvninger kan typeinddeles på to måder. For det
første syntaktisk ud fra hvilket indholdsled der er udkløvet. På den baggrund har jeg beskrevet
adverbielle kløvninger, subjektskløvninger og andre valensbundne kløvninger i denne afhandling
teoretisk og undersøgt deres anvendelse i sprogbrug. En anden strukturel typeinddeling kan
foretages på baggrund af ledrækkefølge i oversætningen. Det vigtige skel her er mellem hvkløvninger, og spørgeformede kløvninger med tomt forfelt, på den ene side og deklarative
kløvninger på den anden.
For det andet kan kløvninger typeinddeles efter deres genrespecifikke brug. Således har jeg vist at
der i nyhedsformidling findes en specifik brugstype, nemlig nyhedskløvningen. Ligeledes har jeg
vist at der findes forskellige brugstyper af hv-kløvninger i talesprog.
Hvad angår fokusering har jeg i denne afhandling argumenteret for at kløvninger koder ikke bare
fokus i det udkløvede led, men også non-fokus i kløvningsledsætningen. Jeg har desuden
argumenteret for at der for fokusfunktionen i kløvninger findes to dimensioner, en paradigmatisk og
syntagmatisk. Hvor den paradigmatiske dimension indebærer en udpegning i et paradigme af
alternativer, indebærer den syntagmatiske en fremhævning af et led i forhold til de led det står i
syntagme med. Jeg har samtidig argumenteret for at de kodede funktioner spiller sammen med
sprogbrugen og anvendes af forskellige årsager i forskellig brug. Jeg har vist at valensbundne
udkløvninger fungerer som fremhævere i et psykolingvistisk eksperiment. Jeg har samtidig vist at
udkløvede led kun bliver genoptaget i halvdelen af tilfældene i min sprogbrugsanalyse hvorfor
funktionen som diskursorganisator ikke synes at være grundlæggende for fokuskodning.
Samlet set er svaret på problem 1: Flere end denne afhandling kan redegøre for, men i hvert fald
nyhedskløvningen, IP-kløvninger, hv-kløvninger, spørgeformede kløvninger, adverbielle
kløvninger, subjektskløvninger og valensbundne kløvninger.
Samlet set er svaret på problem 2: Ja der er en iboende fokuskodning i danske kløvninger, men
hvordan den realiseres afhænger af den sprogbrug kløvningen indgår i, såvel som af hvilken
strukturel undertype af kløvninger der er tale om

Perspektivering
Denne afhandling har vist brugsmæssig variation i kløvninger. Derfor er det oplagt at undersøge
typer og brugsmønstre for sætningskløvninger i andre genrer, herunder kløvninger i sociale medier.
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Undersøgelsen af spørgeformede kløvninger i afhandlingen kan kun betragtes som første skridt og
flere særstudier af forskellige brugstyper af spørgeformede kløvninger kan med fordel foretages i
fremtidig forskning.
Jeg har taget de første skridt til at undersøge kløvninger i dansk talesprog, men det vil være oplagt
at undersøge mere både i dybden – det vil sige konversationsanalytisk – og i bredden – det vil
sociolingvistisk variation i kløvningsbrug. Desuden er det oplagt at teste flere typer af kløvninger –
adverbielle kløvninger, subjektskløvninger, spørgeformede kløvninger, nyhedskløvninger og IPkløvninger eksperimentelt for at finde svar på om de alle i lige høj grad fungerer som
opmærksomhedsfangere – det vil sige fokusatorer. Derudover er den anden dimension af fokus,
nemlig paradigmatisk udpegning ikke undersøgt empirisk i denne afhandling og der udestår således
et arbejde med at undersøge udpegning for danske kløvninger empirisk.
Endelig udestår den store opgave med at relatere sætningskløvninger til andre typer konstruktioner
som i international forskning også betragtes som kløvningskonstruktion – nemlig til
pseudokløvninger.
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BILAG
Bilag 1: Kodningsmanual til sprogbrugsanalysen (Artikel 2)
Procedure:
Klargør filer fra det eksplorative filer. Kør relevante praat scripts (samme som til ordstil-analyser)
og et praat scripts der opretter tieret kløvning.
Alle opmærkede ledsætninger i det eksplorative korpus læses igennem. Alle opmærkede kløvninger
fra ledsæt-tieret kopieres til kløvning-tieret. Eventuelle kløvninger der ikke er fundet i ledsæt-tieret
mærkes op i kløvningstieret. Derudover opmærkes alle pseudokløvninger (der kan identificeres ud
fra opmærkede ledsætninger).
Annotering
Kløvninger opmærkes i følgende kategorier: KL F KP LA KON FOK PRÆS
KLder:

Alle der-kløvninger som er opmærkede i ordstil. Obs der laves ikke en kvalitativ
analyse af om disse konstruktioner er kløvninger eller ej og gruppen underopdeles ikke

KL0:

Alle konstruktioner som er blevet opmærket som det-kløvninger i ordstil-tieret men
som ikke er det. Kriterie: anforisk eller deiktisk det eller : andre konteksutelle (men
utvetydige) kriterier der ekskluderer kløvningen. Fx faktive CTP-konstruktioner (fx
det var med nød og næppe vi kom ud af døren) testen er hvorvidt ledsætningen kan stå
i stedet for de. Hvis kontruktionen taber i alle fire præssupositionstest, markeeres den
også som KL0

KLdet:

Alle konstruktioner som er det-kløvninger

KLpseu:

Alle pseudokløvninger

KLel:

Elliptiske det-kløvninger

Kun KLdet-konstruktioner kodes videres for følgende:
Matrixsætningen

F:

Forfelt i matrixsætningen
det: det står i forfelt
Ø: forfeltet er tomt, typisk ved interrogative sætningstyper
Hv-: Forfeltet består af kløvningsprædikatet som består af et hv-ord
KP: Forfeltet består af kløvningsprædikatet
Xlemma: Et andet sætningsled står i forfelt, typisk et adverbielt led. Lemmaet skrives
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KP:

Kløvningsprædikatet syntaktisk funktion
S: kløvningsprædikatet er indholdssubjekt
O: kløvningsprædikatet er indholdsobjekt
IO: kløvningsprædikatet er indholdsindirekte objekt
MO: kløvningsprædikatet er et indholdsmiddelbart objekt
SP: Kløvningsprædikatet er indholdssubejktspædikativ
V: Kløvningsprædikatet er et andet indholdsargument (dvs. valensbundet)
A: kløvningsprædikatet er et indholds frit adverbial

Lille a

LA0: Der står intet på lille a i oversætningen
LAlemma: der står et (eller flere) adverbialer på lille a i oversætningen

Kontrast

Kløvningsprædikatets kontrastforhold
KONex: Eksplicit kontrast med et andet valg i paradigmet. Det andet valg i
paradigmet nævnes eksplicit i den umiddelbare diskurs
KONim: det andet valgnævnes ikke eksplicit, men kløvningen er næget eller der er en
tydelig markør for at taler mener et andet valg end det hun siger (ironisk kløvning)
KON-: intet eksplicit kontrast

Fokus:

Kløvningsprædikatets fokus status
FOK1: Det udkløvede led genoptages som tema i den efterfølgende diskurs (maks 3
yrtinger)
FOK0: Et andet led fra kløvningen genoptages som tema
FOKal: Hele kløvningen og ikke kun et enkelt led tages op. Typisk med en resumptiv
anafor. Eksempel: Det er derfra at vi har fundet det der frem. Det er da meget sjovt.
FOKØ: Der sker noget andet. Fx Kløvningen er en replik, et svar, samtalen bliver
afbrudt, skifter emne

Ledsætning: (PRÆS)
1-4: Ledsætningen er præsupponeret ud fra de fire test. Taber ledsætningen i en af
testene, skrives 3 og så fremdeles.
Tests:
1: Negation: Præsuppositionen overlever når oversætningen i kløvningen negeres:
Det var ikke Ole der smadrede ruden (Præsupposition: nogen smadrede ruden)
Det er ikke mig du elsker (præsupposition: du elsker nogen)
2: Epistemisk forbehold: præsuppositionen overlever når hele kløvningen indlejres i en
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epistemisk matrixsætning
Det er muligt det var Peter der smadrede ruden (præssuposition: Nogen smadrede
ruden) jf. Det er muligt Peter smadrede ruden (ingen præsupposition (det behøver
ikke være sandt at nogen smadrede ruden)
Det er muligt det er mig du elsker (præsupposition: du elsker nogen) jf.
Det er muligt du elsker mig (Du elsker nogen behøver ikke være sand)
3 Betingelse: præsuppositionen overlever når hele kløvningen indlejres i en
betingelsessætning
Hvis det var Ole der smadrede ruden, bliver hans mor sur (præsupposition: nogen
smadrede ruden) jf.
Hvis Ole smadrede ruden, bliver hans mor sur (nogen smadrede ruden behøver ikke
være sand)
Hvis det er mig du elsker, bliver jeg lykkelig (præsupposition: du elsker nogen) jf.
Hvis du elsker mig, bliver jeg lykkelig (du elsker nogen behøver ikke være sand)
4 Illukotionær kraft: Præssupositionen overlever uanset hvilken sætnings type
oversætningen i kløvningen er
Var det Peter der smadrede Ruden (Præsuppostion: nogen smadrede ruden) original:
Det var Peter der smadrede ruden jf.
smadrede Peter ruden? (nogen smadrede ruden behøver ikke være sand)
Obs: Delin forholder sig ikke til kløvninger af typen Hvem var det der smadrede
ruden? De bliver efter min bedste vurdering til en 2’er fordi test 2 og 3 ikke kan
fungerer med dem. Men det er rimeligvis et spørgsmål om at forskellige
konstruktioner kollidere, snarere end et spørgsmål om præsuppositionernes
overlevelse

4
0: Ledsætningen er ikke præsupponeret (Og konstruktionen er dermed ikke en
kløvning)
Konjunktion:
K:
konjunktionen/-erne skrives ud med småt inkl der
KØ: ingen konjunktion
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Bilag 2: Stimuli brugt i eksperimentet (Artikel 5 & 6)
Ting jeg har udelukket/konstrolleret for






Subjektskløvninger
Spørgeformede kløvninger
kløvninger med andet end det i forfelt (fx så er det i dag at det starter)
Kløvninger hvis status kan betvivles: Det er derfor-kløvninger og det er sådan-kløvninger
Udkløvede (kasusbøjede) pronominer: obs nogle verber kan kun tage pronominer (og verber og
sætninger: det var det han gerne ville
 Emotive kløvninger (det er med stor sorg)
 Udkløvede led der indeholder en relativsætning
 Konjunktioner?
 Negering i oversætningen? (yderligere fokus
 Ikke-styredeudkløvne led
 Ændringord er ikke matchet for frekvens eller længde, kun semantisk naboskab og register (så vidt
evnet)
Oversigt over de fire betingelser i forsøget
Sætningstype/fokusbetingelse
Kløvning

Ukløvet

fokus
Det var færgen vi var med til
hestemarked

Ikke-fokus
Det var færgen vi var med til
hestemarked

Færgen båden
Vi var med færgen til
hestemarked

hestemarked kvægmarked
Vi var med færgen til
hestemarked

Færgen båden

hestemarked kvægmarked

Stimuli
Jeg har brugt inspiration fra Lanchart. I det følgende er først den sætning i Lanchart jeg har konstrueret ud
fra, så kløvningen, så den tilsvarende præposition udtrykt med en ukløvet sætning og til sidst ændringordene

Første linje er faktiske klævninger jeg har fundet i LANCHART.
Anden linje er kløvnignen som den optræder i forsøget
Tredje linje er den ukløvede sætninger der optræder i forsøget som modsvar til kløvningen
Fjerde linje er ændringsordene
1. det var så den [færgen] vi var med til på dyrskue
Det var bussen vi var med hen til museet
Vi var med bussen hen til museet
bussen toget, museet teatret
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2. det er de to jeg har at holde styr på
Det er de to vildbasser jeg har at holde styr på i min lille gesjæft
Jeg har de to vildbasser at holde styr på i min lille gesjæft
vildbasserkrabater, gesjæft  bedrift
3. det var det jeg lærte i hvert fald
det var den fortælling man hørte i min generation i hvert fald
Man hørte den fortælling i min generation i hvert fald
Fortællinghistorie, generation aldersgruppe
4. det er sådan en man husker
Det er sådan en aften man husker resten af tiden uanset hvad der sker
Man husker sådan en aften resten af tiden uanset hvad der sker
aftendag , tiden livet
5. Det var den vej ude af jeg boede
det var den gade jeg boede på i starten af min uddannelse i København
jeg boede på den gade i starten af min uddannelse i København
gadevej, startenbegyndelsen
6. Det er alligevel et stort land man skulle ud at køre igennem
Det var et stort land vi skulle køre igennem på ferien
Vi skulle køre igennem et stort land på ferien
land  område, ferien turen
7. Det er kun det ydre at kommandantskabet står for at tage sig af
Det er de ydre mure kommandantskabet står for vedligeholdelsen af
Kommandantskabet står for vedligeholdelsen af de ydre mure
Murevægge, vedligeholdelsen  istandsættelsen
8. Det var dommer min farfar havde virke som i en lang periode
Det var sagfører min farfar havde virke som en periode
Min farfar havde virke som sagfører en periode
sagføreradvokat, periodeovergang
9. Det er det du har brug for, tømerere, snedkerere, elektrikere
Det er tømrere du har brug for til det byggeri
Du har brug for tømrere til det byggeri
tømreresnedkere, byggeri projekt
10. Det var finessen man betalte for
Det var finessen man betalte for hos det selskab
Man betalte for finessen hos det selskab
finessendetaljen, selskabfirma
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11. Det var ikke den viden jeg kunne erhverve mig jeg så som det helt store
Det var den nye viden jeg så som det helt store ved at gå i skole
Jeg så den nye viden som det helt store ved at gå i skole
videnindsigt, skolegymnasiet
12. Det her nymodens pædagogik det er noget man skal lære
Det er den her nymodens pædagogik man skal lære alle steder i samfundet
Man skal lære den her nymodens pædagogik alle steder i samfundet
pædagogikopdragelse, samfundet systemet
13. Det var specielt biologi jeg interesserede mig for som barn
Det var biologi jeg interesserede mig for som barn
Jeg interesserede mig for biologi som barn
biologigeografi, barnung
14. Det var det eneste jeg var rimeligt omhyggelig med i gymnasiet
Det var den tjans jeg var omhyggelig med på fabrikken
Jeg var omhyggelig med den tjans på fabrikken
den tjansdet job, fabrikkenlageret
15. det er en eller anden blokade de har over for at læse bøger
Det er en eller anden blokering de har over for at læse aviser
De har en eller anden blokering over for at læse aviser
blokeringbarriere, aviserbøger
16. Det var blandt andet bygeografi jeg beskæftigede mig med i mit speciale
Det var antropologi jeg beskæftigede mig med i specialet
Jeg beskæftigede mig med antropologi i specialet
antropologietnografi, specialetafhandlingen
17. Det er en utrolig fleksibel arbejdsplads jeg har
Det er en utrolig fleksibel ansættelse jeg har med hensyn til flekstid og hjemmearbejde
Jeg har en utrolig fleksibel ansættelse med hensyn til flekstid og hjemmearbejde
ansættelsestilling, flekstidmødetid
18. det var et halvt år man skulle bygge ovenpå hvis man ville det
Det var et årsværk man skulle bygge ovenpå forløbet hvis man ville det
Man skulle bygge et årsværk ovenpå forløbet hvis man ville det
årsværksemester, forløbetuddannelsen
19. Det er jo så lidt jeg har kendt min far
Det er jo en alt for kort stund jeg har kendt min papfar
Jeg har jo kendt min papfar en alt for kort stund
stundtid, papfarstedfar
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20. Det var jo midt i staldtiden at vi skulle i skole
Det var jo midt i frokosten om tirsdagen at min mor skulle til bageren
Min mor skulle til bageren midt i frokosten om tirsdagen
tirsdagenonsdagen, bagerenslagteren
21. Det var en brugt cykel jeg fik
Det var en brugt racercykel jeg fik i fødselsdagsgave den sommer
Jeg fik en brugt racercykel i fødselsdagsgave den sommer
racercykelmountainbike, sommervinter
22. Det er røgen du dør af i en ildebrand
Det er røgen du dør af ved en ildebrand
Du dør af røgen ved en ildebrand
røgenosen, ildebrand flystyrt

23. Det kan være kortene man skal trække indtil man får et gratis stop
Det kan være det kort man skal finde frem under showet
Man skal finde det kort frem under showet
korttrick, show forestilling
24. det er en halv million jeg skylder til banken
Det er mange kroner jeg skylder i lejligheden
Jeg skylder mange kroner i lejligheden
kroner penge, lejlighedejendommen
25. Det var mine veninder jeg gik til badminton med
Det var mine venner jeg gik til håndbold med
Jeg gik til håndbold med mine venner
vennerkammerater, håndboldfodbold
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