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Introduktion  

I grønlandsk opdeles ordklasserne i tre verber, nominer, partikler. Ved denne opdeling 

skelner man imellem verber, der har en fleksionsendelse, som også kaldes modus eller måder, 

som f.eks. nikuippoq ’han rejser sig’, der med –poq, som endelse er i indikativ modus 3. sg. 

Nominer har kasusendelser eller forholdsordsendelser, som kan svare til præpositioner eller 

forholdsord i dansk, som illumut ’til huset’, hvor –mut ’til’ er i allativ eller terminalis kasus. 

(se Valens i grønlandsk (2016), Tempus i grønlandsk (2018) og Kasusbrug i grønlandsk 

(2020)). De ord der ikke modtager endelse kaldes partikler og er som i dansk en broget 

ordklasse, der kan være svær at inddele i kategorier. Blandt partikler er der også adverbier, 

som består af selvstændige ubøjelige ord, som assut ’meget’, som omfatter mådes-, og 

gradsadverbier inklusiv interrogative (spørge) adverbier som qanoq ’hvordan’. Men adverbier 

inkluderer også suffikser eller tilhæng, der tilføjes verbalstammer, og siger noget om den 

stamme suffikset tilføjes til, som tilhænget -qi ’meget’.  

I eksempel 1 og 2 vises henholdsvis brugen af en partikel assut ’meget’ og brugen af det 

verbale tilhæng –qi ’meget’, som i disse tilfælde har samme betydning:  

1. Nuuk assut kiappoq 

’Nuuk er meget varm’   

2. Nuuk kia-qi-voq (kiaqaaq) 

’Nuuk er meget varm’  

I 2 er verbet opdelt i stammen kiap- ’være varm’, tilføjet suffikset –qi ’meget’ og så en 

modusendelse –voq intransitiv indikativ 3sg, som ved sammensætningen smelter sammen til 

–qaaq (se Bjørnum 2003:54f). Hvornår man foretrækker det selvstændige adverbium assut 

eller hvornår suffikset –qi bruges er der ingen der har undersøgt indtil nu.    

Mange faste adverbielle udtryk er nominaler med kasusendelse, og har i de fleste tilfælde 

instrumentalis kasus -mik som endelse, som i sukkasuumik ’hurtigt’, som i eksempel 3 lægger 

sig til verbet arpappoq, og nogle af dem udtrykkes også som verbale tilhæng med samme 

betydning –pallap ’hurtigt’ som i eksempel 4.  

3. Inuk sukkasuumik arpappoq  

’Inuk løber hurtigt’  

4. Inuk arpapallappoq  

’Inuk løber hurtigt’ 
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De nominale adverbier har altid en verbal stamme, som bliver nominaliseret og modtager en 

kasusendelse til sidst, som sukka-’er hurtig’, tilføjes en nominaliserende affiks –sooq ’en som 

er’ og derefter modtager instrumentalis kasus.  

Ud over adverbielle udtryk i instrumentalis findes også stedsadverbier, som er i lokativ kasus 

f.eks. Nuummi ’i Nuuk’, og retningsadverbier som omfatter demonstrative adverbier, som 

pikunga ’derop (tæt på)’, hvis stamme er en demonstrativ adverbium pinnga ’det deroppe’, 

og ofte kaldes pegestedord eller pegeord, som peger i en bestemt retning i forhold til taler. 

Andre retnings- og stedsadverbier har nominaler som stammer, og afhængigt af retningen er i 

bestemte kasus som avannamut ’mod nord’ i allativ kasus med -mut eller som silamit ’udefra’ 

er i ablativ kasus –mit ’fra’. Demonstrative, steds- og retningsadverbierne kan tildeles alle 8 

kasus i grønlandsk.  

En stor del af partiklerne er også selvstændige konjunktioner som aamma ’og, også, mere, 

igen, atter’ og afhængigt af konteksten fungerer disse som konjunktioner eller 

sætningsadverbier. Udover de selvstændige konjunktioner findes også enklitiske 

konjunktioner som –lu ’og’.  

Den sidste kategori som tilhører partikler er interjektioner eller udråbsord, som svarer til en 

hel sætning. Partiklerne er således inddelt i følgende kategorier:  

1. Mådes- og gradsadverbier, som lægger sig til verber f.eks. assut ’meget’ i assut 

kiappoq ’det er meget varmt’, og suffikser som lægger sig til verbalstammen, som –qi 

som i kiaqaaq eller kiagoqivoq  ’det er meget varmt’. 

2. Demonstrative adverbier, stedsadverbier og retningsadverbier, der lægger sig specielt 

til rumlige angivelser som stedsadverbiet, ikani ’derovre’ eller giver retning til 

bevægelsesverber, som retningsadverbiet pikunga ’derop (tæt på)’ pikunga majuarpoq 

’han går derop (tæt på)’  

3. Adverbielle spørgeord som sooq ’hvorfor’ i sooq qiavit ’hvorfor græder du?’ 

4. Tidsadverbier som angiver tid for en begivenhed som aqagu ’i morgen’ i aqagu 

aallassaagut ’vi rejser i morgen’.  

5. Sætningsadverbier, som inkluderer konjunktioner som også fungerer som adverbier 

idet de forbinder to sætninger eller fraser som aamma ’og, også’, men har også en 

adverbiel funktion som aamma iserpoq ’også han kom ind’.  

6. Interjektioner som aap ’ja’   
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I denne artikel skal vi beskrive kategorierne fra 1 – 5, og vi vil kun lige berøre 

interjektionerne / udråbsordene i få tilfælde. Næsten alle eksempler er taget fra 

Sprogsekretariatets eller Oqaasileriffiks korpus i https://oqaasileriffik.gl/corp/query.php    

Verber og nominaler i grønlandsk  

Før beskrivelsen af adverbier er det nødvendig at sige meget kort om verbernes og 

nominernes opbygning og beskrive de nødvendige konstruktioner som skal være kendt før 

beskrivelsen af adverbierne.  

Verbernes bøjningsendelser kaldes modus (se Bjørnum kap. 3) og nominaler får tilføjet kasus 

(Bjørnum kap. 4). Verberne angiver både modus (måde), person og numerus. Der er 4 

overordnede modi, som danner en selvstændig sætning, og 4 underordnede modi, som er 

afhængig af et overordnet verbum for: 

Overordnede verber   Underordnede verber  

indikativ (fremsættemåde),   kausativ (da/fordi måde) 

interrogativ (spørgemåde),   konditionalis (når/hvis måde) 

imperativ (bydemåde),   kontemporativ (ledsagemåde) 

optativ (ønskemåde),    participialmåde (navnemåde) 

I denne beskrivelse bruger vi hovedsageligt det overordnede modus indikativ, for at holde det 

til de simple sætninger, men nogle eksempler er givet med et verbum i underordnet modus. 

Alle modi forekommer i intransitive og transitive verbalendelser. De intransitive 

verbalendelser knytter et subjekt til verbet, mens transitive verbalendelser knytter både 

subjekt og objekt til verbet som kan ses i følgende sætninger: Mia iserpoq ’Mia går ind’, hvor 

endelsen –poq er intransitiv indikativ 3. person singularis, og knytter kun et subjekt Mia. I 

Miap illit attorpaatit ’Mia rører dig’, angiver –paatit transitiv indikativ, hvor subjektet, Mia, 

er i 3. singularis og objektet illit ’du’ er i 2. singularis.  

De underordnede modi skal have et hovedverbum tilføjet for at danne en hel sætning, som i 

eksemplet pingasunngorpat aallassaagut ’Vi rejser på onsdag’, hvor pingasunngorpat ’på 

onsdag’, er et underordnet verbum, og står i participial modus, og kan ikke stå alene, for at 

danne en hel sætning. Dette princip gælder for alle underordnede modi, som er nævnt før.  

Tidsangivelser specielt ugedagene udtrykkes i kausativ som pingasunngormat ’i onsdags’, 

eller fremtidig onsdag i konditionalis som pingasunngorpat ’på onsdag’. Disse er også faste 

udtryk, men andre tidsadverbier f.eks. årstider, som aasaq ’sommer’ (et nomen) verbaliseres 
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også som aasarpat ’til sommer’. Participialmåde bruges ofte som angivelse af tidspunkt 

f.eks. klokkeslæt hvor man bruger grønlandske talord som f.eks. pingasunngortoq ’kl. 3 eller 

da det blev tre’, som består af pingasut+nngor+toq (tre+blive+particial).  

De otte nominale kasusbøjninger opdeles i grammatiske og oblikke kasus (i Bjørnum er de 

kaldet ikke-possessive kasus). De grammatiske kasus er absolutiv og relativ, mens de oblikke 

kasus er instrumentalis (med etc.), allativ også kaldet terminalis (imod, til etc.), ablativ (fra), 

lokativ (på,i etc.), vialis (igennem, via etc.) og ækvalis (ligesom).  

Før vi beskriver kasus er det vigtigt at tilføje at der i alle kasusskemaer er anført + eller – ved 

alle kasusbøjninger (Bjørnum s. 85). Ved – skal forstås at kasusformen er trunkativ, hvilket 

vil sige at sidste konsonant fjernes ved tilføjelse af kasus, som ved arnaq+p  arnap. Når 

der er + ved kasusbøjningen er det additivt, hvilket vil sige at sidste konsonant assimileres til 

samme konsonant som på kasusbøjningen f.eks. Nuuk+mut  Nuummut. En anden ændring 

som ofte mødes er geminering, hvilket vil sige at første konsonant på sidste stavelse bliver 

fordoblet eller forstærket. Dette sker for svage stammer, som ofte ender i -aq, –gaq, -raq, -

taq, -seq og lignende former, (se Bjørnum s. 79-81) f.eks. meeraq  meeqqap, ujarak  

ujaqqap, atuagaq  atuakkap. Denne ændring gælder for alle kasusbøjninger.  

En anden ting som ikke vil blive behandlet her, men som fylder meget er possessive kasus 

(kasus med ejefald). Possessive kasus udspringer af en konstruktion som kaldes possessor 

possessum, hvor possessor er ejer, og possessum er det ejede. Grundformen er at possessor 

altid er i relativ kasus, mens possessum kan antage alle kasusformer. F.eks. ullup ilaa ’en del 

af dagen/noget af dagen’, som i dette tilfælde er i possessiv absolutiv, hvor både ejer og ejede 

er 3. person. Da possessum er kernen får det nominalets kasusmarkering, hvor det ofte kun er 

possessum, dvs. det ejede, som siges/skrives, mens possessor (ejer) ofte er udeladt, og altid 

vil være i relativ kasus. Se alle possessive kasusbøjninger i Bjørnum fra s. 88. Mange 

tidsadverbier og retningsadverbier bruger denne konstruktion, som f.eks. Nuup tungaanut ’i 

retning af Nuuk’, hvor Nuup er i relativ kasus, og tungaanut ’i retning af’ er i possessiv 

allativ 3sg/sg.   

Adverbiets funktion  

I sproget.dk beskrives adverbiets funktion således ‘Adverbiernes funktion er at beskrive 

verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), andre adverbier eller hele sætninger’, som svarer 

nogenlunde til det der beskrives om adverbiers funktion i engelsk.  
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I grønlandsk er adverbiernes funktion at beskrive verber (udsagnsord), andre adverbier, 

nominaler eller hele sætninger. Forskellen mellem grønlandsk og dansk og engelsk er at der 

ingen adjektiver er i grønlandsk, men bruger nominaliserede verber som bruges i adjektivisk 

betydning f.eks. pinnersoq ’smuk’ har stammen pinner- ’er smuk’, som er tilføjet –toq ’en 

som’, og gør den til en nominal (en slags substantiv), som kan modtage kasus. Da disse er 

nominale antager man dem ikke som adjektiver, hvorfor det kun er verber og nominaler 

adverbierne modificerer.  

I de følgende afsnit vil vi gennemgå punkterne fra 1-5, startende med verbale adverbier. 

1. Mådes- og gradsadverbier  

De mest almindelige adverbier, der findes i grønlandsk, lægger sig til verbet og beskriver 

verbets udførelse, mens nogle andre også kan tilføjes nominaler. Der er lidt uenighed om 

hvorvidt de berørte adverbier både partikler eller verbale tilhæng er mådes-, eller 

gradsadverbier i de forskellige beskrivelser af grønlandsk. I dansk og engelsk defineres 

gradsadverbier som adverbier, der udtrykker den relative intensitet af det ord det knytter sig 

til, f.eks. lidt i hun fryser lidt. Både i engelsk og dansk ser det ud til at mådesadverbier også 

fungerer som adjektiver, og ord som hård f.eks. stenen er hård, er adjektiv, men ved tilføjelse 

af –t bruges det som adverbium hårdt, som i hun arbejder hårdt. Denne skelnen findes ikke 

grønlandsk, da vi kun har verbaler, nominaler og partikler. De adverbielle udtryk vil således 

kun sige noget verbet, og nominet.     

Nogle adverbier er selvstændige partikler, og svarer til adverbier i dansk og engelsk, men 

nogle svarer til danske eller engelske adjektiver. Andre er nominaler oftest i instrumentalis 

kasus, men findes også i andre kasus. I denne beskrivelse vil vi kun inkludere de mest 

almindeligt brugte adverbier, og der vil være mange vi ikke har beskrevet her. I dette afsnit 

giver vi eksempler på selvstændige adverbier, og tilsvarende verbale tilhæng som har 

nogenlunde samme betydning. Vi starter med assut ’meget’ og tilhænget –qi ’meget’. Assut 

’meget’ tilføjes verber som i eksempel 5, kan også bruges alene, men kan ikke tilføjes 

nominaler.   

5. Sanasuuneq assut ilinniar-usup-para 

være.tømrer meget lære-ønske-IND.3sg.  

’Jeg ønsker at lære meget at være tømrer’ 
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Adverbier som assut kan også forstærkes med andre tilhæng som forstærker betydningen, 

som assorsuaq ’virkelig meget’. Her er det tilføjet det nominale tilhæng –rsuaq ’stor, meget’ 

som hovedsageligt bruges på nominale stammer, men kan også bruges på partikler og verber. 

Som vist på eksempel 6, forstærker det adverbiet assut.  

6. Assorsuaq aliatsappunga 

’Jeg blev virkelig meget bedrøvet’ 

Man kan yderligere forstærke til assorujussuaq ’virkelig virkelig meget’, -rujussuaq er 

sammensat af –rujuk ’stor’ og -rsuaq ’stor’, og assupilorujussuaq ’virkelig, virkelig, virkelig 

meget’ hvor –pilu ’stor, slem’ tilføjes før –rujussuaq. De nominale tilhæng –rsuaq ’stor’ og –

rujussuar, kan også tilføjes visse verber, som i 7, og angiver kraften i selve verbalhandlingen, 

og derved fungerer som et adverbium. 

7. Arsaq tammerujussuarpoq  

’Bolden hoppede (uden vilje) temmelig meget’   

En anden verbal tilhæng som betyder ’virkelig/temmelig meget’, er –rsuataar som i 

nerersuataarputit ’du har spist temmelig meget’. 

Assut! ’kom nu’, bruges også alene og udtrykker en opfordring til at gøre ekstra meget f.eks. i 

en sportskamp.  

Tilhænget -qi ’meget’ kan tilføjes lige før fleksionen som –qi+voq, og smelter sammen med 

indikativ modus til –qaaq og danner sin egen bøjningsskema (se Bjørnum s. 54-55). Når –qi 

bruges siger det noget om talerens mening om aktanten (subjektet) eller situationen. Ofte 

betegnes –qi som en intensitetsmarkør, fordi taleren understreger sin stærke mening om 

situationen, og man kan sagtens erstatte assut i 5 med –qi som i 7: 

8. Sanasuuneq ilinniarusoqaara  

Sanasuuneq  ilinniar -ruso -qi -vara  

Være.tømrer lære -ønske -meget -IND.1.SG-3.SG 

’Jeg ønsker virkelig at blive tømrer’ 

Hvis subjektet er i 3. person som i –qaaq siger det noget om talerens mening om subjektet 

f.eks. i 9, som i dette tilfælde betyder at Karl er sej.  

9. Kaali saarullimmik perngaqaaq 

’Karl (som er sej) fanger sin første torsk’     



8 
 

Ofte bruges –qaaq hvor subjektet ikke er en person som unnuaq ’natten’ i 8.   

10. Unnuaq nipaaqaaq 

’Natten er så (meget) stille’  

Antonymet til assut er immannguaq ’lidt, en smule’, som vist i eksempel 11. Dette adverbium 

lægger sig også kun til verber, men kan også bruges alene. Der findes også en verbal tilhæng 

–laar ’lidt, en smule, lige’, som vist i eksempel 12, som også kan bruges med samme 

betydning og tilføjes verbalstammen, nerler- ’give mad’.  

11. Isermata immannguaq nerlerpai ’Da de kom ind gav hun dem kun lidt at spise’ 

12. Isermata nerlilaarpai ’Da de kom ind gav hun dem kun lidt at spise’ 

Immannguaq ’lidt, en smule’, bliver også forstærket således at det lidt bliver endnu mindre ved 

tilføjelse af en tilhæng –ralaaq ’lidt’ foran –nnguaq til immaralaannguaq ’lille bitte’ som i 13 

og tilsvarende kan man modificere –laar til –laaminer som i 14, som får tilføjet –mineq ’lidt’.   

13. Immaralaannguaq anorlerpoq 

’Det blæser kun en lille smule’ 

14. Pisaqalaaminerpunga ’jeg har fanget en lille smule (få fisk)’  

Adverbier der beskriver hvor hurtigt eller langsomt en begivenhed er udført udtrykkes med   

sukkasuumik ’hurtigt’, eller arriitsumik ’langsomt’ som begge er faste udtryk, og som altid er 

i instrumentalis kasus, som i 15 og 16.   

15. tuttorpassuit sukkasuumik ikiliartorput 

’de mange rensdyr bliver hurtigt færre’ 

16. Umiarsuaq arriitsumik ilummut ingerlarusaarpoq 

’Skibet sejler lige så stille indad (ad fjorden)’ 

I 16 bruges en verbal tilhæng –rusaar ’langsomt’ til at angive at bevægelsen er langsomt, og 

arriitsumik ’langsomt’ understreger langsomheden i bevægelsen. Man kan sagtens undvære 

arriitsumik eller –rusaar uden at betydningen ændres, men sammen forstærkes de.  

Der findes flere verbale suffikser som angiver hurtigheden af en begivenhed, og en af dem er 

–pallap ’hurtigt’, eller –gasuar ’hurtigt’. Det er ikke undersøgt hvilken forskel der er i de to 

tilhæng, men kun –pallap ’hurtigt’ kan bruges i stedet for sukkasuumik i 15, som i 16 bliver  

17. tuttorpassuit ikiliartupallapput ’de mange rensdyr bliver hurtigt færre’.  
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Det ser ud som om at –gasuar ’hurtigt’ skal tilføjes et verbum der har en agent som subjekt 

som i 18, hvor –gasuar angiver agenternes (subjekterne) hurtighed, modsat den mere neutrale 

–pallap som også kunne bruges her.  

18. ..qimuttuitsunit niugasuarpugut  ’vi kom hurtigt af toget’  

Adverbier der udtrykker om noget er gjort ’godt, ordentligt, fornuftigt’ er flere, og den mest 

almindelige er iluamik ’ordentligt, den rigtige måde’, som i 19 udtrykker hvor koldt det 

bliver.     

19.  aatsaat iluamik nillertippoq ’først nu bliver det rigtigt koldt’ 

Mens iluamik ’rigtig, ordenligt’ udtrykker hvad der er gjort rigtigt eller godt, har vi også 

pitsaasumik som udtrykker måden hvorpå personen er opdraget, og dette behøver ikke kun at 

bruges om opdragelse, men også om at gøre noget ’ordentligt’.    

20. Lauseni pitsaasumik perorsagaasimavoq ’Lausen er opdraget godt’ 

Det modsatte af godt og kan udtrykkes med ajortumik ’dårligt, ondt’ og bruges i forbindelse 

med en handling der har en negativ resultat som i 21, hvor det negative –nngilaq i verbet 

udtrykker at der ikke skete noget dårligt eller ondt.   

21. Maanna ajortumik iliuuseqanngilaq ’han har ikke gjort noget dårligt/ondt denne gang’ 

Adverbiet ajortumik udtrykkes ikke direkte som verbal tilhæng som eksemplerne vist 

foroven, men –nerlup ’dårligt’, har nogenlunde samme betydning, og angiver hvor dårligt 

subjektet oplever begivenheden som i 22, og 23.   

22. Assut iternerluppunga ’jeg har sovet dårligt (lit. jeg vågnede dårligt op)’ 

23. ..tamanna angutit ilarpassuisa paasinerluppaat ’Mange af mændende misforstod 

dette (lit. forstod det dårligt)’ 

Af adverbier der både kan modificere verber og nominaler er taamaallaat ’kun, bare’ og den 

tilsvarende verbale tilhæng, der også bruges både på nominaler og verber er – innar ’kun, 

bare’ som i eksemplerne 24 og 25.   

24. Taamaallaat ajoriumaarpakkit paassaannallaruit  

’Jeg vil kun bebrejde dig hvis du skyder med krudt alene’  

25. Tappikani siniinnarit ’bare sov deroppe’ 
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I 24 har vi paassaannallaruit, hvor stammen er en nominal bestående af paassaannaq ’kun 

krudt’, som er gjort verbal af –llaruit bestående af –llar + guit ’voldsomt, kraftigt + 

konditionalis. Begge udtryk modificerer også nominaler som i 26 og 27.  

26. inuinnaq ’privat person (lit. kun/bare menneske)  

27. taamaallaat meeqqat ilaasinnaapput ’kun børn kan deltage’ 

2. Steds- og retningsadverbier  

Steds- og retningsadverbier er nominaler som modtager lokativ kasus –mi/-ni for 

stedsadverbier, og allativ –mut/-nut ’til’, ablativ –mit/-nit ’fra’, og vialis –kkut ’via/igennem’.  

Når lokativ kasus bruges er stedet statisk, dvs. er blivende og flytter sig ikke, mens allativ, 

ablativ og vialis angiver bevægelsen henimod, fra, eller via stedet.  

Steds- og retningsadverbier opdeles i almindelige stedsadverbier som Nuummi ’i Nuuk’, 

demonstrative adverbier ’den dernede tæt på’, og retningsadverbier kujammut ’mod syd’. 

Alle tre områder tilføjes lokativ, allativ, ablativ og vialis kasus afhængigt af hvilken verbum 

de sættes sammen med.   

Stedsadverbier  

Stedsadverbier angives oftest i lokativ kasus, specielt når man angiver det sted man eller 

noget befinder på, men hvis jeg flytter til eller fra Nuuk vil man bruge allativ eller ablativ 

som i 29:  

28. Nuummi najugaqarpunga ’jeg bor i Nuuk’ 

29. Nuummut/Nuummit nuuppunga ’jeg flytter til/fra Nuuk’  

Hvis nogen/noget befinder sig et sted angives det med –miippoq ’er i/på’, som består af 

lokativ kasus –mi og et selvstændigt verbum ippoq ’være’, som med tiden er smeltet sammen 

til en enhed vist 30, hvor stedet er nerrivik ’bord’.  

30. Tiitorfik nerrivimmiipoq ’Koppen er på bordet’  

Stedet kan også bruges som stamme til en verbalhandling når man tilføjer en verbaliserende 

tilhæng som –liarpoq ’rejser til/går hen til’. I 31 er stammen niuertarfik ’butik’ og er målet 

for bevægelsen.  

31. Inuk niuertarfiliarpoq ’Inuk går hen til butikken’ 
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  Demonstrative adverbier  

Demonstrative adverbier tager udgangspunkt i taleren som centrum. Man skal forestille sig en 

skråning, hvor taleren befinder sig ca. på midten af skråningen, og kysten strækker sig til 

højre og venstre langs kysten. Personen ser ud mod havet. Eksemplerne er sat i lokativ kasus 

–ni. Fra centrum, eller med udgangspunkt i taleren kan man sige uani ’her (hvor jeg står), og 

derfra er der 2 afstande opad, pikani ’opad tæt på’, pavani ’opad langt oppe’, og 2 afstande 

nedad, kanani ’dernede tæt på’, samani ’dernede længt nede’. Der er også afstande til siden 

på den vandrette plan, 2 afstande til højre ikani ’derovre tæt på’, og avani ’derovre nordpå’. 

Der er også 1 eller 2 afstande til venstre, kigani ’derovre tæt på’ og qavani ’derovre langt 

væk’. Dog er kigani ’mod syd tæt på’ ikke brugt så meget mere og derfor er der sat parentes i 

skemaet. Således er der kun to punkter man skal forholde sig til når man taler om det sydlige 

del af kysten. Grønland ligger tilfældigvis hvor kysten vender mod syd og nord, i.e. 

Vestgrønlands kyst vender nord-syd, mens det er omvendt i Østgrønland, så retningerne i 

østgrønlandsk er omvendt. Det afgrænsede område som personen befinder sig i som f.eks. en 

by som Nuuk, kaldes maani ’her’. Som skema ser det således ud:  

Vandret = langs kysten        

Lodret = skråning (fjeld)  

 pavani (langt væk) 

pikani (tæt på) 

avani  (nord) ikani (tæt på) uani (her) (kigani (syd tæt)) qavani (syd) 

 kanani (tæt på) 

samani (langt væk) 

 

Demonstrative adverbier har ældgamle former som i dag er leksikaliserede, og derfor har 

deres egen bøjningsendelser, og man skal slå det op når man ikke kan de forskellige 

bøjningsformer. Kun stammerne pa-, pi-, ka-, sa-, av-, ik-, ki-, qav- holder deres form. 

Demonstrative adverbier tager alle kasus, og når de er i absolutiv kasus angiver de noget man 

ligesom peger imod som fjeldet der ligger langt deroppe i 32.  

32.  Panna qaqqarsuaq isigaajuk? ’Kan du se den store fjeld deroppe?’ 

I lokativ kasus som skemaet viser angives stedet, og man skal bemærke maani angiver selve 

stedet som et afgrænset område og Nuummi selve stedets navn, som vist i eksempel 33.  
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33. Maani Nuummi niuertarfik ataaseq taamaaliorpoq  

’Her i Nuuk gør én forretning på den måde’ 

I allativ kasus tilføjes, pikunga ’derop til’ som i eks. 34. Noter at allativ kasus har som 

udgangspunkt –mut som kasusmærke, som i illumut ’til huset’, men når det er demonstrative 

adverbier bruger man altid -unga. 

34. Ullumi pikunga qaqqamut tiiliuusariassaagut ’I dag skal vi i fjeldet (tæt på), og lave 

te’ 

I ablativ kasus bruges –annga som i pikannga ’deroppe fra, tæt på’. Normalt er ablativ kasus 

markeret med –mit eller –miit som i qaqqamiit ’fra fjeldet’ i eks. 31.  

35. Pikannga qaqqamiit alakkalaassaanga ’jeg vil kigge ud oppe fra fjeldet deroppe (tæt 

på)’  

I vialis kasus bruges –una som i kanuuna ’dernedigennem tæt på’. Normalt er vialis kasus 

markeret med –kkut som i kuukkut ’igennem vandløbet’. Begge kasusformer udtrykkes i eks. 

36.  

36. Kuukkut kanuuna immap tungaanut ’Igennem vandløbet dernede (tæt på), i retning 

mod vandet’.  

Retningsadverbier  

Retningsadverbier for nord, syd, øst og vest er også specielle, da disse også stammer fra 

ældgamle former, som i den moderne tid har fået de kardinale retningers betydninger, altså 

for nord, syd, øst og vest. I dag hedder disse, avannaa ’nord’, kujataa ’syd’, kitaa ’vest’, 

kangia ’øst’, og har en possessiv absolutiv form, altså den ejede form i absolutiv kasus, og 

possessor er ikke længere i brug ved disse, som oprindeligt nok var nunap ’landets’. Også 

disse opfører sig som demonstrative adverbier, og tager lokativ, allativ, ablativ og vialis 

kasus. Retningerne hen imod får allativ kasus som i avannamut ’mod nord’ Kujammut ’mod 

syd’, kimmut ’mod vest’, og kangimut ’mod øst’.  

I lokativ, ablativ og vialis kasus skal man tilføje possessiv lokativ –ani ’ved den’, possessiv 

ablativ –anit ’fra dens’, og possessiv vialis -atigut:  

Avannaani ’i nord’ avannaanit ’fra nord’  avannaatigut ’via nord’ 

Kujataani  ’i syd’  kujataanit ’fra syd’  kujataatigut ’via syd’  

Kitaani ’i vest’  kitaanit ’fra vest’  kitaatigut ’via vest’  
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Kangiani ’i øst’  kangianit ’fra øst’  kangiatigut ’via øst’  

Andre retningsadverbier har retningerne med udgangspunkt i de rumlige retninger, qummut 

’opad’, ammut ’nedad’, sanimut ’til siden’, tunummut ’bagud’ etc. (se Bjørnum s. 123). Som 

retningerne for kardinale retninger, tilføjes de possessive former af lokativ, allativ, ablativ, og 

vialis, som vises for de kardinale retninger. Man skal dog være opmærksom på stammens 

form før man sætter den passende possessive endelse. Retningen opad har formen qummut, 

mens over noget bruger samme stamme i formen quli- ’ovenover’, og bliver til qulaanut som 

vist i 37 og 38.  

37. Qummut qaqqakkut ingerlavugut ’vi gik opad på fjeldet’  

38. Ikerasaap qulaanut pisuttuarniarput ’de vil gå en tur ovenover Ikerasak’  

Retningen nedad ammut har også lidt anderledes stamme ati- og tilføjes de possessive kasus 

når man taler om nedenunder noget som vist i 39 og 40.  

39. paniat ammut aallarpoq ’deres datter begynder at gå nedad’  

40. Palmip ataanut ingippoq ’hun sætter sig under en palme’  

De andre retninger sanimut ’til siden’ og tunummut ’bagud’, beholder den samme stamme 

således at de hedder sanianit ’fra dens side’ og tunuatigut ’igennem bagsiden’ som vist i 41 

og 42.  

41. Biibi anaanami sanianit piinngilaq ’Bibi veg ikke fra sin mors side’  

42. illup tunuatigut iseriartorpoq ’han gik om bag huset for at komme ind’  

Retningerne fremad og bagud har også specielle oprindelser, da siumut ’fremad’, og 

kingumut’bagud, baglæns’ stammer fra den oprindelige farttøj, kajak eller umiaq, hvor siu er 

farttøjets forende, og kingu er farttøjets bagende. I 43 har kingumut ’bagud’ en konkret bagud 

betydning, men den kan også bruges i betydningen af at ’se bagud i tiden’. I andre 

konstekster bruges det også som en gentagelse, af en handling som i 44.   

43. Kingumut qiviarpoq ’han kigger bagud/ser tilbage på tiden’   

44. Kingumut nipaarulluinnarpugut ’Vi blev helt stille igen’.  

Siumut ’fremad’ bruges også konkret som at bevæge sig fremad som i 45, men bruges også 

om at noget begynder at gå fremad i metaforisk betydning, som i 46.  

45. Umiatsiaq siumut aallarpoq ’Båden begyndte at sejle fremad’ 

46.  Taamanimiit Kullorsuaq siumut aallarpoq ’Fra dengang af begyndte Kullorsuaq at 

gå fremad’, (lit. det går bedre med bygden).  

3. Interrogative adverbier  

Interrogative adverbier, eller spørgeord er få, og omfatter følgende ord 
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qanoq ’hvordan, hvadbehager’  

qanga ’hvornår (fortid)’ 

qaqugu ’hvornår (fremtid)’ 

sooq ’hvorfor’ 

naak  ’hvor’ 

Hvert spørgeord bruges i direkte spørgsmål, og alle bruges også som spørgende adverbier i 

almindelige sætninger. Qanoq ’hvordan’, bruges ofte sammen med ilior- ’gøre’, som vist i 47 

og som i 48 oversættes ’hvordan’ med ’hvad’, da man i grønlandsk spørger, ’hvordan siger 

han?’ og i 49, oversættes også til hvad der er sket, som i grønlandsk udtrykkes som ’hvordan 

det er sket’.  

47. Qanoq iliortariaqarpat? ’Hvordan skal de behandles/tilberedes?’ 

48. Qanoq oqarnersoq aappaata apeqqutigaa ’Den anden spurgte om hvad han sagde’  

49. majuarput qanoq pisoqarsimaneranik oqaluttuariartorlutik  

’de gik op for at fortælle hvad der er sket’ 

Ofte bruges qanoq for hvordan man har det som i qanoq ippit? ’hvordan har du det? 

Qanga ’hvornår’ om fortid og qaqugu ’hvornår’ om fremtid, bruges når man spørger om 

hvornår en situation er sket, men kan også bruges om udsagn der handler om fortiden eller 

fremtiden i følgende udsagn. 

50. Qanga taamaaliva? ’hvornår blev det sådan?’ 

51. Qanga inuppassuaqarsimanngikkaluarpoq  

’Engang i fortiden havde der været mange mennesker’ 

52. Qaqugu kuisitissavisiuk? ’Hvornår vil du lade ham døbe?’ 

53. aperinngilarli tamanna qaqugu piumaartoq  

’men jeg spurgte ikke hvornår dette ville ske’  

Sooq ’hvorfor’, bruges ofte alene, når man svarer med et spørgsmål til et udsagn og bruges 

ofte i direkte spørgsmål som 54, men også i en sætning når subjektet ved grunden til at 

situationen er sådan som i 55.  

54. Sooq taamaasiussaanga ? ’Hvorfor skulle jeg gøre sådan?’  

55. Nalunngivippara sooq tamaaniittoq ’Jeg ved udmærket hvorfor han er her’ 

Den sidste spørgeord er naak ’hvor’, og bruges i spørgsmål hvor en person eller ting befinder 

sig, som i 56. Det bruges også som en sætningsadverbium, som betyder selv om, endog, dog, 

til trods for, uanset’, som i eksempel 57. (se beskrivelsen af sætningsadverbier side 15). 

56. Naak Matiarsi ? ’hvor er Matias?’  

57. naak maanngaaniit takusinnaanngikkaluarlutigu  
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’selvom vi ikke kan se det herfra’ 

4. Tidsadverbier  

Tidsadverbier angiver den tid en begivenhed finder sted på. Der er mange former for 

tidsadverbier. Dagens forløb fordeles i ulloq ’dag’, ullaaq ’morgen’, ullup qeeqqa ’middag 

dvs. kl. 12’, ualeq ’eftermiddag’, unnuk ’aften’, unnuaq ’nat’. De følgende dage er aqagu ’i 

morgen’ og aqaguagu ’i overmorgen’. Dagene før hedder ippassaq ’i går’ og ippassaani ’i 

forgårs’. (Se de forskellige former for tidsadverbier i Bjørnum s. 130-133). Ullup qeqqa 

angiver det halve af dagen, hvor ullup er possessor til qeqqa, og tilsvarende hedder kl. 24 

unnuap qeqqa. Ugen kaldes sapaatip akunnera, hvor sapaatip er possessor og akunnera er 

possessum, fra akunneq ’mellemrum’, og angiver dagene imellem søndagene, hvor søndag er 

sapaat formentlig fra det jødiske sabbat. Akunneq ’mellemrum’ bruges også til at angive 

time, som akunneq ataaseq ’en time’, men mange bruger en time i dag. Måned kaldes 

qaammat ’måned eller måne’. År hedder ukioq ’vinter, år’, hvor man tæller vintre, når man 

angiver år. Alle selvstændige tidsadverbier er nominaler tager alle kasusendelser. 

Tidsangivelsen angives ofte i absolutiv kasus, som i følgende eksempel: 

58. Ullaaq uia qimussimik aallarpoq ’Hendes mand tog afsted imorges’ 

Hvis manden tager afsted hver morgen (gentagelse) angives tidsadverbiet i vialis kasus -kkut, 

og verbet tilføjes altid –tar ’plejer’ som i 59.  

59. Ullaakkut uia aallartarpoq ’Hendes mand tager altid afsted om morgenen’. 

En tidsperiode på flere dage angives ved at tilføje et tal efter ulloq og angives i flertal hvis 

tallet er mere end én som i 60.  

60. Ullut pingasut illuaqqamiipput ’De var i hytten i tre dage’. 

En ubestemt tidsangivelse som f.eks. ’et år eller en dag’ angives ved at sætte ulloq ’dag’ i 

relativ kasus og sættes sammen med ilaanni ’på en af dem’, som ullut ilaanni ’en af dagene’, 

som i 25.  

61. Ullut ilaanni Biina sannavipalaaliarpoq ’En dag tog Biina hen til den sølle værksted’ 

En bestemt dag angives ved at tilføje enten manna ’denne’ eller taanna ’denne’, hvor 

forskellen er at manna angiver ’hele den dag’, og taanna angiver at den omtalte dag har været 

nævnt før (anaforisk), som i eks. 63 kan antydes at den tidligere omtalte dag har været meget 

varm.   
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62. Ulloq manna puigugassaanngilaq ’denne dag vil man altid kunne huske’ 

63. Ulloq taanna kiaqaaq ’Den dag var der meget varmt’  

For fremtidig tidsangivelse bruger man –gu eller –ru, som tilføjes et tidsadverbium, og man 

skal tilføje et fremtids tilhæng –ssa eller en anden passende tilhæng, som -ssa i verbet som i 

64, og –niar i 65. (se Tempus i grønlandsk 2018). 

64. Upernaaru tikeraassaagut ’Vi skal rejse på besøg til foråret’ 

65. Aqagu tikinniarpoq ’i morgen ankommer han’  

Når en begivenhed foregår på et bestemt klokkeslæt i nær fremtid, tilføjes klokkeslættet 

allativ kasus –nut, som f.eks.  

66. Anaanap Piitaq qulinut angerlaqquaa ’Mor beder Peter om at komme hjem kl. 10’.  

En tidsperiode angives med ablativ –mit/miit ’fra’ for start og allativ –nut ’til’ for slut som i 

37.  

67. Pingasuniit tallimanut filmertoqassaaq ’Der vil blive vist film fra kl. 3 til kl.5’  

Datoer og årstal skrives i tal og angives ofte i lokativ kasus med –mi (ental) for årstal og 

datoer, hvor måned sættes i relativ som majip og datoen som 8-anni, som er i lokativ kasus 

betyder ’majs den ottende’, som i 68.  

68. Majip 8-anni 2022-mi Nuummiippunga ’Jeg var i Nuuk d. 8. maj 2022’.  

Når man angiver ugedage, hvor en begivenhed vil finde sted eller har fundet sted, tilføjer man 

ugedagene enten kausativ modus hvis det er overstået, og hvis det er fremtidigt, sætter 

ugedagene i konditionalis modus, som eksemplerne viser.   

69. Marlunngormat 2000 kronet anguneqarsimapput ’I tirsdags havde man nået 2000 

kr.’ 

70. Tallimanngorpat soraajaartussaavugut ’På fredag får vi tidligt fri’ 

5. Sætningsadverbier  

Sætningsadverbier inkluderer selvstændige ord og enklitiske tilhæng. Sætningsadverbier siger 

noget om hele sætningen. De forbinder ofte til en tidligere begivenhed forud for den sætning 

hvor sætningsadverbiet bruges. I grønlandsk bruges de ofte i en underordnet sætning, som er 

en slags bisætning, og er forbundet til et hovedverbum før selve bisætningen. Men ofte 

bruges de også som en hel sætning for sig. Måske på grund af at man ofte bruger dem som 
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bisætninger er hovedverbet i disse sætninger med sætningsadverbium i underordnet modus, 

men man møder dem også med et hovedverbum i overordnet modus. I dette afsnit tages kun 

de mest hyppige sætningsadverbier, som også kaldes for konjunktioner. (se Bjørnum 127-129 

for flere eksempler).   

 I to tilfælde forekommer både en partikel og en enklitisk suffiks, som angiver samme 

betydning. Disse er aamma ’og’, og den enklitiske suffiks –lu ’og’, og den anden er kisianni 

’men’, og den enklitiske suffiks –li. I eksempel 71 vises konjunktionel brug af aamma som 

forbinder til forrige sætning, mens –lu i 72 har en konjunktionel funktion. I 72 har aamma en 

adverbiel ’også’ betydning.  

71.  Aamma oqaluttuuppaanga Karli takoqqittussaajunnaariga 

’Og han fortalte (også) at jeg ikke vil kunne se Karl mere’  

72. tassanilu aamma ullut arlallit uninngavugut ’og der opholdt vi os også i flere dage’ 

Konjunktionerne bruges også som forbindere af nominaler, som i 73 og 74. 

73. Qimmit aamma qitsuit uumasuupput ’Hunde og katte er dyr’ 

74. Qimmit qitsuillu uumasuupput ’Hunde og katte er dyr’  

Bemærk at –lu ofte bruges i sidste led i de forbundne nominalfraser, men når -lu forbinder 

sætninger sættes ofte på første ord, uanset hvilket ordklasse dette tilhører, som i 71. Når –lu 

har en sideordnet funktion, sættes det sidste hovedverbum i kontemporativ som i 75.  

75. Taava makippoq makittaaserlunilu ’Så stod hun op og to en morgenkåbe på’ 

Konjunktionen kisianni ’men’ udtrykkes også som enklitisk konjunktion –li. Disse bruges 

som regel til en modsætning af det der er udtrykt i de forrige sætninger.  

76. kisianni hiisti taanna uuma nukappiaqqap pigivaa  

’Men denne hest ejes af denne dreng’  

77. Unali siuninniittoq kiserliortuarsimavoq ’Men denne som er foran mig har hele tiden 

været ensom’  

Andre sætningsadverbier eller konjunktioner synes ikke at have en enklitisk konjunktion som 

har samme betydning. En af de ofte brugte er sunaaffa ’Tænk!, tænk engang, det viste sig’ og 

viser en overraskelse over en situation man ikke har forventet. Når man bruger partikler som 

sunaaffa skal hovedverbet i sætningen altid stå i participialmåde, hvis subjektet er en anden 

end den der giver ytringen, men hvis subjektet er den samme bruges kontemporativ. I 78 er 
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subjektet en anden end taleren, og derfor i participialmåde. I 79 hvor subjektet er taleren, er 

verbet i kontemperativ modus, mens man også kan se eksempler hvor verbet er i indikativ 

som i 80. 

78. sunaaffa Suusaap uia Aanda qajaasimasoq  

’det viste sig at Susannes mand Anda er omkommet i kajak’ 

79. sunaaffa uanga pisuullunga ’det viste sig at jeg var skyld i det’ 

80. Sunaaffa errortat qiteqqullutik killorneqarsimapput 

’Tænk engang at vasketøjet er klippet i halve dele’   

Sunaaffa bruges også sammen med nominaler alene som i 81, med den nominale –mioq 

’indbygger af’. I 82 bruges sunaaffa sammen med en interjektion, naamik ’nej’, som ofte 

udtrykkes alene.   

81. Sunaaffa El Salvadorermiut ’Det viste sig at de var fra El Salvador’.  

82. Sunaaffa naamik ’det viste sig at være nej’  

En anden sætningsadverbium som ofte er brugt er uffa ’skønt, selv om, til trods for, uanset at 

...’ og bruges ofte i en modsætning til et tidligere udsagn. Som sunaaffa vil hovedverbet ofte 

være enten i kontemporativ som 83.  

83. Uffa allamulluunniit oqarnikuunanga ’Skønt, jeg ikke har sagt noget til en anden’ 

Uffa bruges ofte med en anden sætningsadverbium massa ’selv om, endog, dog, til trods for, 

uanset’, som vist i 84, eller immaqa ’måske’, og angiver en sandsynlig situation som i 85 

hvor uffa har betydningen ’det viser sig at du..’ 

84. uffa massa akunneq ataaseq affarlu suli piffissaralugit 

’selvom det viste sig at vi stadig havde halvanden time tilbage’  

85. immaqa uffa illit qallunaanngornermit tamakku maajugileritit 

’måske du er blevet så dansk at du væmmes ved dem’  

Konjunktionen massa kræver også at hovedverbet er i underordnet modus som i 86 er i 

kontemporativ modus.  

86. massa seqqortarama tusarsimassagunaraluarlunga  

’til trods for at de havde hørt mig da jeg skød flere gange’  

Konjunktionen immaqa bruges også alene og angiver en sandsynlig situation som i 87.  
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87. Immaqa inuit 20-t tattorliuugatilluunniit tassani nerrissinnaapput 

’Måske kan 20 mennesker spise der uden at sidde for tætte’  

Immaqa bruges ofte alene, når en sandsynlig situation bliver ytret, og man svarer immaqa!  

Konjunktionen soorlu ’for eksempel, f.eks., ligesom, somom’ bruges som sætningsadverbium 

i betydningen ’ligesom, somom’, og i forbindelse med nominaler bruges betydningen ’for 

eksempel eller ligesom’.  

88. soorlu taamani silaannaqanngitsorluunniit  

’det var somom der ikke var overhovedet ikke var luft’  

89. soorlu inuk ’ligesom et menneske’ 

90. Soorlu maannakkorpiaq ’for eksempel lige nu’  

Sætningsadverbiet ajoraluartumik ’desværre, beklageligvis, uheldigvis’ findes kun i de nyere 

ordbøger, og kun undersøgelser kan vise om det er et mere moderne udtryk. I 91 har det 

betydningen beklageligvis eller uheldigvis.  

91. Ajoraluartumik saneqqutiinnarpaa malinneqarsoralunilu tunummut qiviartarluni. 

Uheldigvis gik han bare forbi, og kigger hele tiden bagud, for at se om han bliver 

fulgt’  

Opsamling  
Adverbier i grønlandsk omfatter både partikler og nominaler og verbale suffikser. Adverbier 

beskriver verbets udførelse. I grønlandsk placeres adverbierne ofte lige før verbet, eller 

indleder en sætning hvis det er sætningsadverbier. De verbale suffikser placeres ofte lige efter 

stammen med undtagelse af –qi som placeres lige før fleksionen. Der er mådes- og 

gradadverbier, som assut ’meget’, partikel, og –qi ’meget/intensitet’, verbal suffiks og siger 

noget om verbet de tilføjes til. Stedsadverbier i lokativ kasus som nunami ’på land’, angiver 

stedet hvorpå en situation forekommer, og retningsadverbier, enten med nominal stamme 

som siumut ’fremad’, eller med demonstrativ stamme som qummut ’opad’ angiver retningen 

som bevægelsesverbet har. Interrogative (spørge) adverbier er få som qanoq ’hvordan’, og 

sooq ’hvorfor’, og spørger ind til hvorfor eller hvordan den verbale situation sker. 

Tidsadverbier findes både som nominaler, som ullumi ’i dag’ og verbaler som 

pingasunngorpat ’på onsdag’, hvor verbet er i konditionalis. Sætningsadverbier forekommer 

som enklitiske suffikser som –li ’men’, og partikler som uffa ’skønt, selvom’, og placeres ofte 
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i starten af en sætning og sætter hovedverbet enten i participial modus eller kontemporativ 

modus.  


