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This book concerns the early history of the English modals, in particular their 
morphosyntactic and semantic development in the Old English (c. AD 800–1100) 
and Middle English (c. AD 1100–1500) periods. The English modals have played 
an important role in both synchronic and diachronic linguistic work in the last 
decades, but a number of contested issues concerning their development remain 
unresolved. This dissertation attempts to answer some of the open questions 
through careful analysis of the extant Old and Middle English sources and 
comparison with other Germanic languages, such as Old Norse, Middle Danish, 
and Middle Dutch.

The first part of the book provides a theoretical and methodological introduction 
to the study of the early English modals, the semantics of modality, and the 
historical corpora and other textual sources used for the investigation. The second 
part presents the investigation itself, which consists of four interconnected studies 
on the development of the modals, focussing on various morphological and 
syntactic developments in Middle English, the numerous changes to the ‘marginal’ 
modal DARE, and the semantic development of the ‘core’ modals CAN, MAY, and 
MUST. I pay particular attention to a number of changes which do not follow the 
predictions made in the grammaticalization literature, but which can be readily 

explained with reference to analogy. 
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Dansk resumé

Modalverber i old- og middelengelsk
Form, funktion og analogi

I denne afhandling undersøges modalverbernes grammatiske og semantiske udvik-
ling i oldengelsk (ca. 800-1100 e.v.t.) og middelengelsk (ca. 1100-1500 e.v.t.). De en-
gelske modalverber har spillet en central rolle i både synkront og historisk orienteret
sprogvidenskab i det tyvende århundrede, men en række spørgsmål er endnu ikke
tilfredsstillende besvaret. Denne afhandling forsøger at give svar på nogle af disse
åbne spørgsmål gennem en grundig analyse af old- og middelengelsk tekstmateriale
og sammenligning med udviklinger i andre germanske sprog, herunder oldnordisk,
middeldansk og middelnederlandsk.

Afhandlingen består af ni kapitler i to dele. Del I (kapitel 1-4) giver en teoretisk og
metodisk introduktion til studiet af de engelske modalverber, modale betydninger
og det historiske kildemateriale der er anvendt i undersøgelsen. Del II præsenterer
undersøgelsen selv. Denne del omfatter fire studier af modalverbernes historie (ka-
pitel 5-8) og et sammenfattende afsnit med en oversigt over undersøgelsens vigtigste
resultater og enkelte idéer til fremtidig forsking (kapitel 9).

Kapitel 1, »Indledning«, giver en kort introduktion til modalverberne i moderne
engelsk og illustrerer nogle af de vigtigste forskelle mellem disse og de former der er
overleveret i de oldengelske kilder. Kapitlet introducerer også periodiseringen af det
engelske sprogs historie og en række symboler, forkortelser og termer der er anvendt
i afhandlingen.

Kapitel 2, »Grammatikalisering og de engelske modalverber«, giver en oversigt
over et udvalg af den relevante sprogvidenskabelige litteratur, først i forhold til de
engelskemodalverber specifikt og sidenmed hensyn til grammatikalisering og gram-
matisk forandring mere generelt. Jeg inddeler den eksisterende litteratur i tre tra-
ditioner eller hovedstrømninger, som kan kaldes den »deskriptivt-leksikografiske«
tradition, den »formelt-syntaktiske« tradition og »grammatikaliseringstraditionen«.
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Den første betragter modalverberne primært som et leksikalsk fænomen, altså som
selvstændige ord, hvis forskellige brug og betydninger skal beskrives så dækken-
de som muligt; sprogforandring spiller her kun en begrænset eller ingen rolle. Den
formelt-syntaktiske tradition ser i højere grad modalverberne som et syntaktisk fæ-
nomen, og sprogforskerens vigtigste opgave er at redegøre for deres syntaktiske
egenskaber og ordklassetilhørsforhold. Endelig behandles modalverberne i gramma-
tikaliseringstraditionen som et primært diakront fænomen, nemlig som en ordklas-
se der gradvis er blevet mere grammatisk eller funktionel gennem dens historie. På
grund af grammatikaliseringstraditionens betydelige indflydelse i de seneste årtiers
sprogforskning giver den anden halvdel af kapitlet en oversigt over nogle af de vigtig-
ste værker fra denne literatur, især i forhold til modalverbernes udvikling i engelsk og
andre germanske sprog. Der redegøres blandt andet for hvordan disse modalverber
er blevet brugt til både at argumentere for og imod universelle grammatikaliserings-
tendenser.

I kapitel 3, »Betydningsfeltet modalitet«, behandler jeg nogle af de mest indflydel-
sesrige værker om modale betydninger. Jeg begynder med forskellige forsøg i litte-
raturen på at afgrænse betydningsfeltet modalitet og diskuterer så en række forslag
til underinddelinger af modale betydninger. De forskellige tilgange til modalitet der
behandles, omfatter blandt andet det traditionelle syn på modalitet som mulighed
og nødvendighed og senere definitioner med henvisning til subjektivitet og faktu-
alitet, d.v.s. sagforholds status som virkelige eller forestillede. Omend dette faktu-
alitetsperspektiv i mine øjne er det mest lovende, argumenterer jeg for at der i et
historisk-semasiologisk studie som denne afhandling ikke er nogen tvingende grund
til at lægge sig fast på én bestemt definition af modalitet. I en undersøgelse af den-
ne art er alle belagte betydninger af de undersøgte leksemer relevante, hvad end de
kan klassificeres som egentligt modale eller ej. I overensstemmelse med dette syns-
punkt skelner undersøgelsen også mellem en række betydningskategorier som af en
del sprogforskere ikke betragtes som modale. I slutningen af kapitlet præsenteres en
samlet oversigt over de relevante betydningskategorier.

Kapitel 4, »Materiale og metoder«, introducerer det anvendte materiale fra olden-
gelsk, middelengelsk og andre germanske sprog og redegør for undersøgelsens me-
toder. Det old- og middelengelse materiale stammer fra en række digitale korpusser
og tekstsamlinger, blandt andet det oldengelske Dictionary of Old English Corpus in
Electronic Form (DOEC) og de middelengelske korpusser Penn-Helsinki Parsed Cor-
pus of Middle English (PPCME2), Corpus of Middle English Prose and Verse (CMEPV)
og Innsbruck Corpus of Middle English Prose (ICMEP). De analyserede eksempler blev
excerperet med computerprogrammerne CorpusSearch og AntConc. Jeg diskuterer
også kort en række metodiske problemer angående materialets repræsentativitet og
sammenlignelighed på tværs af sproghistoriske perioder.

Kapitel 5, »Grammatiske forandringer i middelengelsk«, undersøger tre gramma-
tiske udviklinger i den middelengelske periode som ikke umiddelbart lader sig ana-
lysere som øget grammatikalisering af modalverberne. De tre udviklinger er:
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1. En tilsyneladende udvikling af nye infinitte former for nogle af de middelen-
gelske modalverber som ikke er belagt i den oldengelske periode, såsom parti-
cipiumsformer af may og will.

2. Udviklingen af en regelmæssig (»svag«) flertalsform for nogle af modalver-
ber i den tidlige middelengelske periode, blandt andet shulleþ »(vi/I/de) skal«
i stedet for forventet shullen og conneþ »(vi/I/de) kan« for forventet connen.

3. Udviklingen af upersonlige modalverber med et oblikt førsteargument i stedet
for et kanonisk nominativt subjekt, såsom us must »vi må« (egl. »os må«) og
him ought »han bør« (egl. »ham bør«).

Den første af disse analyseres som en pseudoforandring, m.a.o. en ændring som til-
syneladende kan observeres i materialet, men som ikke afspejler en egentlig sprog-
forandring. Jeg argumenterer for at der ikke er nogen klare beviser for at nogen af
modalverberne udviklede nye infinitte former i den middelengelske periode som de
ikke havde haft i oldengelsk. At nogle former ikke er belagt i den tidligere periode,
kan forklares med henvisning til det mere sparsomme materiale og den mindre ud-
bredte brug af perifrastiske udtryk for tempus og aspekt i oldengelsk. Denne sidste
kendsgerning betyder at der er færre relevante kontekster hvor infinitte former af
modalverberne kunne forekomme.

Den anden og tredje forandring analyseres derimod som virkelige innovationer
i middelengelsk. Ved hjælp af de middelengelske dialektatlasser LAEME og eLAL-
ME kortlægger jeg udbredelsen af regelmæssige flertalsformer. Det viser sig at de
regelmæssige former af shall – langt det hyppigste af de nye »svage« modalver-
ber – i deres udbredelse klart overlapper med den svage flertalsform af will, som i
visse dialekter havde udviklet samme rodvokal som shall. Den tredje forandring,
udviklingen af upersonlige brug af bl.a. mot og ought, undersøges ved hjælp af det
syntaktisk annoterede korpus PPCME2. Det vises at begge disse verber er belagt i
den upersonlige brug fra midten af det 14. århundrede til slutningen af det 15. år-
hundrede, og at konstruktionen er væsentlig hyppigere med ought end med mot.
Konstruktionen bruges kun når de to verber har nødvendighedsbetydning. Der ar-
gumenteres for analogisk indflydelse som den mest oplagte forklaring på begge disse
morfosyntaktiske forandringer. I tilfældet regelmæssige flertalsformer var det verbet
will der udøvede analogisk indflydelse; for de upersonlige modalverbers vedkom-
mende var det en gruppe af upersonlige nødvendighedsudtryk som allerede fandtes
i oldengelsk, men som fortsatte med at rekruttere nye medlemmer i den middelen-
gelske periode.

Kapitel 6, »daRes historie i nyt lys«, stiller skarpt på et enkelt verbum, det »pe-
rifere« modalverbum daRe, og dets udvikling fra oldengelsk til moderne engelsk.
Fire forskellige aspekter af dets historie tages under behandling: dets betydning i de
oldengelske kilder, forvirringen mellem daRe og verbet thaRf »behøve« i middel-
engelsk, brugen af to-infinitiv efter daRe, og udviklingen af en transitiv brug af daRe
»udfordre, tirre« efter den middelengelske periode, som eksemplificeret i (1):
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(1) Moderne engelsk
To see Edward again, she would have dared the Devil himself!
»For blot at se Edward igen ville hun have udfordret fanden selv!« (British
National Corpus, 1990 W_fict_prose)

Jeg foreslår at daRes historie ikke er et eksempel på »degrammatikaliseting«, som
det ofte er blevet hævdet i litteraturen, men at den heller ikke på nogen menings-
fuld måde kan karakteriseres som et eksempel på grammatikalisering. Det vises at
daRes historie – trods en række morfosyntaktiske forandringer – først og fremmest
må karakteriseres som stabil, og at daRe fra en funktionel betragtning har ændret sig
meget lidt fra oldengelsk til i dag. De observerede formelle forandringer kan bedst
forklares som analogisk motiverede. Jeg foreslår også en ny etymologi for den tran-
sitive brug af daRe vist i (1), som muligvis går tilbage til et helt andet middelengelsk
verbum, daRe »skræmme«.

Kapitel 7 og 8 fokuserer på de tre »centrale« modalverber can, may og mot (must)
og deres udvikling i old- og middelengelsk. I kapitel 7, »Udviklingen af can og may«,
undersøger jeg de to første, især med henblik på at karakterisere deres forskellige
betydninger i den middelengelske periode. De to modalverber vises at udvikle sig
på samme måde, fra »interne« til »eksterne« mulighedsbetydninger. Dette stemmer
overens med udviklingen af deres kognater i tysk og nederlandsk. Jeg diskuterer også
en række mere specifikke spørgsmål omkring de to modalverber, herunder en mulig
habitualisbetydning (»pleje«) af can i oldengelsk, de nu forsvundne hovedverbums-
betydninger af can (»vide, kende«) og may (»trives, klare sig«) og udviklingen af
epistemisk betydning. Det påpeges også at may tilsyneladende havde en »selvstæn-
dig« brug uden infinitiv i oldengelsk som ikke er mulig i moderne engelsk (eller
dansk), som vist i (2):

(2) Oldengelsk (10. årh.)
Eaðe
sagtens

mæg
kan

þæt
at

me
mig.dat

Drihten
Herre

þurh
gennem

his
hans

geearnung
fortjeneste

milts-igan
forbarme-inf

wille.
vil:Konj
»Det kan sagtens [være] at Herren vil forbarme sig over mig på grund af
hans gode gerninger« (Bede, Historia ecclesiastica [MS Tanner 10], iii. xi)

Jeg sammenligner denne brug med lignende konstruktioner i moderne nederlandsk
og oldnordisk og foreslår at det traditionelle syn på modalverber som »fødte« hjæl-
peverber i lyset af disse germanske sprog synes at være for restriktivt.

Kapitel 8, »Udviklingen af mot«, handler igen om et enkelt verbums historie, nem-
lig forfaderen til moderne engelsk must. Eftersom dette modalverbums historie har
været heftigt omdiskuteret i den engelske sproghistoriske litteratur, begynder kapit-
let med en forholdvis grundig litteraturoversigt hvor de vigtigste stridspunkter og
åbne spørgsmål skitseres. Derefter præsenterer jeg min egen analyse af det old- og
middelengelske materiale. Det vises at udviklingen af en nødvendighedsbetydning i
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mot (»kunne« → »måtte«) ikke foregik i kontekster med tilladelses- eller pligtbe-
tydning, men i udtryk hvor omstændighederne nødvendiggør et bestemt sagforhold
(»circumstantial necessity«), som i eksemplet i (3):

(3) Tidlig middelengelsk (ca. 1325)
A wind þer com þo in þe se · & drof hom to scotlonde ·
So þat after betere wind · hii moste þere at stonde ·
»Så rejste der sig en vind over havet og blæste dem helt til Skotland, så de
måtte blive der og vente på medvind.« (Robert af Gloucesters Krønike [Cotton
MS Caligula A. xi], l. 7562-7563)

Jeg foreslår at udviklingen af middelengelsk mot har en nær parallel i det danske
modalverbum måtte, som udviklede sig fra en muligheds- til en nødvendighedsbe-
tydning i slutningen af den middeldanske periode. Denne forandring skete altså flere
århundreder efter den middelengelske udvikling, i en periode med et væsentlig me-
re omfattende kildemateriale. Jeg forsøger at identificere de relevante kontekster for
forskydningen fra mulighed til nødvendighed i et udvalg af middeldanske tekster fra
reformationstiden, d.v.s. det tidlige 16. århundrede, hvor betydningsændringen synes
at have fundet sted.

Endelig afrundes afhandlingen i kapitel 9, hvor jeg giver en samlet oversigt over
undersøgelsens vigtigste resultater og kort diskuterer nogle af de nye spørgsmål den
har bragt op. Jeg foreslår tre potentielt frugtbare områder for fremtidige undersøgel-
ser, nemlig spørgsmålet om semantiske og syntaktiske forandringers vilkårlighed,
de diakrone forbindelser mellem forskellige modale betydninger, og syntaktisk vari-
ation i middelengelske dialekter.


