
  



 



 

Forord 2016 

Beskrivelsen af de franske verber (De franske verber 1. og De franske verber 2., 1985 og 1987) var 

oprindelig planlagt til at omfatte tre bind, hvoraf det tredje skulle omhandle valensændrende 

processer (passiv, kausativ, refleksiv, osv.). Denne plan blev dog afløst af det noget større projekt, 

Det franske Sprog, som blev bevilget af SHF med start i 1993, hvor dette stof blev til kapitel IV. 

Diatese, mens det meste af den grammatiske beskrivelse blev behandlet i kapitel III. Valens og 

transitivitet. 

I de to foreløbige fremstillinger af de franske verber anvendte vi om en række ledfunktioner den 

traditionelle betegnelse indirekte objekt (IO). Der var allerede på det tidspunkt tale om at relationer 

som dativobjekt, middelbart objekt, præpositionsobjekt, lokativobjekt, samt prædikativ til subjekt 

og objekt skulle opfattes som manifestationer af den samme tilgrundliggende grammatiske relation. 

Betegnelsen (IO) var dog fra en række synspunkter ikke tilfredsstillende, og vi foreslog derfor en ny 

betegnelse, adjekt, til erstatning for den traditionelle term indirekte objekt, som rummer en rimeligt 

fast traditionel betydning – men ikke den samme inden for forskellige grammatiske traditioner og 

skoler. Den nye term blev derefter brugt i forskellige arbejder (Sørensen 1988, Herslund 1989, 

Herslund og Sørensen 1992 …) og fra kapitel III. af Det franske Sprog – som var det første 

færdiggjorte bind af projektet i 1996 − permanent i vores arbejder om valens og grammatiske 

relationer. 

Den nye term adjekt blev konstrueret ud fra følgende overvejelser: 

1. Det er en nydannelse der ikke har været brugt før; den medfører derfor ingen uheldige 

associationer eller konnotationer (en lignende term, fransk adjet, har dog været brugt af Feuillet 

1980 om visse ”kumulable” lokativsyntagmer). 

2. Termen er dannet parallelt med subjekt og objekt i overensstemmelse med reglerne for 

orddannelse på latin. Den kan derfor umiddelbart gengives på fransk (adjet) og engelsk (adject). 

3. Hvis termen alligevel minder om noget, så er det adjektiv, og det er for så vidt en heldig 

association som det særlige ved adjekt-relationen netop er dens prædikative, og dermed 

adjektiviske, karakter. 



 

 

Selv om termen adjekt ikke har opnået generel accept, har den – og navnlig dens indhold – 

efterfølgende givet anledning til mange diskussioner (jf. fx N. Davidsen-Nielsen, red. Sentence 

Analysis, Valency, and the Concept of Adject, Copenhagen Studies in Language 19, 1996; for en 

generel opsummering og ajourføring, se M. Herslund, ”Adjektet – 20 år efter”, i I. Baron, M. 

Herslund & H. Høeg Müller, red. Lingvistiske essays til minde om Finn Sørensen, Copenhagen 

Studies in Language 28, 17-33, 2002). 

 

Frederiksberg, november 2016. 

Michael Herslund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk info: 

I denne samlede udgave af Valensgrammatikken, de Franske Verber 1 og 2 findes: 

Bibliografi for Bind 1 på side 81. 

Indholdsfortegnelse for Bind 1 på side 83. 

Bind 2 begynder på side 84, og her starter ny nummerering.  

Bibliografi for Bind 2 er således på side 110. 

Indholdsfortegnelse for Bind 2 findes på de to sidste sider, side 113 og 114. 
































































































































































































































































































































































































