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Forord 

Mit første møde med danskargentinerne var i 2009. Jeg havde noget tid forinden set Mulvads dokumentar 

om Kolonien, men overraskelsen var alligevel stor over at møde et stykke Danmark på pampaen og i Buenos 

Aires. Jeg ledsagede min far på en månedlang foredragsrejse i de dansktalende samfund i Argentina. 

Undervejs skriblede jeg nu og da sproglige observationer ned og tænkte allerede dengang at nogen burde 

skrive en afhandling om danskargentinernes måde at tale dansk på. Jeg er meget taknemmelig og stolt over 

at denne ’nogen’ blev mig. 

Hvis man er blot en lille smule romantisk anlagt, kunne man synes at det lå i kortene at danskargentinerne 

skulle krydse min vej – eller at jeg skulle krydse deres. I hvert fald er jeg tredje generation i min slægt som 

gør det: Næsten 50 år før min fars og min rejse var min farmor og farfar på en tilsvarende foredragsrejse. 

Deres oplevelser som min farfar har skrevet om i sine erindringer, skulle også blive mine: 

Midt i alle disse indtryk var den stærkeste oplevelse dog at møde dansk-argentinerne. At være i 

hjemmene, hvor gæstfriheden var storslået, og hvor dansk hygge og livsmønster trivedes midt i de 

fremmede omgivelser, at samles i klubber og forsamlingshuse om dansk foredrag, danske sange, dansk 

lune så godt som noget steds herhjemme, at være med til gudstjenester og ”på højskole”, hvor alt var så 

ægte dansk og oprindeligt, at det måtte varme en om hjertet. Og lære en noget. Det var nok for os 

rejsens bedste udbytte. Vi lærte meget om Argentina, vi lærte samtidig i det fremmede en del om 

Danmark. Vi lærte, at Danmark er større, end vi vidste. (Hartling 1980: 173; om sin foredragsrejse til 

Argentina i 1963) 

I 2009 kunne flere endnu huske mine bedsteforældre og fortalte små anekdoter og viste os billeder fra 

deres besøg. 

De data der ligger til grund for denne afhandling, er blevet til gennem samtaler med over 100 dansktalende 

danskargentinere på feltarbejdsrejser i 2014 og 2015. Samtalerne blev optaget og ligger nu som en 

guldgrube af levende livsfortællinger og slægtshistorier som foruden at dokumentere argentinadansk som 

sproglig varietet fortæller en del af kolonihistorien. Samtidig indeholder de mange personlige anekdoter – 

livskloge, bevægende, morsomme, utrolige anekdoter. Vi er ydmyge over at de har villet dele dem med os. 

Afhandlingen giver så vidt muligt ordet til danskargentinerne selv – især i de afsnit der handler om deres 

forfædres udvandring fra Danmark og om det danskargentinske samfund fra Juan Fugl til i dag. 

Denne afhandling handler om argentinadansk som arvesprog; et sprog der er gået i arv gennem 

generationerne, tilegnet som første- og hjemmesprog, uden for det land hvor det tales af en majoritet. Vi 

er ikke de første der forundres over og beundrer deres vilje og evne til at holde fast i det danske sprog helt 

til i dag. Alt hvad der står skrevet i denne afhandling om den måde danskargentinerne taler dansk på, er 

skrevet i respekt for de mennesker det handler om, og skal læses som nøgtern sproganalyse og -beskrivelse 

og aldrig som en vurdering eller fordømmelse. 

Den allerstørste tak til danskargentinerne der har mødt os med så stor gæstfrihed og velvillighed til at dele 

fortællinger og mate med os. 

Tusind tak til gode ph.d.-kolleger som altid vidste ”lige hvordan det var” og til Frans – såmænd bare for at 

være så klog på mennesker og på sprog. 
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DEL I: Introduktion 

Kapitel 1. Problemindkredsning 

1.1 Indledning 

”Danmark er større, end vi vidste” skriver min farfar. Snart 60 år efter hans rejse til Argentina er der stadig 

mange i Danmark der bliver overraskede når man fortæller dem at der i Argentina er en relativt stor gruppe 

mennesker for hvem Danmark og ”danskhed” har en helt særlig plads i både bevidsthed og for 

identitetsfølelsen. Endnu mere overraskede bliver de ofte når man siger at en del af disse stadig taler 

flydende dansk i op til 4. og 5. udvandrergeneration, heriblandt også folk der aldrig har været i Danmark.  

Deres måde at tale dansk på har indtil 2014 været et helt uudforsket område, i den forstand at ingen 

lingvister hidtil har beskæftiget sig med det. Skautrup (1944-1970) skriver i sin store sproghistorie om 

”dansken uden for riget” i perioden 1750-1870:  

Hos udvandrerne i Amerika1 og andetsteds blev dansken indkapslet i et fremmed sproglegeme. Eneren 

blev i det fremmede tvunget til at benytte et fremmed sprog, og kun i hjemmet og ved sammenkomster 

med landsmænd kunde dansken plejes, men forenings- og kirkeliv fik størst betydning i næste periode, 

da kolonierne nåede en vis størrelse. (Skautrup 1953, bind III, p. 127) 

For perioden 1870 til 1950 er beskrivelsen af dansk uden for Danmark af gode grunde langt mere udførlig, 

men efter tre sider om sprogforholdene i USA og Canada skriver han kun følgende om Argentina: 

I Argentina (med ca. 15.000 danske), med centrer i Tandil og Tres Arroyos, synes det danske sprog at 

bevares bedre hos udvandrerne og deres efterkommere. Dansk tales både i 4. og 5. slægtled, og 

menighederne opretholder egne skoler (i Tandil fra 1898) med dansk og spansk som jævnbyrdige sprog. 

Der udkommer en dansk avis ”Syd og Nord” (fra 1904). (Skautrup 1968, bind IV, p. 51)2 

På trods af at det danske sprog ”bevares bedre” i Argentina end noget som helst andet sted hvor danskere 

er udvandret til, er det altså ikke hidtil blevet undersøgt hvordan og med hvilke konsekvenser dansk her er 

blevet ”indkapslet i et fremmed sproglegeme”. Desuden var dansk i Argentina på vej til at blive – ikke kun 

et uudforsket – men også et uudforskeligt emne idet den sidste store generation af dansktalende 

efterkommere af danske udvandrere er over 65 år. Det større forskningsprojekt, ’Danske Stemmer i USA og 

Argentina’ (2014-2018), som denne ph.d.-afhandling har været indlejret i, havde netop som et af sine 

primære anliggender at dokumentere og skabe et korpus over argentinadansk3 ”inden det bliver for sent” 

(fra projektets fondsansøgning). 

                                                           
1 Det fremgår af bind IV, p. 47-51, at Amerika indbefatter både Nord- og Sydamerika. 
2 Heller ikke i den danske historieforskning har udvandringen til Argentina fået meget plads; den nævnes fx kun akkurat hos Hvidt 

(1971) og Pedersen (1985). 
3 Afhandlingen igennem taler jeg i flæng om argentinadansk, dansk i Argentina og arvesprogsdansk om det dansk som 

efterkommerne af de danske udvandrere taler i dag. Anvendelsen af termen ’argentinadansk’ er rent diatopisk betinget idet den jo 

lader sig afgrænse geografisk og sociodemografisk; i praksis refererer den til en varietet præget af stor heterogenitet. Tilsvarende 

taler jeg om argentinadansktalere og arvesprogsdansktalere om de dansktalende efterkommere. For variationens skyld benævnes 

talerne tillige ind imellem – hvor det klart fremgår at det drejer sig om nogle der taler arvesprogsdansk – danskargentinere skønt jeg 

med denne betegnelse også refererer generelt til argentinere af dansk herkomst/med dansk tilhørsforhold. Over for argentinadansk 

står danmarksdansk som jeg parallelt med Kühl (2014: 61) benytter om det ”dansk der tal(t)es i Danmark med tilsvarende regional 

variation”. Jeg benytter primært denne term frem for ’standarddansk’ som netop ”ikke tager højde for de regionale forskelle i 
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Udgangspunktet for min afhandling om dansk i Argentina er – foruden at kaste mere lys over denne 

arvesprogsvarietet – at se på hvad der karakteriserer et dansk på vej mod sprogdød, med fokus på de 

intergenerationelle forskelle, både i forhold til talernes holdninger og normfølelse, deres ordforråd og 

hovedsætningsledstilling. 

1.2 Baggrundsfortællingen – det dansk-argentinske samfund 

Hvordan taler man dansk i Argentina? Det spørgsmål kan man kun stille – eller det er kun rigtig interessant 

at stille – fordi der engang var en relativt stor gruppe danskere der rejste til Argentina for at bosætte sig, og 

fordi en relativt stor andel af efterkommerne til disse danskere har holdt fast i det danske sprog. Før jeg vil 

beskæftige mig med det spørgsmål, skønner jeg det relevant først at sætte ”dansk sprog i Argentina” ind i 

den rette sociologiske og historiske kontekst og dermed at fortælle noget om alt det der danner 

baggrunden for at der bliver talt dansk i Argentina. 

Med til fortællingen hører for det første selve udvandringen fra Danmark og svar på spørgsmål som: 

Hvornår foregik den? Hvor kom de fra i Danmark? Hvem og hvor mange var de? Hvorfor udvandrede de? 

For det andet er det væsentligt at se på indvandringen i Argentina for at svare på bl.a. disse spørgsmål: 

Hvad var det for et land danskerne kom til? Hvor og hvordan bosatte de sig? For det tredje er udviklingen i 

”den danske koloni” gennem tiden relevant, herunder vil jeg først og fremmest beskrive hvad det er der 

gennem tiden har fået kolonien til at hænge sammen som sådan: Hvilke institutioner og tiltag og hvilke 

følelser har været konstituerende? Hvornår på vejen blev danskerne til dansk-argentinere – hvis det er det 

de er blevet til? Men også generelt: Hvordan boede danskerne? Hvad beskæftigede de sig med? Hvilke 

forbindelser har der været til Danmark? Dette historiske rids vil endelig som det fjerde punkt munde ud i et 

samtidsbillede af kolonien: Hvilke institutioner og hvilke følelser har bestået indtil i dag? Hvilke forbindelser 

har dansk-argentinerne til Danmark i dag? Hvor mange dansktalende er der egentlig tilbage anno 2019?  

Dette afsnit bygger på  

 egne oplevelser og observationer i forbindelse med feltarbejdet 

 danskargentinernes udtalelser 

 avisartikler og dokumentarfilm om ”danskerkolonien” 

 historisk og antropologisk videnskabelig litteratur om det danskargentinske samfund.  

Sidstnævnte er ikke omfangsrig, især ikke set i lyset af at Argentina var den udvandrerdestination der i ”de 

store emigrationsår” tiltrak næstflest danskere (efter Nordamerika); det drejer sig om: Hansen (2016), 

Vrbová (2017), Mazzaro (2016), Sigvardt & Nicolaisen (2011), Worgall (2011), Pærregaard (2009), Møller 

(2007, 1986), Erdem (2007), Jarnum (2006), Agertoft (2005), Bjerg (2002, 2001, 1996, 1991), Kjær (1991), 

Lilleør (1987) og Essinger (1987).4 Den argentinske historiker María M. Bjerg er den af disse der har forsket 

mest og gennem længst tid i den danske indvandring, anskuet fra flere forskellige vinkler. Hendes forskning 

                                                                                                                                                                                                 
sprogbrugen, som den naturlige sprogbrug indeholder” (ibid.). Når jeg anvender termen ’danmarksdansker’ eller 

’danmarksdansktaler’, mener jeg en person født i Danmark med dansk som første- og primære sprog. 
4 Hansen (2016), Erdem (2007), Møller (2007), Kjær (1991) og Lilleør (1987) er ikke videnskab som sådan. Hansen (2016) er en 

rapport skrevet inden for projekt Danske Stemmer i USA og Argentina. Erdem (2007) er en samtalebog med en række 

danskargentinere, men den indeholder også en introduktion om ”Danskerne i Argentina”. Møller, Kjær og Lilleør har opholdt sig i 

det danskargentinske samfund; Møller både som barn af et dansk præstepar 1953-60 og siden selv som præst i Tandil 1990-92, Kjær 

som lærer 1953-55, og Lilleør på foredragsrejse i 1976. Mazzaro (2016), Sigvardt & Nicolaisen (2011), Worgall (2011), Jarnum 

(2006) og Agertoft (2005) er kandidatspecialer; de tre førstnævnte inden for antropologi og de to sidstnævnte inden for historie. 
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i bl.a. danskernes kædeindvandring, efterkommernes identitetsopfattelse, ægteskabsmønstre og 

erhvervsmæssige integration udmøntede sig i 1994 i en ph.d.-afhandling der udkom som bog, i en revideret 

version, i 2001. 

Danskargentinernes egne udtalelser kommer i form af det de fortalte os under interviewene og i form af 

udvalgte bøger og erindringer skrevet af danskargentinere, bl.a. Bækhøj (2011[1926], 1948, 1910), 

Johansen (1939, 1934), Engwald (1938) og Fugl (1986[1895]). Bækhøj er stadig for ”det ikke-spanskkyndige 

publikum” ”en af de vigtigste kilder til danskhedens historie i Argentina” (Agertoft 2005: 2).5 

Et storværk i stil med historiker Torben Grøngaard Jeppesens (2005) om de danske immigranter og deres 

efterkommere i USA, Danske i USA 1850-2000, mangler med andre ord for at fortælle den tilsvarende 

historie om Argentina.6 Det ligger uden for denne afhandlings mulighed selv at forske i de historiske 

aspekter af den danske udvandring til Argentina, og denne baggrundsfortælling vil naturligvis ikke være 

udtømmende.  

I forhold til en makrosociolingvistisk og demografisk beskrivelse af det danske sprogsamfund, som jo har en 

særlig betydning her, er der flere problemstillinger. Der findes endnu færre kilder til dette, og for de mange 

oplysninger man kan finde om danskargentinerne på internettet, gælder naturligvis at vi ikke altid kan være 

sikre på pålideligheden. De oplysninger der kommer fra informanterne selv, har vi ikke indsamlet 

systematisk. Vi har eksempelvis spurgt langt de fleste informanter – men ikke hver og én – om hvor ofte og 

med hvem de taler dansk i dag, og om hvornår deres forfædre udvandrede og fra hvilken egn i Danmark. I 

mange tilfælde har vi spurgt, men informanten har ikke vidst det eller har ikke kunnet huske det. 

Konsekvensen er at vi ikke kan præsentere en fyldestgørende makrosociolingvistisk beskrivelse. 

1.2.1 Udvandringen fra Danmark 

Hvornår? 

Udvandringen fra Danmark til Argentina skete primært i de store udvandringsår 1850-1930. Der var stort 

set ingen der udvandrede fra Danmark før 1850 (Jørgensen 1981), og efter 1930 stilnede udvandringen af, 

ligesom der var en pause i årene omkring 1. Verdenskrig. Slutningen af 1800-tallet var – ikke mindst i 

Nordeuropa – i det hele taget en vandringernes tid: Folk vandrede til udlandet, men også internt fra land til 

                                                           
5 Bækhøj udvandrede selv til Argentina med sin familie som 13-årig i 1889, men vendte dog endegyldigt tilbage til Danmark som 35-

årig. Hans opus befinder sig således et sted midt mellem erindringslitteratur og historisk litteratur. Foruden ovennævnte værker skrev 

han en lang række artikler derom, især i kraft af sit virke som redaktør af den danske skoleforenings årsskrift. 
6  En så grundig og detaljeret opgørelse som Jeppesens ville dog ikke i helt samme grad være mulig for Argentina fordi der ikke her 

har været så organiserede og tidligt påbegyndte føderale folketællinger som i USA (jf. U.S. Census som siden 1790 er gennemført 

hvert tiende år, Jeppesen 2005: 32). Men en historiker der skulle ønske at granske i den danske udvandring til Argentina, ville dog 

alligevel have righoldigt kildemateriale at tilgå. Følgende er tilgængeligt i Danmark: Rigsarkivet, personarkivet DANPA, 

Landsarkivet for Sjælland (som har en “Statistik over udvandrere årene 1907-1921 og årene 1922-1934”), Det Danske 

Udvandrerarkiv i Ålborg (www.udvandrerarkivet.dk – som har breve og postkort fra udvandrere, og hvor også politiets 

udvandrerprotokoller ligger) og forskellige lokalarkiver i hele Danmark (Worgall (2011) refererer til Aulum-Haderup lokalhistoriske 

arkiv, Esbjerg byhistoriske arkiv, Farum arkiver og museer, Græsted og omegn lokalhistoriske arkiv, Højby (Odense) lokalhistoriske 

arkiv og Lejre lokalhistoriske ariv) og Danmarks statistiske Årbøger (www.dst.dk – som har optegnelser fra 1896-1937 over 

”Oversøisk Udvandring fra Danmark”) (se desuden Worgall 2011). Erindringsbøger (foruden de ovennævnte) og avisartikler kan 

desuden findes på bibliotekerne. Følgende er tilgængeligt i Argentina: erindringsbøger og andet i biblioteket i den danske kirke i 

Buenos Aires og ”Den danske kolonis arkiv i Tandil”. Sidstnævnte blev oprettet af læreren ved den danske skole i 1940’erne, og det 

indeholder foruden personlige breve, erindringer og billeder nogle af de arkivalier som byens danske institutioner efterlod sig, 

herunder ”den komplette samling af den danske skoleforenings årsskrifter fra perioden 1908-1953” som bl.a. indeholder artikler 

”som omhandler ”koloniens” tidlige historie, der kun er sparsomt belyst af andet kildemateriale” (Agertoft 2005: 4). Dertil kommer 

at flere af efterkommerne til danske udvandrere har deres slægts uudgivede udvandrerhistorie liggende hjemme i skuffen i Argentina. 

http://www.udvandrerarkivet.dk/
http://www.dst.dk/


11 
 

by og fra håndens arbejde til ”Sysselen med Bog og Pen” (Jørgensen 1981: 33 med reference til en artikel i 

tidsskriftet Danskeren fra 1892 af højskoleforstander L. Schrøder). Ifølge Jørgensen (1981) var 

offentligheden i Danmark overvejende positivt stemt over for udvandringen (i modsætning til i Norge og 

Sverige) hvilket formodentlig ”bunder i en erkendelse af de dårlige økonomiske og sociale vilkår i landet” 

samtidig med at man ganske pragmatisk så det som en sikkerhedsventil hvorved Danmark ”slap af med sin 

overskudsbefolkning” til fordel for både landet og udvandreren selv. Denne holdning var inspireret af den 

engelske økonom og demograf ”Malthus’ ideer om befolkningens vækst og fødemidlernes manglende evne 

til at holde trit dermed”, men skal samtidig også ses i lyset af at netop ”det danske udvandringsspørgsmål 

ikke syntes akut hverken i befolkningsmæssig eller beskæftigelsesmæssig henseende” (p. 35). Langt 

størstedelen af de danskere der udvandrede, tog til USA og Canada; næstefter Nordamerika var Argentina 

den populæreste destination, men forskellen i antallet af udvandrere er stor (se nedenfor).  

Den person der regnes for grundlæggeren af det danske samfund i Argentina, lollikken Hans Christensen 

Fugl (siden i Argentina kaldet Juan Fugl), rejste fra Danmark i august 1844 og ankom i november samme år, 

i øvrigt sammen med nogle bekendte, lægen Frederik Jakobsen og dennes kone og børn samt en ung mand 

ved navn Christoffer Höier (Fugl 1986[1895]: 108). Skønt Juan Fugl har status af dansk pioner i Argentina, 

var der allerede nogle danskere i landet da han ankom, fx lagde en dansk fregat til i Buenos Aires i 1840, og 

der berettes om 15-20 derboende danskere der deltog i en fest på skibet (Kjær 1991: 26-30). 

Hvorfra? 

De danskere der udvandrede til Argentina kom fra hele Danmark, men der tegner sig nogle geografiske 

mønstre der knytter sig til forskellige perioder. Den tidlige udvandring til Argentina frem til ca. 1890 skete 

langt overvejende fra Sydhavsøerne (Lolland, Falster og Møn samt omkringliggende småøer) og København, 

mens den sene udvandring frem til ca. 1930 primært skete fra Øst- og Midtjylland og København (Bjerg 

2001: 35-40, Mazzaro 2016: 9).7 Den store andel af udvandrere fra de danske Sydhavsøer i den første 

periode hænger godt sammen med at man ved at Juan Fugl personligt gav anledning til mange andre 

danskeres udvandring til Argentina. Fugl var første gang – efter sin udvandring – i Danmark i 1858 hvor han 

blev gift (i øvrigt med sin niece), og året efter vendte han tilbage med hende og 19 andre danske 

udvandrere, alle bekendte af Hans Fugl fra Lolland-Falster-området. Han rejste til Danmark endnu en gang i 

1871-1873 og kom også denne gang tilbage til Argentina med en større gruppe danskere (Vrbová 2017: 6). 

Og i kølvandet på dem er der fulgt atter andre. Disse sociale netværk danner grundlaget for den 

kædemigration som kendetegnede udvandringen til Argentina, og som udgør ”fundamentet i forståelsen af 

migration som et massefænomen” (Agertoft 2005: 11).  

Oplysningerne om geografisk herkomst hos Bjerg (2001) stemmer meget godt overens med den viden vi i 

Projekt Danske Stemmer har fået om danskargentinernes oprindelse: Adspurgt om hvor i Danmark mor, far, 

mormor, morfar, farmor og farfar kommer fra, nævner de 128 personer (heraf 98 i CoSAmDa) som er 

                                                           
7 Bjerg (2001) baserer sine tal på Københavns Politis udvandrerprotokoller som dækker over systematiske optegnelser over de 

personer der udvandrede (fra København) 1868-1935. Hendes beregninger er en rekonstruktion foretaget på baggrund af det totale 

antal afrejser mellem 1870 og 1889 og et udsnit (9 %) af afrejser mellem 1890 og 1930, nærmere bestemt afrejserne hvert femte år (i 

1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920 og 1925). I 1870’erne og 1880’erne kom 62 % fra København og 26 % fra Sydhavsøerne (Bjerg 

viser dog hvordan de 26 % overgår de 62 %, relativt set: For hver 10.000 indbyggere udvandrede 3,3 indbyggere fra Sydhavsøerne 

mod 2,3 fra København (p. 36-39)). Mellem 1895 og 1925 kom 28 % fra København, og 36 % fra Midt- og Østjylland, mens 

Sydhavsøerne nu kun udgjorde 2,5 % (Bjerg 2001: 35-36). Ifølge Bender (2007) er ”Hamburglisterne den eneste kilde til danske 

udvandrere” før 1868 (p. 3), og de ca. 50.000 sønderjyder der udvandrede mellem 1864 og 1920, er desuden for størstedelens 

vedkommende registreret i Hamburg (p. 2). 
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registreret i vores database, 47 forskellige bynavne samt 19 forskellige stednavne (alt fra ’Viborgegnen’ til 

’Jylland’). I alt angiver de et mere eller mindre eksakt sted for 160 af deres forfædre hvoraf 73,1 % (n=117) 

er fra Jylland, 13,1 % (n=21; heraf 12 fra København) fra Sjælland, 6,3 % (n=10) fra Sydhavsøerne, 5,0 % 

(n=8) fra Fyn og 2,5 % (n=4) fra Bornholm. Blandt dem med jysk oprindelse er 19,4 % (n=31) fra Østjylland, 

16,3 % (n=26) er fra Vestjylland, 12,5 % (n=20) fra Nordjylland, 10,6 % (n=17) fra Midtjylland og 3,8 % (n=6) 

fra Sønderjylland.8 I yderligere 95 tilfælde kommer informanten det ikke nærmere end Danmark.9 At der 

ikke er flere der har nævnt en af Sydhavsøerne som dansk oprindelse, kan måske skyldes at størstedelen af 

udvandrerne herfra som nævnt var blandt dem der udvandrede først, og at det derfor simpelthen ligger 

længere tilbage i tiden, sådan at der er større risiko for at informanten ikke ved at en slægtning stammer 

derfra. 

Hvortil? 

Juan Fugl tog i 1849 til Tandil (efter nogle års arbejde i Buenos Aires bl.a. som mælkemand og på landet 

som snedker). Her begyndte han at dyrke hvede – som den første i området, hvorfor han også selv måtte 

opføre mølle og bageri. Han klarede sig så godt at han kunne ansætte folk til at arbejde for sig, sådan at han 

selv også kunne tage del i opbygningen af en by omkring det Tandil der ved Fugls ankomst ikke var meget 

andet end et fort (Fuerte Independencia, grundlagt 1823) som havde været anvendt til at undertrykke og 

holde de oprindelige befolkningsgrupper der beboede pampaen på det tidspunkt, tilbage. Juan Fugl havde 

lært sig godt spansk og var desuden en blandt få med en boglig uddannelse, og han fik derfor en vigtig rolle 

i grundlæggelsen og opbygningen af byen, både som medlem af byrådet og som grundlægger af skole og 

undervisning og infrastruktur – ikke mindst var det vigtigt at sørge for bedre transportmuligheder til Buenos 

Aires. I 1883 fik Tandil jernbaneforbindelse med Buenos Aires (Bender 2007: 16). Juan Fugl havde dermed 

også en sådan position i lokalsamfundet at det var naturligt at han var den der hjalp nytilkomne danskere i 

gang og i øvrigt var den samlende figur for den voksende gruppe af danskere (for hvilken han i øvrigt også 

fungerede som præst indtil 1877 hvor den danske kirke i Tandil blev indviet). I 1876 var der ca. 200 

danskere i Tandil (Kjær 1991: 43, Zøllner 1997: 233-234). 

                                                           
8 Dertil kommer fire tilfælde (2,5 %) hvor informanten var i tvivl om hvorvidt det var Vest- eller Sønderjylland, og to forfædre (1,3 

%) der skulle være fra en jysk by med navnet Laudrup. 
9 Herudover er forældrene og bedsteforældrene i 145 tilfælde født i Argentina (angivet enten som sådan eller med bynavn), og i 24 

tilfælde er de født i Sverige, Tyskland, Holland, Spanien, Baskerlandet eller Schweitz. I de resterende tilfælde har informanten enten 

ikke kendt til oprindelsessted, eller vi har ikke fået noteret det i løbet af interviewet. 
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Figur 1.1: Kort over Argentina med indikationer (røde cirkler) af de primære bosættelsesområder for 

danskargentinerne i Buenos Aires, Eldorado, San Carlos de Bariloche og ’trekantsområdet’ ved byerne Tandil, Tres 

Arroyos og Necochea (kortet er hentet fra http://www.mapsofworld.com/argentina/). 

Med årene begyndte det voksende danskersamfund at bevæge sig længere syd- og vestover. Ikke mindst 

Necochea og Tres Arroyos blev befolket af mange danskere, ligesom mange småbyer i omegnen – af særlig 

vigtighed kan nævnes San Cayetano, La Dulce (egl. Nicanor Olivera), Lumb, (Micaela) Cascallares og 

Aparicio. Hele dette område – med Tandil i nord, Necochea i øst og Tres Arroyos i vest – fik tilnavnet 

Danskertrekanten. Det vestlige ben i trekanten strakte sig efterhånden helt til Monte Hermoso, Coronel 

Dorrego og Bahía Blanca. I 1902 boede omtrent 60 % af de 2.034 danskere i dette ca. 45.000 km2 store 

område i den sydlige del af provinsen Buenos Aires (81 % i hele provinsen) (Agertoft 2005: 37-38). Men der 

var også en del danskere der blev i Buenos Aires efter ankomsten (ca. 12 % bosatte i 1902). En del af de 

resterende 7 % danskere var i 1902 rejst til Bariloche ved Andesbjergene på grænsen til Chile for at bosætte 

sig der. Ifølge den argentinske folketælling anno 1914 befandt 56 % af de 3.872 danskere sig i øvrigt på 
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landet og resten i byområder (18,9 % i Buenos Aires) (Mazzaro 2016: 29) hvilket står i modsætning til de 

øvrige indvandrergrupper hvoraf størstedelen boede i byerne (Pérez & Rogieri 2013: 112).  

Fra 1920’erne var danske pionerer (bl.a. Carl Engwald og Oluf Johansen) med til at rydde regnskovsområder 

i Misiones-provinsen i den nordøstligste del af Argentina. De danskere der tog til Misiones – både 

pionererne og de der fulgte efter – var typisk nogle der først havde prøvet lykken på pampaen i 

Danskertrekanten, men som ikke havde opnået at skaffe sig egen jord. Det kunne endnu fås billigt i 

Misiones. Særligt i byen Eldorado, grundlagt i 1919, er det danske islæt stadig tydeligt i dag (det danske 

forsamlingshus Haabet, dansk kirkegård, veje opkaldt efter danskere, mv.). 

Hvem? 

Den danske udvandrerpopulation til Argentina var fordelt nogenlunde ligeligt imellem byboere og 

landboere, målt på den type arbejde de har opgivet at have (Bjerg 2001: 35).10 Langt størstedelen af de 

danskere der kom fra landregionerne, og som udvandrede til Argentina, var jordløse landarbejdere og 

tjenestefolk; 93 %11 i perioden 1869-1925; kun lidt over 5 % var selvstændige som fx godsejere, gårdejere 

og husmænd og dem der forpagtede jord. Blandt de danske udvandrere hvis sidste bopæl var en større by 

(heraf 45 % fra Købehavn og 14 % fra Århus), var 28,5 % arbejdere, og knap 28 % håndværkere (Bjerg 2001: 

33-35). 

Det var desuden først og fremmest mænd der udvandrede til Argentina (Bender 2007: 16). I 1870’erne og 

1880’erne kom 215 mænd til Argentina for hver 100 kvinder, i 1885 var fordelingen 354/100, i 1910 

468/100, og i 1925 kom der hele 504 mænd per 100 kvinder (Bjerg 2001: 40-41). Ifølge Bjerg (2001) var 

denne kønsfordeling blandt danskerne en af de skæveste for immigranter til Argentina – kun ”tyrkerne”12 

var på niveau hermed (p. 41). 60 % af disse mænd var mellem 20 og 29 år. Relativt få familier udvandrede 

samlet, men en del mænd rejste i forvejen og fik siden koner og børn med over. Andre rejste hjem til 

Danmark for at gifte sig efter at de var ordentligt etablerede i Argentina, og tog så hustruen med tilbage til 

Argentina. 

Hvor mange? 

Omkring 400.000 danskere vandrede mellem 1850 og 1930 ud af Danmark.13 90 % af dem emigrerede til 

USA14 (og Canada15). Kun 3-4 % tog til Argentina.16 I de år hvor Argentina havde størst popularitet som 

                                                           
10 Indtil 1900 kan man af udvandrerprotokollerne kun se udvandrernes sidste bopæl, men ikke fødested, hvorfor man må regne med 

at en del af dem der har fået noteret en større by som bopæl, i første gang er vandret fra land til by for at søge lykken der før den 

oversøiske udvandring (hvilket også fremgår af protokollerne efter 1900) (Bender 2007: 6, Bjerg 2001: 34). 
11 Indtil 1890 udgjorde de kun 13 % af alle udvandrere (by- og landboere), men i de første årtier af 1900-tallet udgjorde de halvdelen 

(Bjerg 2001: 33). 
12 ”Los turcos” i indvandringsregistrene refererer til alle med oprindelse i Det Osmanniske Rige (1299-1922) som på spansk også 

kaldtes ”Imperio turco” (dvs. også syrere, libanesere etc.). 
13 Dette tal er – anskuet i forhold til befolkningsstørrelsen (som i 1890 var på 2,2 millioner) – kun overgået af Irland, Norge og 

Sverige. I USA er der i perioden 1820 til 2000 registreret omkring 380.000 indvandrede danskere. Antallet er dog ifølge Jeppesen 

(2005) reelt højere bl.a. fordi ”mange danskere fejlagtigt [er] opført i skibs- og ankomstlisterne som tyskere”, og hans bud er på 

mellem 400.000 og 450.000 (p. 399). Mellem 1880 og 1920 udvandrede ca. 11 % af den danske befolkning (ibid.: 23). 
14 De foretrukne destinationer i USA (fraregnet det store antal billetter der kun var udstedt til New York) var – i nævnte rækkefølge – 

staterne Illinois (Chicago), Iowa, Wisconsin, Minnesota, Nebraska, Utah, Michigan og South Dakota. 
15 Det er ikke muligt at få et præcist billede af hvor mange udvandrere der havde Canada som mål idet en del af disse først kom til fx 

New York eller Boston, men man ved at der indtil 1909 var over 7.000 danskere der havde købt billet til Canada. De foretrukne 

destinationer i Canada var i første omgang provinserne New Brunswick hvor den første danske koloni, New Denmark, blev grundlagt 

i 1872, Manitoba omkring hovedbyen Winnipeg og Ontario og siden Dickson i Alberta-provinsen (Bender 2007: 14). 
16 De resterende få procent til Australien, New Zealand og Sydafrika samt en ganske lille gruppe i 1886-1887 til Brasilien (Bender 

2007: 7, 16). 
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udvandringsdestination, endte højst hver femte dér (Møller p. 37). Det svarer til ca. 13.000 personer. Ifølge 

Bjerg (2001: 32) kom der i perioden 1871-1930 12.900 danskere til Argentina hvortil man må føje de få der 

er kommet før 1871. I perioden 1870-1885 var omkring 60 danskere udvandret om året til Argentina (Bjerg 

2001: 42), men da udvandringen herefter rigtig tog fart, var der store svingninger i antallet fra år til år. Fra 

slutningen af 1880’erne drejede det sig om flere hundrede årligt, med antalsmæssige højdepunkter i årene 

1888-1890 og fra år 1900 og frem (Bender 2007: 16). Årene umiddelbart før 1. verdenskrig var den periode 

hvor flest danskere indvandrede i Argentina med året 1912 som absolut ”topscorer” (Bjerg 2001: 43).  

Af de ca. 13.000 danskere der udvandrede til Argentina, slog knap 8.000 sig permanent ned i landet. 

Tilbagevandrerne fra Argentina er kun sporadisk registreret før 1890, men i perioden 1891-1930 drejer det 

sig om ca. 40 % af de indrejsende (Bjerg 2001: 32) – som kort sagt vendte tilbage til Danmark ”på grund af 

barske levevilkår eller hjemve” (Erdem 2007: 10). Hvis man regner med at 40 % af det totale antal 

indvandrere (13.000) rejste hjem, giver det 5.200 og dermed 7.800 tilbageblevne.17 

Hvorfor? 

De år hvor danskerne udvandrede til Argentina, var generelt udvandringstid; det var ”migrationens 

guldalder”: Mellem 1815 og 1932 udvandrede flere end 60 millioner mennesker fra Europa, og 

hovedparten havde USA, Canada, Argentina, Brasilien og Australien som destination – lande som var 

tidligere europæiske kolonier, og som havde enorme ubrugte ressourcer (Agertoft 2005: 10-11). 

Hovedformålet med at udvandre vil altid være, i bred forstand, en forbedring af udvandrerens levevilkår, og 

udvandringen anspores typisk af både push-faktorer – dårlige forhold i hjemlandet – og pull-faktorer – 

mere tillokkende forhold i modtagerlandet (se denstoredanske.dk, opslag ’indvandrere’). Push-faktorerne i 

Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet var ”økonomisk nedtrykthed og manglende udsigter til forbedring” 

(Jørgensen 1981: 32 med reference til en artikel fra 1888 i Højskolebladet af præsten Jakob Holm), en ny 

agrarkapitalisme som ikke kom den fattigere del af landbefolkningen til gode (Bjerg 2001: 33, Agertoft 

2005: 1), mangel på jord koblet med en stigende befolkningstilvækst (Bjerg 2001: 35) og ”rangforhold og 

nedvurdering af især landproletariatet” (Jørgensen 1981: 95) – altså social immobilitet eller det som Møller 

(2007) kalder ”et samfund der stadig var statisk” som forklares med at ”social opstigen ikke var almindelig 

blandt mennesker nederst i samfundets hierarki” (p. 40). Det statiske sås også i ”un sistema de herencia 

que privilegiaba al primogénito”18 (Bjerg 2001: 33) så der ikke var meget tilbage til de yngre i datidens store 

søskendeflokke. 

Møller (2007) nævner også decideret ”flugt fra fattigdom” som en årsag (p. 40), og det er givet at de fleste 

af udvandrerne har tilhørt den fattigere del af befolkningen, men ”direkte nød” afvises som forklaring på 

den danske udvandring (Jørgensen 1981: 95). Af og til stødte vi på denne forklaring på forfædrenes 

udvandring blandt informanterne som fx Inf38 der fortæller ”min bedstefar han kom # han var fra Jylland # 

og det eneste jeg kan huske at han sagde at han kom herover fordi han var meget! sulten [...] de var ved at 

                                                           
17 Returmigrationen i 1800-tallet er generelt omgærdet af usikkerhed pga. manglende registrering (Jeppesen 2005: 399). Da man 

begyndte at registrere den systematisk, kan man imidlertid stadig ikke vide med sikkerhed om ”de personer, der angav Danmark som 

destination, rent faktisk var danskere” (ibid.). 
18 Oversættelser af ord og citater på spansk, tysk og fransk findes i Bilag IV (i en del tilfælde, særligt ved enkeltord, findes 

oversættelsen dog i umiddelbar sammenhæng dermed). 
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dø! af sult”.19 Det kan være blevet til en nedarvet familiefortælling – ”en slags indvandrermytologi, der 

giver mening til den personlige historie” (Møller 2007: 38). 

Som pull-faktorer kan nævnes løfter om at ”alt [var] billigt i Argentina”, herunder jorden (Zøllner 1997: 232, 

Erdem 2007: 11), ”uendelige arealer og gode muligheder for driftige mænd” (Jarnum 2006: 12) og om 

muligheden for ”social opdrift”; for at ”få foden under eget bord, blive selvstændig, fri og vinde anseelse, 

samt at kunne give familien et rimeligt udkomme” (Jørgensen 1981: 33, 95). 

Disse løfter blev bl.a. givet i artikler og annoncer i Berlingske Tidende særligt i de sidste årtier af 1800-tallet 

(Bjerg 2001: 43-46). Det var netop en tidlig artikel i Berlingske Tidende, skrevet af kaptajn Wordinger – en 

af de få danskere i Argentina før 1840’erne – der foranledigede Juan Fugls afrejse. Heri kunne han læse om 

”de muligheder, der var i Argentina for på kort tid at tjene en formue” (Kjær 1991: 32). (Politiken trykte dog 

flere artikler i 1890’erne skrevet af hjemvendte Argentina-udvandrere som gav et noget mindre løfterigt 

billede af Argentina (Bjerg 2001: 45-46)). En anden kilde til fortællingerne om et forjættende Argentina var 

rejseagenterne som i slutningen af 1880’erne talte omkring 1.000 i Danmark. De skulle stå for propaganda 

og alt praktisk i forbindelse med udvandringen (ibid.). Den systematiske registrering af udvandrere fra 

Danmark fra 1868 var et lovkrav (”Lov af 1. maj 1868 om Tilsyn med Udvandreres Befordring”) som var 

”direkte foranlediget af rejseagenternes lemfældige omgang med udvandrernes penge, rejsemål og 

overfartsforhold” (Bender 2007: 1), og der blev ligeledes indført kontrol med agenterne i form af en 

autorisation. 

De nævnte push- og pull-faktorer har givetvis haft betydning for udvandringen, men man må samtidig ikke 

undervurdere betydningen af de sociale og/eller personlige netværk som førte til den allerede nævnte 

kædemigration. Ifølge Agertoft (2005) anses udvandrerne ”i denne forklaringsmodel” for ”rationelle 

individer, der bevidst vælger strategi ud fra de muligheder, som netværket giver den enkelte” snarere end 

for ” kollektive aktører, der handler efter økonomiske skemaer” (p. 11). Udvandrerne har netop først og 

fremmest fået information om mulighederne i Argentina via familie og venner, ligesom det er netværket 

der typisk har hjulpet den nyankomne i gang i Argentina (jf. også afsnit 1.2.3 nedenfor). 

1.2.2 Indvandringen i Argentina 

Ligesom det set med europæiske øjne generelt var udvandringstid da danskerne vandrede til Argentina, er 

perioden 1860-1930 set med Argentinas øjne den store indvandringstid: ”la Gran Inmigración” eller ”la 

Inmigración Masiva” (Mazzaro 2016: 11, 21). Under Sarmientos regeringsperiode 1868-1874 tilskyndede 

staten til indvandring fra Europa via en annoncekampagne i europæiske aviser som inviterede europæere 

til at indvandre, primært med henblik på at de skulle være med til at opdyrke de enorme landarealer 

(Sigvardt & Nicolaisen 2011: 15). I en lov af 1876 om indvandrings- og integrationspolitik (La Ley de 

Inmigración y Colonización Nº 817) favoriseres desuden nordeuropæiske indvandrere med 

                                                           
19 Informantcitater er gengivet som de er udskrevet i CoSAmDa, dog er interviewernes tale klippet ud medmindre det har haft en 

betydning for sammenhængen. I reglen er al minimalrespons taget ud uden nogen markering, mens længere interviewerrespons/-tale 

(ligesom informanters tale) der er fjernet, er markeret med ”[…]”. Metakommentarer som fx host, baggrundsstøj, o.l. er fjernet 

medmindre de er skønnet vigtige for udsagnet. Sprogmarkeringerne <Comment desc="spansk"/>, <Comment desc="hybrid"/> og 

<Comment desc="ambig"/> er oversat i kantede parenteser eller i Bilag IV. Alle tøvelyde er i CoSAmDa udskrevet oe (jf. Bilag II), 

men er i citaterne gengivet som øh. Ved fejl i udskriften skrives det rigtige ord i kantede parenteser. Citater fra samtaler der ikke er 

udskrevet til CoSAmDa, er udskrevet af mig, men følger ikke udskrivningskonventionerne (jf. afsnit 5.4, note 156; se desuden afsnit 

4.4 og Bilag II om udskrivningskonventionerne). 
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landbrugserfaring (Fernández 2017: 56-57).20 Denne offensive politik faldt sammen med landbrugskrisen i 

Europa. I årene 1871-1914 indvandrede næsten 6 millioner mennesker hvoraf over halvdelen forblev i 

landet. Argentina fordoblede næsten sit befolkningstal mellem de to folketællinger i 1885 og 1914 hvor det 

nåede op på 7,9 millioner; 27,3 % heraf var indvandrere (Pérez & Rogieri 2013: 112). 80 % af indvandrerne 

per 1914 var fra Middelhavsområdet, primært fra Italien (Agertoft 2005: 33), men som Inf83 siger i 

interviewet med hende: ”der er kun få lande i verden som ikke! er repræsenteret i Argentina”. I 1920 nåede 

landet den højeste andel af indvandrere: 31,6 indvandrere per 100 argentinskfødte. Herefter falder andelen 

(Mazzaro 2016: 10).  

De første danskere der indvandrede i Argentina, kom til en ung nation21 med et svagt statsapparat som ikke 

havde ressourcer til at homogenisere befolkningen, og som var stort set fraværende i landområderne 

(Agertoft 2005: 35). Det var med andre ord en nation under opbygning og i hastig befolkningsmæssig, 

økonomisk og landbrugsmæssig vækst. Fra afslutningen af 1. verdenskrig ”skete der imidlertid et markant 

skifte på grund af de gradvist udbyggede statslige instrumenter, politiske massebevægelser, nationalismen, 

sport, massekultur etc.” (ibid.), ligesom også faldet i indvandringen efter 1930 har været befordrende for 

en større grad af integration af samfundet. 

I masseindvandringens tidlige år sås nogen modvilje mod den: Kulturnationalister begyndte at se 

indvandringen som en trussel mod national enhed og ”den argentinske folkesjæl” (Jarnum 2006: 14), og 

politiske tiltag for at skabe kulturel assimilering af nyankomne sås i form af reformer i skolesystemet, almen 

værnepligt, obligatorisk statsborgerskab for børn født i Argentina og en lov om at indvandrere ikke måtte 

stemme (og eftersom de fleste indvandrere ikke søgte om statsborgerskab, var der i 1912 ”lige så mange 

voksne mænd uden stemmeret som med!” (ibid.)). 

I dag er hovedparten af Argentinas befolkning på godt 40 millioner indbyggere efterkommere af 

indvandrere fra tiden omkring år 1900 (Jarnum 2006: 2). Den argentinske kultur og 

befolkningssammensætning er både blevet beskrevet af den argentinske historiker Fernando Devoto som 

en ”salatskål” (una ensaladera) og af den argentinske sociolog Gino Germani som en ”racesmeltedigel” (el 

crisol de razas). Med førstnævnte term alluderes til et pluralistisk Argentina som er ”compleja, 

heterogénea, diversa social y étnicamente” (Devoto 2009: 15) og med den anden til et Argentina hvor det 

er lykkedes at fusionere forskellighederne til én argentinsk kultur.22 Måske skal sandheden findes et sted 

midt imellem. Faktum er at ”la Gran Inmigración” har sat sit præg på ”den argentinske selvforståelse og 

identitetskonstruktion” (Jarnum 2006: 2), og at der stadig i dag er en levende bevidsthed – ”på 

hverdagsplan” – om egne og andres immigrantrødder, ofte i form af stereotypier som er med til at ”holde 

                                                           
20 Andre pull-faktorer var toldophævelse, gratis indlogering i Buenos Aires efter ankomsten og gratis befordring til de steder hvor 

regeringen ønskede jorden opdyrket (Vrbová 2017: 10-11). I Johansens (1934) fortælling om sin ankomst til Buenos Aires i 1920 

med hustru og børn indgår de to sidstnævnte faktorer: ”Efter et temmelig overfladisk Lægeeftersyn […] førtes vi til Statens 

Emigranthotel […] hvor alle Emigranter virkelig var sikret Føde, Husly og Beskyttelse mod Storstadens graadige, samvittighedsløse 

Hajer, indtil Arbejde – eller i enkelte sjældne Tilfælde Jord – blev fundet til dem. […] [Vi] fik […] vore gratis Jernbanebilletter til 

Necochea, en mindre Havneby i rask Vækst, tolv Timers Rejse fra Buenos Aires mod Syd” (p. 20-21). 
21 Argentina blev først en selvstændig nation med uafhængighedskrigen i 1816. På det tidspunkt havde landet ca. 1 million 

indbyggere. Indtil da – og siden det 15. århundrede da de iberiske conquistadorer erobrede landet – hørte Argentina under Spanien. 

Landet blev dog først samlet under et fælles styre i 1852. 
22 Smeltedigelsmetaforen er taget op hos mange historikere og sociologer og til beskrivelse af andre kulturer som fx den 

nordamerikandke melting pot og den franske creuset (Marquiegui 2006: 2; jf. også DDO’s betydning 1.a). Devoto (2009) anerkender 

at termen kan bruges om den argentinske kultur, men at det blot drejer sig om ”[u]n lento, trabajoso y nunca totalmente cumplido 

”crisol de razas”, como cualquier crisol” (p. 431). Desuden opstod der tidligt i indvandringsårene i Argentina en smeltedigelsmyte 

som i sig selv har haft en gunstig effekt på integrationen (ibid.).  
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ideen om en særskilt immigrantidentitet i live” (ibid.: 3). Hvert år fejres befolkningens forskellige 

immigrantrødder i en række fester over hele landet hvor de forskellige colectividades præsenterer 

kulturelle særegenheder i form af danse, beklædning, måltider etc. (bl.a. Fiesta del Inmigrante i Misiones 

(siden 1979), Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades i Rosario, Santa fe-provinsen (siden 1985), 

Fiesta de las colectividades europeo-argentinas i Bariloche (siden 1989) og Feria de las Colectividades 

Extranjeras i Necochea). En populær talemåde om den argentinske folkeidentitet som Jarnum (2006) er 

stødt på i sit feltarbejde og gengiver: ”En argentiner er en italiener der taler spansk og tænker som en 

englænder” (p. 14),23 tilskrives Borges: ”El argentino es un italiano que habla español, piensa en francés y 

querría ser inglés”. 

1.2.3 Det dansk-argentinske samfund 1844-2019 

I det følgende skal vi i nedslag se på hvordan det dansk-argentinske samfund har udviklet sig fra Juan Fugls 

ankomst i 1844 til i dag med primært fokus på hvad det er der gennem tiden har fået kolonien til at hænge 

sammen som sådan, og hvad der dermed har gjort at der stadig tales dansk i dag. Hvilke institutioner og 

tiltag og hvilke følelser har været konstituerende? Hvilke forbindelser har der været til Danmark? Hvornår 

på vejen blev danskerne til dansk-argentinere – hvis det er det de er blevet til? 

Indtil 1859 da Fugl havde gennemført sin første returrejse til Danmark og var vendt tilbage til Argentina 

med den første gruppe af danske indvandrere, var der ikke noget samlet dansksindet samfund i Argentina, 

og en ”egentlig formalisering af det danske fællesskab” påbegyndtes først da Fugl rejste tilbage til Danmark 

for bestandig i 1875 (Agertoft 2005: 98). Fugl, ægteparret Jakobsen og Christoffer Höier rejste i 1844 ud 

med kontaktinformationer på to danske læger der havde praksis i Buenos Aires, og hvem de tog kontakt til 

efter ankomsten, Carl Johan Fürst og Hans Vilhelm Saxild. Saxild blev også i de følgende år en vigtig kilde til 

”información, dinero y consejos” for nyankomne danskere i Buenos Aires (Bjerg 2001: 52). Det var en rolle 

som Fugl selv fik i Tandil. De danskere der indvandrede i 1860’erne og 1870’erne fulgte i hans fodspor og 

tog til Tandil, og helt frem til 1902 var der klart flest personer af dansk herkomst i Tandil. I 1914 vendte 

billedet, og der var nu flere danskere (og efterkommere) i Tres Arroyos, Coronel Dorrego og Necochea end i 

Tandil (Bjerg 2001: 74). 

Indtil 1876 hvor den første danske præst som også kom til at fungere som skolelærer, Oscar Meulengracht, 

kom til Tandil, havde Fugl både døbt, viet og begravet danskere. Fra 1872 kunne de protestantiske 

danskere i øvrigt blive begravet i en særlig afdeling af den katolske kirkegård i Tandil.24 

                                                           
23 Også Møller har mødt denne beskrivelse af den argentinske blandingskultur med afslutningen ”[…] og tror, han er englænder” 

(Møller 2007: 23) 
24 Før denne tid kunne den katolske pater nægte at stede protestanter til hvile på den katolske kirkegård. Fugl indrettede en del af sin 

egen grund til gravplads hvor de begravede ”protestantes fallecidos, ya fueran daneses, alemanes o ingleses” (Fugl 1986[1895]: 354) 

(jeg har læst og er kun i besiddelse af Fugls erindringer i den spanske oversættelse, og citater herfra er derfor på spansk; originalen på 

dansk er kun tilgængelig på læsesal på Det Kongelige Bibliotek i København). 
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Figur 1.2: Skilt til markering af den danske sektion af den katolske kirkegård i Tandil (Foto: Anna Sofie Hartling, 2009) 

I 1864 døbte Fugl en pige, og det år regnes for den danske menigheds begyndelse i Tandil (Møller 2007: 

43), om end byen først i 1877 kunne indvi den danske kirkebygning.25 Den var bygget sådan at der også var 

plads til at holde skole for de danske børn (hvilket man havde gjort på flere forskellige matrikler siden 

1870). I 1898 blev en selvstændig dansk skole indviet (den lå dog stadig på kirkens grund). 

I al den tid danskerne indvandrede til Buenos Aires-provinsen, var der ”netværk til modtagelse og 

indlemmelse af nyankomne danskere” (Jarnum 2006: 12). Det har i sig selv ført til at de fleste danskere har 

bosat sig tæt på de andre danskere, i danskertrekantsområdet, som så igen har gjort fastholdelsen af 

”danskheden” lettere. Inf113 fortæller at de danskere der allerede ”sad godt ved det”, hjalp de nytilkomne 

bl.a. ved at give dem et stykke jord (eller et hus) som de ikke skulle betale ”kampleje” (kamp af sp. campo 

’mark, land (modsat by)’, jf. også afsnit 5.4) for i det første lange stykke tid, og ved at give kredit i 

forretningerne:  

                                                           
25 Fra begyndelsen af 1900-tallet fik skandinaviske indvandrere en ”indvandrerguide” (udgivet af Dansk Hjælpeforening, et dansk 

bureau i Argentina). I denne guide blev man bl.a. anbefalet at tage kontakt til den danske kirke i Tandil fordi præsten her ”estaba al 

tanto de las oportunidades de trabajo”. Ligeledes stod der i guiden en række navne på danske landmænd i Argentina der kunne 

tilbyde arbejde. Desuden kunne man i detaljer læse om den danske menigheds aktiviteter og om danskersamfundets institutioner i det 

hele taget såsom skoler, klubber og biblioteker (Bjerg 2001: 46-47). 
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Inf113: de danskere der var her- # -ovre fra # øh # {fra} atten hundred halvfemserne og # og så noget 

{o:g} før verdenskrigen ikke # som øh # øh # var øh # sad godt ved det dengang # øh # de var også villige 

til at hjælpe # de nye danskere der kom […] 

Interviewer: hvordan gjorde de det #   

Inf113: øh de: # de fik # en lille stykke jord og arbejde o:g eller et hus eller en: øh 

[…] 

Inf113: det det det var måden de hjalp # øh folk på og de gav dem øh og andre so:m måske v:ille være 

landbrug {lave} # fik de et stykke jord o:g og se så nu kan du # prøve på at arbejde på det selv der og # 

øh du betaler # en {k-} # {kampleje} i nogle år {eller om} # eller så noget […] og det samme skete tror jeg 

også i handelhusene og så nogle steder # at # de havde kredit i løbet af øh # det {før-} øh et år og så # øh 

# det var måden på {det} tror jeg at de fleste kunne komme i gang # øh med et eller andet # ret! hurtig 

Hjælpen kunne også bestå i at stille redskaber og heste som man ikke længere selv skulle bruge, til rådighed 

som Inf62 fortæller her:  

de fleste af a:f d:e danske gårde og alt det der […] # de er bleven hjulpen alle sammen […] de fik øh # øh 

# den ældste plov og de # de ældste heste og # og sådan øh men de blev hjælpet # hjælpet i gang # og så 

øh # lejede han [den veletablerede dansker der ejede jorden] måske øh […] en to to # _tre hundrede 

hektarer ja til dem # og så blev de sat derud # så må de klare dem selv der 

Husene måtte de ofte selv bygge fra grunden, og det var typisk ”mudderpølsehuse” om hvilke Møller 

(2007) skriver ”sådan et hus boede de fleste i til at begynde med, og mange kom aldrig til at bo i andet” (p. 

46). Flere af informanterne fortæller om denne type huse (ofte omtalt som jordhuse i dag – antagelig som 

barrohuse (barro sp. ’mudder’) før i tiden som Bækhøj (1948) gør), og om hvordan de blev bygget: 

Inf62: der bliver sat # øh pæ- øh øh pæle ned og så bliver der # trukken nogle # nogle øh s:tåltråder # og 

så øh det her paja vizcachera26 # det er det her øh # øh du har nok set det # det er sådan noget stift 

noget # halm # eller: #   

Interviewer: noget græs # ja <Inf62: # græs #>  

Inf62: […] så bliver det øh æltet ned i: i este: # i mudder # og så bliver det hængt over # de her # 

ståltråder der # […] og så bagefter så bliver det s:- # øh # øh hvad skal man sige hvordan er det man siger 

man øh  

Interviewer: # øh pudset # 

Inf62: ja    

Interviewer: men øh man har formet de der øh # det der mudder # med strå ikke  

Inf62: # ja det blev sådan en pølse # af af det her halm # godt øh øh me:d med este # med det mudder 

der # og så bliver det # øh hængt hængt over sådan # over den her ståltråd # […] sådan blev b:ygget de 

første # huse op de der til at de boede i # og så bagefter selvfølgelig # øh der var: # mange: som: # der 

                                                           
26 Den særlige type høje og stive græs på den argentinske pampa. 
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blev ved med det # altid at bo sådan # men øh danskerne bagefter så begyndte de at # så # da de først f- 

# fik nogle penge så begyndte de a:t lave deres egne 

Majoriteten af de danske indvandrere arbejdede med landbrug som de kendte hjemmefra, og de fleste 

dyrkede jorden frem for at drive kvægavl som ellers var det traditionelle erhverv i Argentina (Bjerg 2001: 

87). De der blev i stand til det, købte selv jord, men der var naturligvis mange der aldrig fik den mulighed. 

Ifølge en optælling foretaget af det danske konsulat i Argentina i begyndelsen af 1900-tallet arbejdede 30 % 

af danskerne i Buenos Aires-provinsen som landarbejdere (oftest hos jordejende landsfæller) eller som 

daglejere (ibid.). Flere af dem der aldrig opnåede ”at få foden under eget bord”, tilbagevandrede til 

Danmark, men mange blev og skabte sig et ”godt og jævnt liv” som Inf34 mener at de fleste danskere 

levede:   

Inf34: # men så kunne jeg ikke fortsætte [i skolen] for far og mor de nåede aldrig at blive # øh v- {men} vi 

havde ikke penge til det # ha det var sådan lige # ha # til gryden og så # til tøjet og ikke mere # men min 

far havde heller a- han så aldrig op til mere! # altså […] det var jævnt og # der levede de godt # […] vi 

siger altid {med} min søster vi manglede aldrig noget # […] vi havde alle tider øh # tøj og pæne ting vi 

vidste bare vi skulle passe det hele # # og og og det var: # de f- # de fleste tilfælde # af af danskere sådan 

Det har formentlig generelt været nemmere at komme til jord hvis man indvandrede tidligt i 

indvandringsperioden, som Inf78 er inde på her:  

{det} første der kom det var Fugl ikke og så kom der mange øh efter ham # fordi var {havde de øh} de 

var landmand og de var kommet godt # de blev øh hurtigt til jord her fordi øh det blev delt ud meget 

jorden meget øh meget billig og alt så noget ikke # de begyndte at arbejde for andre og så bagefter så 

øh købte de deres jord # og det blev de blev rige hurtig rige dem der var øh landmand     

Men ingen kom sovende til det: 

men de skulle arbejde og de skal det var ikke et nemt liv dengang de levede {so:m so:m meget} dårlig 

skal jeg sige dig # ja der var ikke komfort som der var øh #   

Interviewer: nej # hvad hvad var der af huse de kunne bo i #   

Inf78: ja jordhuse […] det var vanskelige tider de:t var ikke noget de kom her til og # og havde det godt # 

de fik det godt 

En fortælling der går igen, er den om at indvandrerne ikke kom til Argentina og fandt lykken fra den ene 

dag til den anden, men at de skabte sig en god tilværelse ved flid og slid. 

Flere fortæller dog også om at den virkelighed der mødte deres forældre og bedsteforældre da de kom til 

Argentina, var en anden end den de havde regnet med, som her Inf24: 

for de troede jo at her det var så let at bo men de kom jo ikke andet til # de her jordhuse # og arbejde på 

landet de fleste de: arbejdede sådan hvor de kunne komme ind på landet og # ikke sandt 

Særligt nævnes det at det har været svært for kvinderne – eller i hvert fald i efterkommernes forestilling, 

for som Inf92 siger ”de ældre de snakkede jo # ikke ret # meget førhen vi fik jo ikke så meget at vide”, men:  

øh vores nysgerrighed det er altid at vide hvordan mor hun faktisk overlevede herovre # far han 

overlevede på den måde at han øh # de # da øh # da de begyndte {at have} først begyndte han jo 
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selvfølgelig som karl # og da han så øh skulle til også at øh samle sit eget {sammen} # da # boede de 

under en {fladevogn} de havde sat # sejl omkring # øh det var det var deres # bolig øh # øh o:g så lavede 

de en portion præstegrød om morgenen det spiste de så resten eller om aftenen så spiste de resten der 

eller så noget lignende # ha # […] det har været meget meget meget # og da Mor kom herover der kom 

hun ud til en: hus hvor der var jordgulv og øh ingen vand og ingen toilet og øh # alt sådan noget # ha 

Inf71 fortæller at hendes bedstemor måtte bo i en rancho arg.sp. ’lille spartansk hus på landet’, og at ”hun 

må have lidt meget for hun kom fra en god hjem”, og Inf68 fortæller om sin mor der altid savnede 

Danmark: 

# du kan jo tænke på at hun kom fra Danmark # som: # hu- huspige eller hvad man skal sige ikke sandt # 

og så komme til Argentina # noget helt anderledes # komme til de her øh jordhytter og # de var jo 

indrettet men det var jo ha ha helt anderledes liv hun skulle til at # at vænne sig til det var ikke nemt 

{heller} # det var ikke nemt # […] # og hun savnede at øh # øh Danmark # hele! sit liv 

Det savn efter Danmark har både ansporet til og er for mange blevet mindsket af alle de institutioner, 

arrangementer og traditioner som man med årene skabte og holdt ved lige i danskertrekantsområdet. Her 

skal nævnes danske foreninger, klubber o.l. (læseforeninger, sangforeninger, håndbold, folkedans, 

dilettantteater, Skandinavisk roklub i Buenos Aires (grundlagt 1912), Dansk Hjælpeforening (fra 1892 i 

Buenos Aires), danske biblioteker, danske barer, danske alderdomshjem, danske andelsforsikringsselskaber, 

afholdelse af sommerfester (med revy og den gamle danske traditionelle fugleskydningskonkurrence; 

oprindeligt (fra 1869) som en ”skydefest”, siden fugleskydningsfest i Tandil (Bækhøj 1948: 181)) og 

vinterfester (med komedier – oprindeligt både til sommer- og vinterfesten), dansk jul, atletik- og 

håndboldstævner, husmoderkredse, foredragsaftener, smørrebrødsaftener, kortaftener, filmaftener (i 

nyere tid især med gamle danske film), danske aviser,27 dansk radio,28 udgivelse af danske sanghæfter med 

dansk-argentinske sange. De danskargentinske kvinder har lavet en kogebog med danske opskrifter og 

sågar en vægkalender med pastichebilleder af danskargentinske kvinder. Men helt centralt står de danske 

kirker og skoler: 

Las iglesias y las escuelas de la comunidad fueron las encargadas de asegurar, más allá del ámbito de la 

vida privada y de la primera generación, la reproducción de una versión de la cultura danesa que tuvo su 

origen en las relaciones de los inmigrantes y de su tradición con la nueva sociedad (Bjerg 2001: 160). 

I 1901 grundlagdes menigheden i Tres Arroyos, La Sociedad Protestante del Sud, med dansk præst, men 

først med kirkebygning – et kapel på den danske kirkegård – fra 1947.29 I 1918 indviedes den danske kirke i 

Necochea, men menigheden blev dog først ”løsrevet” fra Tandils og fik egen præst i 1926. I Buenos Aires 

fandtes en dansk menighed fra 1924, og kirken i bydelen San Telmo stod færdig i 1931. På trods af 

                                                           
27 Tandils Tidende var den første dansksprogede avis i Sydamerika. Med en ugentlig udgivelse fra 1889 til 1912 bragte den 

sammendrag af argentinske nyheder og gengivelser af nyheder fra danske aviser. I hhv. 1900 og 1901 så aviserne Norden og Viking 

dagens lys, men de eksistererede kun et par år. Mellem 1901 og 1940’erne udkom Skandinaven hvis forbillede var Politiken, og 

mellem 1905 og 1990 Syd og Nord hvis forbillede var de højskoleprægede Venstre-blade (Bækhøj 1948: 180, 238-239). I dag (i 

2019) er den eneste dansksprogede udgivelse i Argentina det månedlige kirkeblad fra Necocheas danske kirke der trykkes i to 

udgaver – en på dansk og en på spansk. 
28 Et ugentligt radioprogram kaldet Den danske time transmitteret fra lokalradioer i Necochea og Tres Arroyos med nyheder som er 

relevante for danskargentinere. I dag er det på spansk, men der spilles fx dansksproget musik. 
29 Gudstjenesterne blev i de første mange år holdt på de forskellige gårde i oplandet, og fra 1917 havde man desuden gymnastiksalen 

på den danske skole i Cascallares som fast ”Gudstjenesterum” (Bækhøj 1948: 155). 
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kirkebygninger har præsterne på pampaen skullet rejse meget omkring for at komme ud til menighedens 

medlemmer, ligesom de også fortsat har holdt ”landgudstjenester”. Inf34 (født 1929) husker det sådan:  

øh vi havde en stor kreds her for der var mange folk der boede ude på landet # og som hørte til vores 

kirke # og så kom de ind eller vi! # tog ud til gårdene mange gange […] øh dengang øh holdt præsterne # 

øh # øh landgudstjenester # på la- # på landgårdene # og: og så for! vi allesammen om det så var i 

hestevogn eller hvor lang tid det tog # så så # drog man til # gudstjeneste og sådan # og det var virkelig 

sammenkomster også # med danske bønder # […] så drak man kaffe og så blev der snakket og så endte 

mændene med at spille kort og kvinderne sad i en krog for sig selv og arbej- # øh med munden og 

snakkede og # ha # og løb rundt med kaffekanden og # det var så nogle # gode minder vi har fra den tid 

# […] det var vores # ungdom 

Inf70’s (født 1928) familiegård var et af de fire steder kvartalsgudstjenesterne i en årrække blev holdt (Inf8 

er Inf70’s datter): 

vi var fire forskellige # chacareros du ved godt hvem <Inf8: # øh> øh landmænd! ja derude <Inf8: 

landmænd # ja #> # der skiftedes til at have gudstjenesterne […] det øh havde vi # helt! fra jeg var tyve 

år og så indtil # for # for tyve år siden hernede # havde vi gudstjenesten en gang om året # og han 

[præsten] kom derud og folk kom fra zonen og var samlet # det var meget! meget! hyggeligt   

Netop religionen i form af luthersk protestantisme i et i øvrigt katolsk land har haft stor betydning som 

identitetsskabende og ”isolerende” faktor for danskerne og deres efterkommere i Argentina. Den har været 

den lettest definerbare følelse af anderledeshed som de danske indvandrere har stået med, men generelt 

har fremmedfølelsen været et stærkt incitament til at holde sammen som gruppe. Ud over at møde en 

fremmedartet kultur er danskerne som nævnt også kommet til et land under opbygning som derfor ikke 

har haft en samlende nationalidentitet, og en fastholdelse af dansk kultur og sprog har derfor været relativt 

nem og har formentlig føltes så meget desto mere nærliggende. 

Også de danske skoler har stået stærkt i ”bevarelsen af en – om end foranderlig – danskhed” blandt 

danskargentinerne (Agertoft 2005: 5). Den vigtigste af disse er skolen i Cascallares der under navnet Escuela 

de la Juventud Danesa blev indviet i 1917. Den skiftede dog nogle måneder senere navn til Colegio rural 

danés (Zøllner 1997: 245).30 Den begyndte som højskole, men åbnede i 1919 også for børn. Da højskolen 

lukkede i 1935, fortsatte den som kostskole for børn,31 helt indtil 2010 hvor den blev solgt til den 

argentinske stat og ført videre som landbrugsskole. Den var inkorporeret i det argentinske skolesystem fra 

1940’erne, men havde undervisning i dansk med danske lærere i hvert fald til omkring 1975. Fra 1923 til 

2010 dannede skolen rammen om de såkaldte Otte dage på højskole eller Ocho días32 hvor 

danskargentinerne mødtes til højskoletræf. Det første år var Lars Bækhøj hovedtaler, og siden er der hvert 

år blevet inviteret en foredragsholder fra Danmark33 som foruden på højskoledagene har holdt foredrag 

                                                           
30 Blandt danskargentinerne i dag omtales den oftest som ”den danske skole i Cascallares”. 
31 Nogle informanter har fortalt at der i begyndelsen kom danske børn helt fra Misiones og Bariloche for at gå på skolen, fx Inf28 

(født 1939):  

og dengang jeg gik på Den- øh Danske_Skole herude der kom der # børn # f:ra Bariloche det var # tolv hundred kilometer # op fra # 

Misiones f:- # hvor vandfaldene er # fra Chaco # ja der var to tusind kilometer måske til # så de kom ude på skolen og blev i # hele 

året ude på skolen ikke # så tog de måske hjem # øh når der var ferie eller noget så {var} de {sammen} med nogle # v- øh venner 

ikke øh fra skolen og tog hjem til dem ikke # men de kommer ikke tilbage til øh deres forældre i hele året # fordi {de bor} så langt 

væk ikke 
32 På trods af at det i dag er afkortet til fem dage, omtales det ofte stadig som De otte dage (dog også som Cinco días/De fem dage). 
33 Det er Landsudvalget (for danske foredragsholdere i Argentina) der står for at finde og indbyde en foredragsholder. Der er ”huller” 

i foredragsholderrækken omkring landbrugskrisen i Danmark i begyndelsen af 1930’erne og omkring 2.verdenskrig, ligesom der 
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rundt om i danskertrekanten og indtil 2000 (med forfatter Bente Kjølbye som den sidste) også i Bariloche. 

Siden 2011 har træffet fundet sted på landstedet San Ramón ved Tandil. Forsamlingshuset Dannevirke i 

Lumb som opførtes i 1920’erne, fungerede i få år som børneskole (men har i øvrigt dannet rammen om 

sommerfest og håndboldturneringer mv.) I 1946 stiftede man højskolen Alta Mira ved stationsbyen 

Gowland 90 kilometer vest for Buenos Aires; den lukkede igen i 1963. Fra 1930-37 holdt man dansk 

heldagsskole i Necochea og igen fra 1960’erne – siden 1968 (igen med navnet Alta Mira) i den nuværende 

bygning – hvor der i de første år undervistes på spansk om formiddagen og på dansk om eftermiddagen 

(Zøllner 1997: 251). Nu er danskundervisningen udfaset, og skolen er en privatskole som er åben for 

efterkommere af alle nationaliteter. Inf102 (født 1961) som på interviewtidspunktet, 2015, havde børn på 

skolen, fortæller at den stadig føles ”lidt dansk”; at det danske flag hænger på skolen, og at man stadig 

synger den danske nationalsang som dog – ganske symbolsk – er blevet væsentligt afkortet, mens den 

argentinske spilles i sin helhed: 

o:g # man er stolt af det fordi at øh # man synes at den er lidt # dansk # de: synger lidt # den danske øh # 

øh # øh hvordan er det nu # den danske: # himno: hvordan er det hedder #  

Interviewer: # øh nationals:angen #  

Inf102: # national!- # men de # de har lavet den så kort # så vi øh # det øh # dem der kende:r sangen vi # 

bliver ved med at synge alene # ha der er nogle mødre der # kan: den endnu # øh og så # står vi der og 

synger og vi # kigger lidt # på hinanden for den bliver # uh [mpok (lyd siges)] # [lyd af klap] # den er så! 

kort 

I litteraturen synes der at være enighed om at kirkerne (selve trosretningen og som paraplyorganisation der 

skabte størstedelen af de andre institutioner og aktiviteter) og skolerne til sammen har haft den mest 

afgørende betydning for den mangeårige bevarelse af tilhørsforholdet til ”danskheden” i Argentina. Hvor 

Agertoft (2005) ingenlunde underkender religionens betydning – først og fremmest som et kulturelt 

fænomen og som ”det element i en gruppes kultur, der synes at forandres med størst træghed” (p. 18) – 

fremhæver han dog især de danske skoler som ”grundlaget for bevarelsen af den etniske identitet i 

længere tid, da det er her, forældrenes identitet videregives til børnene. Eller hvad der måske er vigtigere: 

De etniske skoler hindrer, at modtagerlandets skoler overtager ’prægningen’ af børnene” (p. 22-23). Netop 

på det punkt var de danske skoler et særtilfælde fordi det ikke blandt andre etniske grupper i Argentina 

lykkedes lige så godt at modstå presset fra de argentinske myndigheder der ønskede at nationalisere 

indvandrerne via et argentinsk nationalpatriotisk skolesystem. Det blev forsøgt bl.a. ved at stille diverse 

krav til skolerne for at disse kunne give adgang til det argentinske undervisningssystem på højere niveauer 

(p. 35). Møller (2007) peger også på præsternes og lærernes funktion som lærde ledere som 

betydningsfuld: 

[Præsterne], sammen med de danske lærere, udgjorde i mange år nogle af de bedst uddannede i den 

danske koloni, hvorved de prægede deres omverden […] i så stor udstrækning, at de medvirkede til at 

forhale integrationsprocessen i det argentinske samfund (p. 11). 

                                                                                                                                                                                                 
heller ingen foredragsholder var i 1952-1955, 1958, 1962, 1964, 1966-1967 og 1972-1973. Udgifterne til foredragsrejsen blev i de 

første mange år dækket lokalt, altså af danskargentinerne selv, men fra 1950’erne ansøgtes om og opnåedes støtte fra et ministerium i 

Danmark. Gennem årene har der været tale om forskellige ministerier, og nogle år har man ikke fået støtte. I år (2019) skal der 

ansøges på ny – hos den nye kulturminister, Joy Mogensen. For at mindske udgifterne bliver foredragsholderen indkvarteret hos og 

kørt fra sted til sted af danskargentinerne selv. 
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Denne forhaling af integrationsprocessen skal også ses i lyset af både den prestige der omgærdede de 

danske indvandrere, og det positive selvbillede (som særligt ærlige, arbejdsomme og ydmyge) den danske 

indvandrergruppe havde.34 Det blotte faktum at man var særligt ønsket i Argentina – både som 

nordeuropæer og som protestant (der var argentinske politikere der åbent priste ”den protestantiske 

arbejdsdisciplin og ordenssans”) – har ikke i udgangspunktet tilskyndet danskerne til at lade sig assimilere 

(Vrbová 2017: 10). Det har efterhånden skabt et dilemma idet drømmen fra Argentinas side var at skabe ét 

samlet folk af alle indvandrerne i den store ”smeltedigel” samtidig med at ”ingen indvandrer i 

udgangspunktet havde det som sit projekt at blive helt og fuldt argentiner” (Møller 2007: 67). Danskernes 

følelse af eksklusivitet har så i særlig grad stået i vejen for at lade sig ”omsmelte”. Ønsket om at bevare 

”danskheden” som udmøntede sig i den etniske institutionalisering beskrevet ovenfor, har samtidig bundet 

i de danske indvandreres følelse af ”deres danske kultur som om ikke overlegen, så i hvert fald 

efterfølgelsesværdig” (Møller 2007: 58). Det har endvidere medført at det dansk-argentinske samfund indtil 

en ikke så fjern fortid har været meget lukket om sig selv bl.a. i form af en høj grad af endogami som med 

årene – og særligt de sidste 30-50 år – er gledet ud.35 Mange af informanterne fortalte om denne lukkethed 

i fortiden, både i forhold til at gifte sig med ikke-danskere som Inf79 fortæller om (han blev gift med en 

argentiner af italiensk herkomst i 1961): 

Inf79 (født 1931): og det var øh {og} det var ikke nemt for mig # at gifte mig med hende […] 

Interviewer: hvordan var det svært #  

Inf79: # claro porque [jo selvfølgelig fordi] jeg er protestant og hun er katolik # og halvtreds år tilbage 

var det meget meget # øh # dans- # danskerne de ville ikke have noget med det # o:g de vil- o:g de ville 

heller ikke have med mig # det passer det # ha det var ikke nemt 

og i forhold til at have andre end danskere og efterkommere af danskere med til festerne og i de danske 

klubber som Inf9 (født 1938) fortæller om: 

der var i mange år i øh # øh at der ikke de tillod ikke at komme argentinere ind i inde i klubben [Den 

Danske Klub i Necochea] # ikke # […] det var sådan øh {lidt} at de fleste dansk_argentinere de havde fået 

det der øh # at de skulle ikke øh vi skulle ikke blande os med med # befolkningen {du ved} det var lidt # 

det var lidt fjollet ikke # […] men # men sådan # sådan var det i mange år ikke 

Inf67 (født 1934) forklarer lukketheden med den store forskel mellem dansk og argentinsk kultur og sprog; 

at det derfor også var svært for danskerne at relatere sig til argentinerne:  

og det er som om vi er næsten # [opfødt i] at vi ikke skulle komme sammen med {spanske mænd} # de 

gav næsten [kuns] lov til at komme med i de danske klubber […] jeg tror det er [forskellen] på sprog # 

{for mig # forskellen fra:} # sajón [saksisk] som Danmark # og latin # det det er for stor en forskel […] jeg 

                                                           
34 Vrbová (2017: 7-10) er dog inde på at dette selvbillede ikke var til stede hos indvandrerne i den tidligste periode af indvandringen. 

Der har ikke været så meget glorværdigt ved at være fattig landarbejder der netop er rejst ud af et fattigt land der ikke har stillet ham 

mange muligheder i udsigt. De meget positive konnotationer ved ’dansk’ og ’Danmark’ er opstået i mødet med det fremmede og 

mere primitive samfund tilligemed gennem savnet og den deraf følgende idealisering af Danmark. Allerede i 1883 kan man dog i en 

artikelserie om Argentina i Berlingske Tidende læse om danskerne i Tandil at de er respekteret i området for deres ansvarlighed og 

arbejdsomhed (Bjerg 2001: 45). 
35 Mellem 1889 og 1930 giftede over 80 % af de danske mænd og over 90 % af de danske kvinder sig med andre danskere eller 

efterkommere af danskere (Bjerg 2001: 95). Eksogamien har til alle tider været højere blandt mændene (også i 

indvandringsgrupperne med andre nationaliteter) primært grundet den meget høje andel af mænd generelt blandt indvandrerne (ibid.: 

96). 
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tror det er det der [har gjort] den øh # afstand # at det kostede at # at # {komme i} kontakt med 

argentinerne 

Veninden Inf16 (født 1936) tilføjer savnet som begrundelse: 

# de savnede! deres lille land mod nord # acordáte de eso [husk på det] <Inf67: ja #> # de savnede!  

Inf67: […] deres kirker de savnede deres skoler og de savnede alt 

I danskargentinernes langstrakte assimileringsfase finder Jarnum (2006) typiske diaspora-træk som også 

manifesterer sig som en vedvarende identifikation med Danmark (herunder som nævnt ”danskheden” som 

et individuelt identitetsprojekt) og transnational bevægelse (p. 6). Denne transnationale bevægelse og 

forbindelse (både i form af materialer og via personlig kontakt) har fundet sted igennem alle årene i form af 

højskole- og/eller arbejdsophold i Danmark, turistrejser og længerevarende besøg hos børn, børnebørn og 

andre slægtninge i Danmark,36 brevkontakt og i dag digital kontakt, import af danske ugeblade (især 

Hjemmet, Familie Journal, Søndag og Hendes verden) og danske varer37 og brug af danske medier på 

internettet.38 

1.2.3.1 Fra danskere til dansk-argentinere og argentinere 

I dag findes der et stort antal argentinere af dansk afstamning, måske omkring 50.000. Mange af dem er 

bevidste om denne danske herkomst, for en del har det en betydning, og et fåtal af dem taler stadig dansk 

som arvesprog, formentlig højst 2.000.39 Den dansktalende del af disse efterkommere, som jo er dem der er 

i centrum for denne afhandling, bor i dag fortsat med størst koncentration i danskertrekanten. Næstflest 

bor i Buenos Aires, og omkring 15 i Eldorado (Heegård Petersen & Albris 2018: 9-13) (jf. også afsnit 4.2 med 

procentfordelingen for vores informanter). De 15 Eldorado-talere, som alle er over 60, er formentlig de 

sidste arvesprogstalere af dansk i det område. Vi ved at der også findes ganske få arvesprogsdansktalende 

tilbage i Bariloche, ligesom vi også fik information om enkelte potentielle informanter i bl.a. Salta, Mendoza 

og Viedma i Río Negro-provinsen. Inden for projekt Danske Stemmer har vi dog ikke været nogen af disse 

steder. 

 

                                                           
36 Hvor turistrejser og besøg hos familie i Danmark er blevet mere og mere almindeligt de seneste 40-50 år, er traditionen med at 

sende unge danskargentinere på højskole i Danmark gammel, fx var Lars Bækhøj – efter udvandringen med sine forældre som 13-

årig i 1889 – tilbage på højskole i 1897 (Zøllner 1997: 239). Mange har således været i Danmark mindst én gang. I 1984 arrangerede 

den danske præstefrue i Necochea en rejse til Danmark for en gruppe danskargentinere; de endte med også at komme til Grønland. 
37 Importen af danske varer faldt betydeligt da indvandringen aftog, og i dag findes der ikke danske varer – importeret med særligt 

henblik på danskargentinerne – i butikkerne i Argentina, men i 1895 kunne man i butikker i Tandil fx finde Morsø-kakkelovne, 

Brøndum-aquavit, juletræspynt, lyseduge, danske bøger foruden Familie Journal. Siden 1972 og i hvert fald indtil 2015 har det 

danske præstepar i Necochea stået for import af danske varer (bl.a. sovsekulør, småkagekrydderier og julepynt) til en årlig julebasar. 

De danske ugeblade importeres stadig, men nu privat eller via kirken i Necochea hvorefter de går på omgang (Sigvardt & Nicolaisen 

2011: 21). 
38 Denne brug er formentlig ikke særlig udbredt, men blandt de yngre dansktalende var der fx to der fortalte os at de hhv. læste 

Jyllands-Posten og hørte P1. 
39 Antropologen Karsten Pærregaard har i 2009 skønnet at det nutidige antal dansk-argentinske immigrantefterkommere er ca. 50.000 

(2009: 185) (et tal som i øvrigt allerede nævnes hos Elsass (1980: 186)). Dette antal er måske fremskrevet på baggrund af hhv. 

Bækhøjs vurdering fra 1923 på ”noget over 10.000” danskere og efterkommere (Bækhøj 1948: 133) og Lilleørs på 30.000 i 1987 

(Lilleør 1987: 20). Danmarks daværende ambassadør i Argentina, Ole Frijs-Madsen, skriver i en kronik fra 2011 at der er ”25.000 

efterkommere” (Frijs-Madsen 2011). Det er ikke muligt at sige det præcist, og hvordan skal man i øvrigt tælle børn af 

danskargentinere der er gift med argentinere med en anden immigrantbaggrund? spørger Jarnum (2006: 9). Jarnum (2006) henviser i 

øvrigt til en personlig samtale mellem hende og antropolog Finn Kjær Jensen som mener at der er ”15.000 selv-identificerede 

danskere” i Argentina, og at 2.000 af disse stadig taler dansk og bibeholder de traditioner som deres forfædre tog med sig fra 

Danmark (ibid). 
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Lukketheden om sig selv og endogamien er i dag fortællinger fra fortiden blandt danskargentinerne. 

Efterkommerne af danskere er blevet argentinere eller i hvert fald ”helt og fuldt” dansk-argentinere.40 Men 

det er ikke ensbetydende med at danskheden ikke samtidig har en ganske særlig betydning for mange og 

stadig er forbundet med noget positivt som fx hos Inf116: 

Altså, vi er stolte over at at at vi kommer fra for eksempel… altså vi har lært en masse este honestidad 

[øh ærlighed] og… altså reelle mennesker, no cierto, bueno, [ikke sandt, altså] når du siger du holder dit 

ord og alt det der, no? [ikke?] Og det har vi fra vores forfædre (fra samtale der ikke er udskrevet til 

CoSAmDa). 

Ifølge Jarnum (2006: 4-5) har mange danskargentinere stadig i dag ”erfaringer med at skille sig ud fra andre 

grupper i det argentinske samfund” hvilket ”de tilskriver deres danskhed”. Det er ikke så vigtigt hvor store 

disse forskelle i virkeligheden er, men selve opfattelsen af at det forholder sig sådan, er væsentlig for den 

enkeltes identitetsfølelse og for det danskargentinske samfunds beståen. Denne erfarede anderledeshed 

kommer via de erfarede fællesskaber til udtryk gennem symbolske markører så som mad eller bestemte 

traditioner (jf. også Andersons (1983) grundlæggende idé om forestillede fællesskaber, imagined 

communities). 

Integrationsprocessen har utvivlsomt ført til en følelse af splittelse mellem to kulturer hos mange op 

gennem forrige århundrede, men ifølge Sigvardt & Nicolaisen (2011) er danskargentinskheden for nutidens 

danskargentinere ikke (længere) ”en splittet ”bindestregsposition” imellem kategorierne danskhed og 

argentinskhed”, men derimod en ”stabil [skønt selvfølgelig relativ] mellemposition” ”hvorfra det på 

forskellige tidspunkter og i forskellige sammenhænge lader sig gøre at fremhæve visse aspekter frem for 

andre”, m.a.o. ”en kultur i sig selv, der tilegner sig kulturelle træk fra både Danmark og Argentina og gør 

disse træk til sine egne” (p. 73, 104). Inf15 (født 1935) fortæller at hendes mand, hvis forældre også begge 

var indvandret fra Danmark, ofte sagde at ”vores # børnebørn og # tipoldebørn og alt det # de ville få 

meget lettere med det der med # at vi er argentinere” – en forudsigelse han formentlig har fået ret i – 

hvorimod Inf15’s egen generation har stået med ”et ben i” hver kultur. De yngre danskargentinere kan dog 

stadig beskrive følelsen af at være en blanding som Inf88 (født 1961): ”jeg mener at jeg er halvdel # dansk 

og halvdel argentinsk # og det er jeg også øh meget stolt af fordi sådan er det” og i det hele taget være i 

tvivl om hvordan de skal benævne danskargentinerne – for hvad skal egentlig stå først?: ”[…] at der er 

mange øh argen- danske argentinske eller argentinske danskere […]” (Inf99, født 1955). 

Assimileringen i det argentinske samfund er først og fremmest kommet med tidens gang; i roligt tempo fra 

1930 da indvandrergruppen og deres ”danskhed” ikke længere blev fornyet gennem ny dansk indvandring, 

og især i takt med at lukketheden og endogamien ophørte. Op gennem 1900-tallet var der debatter om 

                                                           
40 Informanterne skelner ofte selv stringent mellem argentinere som er personer født i Argentina – uanset immigrantbaggrund – og 

danskere som er personer født i Danmark: Inf3: ”min mor var argentiner! # af danske forældre”, men lige så ofte tilføjes kategorien 

’danskargentinere’ som er personer født i Argentina af danskfødt mor og/eller far som hos Inf85: ”men øh s- øh nede sydpå! [set fra 

Buenos Aires] […] hvor # den store koloni er # der er der mange danskere # da- øh eller dansk_argentinere selvfølgelig der er ikke 

flere danskere” – på trods af at sådanne selvindvandrede danskere kunne komme til at føle sig nok så (dansk)argentinske som Inf46 

og Inf6’s mor: Interviewer: jeres mor: # øh var hun født i Argentina # Inf46: nej! hun er dansker <Inf6: nej! #> hun var to år da hun 

kom # til: # til øh # A- Argentina […] men nu øh til sidst så følte hun sig mere argentiner end dansker”. Som Inf85 ovenfor og Inf43 i 

følgende eksempel retter informanterne ofte sig selv når de ”kommer til” at omtale danskargentinerne som ’danskere’: ”og nu har I 

spadseret lidt # set hvordan danskerne de bor {hernede} så ha # de # de danske som ikke er danskere mere # ha # ja vi er ikke 

danskere mere”. Der kan opstå små uenigheder om betegnelserne som mellem Inf21 og Inf29 som taler om Inf21’s mand: 

Interviewer: # altså v- var han danskargentiner […] Inf21: # nej han var argentiner […] Inf29: ja bueno en danskargentiner bliver han 

da # Inf21: # ja danskargentiner men han er født herovre ikke også. 



28 
 

hvorvidt man fortsat skulle have danske skoler og kirker med lærere og præster fra Danmark, eller om fx 

den danske version af lutheranismen ikke lige så godt kunne udtrykkes på spansk, om det ikke ligefrem var 

hensigtsmæssigt at det blev på spansk, dels for at kendskabet til den kunne udbredes, dels for ikke at miste 

de yngre generationer. Først i 1971 fik man imidlertid den første ikke-danske protestantiske præst i en 

dansk kirke, nemlig Aldo Bidán i Tres Arroyos-menigheden som virkede i over 40 år. Til en reportage i 

Kristeligt Dagblad fra 2009 har han udtalt: ”Stort set alle i menigheden har danske rødder. De fleste har 

godt nok mistet sproget, men ikke troen, som vi stadig har fælles med den danske folkekirke” (Vincents 

2009). 

Visse konkrete historiske begivenheder siges dog også at have haft en effekt på den stigende integration 

ved at skabe en kløft mellem danskargentinerne og Danmark. Ofte nævnes dels kritikken fra dansk side af 

danskargentinernes passivitet under – i Peter Elsass’ dokumentarfilm fra 1981 fremstillet som støtte til – 

det argentinske militærdiktatur 1976-1983, dels Danmarks holdning til Falklandskrigen i 1982 hvor man 

officielt stod på Englands side hvilket vakte skuffelse hos danskargentinerne (se fx Sigvardt & Nicolaisen 

2011: 25-26, Møller 2007: 143-145, Jarnum 2006: 22).  

Hertil kommer at mange af de danskargentinere der er rejst til Danmark for første gang for at ”se med […] 

egne øjne o:m # om det var så! eventyrligt som de sagde” (Inf97) eller for at gense landet efter mange år i 

Argentina, har erfaret at de alligevel ikke følte sig hjemme der; at de var mere argentinske end danske. 

Nogle er blevet direkte skuffede fordi Danmark ikke kunne leve op til enten fortællingerne eller erindringen 

om det, som Inf37 (født 1923) fortæller at hendes mand, der selv var udvandret som 14-årig, oplevede det:  

Inf37: han ville besøge # sin familie først og fremmest # og ville så gerne ud på landet # for han var jo 

landmand # men lille Danmark var jo forandret noget # øh siden # siden han rejste ikke sandt # så det 

var sådan lidt af en # lidt af en skuffelse # 

Interviewer: hvordan var det en skuffelse hvad var forandret #  

Inf37: fordi han # han vil gerne # han ville gerne have set Danmark som ha- # han forlod den # ja øh # 

men det kan man jo ikke # efter så mange år ikke sandt # ja” 

Sådanne oplevelser har givetvis fremmet integrationen i og med at mange danskargentinere har ”sluttet 

større fred med” deres argentinskhed ved at mærke på ”på egen krop” at de var blevet argentinere. Inf9 

(født 1938) sætter ord på den følelse i forbindelse med sin første Danmarks-rejse som 23-årig: 

vi lærte alt hvad der var dansk det var øh # súper [super(godt)] # det hele # ikke # min far! # det var 

dansk og vi blev sendt til dan- vi vi han sørgede for at vi alle sammen kom til Danmark va # det ville han 

have at vi skulle se # øh hans land # ikke # så {vi:} j- jeg kan huske helt indtil jeg va:r helt # {til} jeg kom til 

Danmark # som ung # der blev jeg klar over at jeg var argentiner # så blev jeg pa- så # så øh # blev jeg 

patriot kan man sige […] så blev jeg klar over at jeg ikke! var dansker jeg var! # argentiner 

Danmark omtales dog stadig af mange danskargentinere som ’hjem’: ”og så rejste jeg hjem til Danmark” 

(Inf106, født 1930). Det findes der en del eksempler på i CoSAmDa; i et tilfælde har det ført til en 

misforståelse: 

Interviewer: hvor længe boede du hjemme 

Inf30 (født 1921): # jeg # øh # i: Danmark 
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Interviewer: næh øh hos dine forældre 

’Hjem’ kan dog ganske symbolsk referere til både Argentina og Danmark som nedenfor hvor det første gang 

henviser til Argentina og anden gang til Danmark: 

Inf45 (født 1939): men så tog vi så hjem igen # øh og det var øh først i februar vi kom herover #    

Interviewer: det har været i firetres eller # {hvad} #    

Inf45: det var i treogtres: # […] # jeg rejste hjem # i enogtres øh og var # øh noget af enogtres # toogtres 

og så treogtres # rejste vi så tilbage # så skulle vi til Argentina og have kød! 

Inf58 (født 1960) reflekterer over det at sige ’hjem’ om Danmark i følgende citat:  

da jeg kom til Danmark for første gang # det var i: # toogfirs # der rejste je:g # hjem som vi siger # # til 

Danmark # selvom vi har aldrig har været der så rejser vi hjem til Danmark # det er ha mærkelig såmænd 

Hos nogle er der givetvis en følelse forbundet med det, mens det hos andre kan være blevet til en slags fast 

udtryk: ”hjem til Danmark” og ”hjemme i Danmark” overleveret fra forældre og bedsteforældre.  

1.2.4 Det danske sprog i Argentina 1844-2019 

Følelsen af at være anderledes fra det resterende samfund – både religiøst, kulturelt og – i mange årtier – 

også åndeligt-moralsk, koblet med savnet af og siden hen fortællingerne om det gamle land har ført til den 

ovenfor omtalte høje grad af etnisk institutionalisering (først og fremmest i form af kirke og skole), et 

tætmasket netværk, koncentreret bosættelse og den udbredte endogami. Alt dette har som sideeffekt haft 

at man er blevet ved med at tale dansk.41 Det har for mange naturligvis også været en værdi i sig selv at 

videregive dansk til næste generation – det har føltes som en essentiel del af ”danskheden” og for mange 

formentlig som det Bækhøj kaldte ”hjertesproget”,42 det sprog som man brugte derhjemme, og ”hvorpå 

man udtrykte sine følelser” (Agertoft 2005: 81), men især endogamien har sikret sprogets beståen: Mange 

informanter fortæller om at deres forældre havde den regel at man kun måtte tale dansk derhjemme – en 

praksis der kun har ladet sig gennemføre fordi begge forældre har kunnet dansk. Sommetider har 

begrundelsen været at man på den vis kunne holde sprogene adskilt så de begge blev ”korrekte” som Inf2 

(født 1928) fortæller: 

vi måtte ikke tale andet end øh dansk hjemme […] fo:r øh Far og Mor de sagde # at øh hvis vi ikke havde 

det sådan # at fra døren ind # så var det dansk # så endte det med at vi hverken talte dansk eller spansk 

# det skulle være sådan så vi talte begge sprog korrekt 

I de yngre generationer af danskargentinere har det måske oftere været en regel der kun gjaldt ved 

spisebordet. Det er i hvert fald det Inf88 (født 1961) fortæller om her: 

                                                           
41 At sådanne sociokulturelle faktorer har afgørende betydning for om man holder fast i et sprog, er ikke en ny tanke; Howard Giles’ 

akkomodationsteori fra 1970’erne beskriver bl.a. at jo mere anderledes en gruppe er (eller føler sig!) fra den anden gruppe, desto 

større sandsynlighed er der for at gruppen vil føle et behov for at være loyale over for førstesproget og således anvende 

etnolingvistiske markører (foruden andre typer markører) til at udtrykke etnisk identitet. 
42 Tanken om dansk som hjertesproget (for danskere) stammer formentlig fra Grundtvig der i salmen ”Modersmaalet” (eller ”Moders 

navn er en himmelsk lyd”) (1837) skriver ”Modersmål er vort hjertesprog, kun løs er al fremmed tale”. Det danske sprog stod helt 

centralt i grundtvigianismens idé om danskhed, og eftersom grundtvigianismen netop havde størst indflydelse i anden halvdel af 

1800-tallet da danskerne udvandrede til Argentina, er mange af dem udvandret med den i bagagen (hvilket i øvrigt også kommer til 

udtryk i at højskoletanken beviseligt har spillet en rolle i Argentina). Grundtvigianismen er således i sig selv en faktor der har 

medvirket til at sproget bibeholdtes så længe (se også Agertoft 2005: 25-26). 
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øh min far øh # øh # prøvede # og at hver gang vi sad øh på bordet # så skulle vi tale øh dansk # og det 

var øh han lavede det ligesom en øh un juego como un juego [en leg som en leg] 

Bækhøj skriver allerede i 1948 at ”det efterhaanden sker, at Danskargentinere gifter sig med unge fra ikke-

danske Kredse”, hvorfor ”Vielser og Barnedaab ikke sjældent [maa] udføres paa Spansk. Og Pastor Scharling 

i Tandil har ogsaa nogle Gange holdt Gudstjeneste paa Spansk” (p. 157). Endnu i 1960’erne har det dog 

langt fra været velset alle steder: Inf79, der som nævnt er gift med en argentiner af italiensk herkomst, 

fortæller at da hans ældste søn skulle døbes (i 1960’erne), havde præsten sagt at han gerne ville gøre det 

på spansk af hensyn til Inf79’s ikke-dansktalende hustru, men flere fra menigheden havde modsat sig det 

og sagt:  

nej han skal ikke øh # døbes på spansk han skal døbes på på dansk øh vi vil ikke have det kostume […]  

o:g # øh {si no} [hvis ikke] kunne hun [Inf79’s hustru] tage hen {i den} katolske {præst} 

I godt og vel de første 100 år efter Juan Fugls ankomst i Argentina har det danske sprog stået så stærkt i 

danskertrekantsområdet at det ifølge beretningerne ikke så sjældent var sådan at de argentinske peoner 

(af spansk peón ’(land)arbejder, daglejer’) der arbejdede på de danskejede gårde, lærte dansk snarere end 

omvendt.43 Det fortæller Inf2 (født 1928) om her: 

det var så! meget [der altid blev talt dansk i alles hjem] # så de forskellige peoner # # der kom # i: øh 

ikke i alle tilfælde i flere tilfælde # øh # i stedet for at familien de arbejdede for # talte spansk til dem # 

talte dansk til deres peoner så peonerne de lærte at tale dansk 

Jarnum (2006: 12) nævner også en argentinsk informant der fortæller at hendes mor lærte sig dansk ”fordi 

det var sproget blandt nabokonerne i området”. Netop kvinderne var meget længe dem der slet ikke lærte 

spansk eller aldrig lærte godt spansk. De var primært hjemmegående/hjemmearbejdende på gårdene 

omgivet af andre danskejede gårde (men ofte også med meget langt til nærmeste nabo). Den sociale 

interageren de har haft, har stort set udelukkende været med danskersamfundet – som også efterhånden 

har kunnet byde på danskejede forretninger hvor man kunne blive betjent på dansk som Inf15 (født 1935) 

fortæller om her: 

der [i La Dulce] var to øh hvad skal vi sige marskandiserforretninger # altså dem der sælger tøj ikke sandt 

i gamle dage # o:g […] hver især havde en dansk øh # en en: # en der arbejdede! i butikken der kunne 

snakke # dansk # for så kunne han hjælpe # de danske # koner når de kom 

Mændene var til gengæld nødt til at kunne begå sig på spansk da de skulle være i stand til fx at handle med 

det øvrige argentinske samfund.44 Det sætter Inf15 også ord på: 

min bedstemor hun snakkede da ikke spansk indtil hun: # øh # men min bedstefa:r grund af # at de # at 

de arbejdede og # handlede og alt det # de lærte sig spansk # og skrive # så min far han var også # 

dansker # han ja han skulle skrive lige så godt som de andre # spansk # det lærte han også fordi han var 

ude at arbejde # […] altså arbejde mellem folk ikke 

                                                           
43 Jf. også Erdem (2007: 102-109) om An(n)a Gomez der med sin lille søn kommer ud som tjenestepige på familien Jensens gård 

hvor de begge lærer dansk fordi fru Jensen som hun skulle gå til hånde, ikke taler spansk. 
44 I de første årtier har der været tale om få såkaldte “gate keepers” som har haft ansvar for out-group-kommunikationen (se Riehl 

2010: 346). Det var fx Fugls position så længe han boede i Tandil. 
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Inf36’s fortælling er parallel; hun siger at ”der var ikke ret mange der lærte det fuldstændig rigtigt”. Bl.a. 

lærte hendes mor det aldrig – ”nej, nej, hun generede sig” fortæller Inf36 og fortsætter:  

og så var det sådan at lidt efter lidt så var der i forskellige forrretninger her i byen [Necochea] der var 

danskere eller folk der forstod og talte lidt dansk, så kom hun i de forretninger 

Anderledes var det for mændene: 

de var jo næsten tvungen til det – mændene – for det var jo ikke sådan med at man man havde en 

skriver og alt det der. De skulle jo sørge for deres regnskab […] de skulle jo holde regnskab med hvad de 

købte, hvad de brugte, hvad folk de havde og alt det der, og det gjorde de selv, va? […] Og så kom det jo 

efterhånden bank og sådan noget de skulle ... de skulle jo klare dem på en måde […] men der var mange, 

mange af mændene der lærte det helt rigtigt, va?45 

Mændene har således – måske helt frem til 1980’erne – været klart de bedst integrerede i det argentinske 

samfund, ligesom de også, som nævnt, til alle tider har været de mest eksogame. 

Især frem til ca. 1960 har dansk stået stærkt i det danskargentinske samfund. Mange af de ældste 

arvesprogstalere, som voksede op med dansk som førstesprog i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne, har 

givetvis oplevet det som naturligt og som noget der er ”kommen af sig selv”: 

Inf5 (født 1942): ja det der med med med sproget hvorfor man har holdt ved ved sproget det ved jeg 

ikke det er vel # det er vel noget der er kommen af sig selv # vil jeg næsten sige fordi: # du kan se # min 

tante hende der er ude på alderdomshjemmet # øh # eller # plejehjemmet derude # hun: # ja hun kan 

godt tale spansk # men […] hun {er:} vanskelig ved det # for derhjemme der snakkede de ikke andet end 

dansk # alle sammen 

I hvert fald indtil de er kommet i skole og også har oplevet bagsiden af ikke at have lært spansk før som fx 

Inf123 der fortæller om at blive drillet pga. det og derefter nægte at tale dansk i en årrække. 

Inf104 bekræfter at der var mange der ikke kunne tale spansk ved skolestart. Hun kunne godt selv fordi 

”mine søskende de lærte mig det”, og fordi hun boede inde i byen hvor hun ”[løb] på fortovet og 

[snakkede] med en hel masse”. Derhjemme var det dog anderledes:  

jeg har kun talt dansk med min far og mor jeg kunne simpelt hen ikke øh finde på at s- sige et spansk ord 

til dem for så # svarede de slet ikke  

Inf104’s mand kunne ikke tale spansk ved skolestart  

for han var # boede ude på jorden med forældrene og det var jo dansk og dansk og dan- # jo når de 

havde øh personale til a:t en hestepasser eller en pige eller # en: nogen {der øh sådan} de var jo 

selvfølgelig spanske ikke # så lærte han med øh af dem # men ellers var det jo kun # kun # dansk og 

Danmark og dansk og Danmark og Danmark 

Inf104 slutter af med at konkludere at hun har fået dansk og Danmark ind med modermælken – eller med 

sutteflasken: ”jeg har fået det i sutteflasken det hele”. 

                                                           
45 Denne del af samtalen med Inf36 er ikke udskrevet til CoSAmDa. 
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Endnu i 1960’erne og 1970’erne har mange danskargentinske børn lært dansk som deres førstesprog, men 

en stor del af disse har siden giftet sig med ikke-dansktalende, og de har derfor naturligt nok haft langt 

sværere ved at give dansk videre, ligesom mange lige så naturligt heller ikke længere har følt et stort behov 

for det. Ganske få af deres børn (født fra slut-1970’erne og frem) taler/forstår dansk som arvesprog; de 

fleste af disse kan ikke se meningen med at skulle lære dansk – et sprog som de ikke kan tale med nogen på 

deres egen alder i Argentina.46 Inf31 (født 1968) fortæller om sin søn på 17 for hvem det at lære dansk ikke 

har meget andet formål end at glæde de ældre dansktalende danskargentinere: 

han er ikke interesseret en: [sp. en ’i’] # lære es- # dansk # han siger # øh # jeg først vil lære # engelsk 

[…] han siger {at} # øh hvis jeg lærer engelsk jeg kan komme til hele verden # med det […] # hvis jeg 

lærer dansk så: Bedstefar bliver meget glad  

Også Inf88 (født 1961) fortæller at hendes sønner efter at have gået til danskundervisning gav udtryk for at 

de hellere ville have styrket deres engelsk: 

og så pludselig sagde de bueno okay mor # nu: # har jeg sådan # lige prøvet hvad det er men altså jeg 

ved godt at # det kan man godt tale bare i Danmark # så måske er det lidt # bedre vi får lidt mere 

engelsk 

Dermed tilhører de omtrent 40-60-årige dansktalende den sidste arvesprogsdansktalende generation i 

Argentina, og dem er der ikke mange af: ”men {men} når # min generation går væk # så er der nu ikke så 

forfærdelig mange der kan dansk mere” som Inf70 (født 1928) siger. 

Som nævnt er det svært at sætte et præcist tal på hvor mange dansktalende der findes blandt 

efterkommerne af danskere i Argentina i dag. I 1963 forlød det at ”der stadig var en snes tusinde, der 

forstod dansk” (Hartling 1980: 174), i en artikel i Kristeligt Dagblad fra 2004 sætter den danske præstefrue i 

Necochea antallet til ”ca. 5.000” (Lehrfeldt 2004), 2.000 var antropolog Finn Kjær Jensens bud i 2006 (se 

ovenfor), og da vi i forbindelse med feltarbejdet i 2014 spurgte den daværende danske præst i Necochea, 

Steen Lehrfeldt, mente han at der højst er 2.000. Ud over de oplagte problemer ved rent faktisk at tælle de 

dansktalende47 måtte man også først definere hvad det vil sige at kunne et sprog; hvornår kan man nok til 

at blive regnet som arvesprogstaler af et sprog? I denne afhandling defineres man lavpraktisk som sådan 

hvis man uden store problemer kan gennemføre et timelangt interview på dansk (jf. afsnit 3.3 og 4.2). 

Mens det ikke er muligt at fastsætte det præcise antal arvesprogsdansktalende, er det altså sikkert at 

antallet falder støt for hvert år. Hvor dansk i flere generationer har været det sprog man talte derhjemme 

eller ved middagsbordet, og i mange tilfælde det sprog man måtte tale til sine forældre hvis man ville have 

et svar, er der eksempler på at yngre danskargentinere har praktiseret det omvendte: kun at ville svare hvis 

forældre eller bedsteforældre talte spansk til dem. Det fortæller Inf107 (født 1949) om sin søn: 

                                                           
46 Hos mange fra denne yngre generation af danskargentinere eksisterer der dog stadig en nysgerrighed og en interesse for Danmark 

og dansk kultur, og nogle af disse lærer sig af den grund dansk på sprogskole i Argentina eller under ophold i Danmark. Der er så 

ikke længere tale om et arvesprogsdansk, men om L2-dansk (jf. afsnit 3.2 og 3.3). 
47 Man må gå ud fra at der i alle år af danskernes tilstedeværelse i Argentina er danskere og siden efterkommere som har befundet sig 

i periferien af – eller helt uden for – det danskargentinske fællesskab. I løbet af feltarbejdsrejserne kom vi primært i kontakt med dem 

der selv (og hvis familier altid) har været aktive deltagere i dette fællesskab. Man kan dog samtidig med god ret antage at 

størstedelen af dem der i 2.-4. indvandringsgeneration har bibeholdt sproget, også vil være nogle der har interesse i at deltage i de 

aktiviteter som arrangeres inden for det danskargentinske miljø. Vi er imidlertid vidende om at der findes undtagelser, se fx Sigvardt 

& Nicolaisen 2011: 98-102. 
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Mine børn de lærte det [dansk] jo selvfølgelig fordi at min svigerfar og svigermor de var jo ægte 

danskere, så der blev jo snakket dansk til hverdag. Men min søn han kunne det jo også indtil han var 9 

år, og så lige pludselig så gad han det da ikke. Og han sagde… mi- jeg kan huske min svigermor hun blev 

så gal på ham fordi hun siger: ”Jamen D., hvad skal det da forestille?” siger hun. ”Hvis du vil have at jeg 

skal svare dig”, sagde han til hende på spansk, ”så snak ordentligt til mig!” ’Ordentligt’ det var jo ikke … 

[latter] hun skulle ikke snakkke dansk!48 

Dansk er således på 150 år gået fra at være førstesproget til at være andetsproget, og også blandt de 

ældste dansktalende er det nu det sekundære sprog. Adspurgt om hvor ofte de taler dansk, har svaret 

næsten altid lydt at omgangssproget er spansk. Da jeg deltog i husmoderkreds i Necochea i 2015, fik jeg af 

de omkringsiddende kvinder at vide at de kun talte dansk ”til ære for” mig: 

Kvinde1: Men vi snakker ikke ret meget dansk mere 

Kvinde2: Nej overhovedet ikke! Det er til ære for dig det her i dag!  

På optagelsen (jeg placerede en optager midt på bordet) kan man høre at det er sandt at de ikke taler 

meget dansk sammen; de taler dansk med mig, med lidt spansk blandet ind, men når de henvender sig til 

hinanden, er det ofte på spansk, og på et tidspunkt da jeg rejser mig og går over til et andet bord, slår de 

over i spansk. De fire kvinder der sad omkring mig, fortæller i øvrigt at ingen af deres børnebørn taler 

dansk.49 Mange fortalte også – ligesom Inf104 nedenfor – at de af og til begynder på dansk, men slår over i 

spansk:  

Interviewer1: taler du! # nu! # dansk med nogen endnu #   

Inf104: vi begynder # men det går over i spansk # […] vi begynder på dansk uh! hvordan har du har har 

du hørt fra Danmark og når vi har set hina- # så #  

Interviewer2: du kommer i Klubben ikke #  

Inf104: jo jo # 

Interviewer2: øh taler I dansk {der} når I mødes i Klubben #   

Inf104: jo når vi kommer og hilser på hinanden og siger farvel og goddag men øh hvis vi skal rigtig 

fortælle noget så: # bla bla bla  

Dansk er altså som talt sprog i en eller anden grad reduceret til et floskelsprog50 som dog sagtens kan 

aktiveres som et fuldgyldigt dansk ”til ære for” danmarksdanskere. Spansk er derimod det sprog der bruges 

”hvis de rigtig skal fortælle noget”, og er måske i den forstand blevet det nye ”hjertesprog”. 

Når man spørger danskargentinerne om det er trist at dansk er ved at forsvinde, er der enkelte der 

begræder det, men de fleste er først og fremmest nøgterne omkring det og kan godt se det naturlige i det 

som bl.a. Inf35 (født 1929):  

                                                           
48 Denne del er fra 2015-samtalen med Inf107 som ikke er udskrevet til CoSAmDa. ”ægte danskere” er i øvrigt en måde blandt 

danskargentinere at referere til danskargentinere som er født i Danmark og selv er udvandret.  
49 Optagelsen er ikke udskrevet til CoSAmDa. 
50 Inf116 siger fx også at man mest taler dansk ”for sjovt”: ”vi taler ikke så meget dansk mere – det gør vi ikke..tsk tsk tsk..no [nej]. 

Vi taler faktisk kun for sjovt hvis vi skal sige eller et eller andet når så... men ellers så bruger vi det ikke, nej, det gør vi ikke” (fra 

samtale der ikke er udskrevet til CoSAmDa). 
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man kan godt tænke på at det er noget man taber # […] for eksempel # jeg taler dansk # jeg skriver 

dansk # jeg har holdt dansktime i radioen # på spansk men jeg har holdt dansktime i radionen i fyrre år 

ha # s:å: # men: øh # på den anden side så kan øh kan man jo også se på # at det hele det skifter # […] 

det hele det skifter # så vi kan ikke vente der skal blive ved med at holdes på ting # som # ikke # har 

nogen betydning # […] så vi taler dansk eller vi taler spansk # så er det jo normalt at vi taler spansk # vi 

bor i Argentina 

Nok er dansk arvesprog i Argentina på retur, men det har været velbevaret særdeles længe set fra flere 

synspunkter – både i forhold til fx dansk i USA hvor indvandrerne mistede det danske inden for de første 

generationer,51 og også i forhold til hvor lang tid et arvesprog normalt består i overvejende monolingvale 

kontekster, nemlig indtil anden eller tredje generation (se Au & Oh 2005: 268 (og referencer heri) og 

Thomason 2001: 9).52 

Baseret på danskargentinernes egne udtalelser og på hvad vi ved selvsyn har oplevet under feltarbejdet 

angående (udeblivelsen af) den intergenerationelle overlevering, antager denne afhandling i sit 

udgangspunkt at arvesprogsdansk står over for sprogdød i Argentina. Den intergenerationelle overlevering 

er netop den vægtigste faktor i beskrivelsen af sprogdødssituationer (jf. Fishman 1991) og den der danner 

grundlag for UNESCO’s 7-trins-skala for truede sprog ifølge hvilken argentinadansk ville rangere under 

sprog der er “Severely endangered (2): The language is spoken only by grandparents and older generations; 

while the parent generation may still understand the language, they typically do not speak it to their 

children” (Brenzinger et al. 2003: 8). Det er således to trin fra (0), dvs. den ultimative sprogdød. Resten af 

afhandlingen handler groft sagt om hvad der sker med dansk på vej til sprogdøden, først teoretisk i del II og 

konkret i tilfældet argentinadansk i del IV. 

1.2.5 Sammenfatning 

Man kan inddele danskernes udvandrings- og kolonihistorie i tre perioder med følgende cirkaårstal: 

1. 1844-1875: Juan Fugls tid og det før-institutionaliserede danske samfund i Argentina 

2. 1875-1975: Institutionalisering af ”danskheden” i Argentina 

3. 1975-i dag: Afinstitutionalisering af ”danskheden” i Argentina 

Begivenhederne i 2. og 3. periode er dem der har direkte betydning for det argentinadanske sprogs position 

i dag. 2. periode kan man kalde dets guldalder; under hele perioden skete en prægning fra hjemlandet, i 

form af præster og lærere fra Danmark og i første halvdel af perioden også i form af nye indvandrere. Det 

har haft en vis standardiserende effekt på sproget. Institutionaliseringen af ”danskheden” nåede i denne 

periode sit højdepunkt, og dansk kunne bruges inden for de fleste domæner. Ægteskaberne var i perioden i 

meget høj grad intraetniske hvilket gjorde videregivelsen af dansk til børnene naturlig.  

                                                           
51 Kühl (2014: 43) sammenfatter de vigtigste grunde til at det danske sprog i USA ikke bibeholdtes: Danskerne i USA udgjorde en 

forholdsvis lille gruppe, de var udpræget mobile, dvs. de havde et bosættelsesmønster der var karakteriseret ved stor spredning, 

udpræget eksogame (men giftede sig dog kun med andre af (nord)europæisk afstamning), Den Danske Kirke i USA blev splittet 

(indremission vs. grundtvigianisme), der blev ført nationalistisk propaganda i USA i sammenhæng med 1. verdenskrig, landet blev 

samlet nationalt som følge af 2. verdenskrig, og der var økonomisk vækst fra 1950’erne. I 1920 var der kun 2,8 % der i den 

amerikanske folketælling angav ikke at kunne tale engelsk (Jeppesen 2005: 283). 
52 Ifølge Møller (2007) er ”danskheden” i Argentina i det hele taget overleveret længere end immigrantsociologiens modeller 

foreskriver, nemlig at ”[f]jerde generation er […] det nye lands borgere i alle forhold” (p. 90).  
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I 3. periode åbnes der for alvor op over for det omgivende samfund, og først og fremmest bliver det 

afgørende for det danske sprog at efterkommerne nu i meget høj grad gifter sig med argentinere af anden 

end dansk herkomst. Sproget understøttes ikke længere institutionelt, og domænerne hvor dansk kan 

anvendes, bliver færre og færre. Dansk bliver efterhånden kun talt i hjemmene og ved festlige lejligheder, 

og i dag har spansk i vid udstrækning også overtaget disse domæner. 

Som vi har set i citaterne hidtil, og som resten af afhandlingen påviser, kan dansk dog endnu aktiveres som 

et fuldt funktionsdygtigt kommunikationsmiddel hos mange danskargentinere. Dansk i Argentina er nok 

forandret fra udgangspunktet, men ikke slidt ned; der er blot snart ikke flere domæner at anvende det på. 

1.3 En undersøgelse af dansk talt i Argentina 

de:t # det som jeg sagde før om om øh # om sproget o:g om om os # que [at] øh # I må prøve at se om I 

kan finde en: øh # en forskel mellem den dansk # min generation snakker som vi har haft # de fleste 

muligheder at rejse til Danmark # endda bo # i Danmark fordi de fleste af mine venner de har bo- øh # 

enten været i Danmark eller # studeret på en højskole # øh # og # mine forældres generation # {som} # 

de har: # hvis! de har været i Danmark de har kun været på besøg # o sea [altså] på turist! # en: måned 

måske # øh {o sea} [altså] måske I kan se: en forskel det ville være spændende øh at læse bagefter 

Sådan siger en af de yngre arvesprogsdansktalere, Inf97 (født 1965). Denne afhandling undersøger netop 

nogle konkrete forskelle på det dansk som Inf97’s generation taler, og det dansk som hendes forældres 

generation taler. Forskellen på de to generationers dansk skyldes formentlig ikke først og fremmest typen 

af og længden på ophold i Danmark, som Inf97 siger; som beskrevet i afsnit 1.2.3 er der også mange i 

hendes forældres generation som har været på højskole- og arbejdsophold i Danmark. Men hun har ret i at 

uensartetheden i forbindelserne til Danmark og danmarksdansk helt givet har medvirket til den variation 

man finder i argentinadansk. Det samme har de øvrige sociokulturelle omstændigheder (beskrevet ovenfor) 

som talerne har befundet sig i. Ikke kun i argentinadansk, men i arvesprog generelt, er intertalervariationen 

”notoriously large” (Aalberse & Muysken 2013: 3) (se afsnit 3.2 og 3.3 for en redegørelse for årsagerne til 

denne variation). Det har en af de andre yngre arvesprogsdansktalere, Inf117 (født 1970), blik for. Hun siger 

om argentinadansk og dets talere i dag:  

Og det er også forskelligt for eksempel til mange herfra – hvor meget dansk de har – hvad slags dansk de 

har og … det er ligesom es mucho más uniforme en Dinamarca y acá es muy desparejo [det er meget 

mere ensrettet i Danmark, og her er det meget uensartet]53 

Den forskel mellem hvor meget og hvilken slags dansk argentinadansktalerne ’har’, gør ideen om at kunne 

afdække argentinadansk – som en samlet og særegen varietet – så meget desto mere utopisk. At afdække 

talernes vernacular var ellers det ultimative mål for de første undersøgelser under 

variationssociolingvistikken (Labov 1963, 1965 og Trudgill 1974) som er den sprogvidenskabelige retning 

der udgør fundamentet for denne afhandling – hvilket det faktum at de første 30 sider i deltaljer har 

beskrevet det samfund som argentinadansk tales i, velsagtens har afsløret. Men siden har arvtagere hertil 

bl.a. indset at netop fordi sprogsystemet er placeret i et sprogsamfunds sociale og interaktive univers, er 

”det der findes […] variabilitet”, dog en variabilitet som til en vis grad lader sig systematisere (Harder 2005: 

24, Kristiansen 1992: 214, 217 (med reference til Normann Jørgensen 1983)). Variationen danner m.a.o. en 

                                                           
53 Fra del af samtalen med Inf117 som ikke er udskrevet til CoSAmDa. 
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baggrund på hvilken generalitet og konstans opstår (Harder 2005: 24), ligesom den er analyseobjektet og 

drivkraften i sprogforandring. Formålet med at studere variation i argentinadansk bliver da at forklare (en 

lille bid af) den sprogforandring der har fundet sted i det dansk der med Skautrups ord blev ”indkapslet i et 

fremmed sproglegeme”.  

Det er, som jeg allerede har været inde på, afhandlingens overordnede idé at påvise en intergenerationel 

forandring i argentinadansk – mellem de sidste to generationer der taler dansk som arvesprog. Alder bliver 

da den gennemgående og vægtigste sociofaktor her. Da argentinadansk, som nævnt, først på systematisk 

vis er dokumenteret i forbindelse med dette projekt, har vi ikke haft mulighed for at undersøge 

sprogforandringen i virkelig tid, men derimod altså i forestillet tid. Det betyder samtidig at vi kun kan give 

en synkron beskrivelse af argentinadansk (jf. i øvrigt diskussionen af baseline i afsnit 3.6). 

Den variation jeg undersøger i argentinadansk, er dels en leksikalsk-semantisk, dels en syntaktisk. Det er to 

områder der står centralt i udforskningen af sprog på vej mod sprogdød. Den leksikalske semantik er 

generelt – og også i argentinadansktalernes tilfælde – dét ved sproget som både talerne selv og andre er 

mest opmærksomme på. Undersøgelsen af danskargentinernes leksikon er i denne afhandling primært 

sprogideologisk idet den på den ene side afrapporterer resultaterne af en acceptabilitetstest som kan siges 

at spørge til talernes bevidste holdninger til ”egne ord”, og på den anden side deres ubevidste holdninger 

til både argentinadanske ord og til argentinadansk og danmarksdansk i det hele taget. Netop holdninger til 

de forskellige sproglekter påvirker (som Tore Kristiansens førende arbejder siden 1980’erne har påvist) 

sprogbrugen og er således også en drivkraft i sprogforandringen. Som vi skal se i kapitel 5, har holdninger 

desuden stor betydning for om en lekt består eller ej. 

Sammenfattende kan man sige om studiet af arvesprogsdansk i Argentina i forhold til de fire klassiske 

dimensioner af variation – den diakrone og de tre synkrone: den diatopiske, den diastratiske og den 

diafasiske – at vi ikke har adgang til den diakrone variation, den diastratiske undersøges først og fremmest i 

forhold til alder, den diafasiske har en helt anden betydning i argentinadansk end i danmarksdansk (se også 

afsnit 5.8.1), og endelig at vi slet ikke ville kunne tale om argentinadansk uden den diatopiske dimension. 

Jeg har allerede – ved at kalde udvandrerefterkommernes dansk i Argentina for et arvesprog – taget 

forskud på en anden teoretisk blok som mere eksplicit står centralt, om end ikke uimodsagt, i denne 

afhandling, nemlig arvesprogslingvistikken. Den gøres der rede for i kapitel 3. Den ville fremstå lidt hul hvis 

ikke det var for teorier om tosprogethed og sprogkontakt som den måske først sent selv er blevet klar over 

at den bygger videre på. Som en afgørende faktor for den sprogforandring der har fundet sted fra dansk til 

argentinadansk, står talernes dansk-spanske tosprogethed og dermed den kontakt der har været og er i 

hovederne på talerne, mellem de to sprog. Det handler kapitel 2 om. 

Det ligger i selve definitionen af og ideen med arvesprog som begreb (jf. afsnit 3.2) at der er tale om et 

sprog der er (strukturelt) forskelligt fra det sprog som det er nedarvet fra. Men argentinadansk er ikke blot 

svækket, simplificeret og ufuldstændigt sådan som en stor del af arvesprogsforskningen kalder 

arvesprogene, og det er ikke leksikalsk og strukturelt kommet til at se ud som det gør udelukkende som 

følge af overførsler af materiale fra spansk som er det kontaktlingvistikken fokuserer på. Denne afhandling 

argumenterer for og søger at vise at det er langt mere komplekst end som så – og insisterer på at vi ikke 

kan beskrive argentinadansk uden ”baggrundsfortællingen” (jf. afsnit 1.2), altså en forståelse for de 

sociokulturelle omstændigheder argentinadansk er blevet til under. I afhandlingen taler jeg først og 
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fremmest om forandringerne i argentinadansk som restrukturering som det overordnede begreb der ikke i 

sig selv tager stilling til hvad der har ført dertil. 

Da projektet Danske Stemmer i USA og Argentina blev søsat, fandtes der ingen sprogvidenskabelig 

forskning om dansk i Argentina (og i øvrigt meget lidt om dansk i USA). Det er for en forsker både en 

velsignelse og en hæmsko. Nu – fem år senere – er situationen en anden skønt der naturligvis stadig er 

meget der ikke er beskrevet, og der findes ingen anden forskning om netop hovedsætningsledstilling og 

leksikalsk acceptabilitet i argentinadansk. Der hvor det er relevant for mine undersøgelser, kommer jeg ind 

på resultaterne af de sproglige analyser af argentinadansk der hidtil er publiceret (jf. også afsnit 3.5 for en 

kort sammenfatning).  

1.3.1 Forskningsspørgsmål 

Afhandlingen søger overordnet at belyse en indtil 2014 ubeskrevet dansk regiolekt,54 i et synkront 

perspektiv, dvs. som den bliver talt i dag, og i lyset af at den er under afvikling. Eftersom det er 

bedsteforældregenerationen der endnu taler mest – om end generelt sjældent – dansk, og i sin tid under 

deres opvækst var omgivet af et mere tætmasket dansktalende netværk med en endnu meget levende 

etnisk institutionalisering end generationen efter dem, er det forventeligt at sidstnævnte, dvs. de 

nuværende yngste talere (de per 2015 40-60-årige), har et dansk der afviger mest fra danmarksdansk norm 

og samtidig afviger fra de ældste taleres (det er ligeledes det som sprogdødsforskning peger på, jf. afsnit 

2.4). Overordnet set søger denne afhandling at give eksempler på hvordan både inter- og intragenerationel 

restrukturering ytrer sig i en sprogdødssituation via følgende konkrete undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvordan er ledstillingen, set i forhold til verbalets placering, i hovedsætninger med et initialt 

nonsubjekt hos hhv. de yngste og de ældste talere? 

 Hvilke faktorer kan forklare V3-ledstillingen i argentinadansk? 

 Hvad karakteriserer det argentinadanske ordforråd i forhold til det danmarksdanske? 

 Findes der en argentinadansk leksikalsk norm, og har argentinadansktalerne i så fald denne norm 

som deres normideal? 

Kombinationen af acceptabilitet og leksikalsk semantik er ny i en arvesprogssammenhæng, og der findes 

ikke litteratur om emnet. Kapitel 5 som introducerer resultaterne af den leksikalske acceptabilitetstest, 

bygger derfor ikke på forudgående analyser. Omvendt findes der megen litteratur om V2-V3-variationen i 

arvesprog (se afsnit 6.4) af hvilken en stor del af hypotesedannelsen udspringer. Samtidig har jeg dog været 

nødt til at beskrive de komplekse ledstillingsforhold i spansk i detaljer (se afsnit 6.3) for at kunne svare på 

hvilken rolle kontakten med spansk spiller. 

1.4 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen består af i alt fem dele. Ovenstående første del er introduktionen til danskargentinernes 

udvandrings- og kolonihistorie, til argentinadansk og til det som denne afhandlingen undersøger om 

argentinadansk. 

                                                           
54 Regiolekt i bogstavelig forstand: en lekt præget af nogle træk der bruges i et geografisk afgrænset område (men se afsnit 5.8.1 om 

termerne). 
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I del II gør jeg rede for den teoretiske ramme som undersøgelsen skriver sig ind i, på den ene side den 

grammatisk orienterede kontaktlingvistik (kapitel 2) og på den anden side forskningen i arvesprog (kapitel 

3). 

I tredje del præsenterer jeg afhandlingens datagrundlag, dels informanterne og metoden for 

dataindsamlingen, dels dataenes sammensætning og opbygning i korpusset CoSAmDa.  

Denne afhandlings sproglige analyser og resultater udgør del IV: I kapitel 5 gøres der først status over 

ordforrådet i argentinadansk hvorefter de kvantitative og kvalitative resultater af en test i leksikalsk 

acceptabilitet præsenteres. I kapitel 6 analyserer jeg hovedsætningsledstillingen i argentinadansk og 

inddrager mixed-model-analyser til belysning af forskellige faktorers indvirkning på verbalets placering på 

hhv. 2.- og 3.-pladsen i sætninger med et nonsubjekt på 1.-pladsen. 

Afhandlingens femte og sidste del samler konkluderende op på de spørgsmål som afhandlingen har svaret 

på, og beskriver perspektiverende hvad afhandlingen lægger op til af spørgsmål som man kan og bør 

forsøge at svare på i fremtiden.  
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DEL II: Teoretisk ramme 

Kapitel 2: Sprog i kontakt 

2.1 Indledning 

Forskningen i sprogkontakt – også kaldet kontaktlingvistik – er omfangsrig. Følgende kapitel vil derfor 

fortrinsvis omhandle områder af denne forskning som har særlig relevans for en arvesprogskontekst eller 

for mine undersøgelser af argentinadansk, dvs. teorier om lån af ord og syntaktiske strukturer, 

sprogsvækkelse og sprogdød. 

Den diatopiske dimension af den variation der kan observeres i argentinadansk, dvs. betydningen af at 

dansk blev ført til et sted med en helt anden kultur og sprog, for danskargentinernes måde at tale dansk på, 

peger på det faktum at netop sprogkontakt er en væsentlig årsag til variation og dermed sprogforandring.  

Simplest muligt defineret er sprogkontakt ”the use of more than one language in the same place at the 

same time”. For at der rent faktisk er tale om kontakt mellem sprogene, må ”at least some people use 

more than one language” (Thomason 2001: 1).55 Da sprog ikke findes som fritflagrende fænomener, er 

”kontakt mellem sprogene” en metafor for kontakt mellem talere af forskellige sprog og mellem sprog i 

talerindividernes hoveder. Sprogkontakt kan have en lang række forskellige konsekvenser for de sprog der 

er involveret, og det kan påvirke sprogene på alle niveauer. Således har også den mangeårige – og i de 

første mange årtier stabile – kontakt mellem dansk og argentinsk spansk sat sig spor i argentinadansk på 

alle niveauer, ligesom den som ultimativ konsekvens har at varieteten forsvinder. 

Sprogkontakt findes overalt og er snarere reglen end undtagelsen: Intet sprog har udviklet sig i total 

isolation fra andre sprog (Thomason 2001: 8, 10). En form for sprogkontakt som har fundet sted så længe 

mennesker har talt sprog, er den der finder sted, når mennesker flytter sig – i moderne tid kaldet migration.  

I det følgende lægger jeg ud med at opridse nogle scenarier af migrerende sprog, mestendels i form af 

begrebsafklaringer. Dernæst følger kernen i dette kapitel: en redegørelse for leksikalsk og grammatisk 

transferens. Jeg slutter af med at beskrive endestationen for sprogkontakt, nemlig sprogdød. 

2.2 Sprog og migration 

Menneskers migration fører ofte til at minoritetssprog opstår, altså sprog som bliver talt af en minoritet af 

et givent territoriums befolkning. Én type sproglig minoritet er sprogenklaverne eller “sproglommerne”, 

dvs. “non-local minorities who are minorities in one setting, but part of the majority elsewhere, and are 

non-adjoining to the linguistic motherland” (Riehl 2015: 263, med reference til Edwards 1990). I tysk 

forskningstradition omtales enklaverne som Sprachinseln, ‘sprogøer’, som tidligere defineredes56 som 

                                                           
55 Åbenlyst er det også at sprogkontakt ikke kræver at talerne rent fysisk er på samme sted som Thomason (2001: 2) også pointerer. 
56 I de tidlige år af Sprachinseln-forskningen var der desuden fokus på dem som isolerede – og ikke kun fra ”moderlandet”, men også 

fra det omgivende sprogsamfund, men Riehl (2010: 333) argumenterer for at en sådan isolation ikke er historisk valid, og at mange 

sprogøer er og har været præget af diglossi. Hun introducerer termen ”diskontinuerte sprogrum” om sprogøerne for at lægge vægt på 

at nok er de isolerede rent geografisk fra ”moderlandet”, men ikke mentalt og i forhold til kontakt til og forbindelser med dette. En 

sådan kontakt/forbindelse kan både være i form af nye indvandrere eller via (ud)dannelses-/arbejdsophold i ”moderlandet” (ibid.: 

346, Riehl 2015: 263). Denne kontakt sikrer en vis normerende påvirkning fra ”standardvarieteten” – i det danskargentinske 

eksempel, som vi så, indtil 1930 i form af nye indvandrere, herefter især i form af præster og lærere fra Danmark (også via 

skriftsproget i kirken og skolen) og ophold i Danmark, siden hen via digitale medier. 
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“punktuell oder flächenhaft auftretende, relativ kleine geschlossene Sprach- und Siedlungsgemeinschaften 

in einem anderssprachigen, relativ gröβeren Gebiet” (Wiesinger 1980: 491); en definition som siden med 

Mattheier (1994) har fået et langt mere sociolingvistisk tilsnit. Ifølge ham er en sprogø 

eine durch verhinderte oder verzögerte sprachkulturelle Assimilation entstandene Sprachgemeinschaft, 

die – als Sprachminderheit von ihrem Hauptgebiet getrennt – durch eine sprachlich/etnisch differente 

Mehrheitsgesellschaft umschlossen und/oder überdacht wird, und die sich von der Kontaktgesellschaft 

durch eine die Sonderheit motivierende soziopsychische Disposition abgrenzt bzw. von ihr ausgegrenzt 

wird (p. 334). 

Fokus er altså nu – frem for på det rent sproglige og områdemæssige – på den forhalede assimilation som 

jo bl.a. skyldes sprogøboernes sociopsykologiske ståsted, dvs. deres fælles følelse af anderledeshed; for at 

blive i metaforen – deres ø-mentalitet. Foruden en sådan in-group-følelse er gruppens holdninger til eget 

sprog (og til majoritetssproget) afgørende for om arvesproget bevares (ifølge Riehl (2015) typisk til efter 

tredje generation i en sprogø i modsætning til andre indvandrergrupper). I generelle termer er ”[a]ny 

multilingual situation […] inseparably linked to the social context in which it exists, that is, to factors such as 

the relative status of the languages involved, the power relations between the speakers of the different 

languages, the number and prestige of multilingual speakers, or the use of particular languages in specific 

domains” (Schendl 2012: 522). Når det drejer sig om minoritetsprog over for majoritetssprog (som 

sprogenklaverne hvor ”speakers of one language, A, are surrounded and/or dominated by speakers of a 

different language, B” (Maher 1991: 67)), er status- og magtfordelingen til en vis grad givet på forhånd (se 

afsnit 3.4.1), men som vi så i tilfældet argentinadansk, har ”danskhedens” (ikke mindst selvopfattede) høje 

prestige i Argentina smittet af på sproget (som Riehl (2010: 245) pointerer: ”Normally, the reputation of a 

language coincides with the social prestige of its language communities”).  

2.3 Sprogforandring som følge af sprogkontakt 

To- eller multisprogethed – og dermed sprogkontakt – opstår før eller siden i en sprogenklave med deraf 

følgende variation og sprogforandring i minoritetssproget. Poplack et al. (2011) kalder det en 

defaultantagelse at ”where a pair of languages are in close geographic proximity, the minority member will 

change” (p. 250). Variationen og forandringen kan tage mange skikkelser i sådanne sociolingvistiske 

kontekster. Sprogkontakten kan føre til divergens, konvergens og non-konvergens/stabilitet. Divergens 

(som kan være svær at skelne fra ”naturlig intern sprogforandring”) – at strukturer i minoritetssproget med 

tiden vil divergere fra de tilsvarende i baselinesproget – anses for uundgåelig. Konvergens – at strukturer i 

minoritetssproget med tiden vil blive mere som dem i det dominerende sprog – vil altid findes i en eller 

anden grad, men også non-konvergens – det at strukturer som minoritetssproget har til fælles med det 

dominerende sprog, stabiliseres og eventuelt anvendes hyppigere på bekostning af andre strukturer i 

minoritetssproget som ikke har ækvivalenser i det andet sprog (jf. også Johansons idé om frekventiel 

kopiering, se afsnit 2.3.1.2.1). Maher (1991) taler om en restrukturering af minoritetssproget som har 

forskellige årsager: transferens fra majoritetssproget, strukturel simplificering på vej til sprogdød eller som 

konsekvens af tosprogethedens behov for kommunikativ effektivitet og reducerede input under tilegnelsen 

af minoritetssproget. Alle disse årsager bliver behandlet fra et arvesprogsperspektiv i kapitel 4 (se dog 

afsnit 2.4 om sprogdød). Følgende afsnit 2.3.1-2.3.1.2.1 redegør for faktorer, strategier og resultater i 

forbindelse med overførslen af sprogligt materiale – i form af kodeskift og lån – mellem sprog der står i 
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kontakt med hinanden. Afsnittene bygger først og fremmest på Matras (2009), Johanson (2008) og Heine 

(2008). 

2.3.1 Kodeskift og lån 

Sprogkontakt kommer til udtryk som en overførsel af sprogligt materiale fra det ene sprog til det andet. Det 

sproglige materiale kan være af både fonologisk, morfologisk, syntaktisk og semantisk-pragmatisk art. 

Kodeskift (kode bruges om ’sprog’ eller ’sprogvarietet’) ses i argentinadansk – både som alternerende 

kodeskift, dvs. fx spansk der bruges mellem ytringer/sætninger på dansk, og som ”indsat kodeskift” 

(insertional codeswitching), dvs. fx spanske ord der sættes ind i en ellers dansk ytring/sætning. 

Alternerende kodeskift udvikler sig typisk ikke til etablerede lån (Matras 2009: 112). Nedenfor er fokus først 

og fremmest på ”indsatte kodeskift” og lån. De faktorer der motiverer kodeskiftene, de såkaldte triggere, er 

ikke arbitrære. ”Triggerne” kan være vanskeligheder ved at finde det rette ord eller udtryk, stilistisk eller 

kreativt betingede eller sprogspecifikke associationer i samtalen (ibid.: 105), ligesom ”indsatte kodeskift” i 

sig selv kan fremkalde alternerende kodeskift (ibid.: 114), og lån kan føre til nye lån (Johanson 2008: 76). 

Med sociolingvistisk forskning er det blevet klart at kodeskift er med til at ”forhandle” talerens sociale 

position og identitet, og at de har en lang række diskursstrukturerende funktioner. Kodeskift formes 

desuden af forholdet mellem samtaleparterne og af hvor formel situationen er. 

Traditionelt skelnes der mellem ”indsatte kodeskift” og egentlige lån hvor det første er ord eller andre 

strukturer der lånes spontant i en samtale, mens lån er hyppige og integrerede i modtagersproget (skønt 

ikke mindst frekvens er meget svær at bruge som kriterium for denne skelnen). Matras (2009: 110) taler i 

stedet om et kontinuum mellem kodeskift og lån ud fra syv dimensioner som alle er med til at bestemme 

en ordforms status i kontaktsprogssituationen. Overordnet kan man dog tale om et diakront kontinuum da 

leksemer som i første omgang indsættes spontant, over tid vil kunne etableres som lån (Johanson 2008: 

65). De syv dimensioner er i sig selv kontinuummer og har at gøre med graden af tosprogethed, 

kompositionen (enkeltleksem over for sætning), funktionen, referencen, kerneordforråd vs. grammatiske 

elementer, frekvensen og hvor strukturelt integrererede leksemerne er. Hvad angår funktionen og 

referencen, er der oftere tale om kodeskift når elementerne fra det andet sprog bruges som stilistisk effekt 

i den givne samtale, og om etablerede lån når elementerne er de eneste tilgængelige, pga. den reference 

de har. Sidstnævnte hører under ”lakunehypotesen” (the gap hypothesis), dvs. hypotesen om at ord 

indlånes fordi de mangler i modtagersproget. De vil ofte svare til Myers-Scottons (1993) term kulturelle lån 

(cultural forms)57 som dækker begreber (ofte institutioner) der er nye for modtagersprogkulturen. Matras 

benævner dem paraleksikalske da de ud over konkret reference også indeholder information om talerens 

identitet og sproglige baggrund. Ved fx at bruge en term fra det andet sprog for en institution kan taleren 

aktivere de præcise konnotationer netop den institution har, for ham/hende og samtalepartneren. 

Lån har flere andre navne, herunder transfer/transferens, kopiering (Johanson 2008 (og tidligere)) og 

replikation (Matras 2009). Jeg anvender for transparensens skyld især termen (ind)lån58 og refererer 

                                                           
57 Disse sættes over for kernelån (core forms) som er begreber der har ækvivalenter i modtagersproget, og som oftere indsættes 

valgfrit for at skabe en særlig virkning i samtalen. 
58 Dette på trods af – som det ofte er påpeget – at der ikke er tale om et faktisk lån, dvs. noget der siden afleveres tilbage til 

långiveren, ligesom der i tilfældet med ”lån af mønstre” (se nedenfor) ikke faktisk overføres noget; talerne anvender snarere de 

grammatiske midler der er tilgængelige i modtagersproget, til at skabe nye strukturer som er analoge – eller tros at være det – med 

bestemte strukturer i donorsproget (Heine 2008: 57). Som det fremgår, anvender jeg Weinreichs (1953) termer modtagersprog hhv. 
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hermed – ligesom Matras – til ”the replication of a linguistic structure, of any kind, in a new, extended set 

of contexts, understood to be negotiated in a different ‘language’” (p. 146). Nedenfor redegøres for hhv. 

leksikalske lån (som er flere mulige lån af form eller ”materiale” (matter replication)) og lån af mønstre 

(pattern replication). Gældende for begge typer lån er at de aldrig er tro kopier af ”originalen”; der finder 

altid en form for modificering sted. Derfor bruger Johanson (2008) termen kopiering og fastslår at 

leksikalske lån aldrig er ”’imported’ or ’transferred’ foreign elements” og lån af mønstre aldrig er ”true 

replicas of their models. There are always dissimilarities in substance, meaning, contextual applicability and 

frequency between models and copies”. I forhold til generelle tendenser til hvad der bliver lånt, spiller 

faktorer som frekvens en rolle idet “[t]he frequency of ocurrence of some item positively correlates with 

the likelihood of its replication” (Siemund 2008: 8), ligesom også saliens i form af funktionel transparens og 

prosodisk prominens har en betydning (ibid.: 10). Teorier har også peget på at ”a reduction in terms of 

markedness and complexity” er det forventede resultat af kontaktinduceret sprogforandring, men der er 

forskning der viser at markerede og komplekse strukturer ligeledes overføres via sprogkontakt (ibid.: 6).59 

2.3.1.1 Leksikalske lån 

Lige så vel som ordforråd (og lyd) i et monolingvalt samfund er det der forandrer sig hurtigst (dvs. hurtigere 

end morfologi og syntaks) (Gregersen & Kristiansen 2015: 19), er det også det der mest og hurtigst indlånes 

fra et andet sprog. Muysken (2008: 5) opstiller følgende lånehierarki mellem kontaktsprog:  

Ord < Lyde < Grammatiske mønstre < Ledstilling < Betydningsdistinktioner60 

For ordene kan der i sig selv opstilles lånehierarkier i forhold til deres grammatiske klassificering og 

ordklasse: Baseret på Muyskens (2000) og flere andres forskning på tværs af sprog i forskellige 

ords/leksemers sandsynlighed for at blive indlånt/kodeskiftet kan Matras (2009: 133-134) således 

konkludere at substantiver og pronominer befinder sig i hver sin ende af et kodeskift-/lånehierarki – med 

substantiver som de mest kodeskiftede/indlånte (bl.a. fordi de oftere har specifik reference og udgør de 

kulturelle lån) og pronominer som de mindst kodeskiftede/indlånte (bl.a. fordi taleren ikke har nogen 

semantisk motivation for at bruge pronominer fra donorsproget, og fordi pronominer opererer på et fælles 

deiksis- og anaforigrundlag for talerne). Imellem disse to yderpunkter er billedet ikke helt klart; især 

konjunktioner er meget forskelligt placeret i de forskellige undersøgelser hvilket til dels kan skyldes 

forskelle i definitionen af dem.  

I nærværende fremstilling anses konjunktionerne som diskursstrukturerende elementer på linje med andre 

diskursmarkører (hos Matras ’ytringsmodifikatorer’),61 dvs. elementer i sproget som er ansvarlige for at 

dirigere samtalepartnerens processering af det propositionelle indhold. Der er enighed i forskningen om at 

indsættelse/indlån af diskursmarkører er meget typisk i sprogkontaktsituationer (Matras 2009: 137) – i 

                                                                                                                                                                                                 
donorsprog for det som hos andre bl.a. kaldes replica language hhv. model language (Matras 2009, Heine 2008) og basic code hhv. 

model code (Johanson 2008). 
59 Jf. også markerethedsparadokset: Jo mere markeret et sprogligt fællestræk mellem to sprog er, desto større sandsynlighed er der for 

at det skyldes sprogkontakt, men samtidig: Jo mere markeret et sprogligt fællestræk mellem to sprog er, desto mindre sandsynlighed 

er der for at det er indlånt idet ”[m]arked features do not transfer as easily as unmarked features” (Muysken 2008: 8). 
60 Der er enighed i forskningen om at ord kommer først i et sådant hierarki, men ikke om hvad der følger efter; Thomason (2001: 69) 

kalder fx ledstilling (på linje med ”[r]elatively superficial phonological features (such as stress placement)”) ”the next easiest thing to 

borrow”. Jf. også afsnit 2.3.1.2.1 og 6.1. 
61 Andre diskursmarkører – eller diskursord som de betegnes i afsnit 5.1.1 og 5.1.3 – er fx interjektionaler og parentetiske led. 

Interjektionaler kan enten være etfeltshelheder som fungerer som ytringer i sig selv, eller de kan knytte sig til et ytringsemne som 

enten (og oftest) er en sætning eller et sætningsemne (Hansen & Heltoft 2011: 35, 1113). Parentetiske led knytter sig (stort set) altid 

til en sætning (ibid.: 1148) (for eksempler på diskursord indlånt fra spansk i argentinadansk, se afsnit 5.1.1). 
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hvert fald i dem hvor modtagersproget er et minoritetssprog der anvendes i uformel interaktion (ibid.: 193) 

– om end der gives flere forskellige årsager. Fra et strukturelt synspunkt er diskursmarkører i kraft af at 

være ubøjede og fonologisk simple og fordi de befinder sig i ytringernes periferi, lette at integrere (ibid.: 

144), men dette argument kunne også gælde andre ordtyper som ikke i samme grad ses lånt. Snarere udgør 

det felt hvor taleren skal monitorere sin samtalepartners deltagelse i og processering af det han hører, et 

felt som taleren har svært ved at kontrollere, og som derfor ofte vil kaste udvælgelsesfejl (fra det 

tosprogede repertoire) af sig. Over tid vil taleren i et tosproget samfund (hvor sprogholdninger ikke står i 

vejen for en grad af fleksibilitet i denne udvælgelse) have mindre behov for at kunne vælge mellem to sæt 

af diskursmarkører, og de to sæt vil fusionere (ibid.: 145).  

2.3.1.2 Lån af mønstre og konstruktioner 

Mønstre eller konstruktioner er meningsgivende kombinationer af elementer på flere mulige niveauer: en 

ordforms forbindelse med dens semantik, måden hvorpå ordformer kombineres, og de nye betydninger der 

opstår af sådanne kombinationer, og ordformernes rækkefølge (Matras 2009: 235). Lån af 

mønstre/konstruktioner, der også kaldes kalker, ses inden for både leksikalsk semantik og morfosyntaks og 

er en langt mere ubevidst proces hos talerne end lån af hele ord (Johanson 2008: 65). Foruden betydninger 

indlånes også kombinatoriske og frekvensmæssige egenskaber: Indlån af kombinationsmuligheder udvider 

eller indskrænker de kontekster i hvilke elementerne kan bruges, mens indlån af frekvensmæssige 

egenskaber fører til elementernes øgning eller fald i frekvens (ibid: 66). Når det drejer sig om 

morfosyntaktiske lån, anvendes også termen grammatisk replikation som er den proces hvorved talere 

skaber en ny grammatisk betydning eller struktur i modtagersproget efter en model i donorsproget ved at 

anvende det sproglige materiale som er tilgængeligt i modtagersproget (Heine 2008: 36). Det er også ofte 

det der refereres til med termen konvergens som fx hos Myers-Scotton der beskriver det således: 

”convergence […] has all the surface-level forms from one language, but with part of the abstract lexical 

structure that underlies the surface-level patterns coming from another language” (jf. Matras 2009: 236). 

Det er velkendt at kontakt mellem sprog trigger grammatikalisering, og lån af morfosyntaktiske mønstre 

beskrives bl.a. inden for teorier om netop kontaktinducerede grammatikaliseringsprocesser62 som peger på 

at sprogforandring som følge af kontakt ikke sker på et arbitrært grundlag, men ofte følger forudsete 

”ruter”. Leksikalsk-semantiske lån, ofte kaldet oversættelseslån eller leksikalske kalker, tilskrives derimod 

andre mekanismer (se dog Johanson 2008: 64-65). Tosprogede talere er motiverede for at indlåne mønstre 

fra det ene sprog i det andet for at have udtryksmulighederne i donorsproget til rådighed i 

modtagersproget.63 Grammatikaliseringsprocessen begynder ved at taleren identificerer og matcher 

ækvivalente leksemer i sprogene64 (bevidst eller intuitivt) og tilpasser de betydninger leksemerne har i 

modtagersproget til dem de har i donorsproget; elementerne reanalyseres eller remodelleres m.a.o. 

Derved opnås en funktionel udvidelse af det pågældende leksem i modtagersproget på vejen mod 

grammatikalisering. Fundamentet for denne matchingprocedure er leksemernes polysemi i donorsproget 

som både repræsenterer en konkret og en mere abstrakt betydning (fx som grammatisk funktionsord) 

                                                           
62 Matras’ pivotmatching-model repræsenterer en langt bredere ramme for den teoretiske beskrivelse af lån af mønstre idet den bl.a. 

også redegør for ikke-gradvise forandringer og elementer der ikke nødvendigvis ender som grammatikaliserede, ligesom den tilbyder 

en forklaring på hvad der afgør om et givent lån af et mønster bliver udbredt i sprogsamfundet (se Matras 2009: 240-243, 272). 
63 Matras’ grundlæggende idé er at den tosprogede taler har ét stort sprogligt repertoire på baggrund af hvilket han/hun udvikler 

strategier for at arrangere informationen ud fra kognitive principper og kommunikative behov, dvs. på de måder der bedst muligt 

reducerer planlægnings- og processeringsanstrengelserne og samtidig ”[e]nrich[…] codes and enhanc[e] their functionality”, hvilket 

kan komme til udtryk som en restrukturering i modtagersproget (Matras 2009, Johanson 2008: 63, 77). 
64 Det er et åbent spørgsmål hvor ens sådanne leksemer skal eller kan være i sprogene (jf. Siemund 2008: 9). 
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(Matras 2009: 238). Eksempelvis har det refleksive pronomen se ’sig’ i spansk (fx la mujer se lava ’ kvinden 

vasker sig’) en (endnu) mere abstrakt betydning når det anvendes til at beskrive en reciprok situation fx las 

mujeres se abrazan ’kvinderne omfavner hinanden’. Denne polysemi udnyttes i argentinadansk i det 

analoge leksem sig, således at det også – og i modsætning til i danmarksdansk – kan bruges reciprokt som i 

”så de omfavner sig” (Inf65) og ”de har aldrig set sig mere” (Inf47).65 

Ifølge Heine & Kuteva (2005) kan man påvise to undertyper af kontaktinduceret grammatikalisering som de 

kalder replikationsgrammatikalisering (se Johansons (2008: 68-69) kritik heraf) og polysemikopiering. Her 

omtales kun polysemikopiering som ikke er grammatikalisering i egentlig forstand idet kopieringen 

indebærer et skift i betydning i et givent element (inspireret af donorsproget), men uden at dette element 

skifter grammatisk status. Det ses primært i oversættelseslån og betydningsudvidelser og -forskydninger 

hvor det der indlånes i modtagersproget, er den anderledes semantiske rækkevidde et givent element har i 

donorsproget. Sådanne findes i stort tal i argentinadansk. En veletableret betydningsudvidelse forekommer 

fx i direktør af spansk director/-a som i argentinadansk også har fået knyttet de andre betydninger fra 

spansk til sig: ’leder (af enhver type), rektor, forstander, (film)instruktør’, fx ”og # ved siden af {mig} sad R. 

en en dire- øh direktør af koret”66 (Inf99). Et eksempel på et ad hoc-oversættelseslån kan ses i ”igen jeg var 

sådan # hel tørt” (Inf31) fra argentinsk spansk estar seco ’ikke have penge, især om noget midlertidigt’. 

Netop sådanne faste ordforbindelser danner ofte basis for lån af leksikalsk-semantiske mønstre idet deres 

metonymiske eller metaforiske karakter gør dem svære at oversætte (Matras 2009: 247). De 

argentinadanske ord i testen i leksikalsk acceptabilitet, som er omdrejningspunktet for kapitel 5, består 

mestendels af betydningsudvidelser og oversættelseslån. I afsnit 5.1.3 gives desuden en lang række andre 

eksempler herpå. 

2.3.1.2.1 Lån af ledstillingsmønstre 

Foruden leksikalske lån og lån af leksikalsk-semantiske mønstre (se kapitel 5) står især lån af 

ledstillingsmønstre centralt for denne afhandling (jf. kapitel 6). Når det kommer til informationsstruktur og 

ledstilling, er mønsterreplikation den eneste mulighed den tosprogede taler har for at forene og 

effektivisere/simplificere de mentale planlægnings- og processeringsoperationer (på grundlag af hele det 

sproglige repertoire) der ligger bag ved ytringsproduktionen (Matras 2009: 237), og det forekommer i vidt 

omfang: Ifølge Heine (2008) (og flere andre) er ledstilling ”among the linguistic phenomena that are most 

likely to be affected by language contact” (p. 34), og ”word order syntax is fairly vulnerable in situations of 

language contact” (p. 36). Det Heine (2008, 2006) finder, er dog “word order change without word order 

change” idet han på tværs af forskningen ikke er stødt på “a single case where speakers really produced a 

word order entirely alien to the language concerned – hence, there is not really a change from one word 

                                                           
65 Det reanalyserede reciprokt anvendte sig er dog ikke meget udbredt i argentinadansk: Vi har 17 eliciterede eksempler (jf. afsnit 

4.3.1) og omkring 15 eksempler hvor det indgår i spontane ytringer, i CoSAmDa. Det spanske se er højpolysemt og kan foruden 

refleksivitet og reciprocitet udtykke det vi i dansk ytrer med passiver, deponentier og generiske konstruktioner, fx man, ligesom det 

indgår i såkaldt pronominale verber hvor se ikke (længere) har nogen refleksiv betydning, og i verbaler hvor se-partiklen har en 

”forstærkende” effekt og fx kan understrege subjektets interesse i verbalhandlingen. Det er derfor ikke mærkeligt at se-påvirkningen i 

argentinadansk repræsenterer et komplekst felt hvor bl.a. blive- og -s-passiver, deponentier og man-konstruktioner af og til anvendes 

hvor vi i danmarksdansk ville vælge en af de andre alternativer eller et helt andet verbal (jf. også Heegård Petersen, Kühl & Hartling 

2018: 21-22). 
66 Bemærk at eksemplet samtidig repræsenterer et lån af det attributive ordstillingsmønster fra spansk [nominal+de+nominal: en 

direktør af koret] hvor man ikke kan danne komposita som i dansk [nominal+nominal: kordirektør, dvs. korleder]. Heine (2008) 

omtaler denne type lån som et meget udbredt eksempel på den strategi han kalder ’skift fra en konstruktionstype til en anden’ (se 

nedenfor) når ”speakers of Germanic languages are exposed to intense contact with French [eller spansk]” (p. 40). I argentinadansk 

ses det især blandt de yngre talere. De har tillige dette mønster hvor man i danmarksdansk ville have genitiv, fx ”som de sagde til 

sønnen af S.”og ”børnene af min kusine” (Inf127). 
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order to a new order” (Heine 2008: 56). Det er ikke umuligt, siger han, men “it does not seem to be what 

speakers normally do” (ibid.). Der er altså snarest tale om at de ledstillingsforandringer man kan observere i 

modtagersproget, er sket indirekte, nemlig gennem en udnyttelse og en generalisering af et allerede 

eksisterende ledstillingsmønster. Det er også hvad man kan forudse hvis en af betingelserne for lån af 

mønstre virkelig er sådan som beskrevet: at taleren matcher ækvivalenter mellem sprogene (Siemund 

2008: 9, 10). Heine (2008) plæderer for at det der ser ud som ledstillingsforandring, dannes ud fra fire 

hovedstrategier som ikke indbyrdes udelukker hinanden (p. 45-56), nemlig 

 indsnævring af muligheder, dvs. taleren vælger det brugsmønster i modtagersproget som 

umiddelbart stemmer mest overens med det i donorsproget, og gør det til det almindelige – ved at 

bruge det hyppigere og i flere kontekster 

 skift fra en konstruktionstype til en anden som henviser til at taleren udvælger en konstruktion i 

modtagersproget som matcher donorsprogets bedst, også selv om den har en funktion i 

modtagersproget som ikke helt er den den har i donorsproget 

 pragmatisk ”umarkering”, dvs. taleren tilpasser sine ledstillingsmønstre til donorsprogets ved at 

udvælge et pragmatisk markeret brugsmønster (i modtagersproget) som har en ledfølge der 

stemmer overens med donorsprogets, og ved at grammatikalisere det mønster til at være et 

syntaktisk umarkeret mønster 

 udvidelse og frekvens som beskrives som de mest udbredte indvirkninger på mønsterlån som kan 

være et ledsagefænomen ved fx de pragmatiske faktorer, men som også kan være eneste resultat 

af sprogkontakten. Det svarer helt til Johansons (2008) begreb frekventiel kopiering (som han er 

enig med Heine (2008) i, spiller en særlig stor rolle ”in supporting constituent ordering patterns”) 

som han beskriver således:  

“Under the influence of an equivalent ordering pattern in the Model Code [her donorsproget], 

frequential properties are copied onto existing patterns available in the Basic Code [her 

modtagersproget]. An existing ordering pattern may thus be extended to new contexts and used more 

frequently. A pre-existing pattern may be overgeneralized, i.e. reinforced by frequential copying, while 

the frequency of use of an unsupported alternative diminishes accordingly. This reinforcement by 

analogy gives preference to properties which the contact languages seem to have in common. Thus the 

resulting constituent ordering patterns are not really new; only their frequency and their extended or 

narrowed contextual occurrence are new” (p. 74-75). 

I afsnit 5.1.3 skal vi se eksempler på strukturer der kan være resultatet af nogle af disse strategier. V3-

ledstillingen i argentinadansk, som er emnet for kapitel 6, diskuteres ligeledes ud fra nogle af strategierne 

(jf. afsnit 6.12). 

2.4 Sprogskift og sprogdød 

I kapitel 1 har jeg allerede været inde på en af de væsentligste faktorer for sprogdød, nemlig den 

manglende overlevering af sproget til næste generation. I det følgende skal det kort opridses hvad 

teorierne siger om sproget på vej til sprogdød. I tilfældet argentinadansk er der netop tale om en gradvis 

sprogdød som skyldes “the gradual shift to the dominant language in a contact situation” (Sasse 1992: 22), 

og som er karakteriseret ved at ”fewer younger speakers use the dying language variety and with less 

proficiency in more restricted contexts than their older cohorts within the community” (Wolfram 2002: 
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766). Flersprogethed nærer sprogskift67, men har det selvsagt ikke som en uundgåelig konsekvens. 

Eksempelvis kan language awareness medvirke til bibeholdelse af sprog (Riehl 2010: 345). Når sprogdøden 

til gengæld først er uafvendelig, er den ”almost always a result of intensive language contact” (Thomason 

2001: 223). Et sprogsamfunds gradvise skift til eksempelvis majoritetssproget anses som en af de mest 

afgørende sociofaktorer for kontaktinduceret forandring (jf. fx Thomason & Kaufman 1988). Maher (1991) 

beskriver konsekvenserne for sproget ved et sådant sprogskift i funktionelle termer: I takt med at 

minoritetssproget dør ud, anvender talerne det i færre og færre sociolingvistiske kontekster. Dette skulle så 

føre med sig at behovet for stilistiske varianter i minoritetssproget bliver mindre. Især i et lille 

sprogsamfund (som fx det argentinadanske) hvor talerne kender hinanden, prædetermineres en stor del af 

budskabet ofte af konteksten, hvorfor behovet for mere formelle og kontekstuafhængige varianter 

begrænses. Resultatet bliver dermed et antagelig gradvist mindre udbygget sprog som bedst kan bruges i 

uformelle situationer blandt folk der kender hinanden. Dette gradvise sprogskift på (sprog)samfundsniveau 

har som konsekvens internt i sproget at det undergår attrition ’svækkelse’ hvilket ifølge Thomason (2001: 

227) er langt den mest almindelige konsekvens af igangværende sprogdød. Svækkelse defineres her som ”a 

gradual process in which a language recedes as it loses speakers, domains, and ultimately structure; it is the 

loss of linguistic material that is not replaced by new material” (ibid., se også afsnit 3.4.1.1.2 om 

individbaseret svækkelse i en arvesprogskontekst). Svækkelse ses ifølge Sasses sprogdødsmodel (Sasse 

1992) i første omgang i form af tab af ordforråd eller en udeblivende udvikling af ordforråd til nye 

domæner hvor man således udelukkende anvender majoritetssproget. Tab af ordforråd sker når sproget 

udelukkes fra domæner hvor det før anvendtes (domænetab), og når tidligere kulturelle praksisser ophører 

i takt med at assimilationen sætter ind. Indlån bliver hyppigere og hyppigere i takt med at 

minoritetssprogets talere bliver mere og mere flydende på majoritetssproget. Også mens minoritetssproget 

stadig er i brug (i bestemte domæner), indlånes (ifølge Sasse (1992)) flere og flere træk fra 

majoritetssproget, og minoritetssproget simplificeres samtidig strukturelt idet det mister fonologiske, 

morfologiske, syntaktiske og diskursive træk som ikke erstattes. Når sproget i stadig mindre grad tales til 

børnene, bliver ufuldstændig tilegnelse utvivlsomt også en faktor (se afsnit 3.4.1.1.1).  

Forandringer i døende sprog kommer ofte til udtryk som en kombination af svækkelse – altså simplificering 

af sproget som ikke gør det mere lig majoritetssproget – og påvirkning fra majoritetssproget – fx i form af 

indlån som ikke forsimpler det døende sprog, men gør det mere lig majoritetssproget – sådan at en stor del 

af forandringerne manifesterer sig som strukturelle indlån der samtidig simplificerer minoritetssproget. Det 

er m.a.o. muligt at de mønstre der indlånes i netop døende sprog, i højere grad (end i andre 

kontaktsituationer) udvisker komplekse distinktioner som opretholdes i standardsproget. 

 

 

                                                           
67 Termen sprogskift (language shift) anvendes – som her – typisk om et helt sprogfællesskabs skift fra et sprog til et andet over 

generationer (se fx Schmid 2011: 3). Når det drejer sig om et ”mikroskift” hos enkeltindivider, benyttes i højere grad termen sprogtab 

(language loss). 
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Kapitel 3: Arvesprog 

 3.1 Indledning 

Det er ofte nok blevet fremhævet at studiet af arvesprog har noget at bidrage med til lingvistisk teori, især 

de dele der omhandler sprogtilegnelse, sprogsvækkelse og sprogforandring (jf. fx Johannessen & Salmons 

2015: 2). Mere konkret og åbenlyst er det at arvesprogsforskningen kan gøre andetsprogsundervisningen 

for arvesprogselever bedre (Montrul 2008: 165). Andetsprogsundervisning af arvesprogselever er et felt der 

er særdeles stort og vigtigt i især Nordamerika, men som ikke før har haft hverken forskeres eller 

underviseres bevågenhed i Danmark. Arvesprog følger en anden udvikling hos arvesprogstaleren end 

førstesprog sædvanligvis gør hos monolingvale, og samtidig udvikler det sig ”op ad” et andet sprog, 

majoritetssproget. Det kan gøre arvesprogsforskningen i stand til at pege på nogle centrale faktorer i 

sprogforandring og arvesprogstalerne til en egnet gruppe at afprøve teorierne om sprogforandring på 

(Larsson & Johannessen 2015b: 240). I forhold til teorier om sprogtilegnelse kan studiet af arvesprog 

generelt sige noget om korrelationen mellem tilegnelse og sprogfærdighed og om hvilken betydning 

inputtet og inputtets beskaffenhed har for hvor godt man lærer et sprog (Benmamoun et al. 2013: 131). 

Mere specifikt kan det derudover dels give ny viden om hvilken rolle læse- og skrivefærdighed spiller i 

tilegnelsesprocessen, dels – særligt for L2-tilegnelsesteorier – kaste lys over spørgsmålet om ”age as a 

deterministic variable in ultimate attainment” (Rothman 2007: 360), dvs. om der aldersmæssigt findes en 

kritisk periode efter hvilken man ikke længere kan lære et sprog ”til perfektion” og komme til at ”lyde som 

en modersmålstalende”. Endvidere kan arvesprogsforskningen fodre studier af individuelt sprogtab 

(svækkelse) med gode og talrige data eftersom arvesprogstalere ofte viser tegn på svækkelse (Larsson & 

Johannessen 2015b: 240). Det kan i sig selv give øget indsigt i hvad der sker i den tosprogede hjerne 

(Schmid 2011). Endelig – og ikke mindst – kan studiet af arvesprog belyse et helt fundamentalt spørgsmål i 

al sprogforskning, nemlig spørgsmålet om hvad det vil sige at kunne et sprog (Fuchs 2013: 7). Hvis man 

godtager præmissen om at “it is when things go wrong that a window on the grammar in the speaker’s 

mind can be provided” (Keijzer 2010: 9), giver det mening at udforske arvesprog hvor ”things go wrong” 

igen og igen fordi det er sprog i hastigere forandring og som er mindre udfoldede i struktur og ordforråd 

end førstesprog i monolingvale kontekster. 

Således hvad arvesprogsforskning er blevet udråbt til potentielt at kunne bidrage med. Denne afhandling 

anvender begreber fra arvesprogsforskningen, men stiller sig samtidig kritisk over for aspekter af den. Som 

det fremgår af ovenstående, anses arvesprog i arvesprogsforskningen som en særlig type sprog der relativt 

let lader sig skelne fra sprog tilegnet og tillært på andre måder. Dermed anses også arvesprogstalere for en 

gruppe “i sin egen ret” med specifikke sproglige færdigheder. Denne afhandling er dog på linje med 

Heegård Petersen et al. (2018) som på basis af en analyse af sproglige færdigheder og fluency hos 

arvesprogstalere med tre forskellige typer sociokulturel baggrund netop sætter spørgsmålstegn ved 

rimeligheden i det. De finder at den sociokulturelle baggrund er afgørende og konkluderer at 

arvesprogstalere fremstår som 

one group among many bilingual individuals whose linguistic and extra-linguistic performance is shaped 

by the type and amount of exposure to, and use of, their heritage language across the lifespan in 

everyday life as well as the attitudinal environment in which they speak their languages (p. 23). 
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3.2 Arvesprog 

Sprog der tilegnes som førstesprog, går normalt i arv fra generation til generation og kan som sådan kaldes 

arvesprog (jf. Rothmans pointe, 2009: 156). I sprogvidenskaben er der med begrebet arvesprog imidlertid 

ikke tale om nedarvede sprog i al almindelighed, men om sprog der gives i arv under helt særlige 

omstændigheder. Inden for den lingvistiske forskning på internationalt plan har opmærksomheden på 

netop arvesprog (’heritage languages’) og på talerne af denne type sprog, arvesprogstalere, (’heritage 

language speakers’ eller blot ’heritage speakers’) været voksende siden slut-1990’erne.68 Mens 

arvesprogslingvistik (’heritage linguistics’) efterhånden har eksisteret som etableret forskningsfelt i 

Nordamerika i flere år, er det i Danmark ganske nyt og selve interessen i dansk udvandrersprog også langt 

nyere end i fx resten af Skandinavien.69 Siden 1990’erne er der i arvesprogslitteraturen opstået mange 

forskellige definitioner af arvesprog og arvesprogstalere – definitioner, hvis fokus kan være forskudt af 

hinanden, og som er mere eller mindre udførlige. En af de oftest citerede er Rothmans (2009):  

A language qualifies as a heritage language if it is a language spoken at home or otherwise readily 

available to young children, and crucially this language is not a dominant language of the larger 

(national) society. Like the acquisition of a primary language in monolingual situations and the 

acquisition of two or more languages in situations of societal bilingualism/multilingualism, the heritage 

language is acquired on the basis of an interaction with naturalistic input and whatever in-born linguistic 

mechanisms are at play in any instance of child language acquisition. (Rothman 2009: 156). 

Denne afhandling følger Rothman, og et arvesprog er altså et minoritetssprog (over for majoritetssproget i 

det øvrige samfund)70 der bliver talt derhjemme når arvesprogstalerne er børn. Det implicerer at 

arvesproget tilegnes på en ”naturlig” måde, dvs. på den måde som et kognitivt normaltfungerende barn 

tilegner sig sit eller sine modersmål. Rothman fortsætter sin definition med at beskrive de særlige 

betingelser der ofte gør sig gældende for arvesprogstaleres sprogudvikling, og som gør at et arvesprog 

bliver anderledes end andre førstesprog: 

                                                           
68 Selve termen ’heritage language’ stammer ifølge Cummins (2005) fra Canada hvor den i 1977 blev anvendt da man indførte the 

Ontario Heritage Languages Program som yder økonomisk støtte til arvesprogsundervisning (p. 585, 590). I USA blev termen først 

udbredt efter den dukkede op i 1996 i en udgivelse fra American Council on the Teaching of Foreign Languages, Standards for 

foreign language learning; Preparing for the 21st century, om en særlig gruppe elever, ’heritage students’ (Valdés 2005: 412). 

Herefter var termen gængs inden for amerikansk sprogpolitik, jf. fx Krashen (1998) og Tse (1997). Det giver sig selv at hvad der 

ligger bag begrebet – både arvesprogselever og især arvesprog og arvesprogstalere – har fandtes ”as long as immigration has moved 

families across language borders and as long as bilingual comnunities have been divided into dominant and minority language 

settings” (Polinsky 2015: 7). Inden for sprogpolitik i den engelsksprogede verden er arvesprog blevet kaldt indigenous, immigrant, 

ethnic, minority, ancestral, third, modern og non-official languages, og i dag – ved siden af heritage – i Canada også international 

languages og i Australien og Storbritanien også community languages (Cummins 2005: 591). Van Deusen-Scholl (2003) nævner – 

ud over nogle af de nævnte – som tidligere arvesprogstermer: allochthonous languages, home languages og languages of origen – i 

Europa og Sydafrika; immigrant minority languages – i Holland og aboriginal languages – i Canada, med et lån fra australsk 

kontekst (p. 218). Inden for sprogvidenskaben er arvesprogstalere før og til dels sideløbende med arvesprogstermen blevet kaldt 

semitalere; semi-speakers (Dorian 1981), ufuldstændige tilegnere; incomplete acquirers (Montrul 2002; Polinsky 2006), tidligt 

tosprogede; early bilinguals (Kim et al. 2006), ubalancerede tosprogede, dominante tosprogede eller pseudotosprogede; unbalanced, 

dominant, eller pseudo-bilinguals (Baker & Jones 1998) og recessivt tosprogede; recessive bilinguals (Sherkina-Lieber et al. 2011). 

Der er dog stor enighed om termerne arvesprog og arvesprogstaler blandt forskerne i dag (Polinsky 2015: 8), skønt også de er blevet 

heftigt kritiseret bl.a. for at konnotere noget bagudskuende, jf. fx Baker & Jones (1998: 509): ”[I]t [the term] points more to the past 

and less to the future, to traditions rather than to the contemporary” (se Van Deusen-Scholl 2003: 216-217 for en gennemgang). 
69 Især norsk i USA er blevet grundigt dokumenteret op gennem hele det 20. århundrede, og allerede i 1930’erne har det ført til de 

første publikationer, jf. fx Simley, A. (1930). A study of Norwegian Dialects in America, i: American Speech, vol. 6, 469-74 og Seip, 

D.A. (1933). Nordmenn og norsk språk i Amerika, i: Ord och Bild, vol. 42, 253-59. 
70 Arvesproget kan være det dominerende sprog i arvesprogstalerens nærtomgivende samfund, dvs. arvesprogfællesskabet, som kan 

være talrigt, men aldrig i det omgivende samfund som et hele, fx det pågældende land eller stat. Bemærk netop ordet i parentesen i 

Rothmans definition ”[…] dominant language of the larger (national) society” (min understregning). 
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Differently, however, there is the possibility that quantitative and qualitative differences in heritage 

language input and the introduction, influence of the societal majority language, and differences in 

literacy and formal education can result in what on the surface seems to be arrested development of 

the heritage language or attrition in adult bilingual knowledge. (Ibid.) 

Når voksne arvesprogstalere oftest ikke er lige så flydende som dem de har arvet sproget fra, nemlig deres 

forældre eller bedsteforældre, er det altså først og fremmest af disse tre grunde: 

 Det sproglige input de blev eksponeret for som børn, kan være kvanti- og kvalitativt mere 

begrænset end det der gælder for tilegnelsen af et førstesprog i monolingvale situationer 

 Arvesproget bliver påvirket af majoritetssproget i det omgivende samfund 

 Arvesprogstalerne mangler ofte helt eller delvist formel skoling i og på arvesproget, herunder 

skriftsprogskompetence. 

At arvesproget kan være mindre flydende, dækker her også over at talerne har færre domæner de kan 

udfolde sig sprogligt på, dvs. de mangler (et distinkt) ordforråd, og at dem de har, kan være ”smallere”, dvs. 

ordforrådet er mindre – eller mindre nuanceret (Heegård Petersen & Kühl 2017: 234). Sådanne 

sociopragmatiske forskelle mellem arvesprogsdiskurs og monolingval diskurs kan ifølge Pascual y Cabo & 

Rothman (2012: 450) eksempelvis forklares med den ovenfor nævnte manglende skoling i og på 

arvesproget (se også afsnit 3.4 nedenfor). 

Rothmans definition er grundig bl.a. fordi den omfatter både det han kalder arrested development (som 

efterhånden er slået an under termen incomplete acquisition; ’ufuldstændig tilegnelse’) og attrition 

’svækkelse’ (se afsnittene herom nedenfor). 

Mange definitioner af arvesprog lægger også vægt på at det oftest er et sprog med kulturel betydning for 

den gruppe af mennesker med fælles oprindelse der er vokset op med det (Valdés 2000; Polinsky & Kagan 

2007; Benmamoun et al. 2013). Nogle forskere går så vidt som til at sige at netop den kulturelle betydning 

er det vigtigste kendetegn ved arvesprog.71 En sådan definition betegner Polinsky & Kagan (2007) som bred 

(p. 369) over for Rothman og andres mere smalle. Under denne brede definition er det der først og 

fremmest er gået i arv, en familiemæssig og kulturel tilknytning til det pågældende sprog og ofte en heraf 

affødt motivation for at lære sproget. Dvs. arvesproget bliver ikke nødvendigvis talt af sådanne individer, 

men er et arvesprog (”[…] in primarily a cultural, rather than linguistic, sense” (Polinsky 2015: 7-8) (se afsnit 

3.3 om arvesprogstalere nedenfor). Selv smalt defineret er der tale om et bredt færdighedskontinuum 

inden for arvesprog, men dog implicerer den smalle definition, som denne afhandling arbejder med, at der 

opretholdes et skel mellem arvesprog som bliver talt eller forstået i en eller anden udstrækning, og 

andetsprog (L2) som tillæres af den voksne lørner om end denne kan være nok så kulturelt motiveret. 

Hvad kendetegner så sprogligt set et arvesprog? På grund af de sociokulturelle fællestræk ved arvesprog 

beskrevet ovenfor hersker der som nævnt en antagelse om at arvesprog også deler en række grammatiske 

og fonetiske træk som adskiller dem fra både L2- og andre L1-sprog. Dermed gælder det samtidig at 

arvesprogstalerne – på trods af den enorme intertalervariation – hævdes at have fælles mønstre i deres 

                                                           
71 Definitioner med hovedfokus på det kulturelle og som ikke forudsætter tosprogethed, hører dog oftest til blandt de – i en 

arvesprogsforskningskontekst – tidlige og meget generelle, jf. fx Fishmans (2001: 81) beskrivelse af et arvesprog som ”a language of 

personal relevance other than English” og Chos et al. (1997) definition: ”The heritage language (HL) is the language associated with 

one's cultural background and it may or may not be spoken in the home” (p. 106). 
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arvesprogfærdigheder som forener arvesprogstalere som en særskilt kategori inden for tosprogede 

(Polinsky 2015: 10) (men jf. kritikken heraf ovenfor). Nogle af disse fællestræk i arvesprogene kommer til 

udtryk som simplificering i det grammatiske system, fx inden for ledstilling, morfologi og kasus, eller i form 

af mere para- end hypotakse, mindre allomorfi eller en tendens mod analytiske eller perifrastiske 

konstruktioner frem for syntetiske (Maher 1991: 68). En arvesprogstaler vil således – når han/hun taler sit 

arvesprog – typisk: 

 have svært ved at ”finde ordene” 

 kodeskifte og indlåne, herunder producere nye former og nye anvendelser af eksisterende ord, 

bl.a. for at ”udfylde hullerne” (Schmid 2011: 16-17) 

 have en afvigende udtale 

 have morfologiske afvigelser, fx i genus- og bestemthedskongruens eller kasusmarkering 

 undgå visse strukturer (som fx er komplekse eller divergerer meget fra strukturer i det 

dominerende sprog) 

 overforbruge andre strukturer (som fx ækvivalerer med strukturer i det dominerende sprog, eller 

som er højfrekvente i baselinesproget (se definition nedenfor); sidstnævnte kan være ”faste 

udtryk” som fx høflighedsfraser72) (Benmamoun et al. 2013; Schmid 2011). 

Nogle forskere inddeler disse karakteristika ved arvesprog i to grupper: simplificering og 

hypergeneralisering (som ofte vil være lig med regelmæssiggørelse) på den ene side og indlån og 

konvergens på den anden, hvor de førstnævnte skyldes noget intrasprogligt/at taleren ikke bruger sproget, 

og de sidstnævnte skyldes noget intersprogligt/påvirkningen fra andetsproget (se fx Seliger & Vago 1991: 7-

10) og Silva-Corvalán 1994: 92). 

Man har forsøgt inden for arvesprogsforskningen at afgøre hvilke områder af arvesprogene der er særligt 

sårbare. Imidlertid lader sådanne generalisationer ikke til at holde. Eksempelvis konstaterer Benmamoun et 

al. (2013: 136-153) på baggrund af en række arvesprogsundersøgelser at syntaksen er mindre sårbar end 

morfologien, og at arvesprogstalere i det hele taget ser ud til at bibeholde den basale syntaks i deres 

arvesprog. Desuden fastslås det at fonologi er det mindst sårbare og bøjningsmorfologi (i ikke-isolerende 

sprog som fx dansk) det mest sårbare område, men endvidere at verbalmorfologi er mindre sårbart end 

nominalmorfologi, og at ingen arvesprogsundersøgelser hidtil (dvs. før 2013) har påvist at tempusbøjning 

og -anvendelse svækkes. I argentinadansk kan imidlertid både påvises fonologiske forandringer (formentlig 

pga. påvirkning fra argentinsk spansk) og restrukturering af tempusbøjningen, især præteritumsformerne, 

                                                           
72 Selve brugen af sådanne fossileringer og den sikkerhed med hvilken de bliver brugt – ofte kombineret med modersmålslignende 

(native-like) udtale – kan få arvesprogstalere til at lyde meget mere flydende end de i virkeligheden er (Polinsky 2015: 13). Inf117 

(født 1970) fortæller om hvordan netop det at have en udtale der lyder helt danmarksdansk, men samtidig mangle ord, sommetider 

har ført til ”mærkelige situationer” i Danmark: 

det var lidt mærkeligt også # øh # nogen gange # i Danmark […] for je:g jeg ligner en dansker # o:g øh så 

pludselig min: # pronunciación [udtale] # den e:r # temmelig god # øh # men jeg mangler lige # ord # 

som # og [siges leende] og nogen gange # øh måske øh var der nogen sådan s- # har spurgt noget # og 

mi:n respuesta [svar] va:r # ikke så god # con buena pronunciación # pero [med god udtale men] # og så 

øh det var lidt mærkeligt […] o:g heller ikke min min: øh pronunciació:n me delataba # a que no era: 

danesa [udtale røbede mig # at jeg ikke var dansker] # så øh ja nogle gange så havde je:g haft nogle # 

situationer sí: # este: # raras [ja øh mærkelige] 
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jf. Heegård Petersen et al. (2018: 18) for nogle eksempler (se også afsnit 3.5). Endelig vises det i denne 

afhandling at ledstillingen i hvert fald ikke er uforandret i argentinadansk (jf. kapitel 6). 

Arvesprogets særlige beskaffenhed tilskrives ofte ufuldstændig tilegnelse (se afsnit 3.4.1.1.1) eller forklares 

som resultatet af at det fuldstændigt tilegnede arvesprog gradvis svækkes (se afsnit 3.4.1.1.2), eller som en 

direkte effekt af det pågældende majoritetssprog (se afsnit 3.4.1.2). Desuden må kontaktuafhængig L1-

forandring altid medtænkes som faktor (se afsnit 3.4.2). 

Et arvesprog er, ikke overraskende, først et arvesprog når det nedarves hos 

andengenerationsimmigranterne. De arver det fra deres forældre, dvs. førstegenerationsimmigranterne, 

hvis variant af sproget kaldes for ’baseline’. Baseline er med andre ord det sprog som 

andengenerationsarvesprogstalere eksponeres for som børn, ligesom deres børn igen eksponeres for 

baseline med de forandringer den måtte have gennemgået på den mellemliggende tid, og så fremdeles. 

Det medfører at man aldrig kan forvente at arvesprogstalere besidder en standardsproglignende 

kompetence. Polinsky & Kagan (2007) gør det klart at  

as heritage speakers of language L are typically not exposed to the language norm through formal 

schooling, their baseline is the particular variety of L that such speakers were exposed to in the home, 

and should not be identified with the standard language available to fully competent speakers of L. (p. 

373). 

Det dilemma de fleste der studerer arvesprog, kommer ud i, er at man mangler data for denne baseline og 

for eventuelle diakront forandrede versioner af baseline. Ethvert studium af arvesprog må nødvendigvis 

inddrage en eller anden form for studium af hvordan og evt. hvorfor arvesproget adskiller sig fra det sprog 

det er født af, dvs. som taltes af de første udvandrere, og som stadig tales der hvor de rejste ud fra. Derfor 

kan man ikke komme uden om at det ville være hensigtsmæssigt at etablere hvad denne baseline er. Det 

kræver – som Polinsky & Kagan (2007) angiver – viden om de demografiske mønstre (hvem slog sig ned 

hvor og hvornår) og en god forståelse for dialekt- og registerforskelle på det givne sprog (p. 373). Man kan 

dog hævde at så længe man ikke er i besiddelse af direkte auditive kilder til baseline, vil sammenligningen – 

selv med en sådan viden og forståelse – aldrig blive optimal. Det bedste man kan gøre, er at have denne 

problematik in mente ved alle analyser af arvesprog (se også afsnit 3.6). 

3.3 Arvesprogstalere 

Studiet af arvesprog indgår som studier af alt sprog i en evig cirkelslutning: Vi kan kun observere langue – 

eller det sproglige potentiale – via talernes parole (faktiske sprogbrug), og langue er ”et destillat af alle 

faktiske sprogbrugsbegivenheder individet har deltaget i” (Harder 2006: 100). På linje hermed kan vi sige at 

”[g]rammar cannot get loaded on to a microscope slide or set up on a scale; it gets accessed through its 

effects on naturally-developing speakers who employ the grammar in their native language du jour” 

(Scontras et al. 2015: 1). Arvesprog og arvesprogstalere er to sider af samme sag, men hvem er disse talere 

så? 
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Først og fremmest er de efterkommere af nogen der på et tidspunkt er udvandret og har etableret sig i et 

andet land.73 Derudover er de alle blevet eksponeret for et sprog, arvesproget, i deres barndom, men er så 

skiftet til et andet sprog, det dominerende sprog i det omgivende samfund, på et senere tidspunkt i deres 

barndom. Som voksne er de tosprogede hvad enten de er blevet det sekventielt eller simultant. De 

arvesprogstalere der har lært andetsproget efter skolestart, dvs. de sekventielt tosprogede, får siden 

andetsproget som primært og foretrukkent sprog først og fremmest fordi de udsættes for ”strong societal 

pressures from peers and the educational system” (Au & Oh 2005: 270, Montrul 2009: 241). En del af dette 

pres kommer af ”desires to blend in with the majority group” (Au & Oh 2005: 269 og referencer heri). For 

arvesprogstalere er der dog tale om en ubalanceret tosprogethed74 idet deres tidlige hjemmesprog, 

arvesproget, er langt mindre præsent i deres sproglige repertoire end det sprog der dominerer i det 

omgivende samfund (Scontras et al. 2015: 3). Arvesprogstalere er i denne afhandling smalt defineret (helt i 

tråd med definitionen af arvesprog) som:  

[…] individual[s] who acquired an L1 grammar (to some degree of success) of a language that is not the 

socially-dominant language in a given geographical area. Heritage speakers are further defined as 

individuals who attain a high degree of fluency in an L2, so much so that it becomes their dominant 

language throughout the remainder of their life. Heritage speakers may have begun to learn the 

dominant language in early childhood at home and outside the home, or they may have begun their 

second language acquisition at school (Putnam & Sánchez 2013: 478).   

Arvesprogstalere har altså et vist kendskab til hjemmesproget, dvs. arvesproget, og som to yderligere 

fællesnævnere har de typisk: 

 et behov for at finde en balance mellem hjemmesproget og det omgivende samfunds dominerende 

sprog som de oftest føler sig bedre tilpas ved at tale 

 en bevidsthed om at deres måde at tale arvesproget på adskiller sig fra deres forældres/ 

bedsteforældres og monolingvale standardsprogstalendes 

Som nævnt i afsnittet om arvesprog kan arvesprogstalernes ubalancerede tosprogethed i nogle forskeres 

forståelse tippe så meget til én side at arvesprogstalere kan være nogle for hvem arvesproget har en 

kulturel og familiemæssig værdi, men som ikke taler eller forstår det.75 Der er tale om en meget bred 

definition af arvesprogstalere som ikke vil blive fulgt her.76 Et sådant individ, der senere i livet ønsker at 

lære sig sin families arvesprog, er i denne afhandlings opfattelse snarere hvad man kunne kalde en kulturelt 

motiveret L2-lørner, dvs. en regulær L2-taler der tilegner sig et andetsprog som voksen skønt motivationen 

                                                           
73 I denne afhandling regnes dog også talere der er født i Danmark, men som er emigreret før den såkaldt kritiske periode i 

sprogtilegnelsesprocessen (se afsnit 3.4.1.1.1 om ufuldstændig tilegnelse), for arvesprogstalere. 
74 Denne term er potentielt problematisk, for den forudsætter at det modsatte findes: ’balanceret tosprogethed’ som så skulle 

forekomme hos individer som kan tale og bruge to sprog helt lige godt i alle situationer. Ifølge Schmid (2011) udgør de, hvis de 

findes, ”a tiny minority of those who are able to use more than one language” (p. 11). I så fald må langt de fleste tosprogede være 

ubalancerede i en eller anden grad. 
75 Denne kulturelle og familiemæssige tilknytning til arvesproget kan til gengæld være så dyb hos nogle individer at de udpeger et 

bestemt arvesprog som deres modersmål, men samtidig paradoksalt nok rapporterer hverken at kunne tale, skrive, læse eller forstå 

det (jf. Wharry (1993: 122) som undersøger betydningen af holdninger og motivation for arvesprogsbibeholdelse blandt 

arvesprogstalere af indianske sprog, vietnamesisk og spansk i USA). 
76 Især inden for L2-undervisning/fremmedsprogsundervisning har man anskuet arvesprogstalere meget bredt idet arvesprogselever 

kan være nogle ”who have either learned the language as their home language (L1) or who have some form of family or “heritage” 

connection to the language (e.g., second and third generation immigrants)” (Cummins 2005: 586). Ligeledes Van Deusen-Scholl 

(2003): ”[…] in the foreign language context […] we simply cannot assume that the heritage language is in fact the student’s native 

language; many students may only have a passive knowledge of the language or not speak it at all” (p. 216). 



53 
 

er af en særlig karakter.77 Det er dog, selv under den smalle definition, stadig et forskningsmæssigt 

uafklaret spørgsmål hvor lidt man skal kunne for at blive regnet for arvesprogstaler. Hos Scontras et al. 

(2015) hedder det således vagt at arvesprogstalerens tosprogethed ”may be imbalanced, even heavily 

imbalanced, in favor of the dominant language, but some abilities in the heritage language persist” (p. 3) 

”arising from early exposure in their home” (Polinsky 2015: 8). Samtidig omtaler de ”the near-native 

abilities of heritage speakers” (p. 2), men siden at ”heritage speakers do not seem to exhibit native-like 

mastery of their first language in adulthood” p.g.a. skiftet i løbet af barndommen til et andet sprog (p. 3). Ej 

heller i denne afhandling kan der trækkes en skarp grænse for arvesprogsfærdighed.78 Der er som nævnt 

tale om et kontinuum og en stor intertalervariation, men en vigtig pointe er det at arvesprogstalere er 

nogle der ”har fonetisk-fonologiske kompetencer og grammatisk viden, der overgår L2-lørneres (Maher 

1991: 68), netop fordi arvesproget er blevet tilegnet i en tidlig, naturligt forløbende og intensiv proces, 

inden den såkaldte kritiske periode i sprogtilegnelsesprocessen er gennemgået, dvs. inden puberteten 

(Montrul 2008: 9-12)” (Heegård Petersen & Kühl 2017: p. 235). Kontinuummets nedre grænse er således 

ved de receptivt tosprogede, som måske knap kan sætte ord sammen på arvesproget, og går hele vejen op 

til de arvesprogstalere der har læse- og skriftsprogsfærdigheder på arvesproget, hvoraf nogle ville kunne gå 

for at være ’native speakers’79 (Polinsky 2015: 8, 10). At der er så stor variation, er lidet overraskende når 

man tager en række sociofaktorer i betragtning: Først og fremmest vil ”the length and manner of home 

exposure” afgøre udviklingen af barnets arvesprog (Polinsky 2015: 10) – tilsammen med barnets alder ved 

andetsprogstilegnelsens begyndelse (Au & Oh 2005).80 Dertil kommer arvesprogstalerens – og dennes 

families – holdning til arvesproget og (til) den kultur der omgærder det (Au & Oh 2005), ligesom også 

arvesprogstalerens selvtillid i forhold til og egen tro på færdigheder på arvesproget vil spille en rolle. Denne 

”language confidence” er typisk lav hos arvesprogstalere (Polinsky 2018: 79-80, 100). Endelig er der 

kontakten til hjemlandet, som for nogle arvesprogstalere vil være ikkeeksisterende, men som hos andre vil 

bestå i fx digital kontakt med slægtninge og rejser til hjemlandet. Det giver sig selv at der vil være en enorm 

variation i alle disse sociofaktorer. 

I et sprogniveaukontinuum hvor de to ekstremer udgøres af hhv. modersmålstalende som udviser en fuld 

tilegnelse af det sproglige system, og L2-lørnere der udviser vedvarende tegn på ikke modersmålslignende 

tilegnelse af fonetik, fonologi, bøjningsmorfologi, semantik, syntaks og diskurs/pragmatik, kan 

arvesprogstaleren placeres et sted midt imellem idet han/hun deler egenskaber med både 

modersmålstalende og L2-lørnere (Benmamoun et al. 2013: 131): 

 

 

                                                           
77 Den smalt og den bredt definerede arvesprogstaler er også blevet kaldt for hhv. ”HL learners proper” og ”learners with a heritage 

motivation” (Aalberse & Muysken 2013: 1 – med henvisning til bl.a. Valdés 2000). Distinktionen (heritage learners vs. learners 

with a heritage motivation) stammer dog fra Van Deusen-Scholl (1998). 
78 Jf. dog afsnit 4.2, som gør rede for at fokus i projekt Danske stemmer i Argentina (og dermed i dette studium) har været på 

arvesprog blandt de stærkeste arvesprogstalere, dvs. informanter der var i stand til at føre en længere samtale på dansk (30-90 

minutter). 
79 ’native speaker’ defineres således: ”A prototypical (educated) native speaker lives in a monolingual environment, or in a bilingual 

environment in which his/her original native language has not undergone attrition” (Benmamoun et al. 2013: 130). 
80 Jf. ”Speaking the majority language before age 5 seems to put linguistic minority children at a small but measurable risk for poorer 

heritage language skills during adolescence. In an agricultural community with a strong Spanish presence, Mexican-American high 

school students who had begun speaking English before age 5 were less proficient in Spanish than their peers who had begun 

between ages 5 and 17” (Au & Oh 2005: 271). 
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__________________________________________________________________________________ 

    L2-lørner               Modersmålstalende  

 

 

 

Arvesprogstaler 

Figur 3.1: Kontinuum over forskellige talertypers sprogfærdigheder; arvesprogstalere deler egenskaber med både L2-

lørnere og modersmålstalende 

Arvesprogstalere deler den egenskab med modersmålstalende at arvesproget er deres modersmål ligesom 

modersmålet er det for modersmålstalende. Det implicerer som allerede nævnt at tilegnelsen er begyndt 

fra fødslen og fortsat i en naturligt forløbende og intensiv proces hvilket gør dem ”bedre til arvesproget” 

end L2-lørnere til det tilsvarende sprog som figuren i sig selv illustrerer.81 Forskning har vist at det at en 

taler er blevet eksponeret for sit arvesprog som barn, giver ham/hende fordele i forhold til fonologisk 

tilegnelse på et senere tidspunkt, mens der ingen blivende gavnlig effekt er i forhold til morfosyntaks 

(Rothman 2007 og referencer heri). Dog udfordres denne påstand i Montrul (2005, 2006, 2007a,b), som 

påviser at ”heritage speakers of Spanish have advantages over age- and proficiency-matched L2 learners in 

selective morphosyntactic domains” (Rothman 2007: 360). Omvendt er det som voksne L2-lørnere og 

arvesprogstalere har tilfælles, ifølge Pascual y Cabo & Rothman (2012), i hvert fald tosidigt: 

First, they both have another grammar represented in their mind from which various degrees of 

influence at the level of underlying representation can be attested. Secondly, any consequence of this at 

the level of processing, allocation of attention resources, stress on memory systems and inhibition to 

name a few (see, e.g., Sorace 2011 for review), can be attested in both populations (p. 454). 

Pascual y Cabo & Rothmans første pointe ovenfor kan også forklares som at L2-lørnere såvel som 

arvesprogstalere taler hhv. andetsproget og arvesproget på en måde der afviger fra den måde 

modersmålstalende af det samme sprog gør idet ”they often have a foreign accent, they may not apply all 

grammatical rules consistently, and their vocabulary knowledge may be less extensive than that of the 

native speaker” (Schmid 2011: 4). 

3.4 Hvilke faktorer former et arvesprog? 

Helt overordnet divergerer arvesprogsgrammatik fra baselinegrammatik fordi arvesproget via talerne i en 

eller flere generationer har befundet sig fjernt fra hjemlandet et sted hvor et andet sprog er det 

dominerende majoritetssprog. Selve udvandringen og kontakten med det andet sprog har forskellige 

direkte og indirekte følgevirkninger som menes at spille en rolle for at den divergerende 

arvesprogsgrammatik (L1-grammatik) opstår, fx 

                                                           
81 Samtidig er arvesprogstalere muligvis også ”bedre” end tosprogede der lærer sig deres andetsprog som voksne, i forhold til selve 

sprogprocesseringen og de effekter tosprogetheden har på den, som Pascual y Cabo & Rothman nævner nedenfor. Ifølge dem kan det 

dog blot skyldes ”the fact that they are more practiced in being bilingual. […] Simply put, HSs have had more temporal experience at 

being bilingual” (p. 454). 
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insufficient82 and interrupted L1 input, exposure to a reduced variety of L1 input (due to attrition among 

the parent generation), rapid shift from L1 to L2 input, reduced degree of L1 use and lack of 

schooling/literacy in the L1 (Gürel & Yilmaz 2013: 39). 

Dertil kommer den intrasproglige, kontaktuafhængige forandring som gør sig gældende for alle sprog i alle 

typer situationer. 

I afhandlingen anvender jeg, som nævnt, termen restrukturering om alle de strukturelle forandringer der 

kan observeres hos den enkelte taler som konsekvens af ovennævnte faktorer, uden stillingtagen til om der 

er tale om strukturer som taleren på et tidspunkt har haft i sit sprog eller ej. Intergenerationel 

restrukturering (eller forandring) sigter da til de forandringer der kan observeres mellem generationerne – 

sommetider i form af simplificering, altså udviskninger af distinktioner som stadig opretholdes hos den 

ældre generation. Termen attrition ’svækkelse’, som ofte bruges og ofte med forskellige betydninger, 

reserveres her til at beskrive træk som den enkelte taler har tilegnet sig, men senere mistet (se afsnit 

3.4.1.1.2).  

I det følgende gennemgås ovennævnte faktorer i lidt større detalje, puljet sammen under to hovedpunkter: 

Majoritetssprogets rolle og Kontaktuafhængig sprogforandring. Majoritetssprogets rolle dækker både over 

– hvad jeg her for det teoretiske overbliks skyld kalder – majoritetssprogets direkte og dets indirekte effekt 

på arvesproget, og det er det der har betydning i denne sammenhæng. Den kontaktuafhængige 

sprogforandring berører jeg kun helt overfladisk og kun for at minde om den som et allestedsnærværende 

grundvilkår for sprog. Majoritetssprogets direkte effekt består i transferensen fra L2 til L1, mens den 

indirekte effekt er ufuldstændig tilegnelse og svækkelse af arvesproget samt et tværgenerationelt set 

forandret input. Et sådant skarpt skel mellem de indirekte og de direkte processer, der følger af 

arvesprogets samlevned med majoritetssproget, findes ikke i virkeligheden; det er tværtom vigtigt stedse at 

holde sig for øje dels at de betingelser og processer der bestemmer et arvesprogs udvikling er indbyrdes 

afhængige og samhørende, dels at ingen af dem opererer i et vakuum. Foruden at være – og være influeret 

af – rent sproglige faktorer bliver arvesprogsudviklingen også påvirket af en lang række sociokulturelle 

omstændigheder der omgærder arvesprogstaleren (jf. afsnit 3.3 om de faktorer der desuden borger for den 

store intertalervariation blandt arvesprogstalere). 

3.4.1 Majoritetssprogets rolle 

Hvor der findes arvesprog, findes der altid også et sprog som tales af majoriteten, og som er det 

dominerende sprog i samfundet, og på makroniveau vil den blotte tilstedeværelse af dette majoritetssprog 

gøre at arvesprogstalere med største sandsynlighed før eller siden vil skifte til majoritetssproget. Der kan 

således blive tale om et intergenerationelt sprogskift i arvesprogstalergruppen. På mikroniveau vil 

                                                           
82 Flere har sat spørgsmålstegn ved faktoren utilstrækkeligt input, for hvordan skal man kunne måle hvad der er hhv. nok og ikke nok 

input for at et barn kan tilegne sig et sprog fuldstændigt? Hos Putnam & Sánchez (2013) hedder det:  

 

Distinguishing between sufficient and insufficient input is difficult to test since it is hard to determine 

what amount of input would be critical to ensure “complete” and “successful” acquisition in both 

monolingual and bilingual acquisition.  

Kritikken går endvidere på at netop vanskelighederne ved at afgøre hvad ”utilstrækkeligt input” vil sige, ofte synes at blive ignoreret 

når det gøres til en af hovedårsagerne til at arvesproget er ”begrænset” som fx i Polinskys (2011b: 1) definition af arvesprog: 

“Heritage languages are spoken by early bilinguals, simultaneous or sequential, whose home language (L1) is severely restricted 

because of insufficient input.” (p. 483; min kursivering). 
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tilstedeværelsen af majoritetssproget påvirke hver enkelt arvesprogstaler individuelt og dermed 

arvesproget sproginternt, både direkte og indirekte. Flere har peget på at det ikke er sprogkontakten i sig 

selv der skaber forandringerne i arvesproget, men derimod snarere den konsekvens den har, nemlig at 

arvesprogseksponeringen, -inputtet og -anvendelsen reduceres (jf. Maher 1991: 80; Silva-Corvalán 1991). 

Men denne konsekvens vil dog uanset hvordan man anskuer det, kunne ses som den indirekte følge af 

kontaktsituationen. Man kan også udlægge det som at majoritetssprogets tilstedeværelse er et vilkår for 

arvesprogstalernes sprogudvikling, mens ufuldstændig tilegnelse, svækkelse, et diakront set ændret input 

og L2-indlån er mulige (oftest uundgåelige) konsekvenser af dette vilkår. 

Som det kort er angivet ovenfor, dækker den direkte effekt her over den direkte transferens fra 

andetsproget, dvs. at de sprogstrukturer der findes i majoritetssproget, påvirker de sprogstrukturer der 

findes i arvesproget – i teorien – på alle sprogets niveauer (se afsnit 3.4.1.2). Den indirekte effekt af 

majoritetssproget, jf. hele afsnit 3.4.1.1, er på den anden side bredere og mere kompliceret at gøre rede 

for: Den henviser på den ene side til de restrukturerings- og simplificeringsprocesser der finder sted hos 

arvesprogstaleren fordi denne gradvis glemmer (dele af) sit arvesprog (se afsnit 3.4.1.1.2 om Svækkelse). På 

den anden side omfatter den også den forandring i arvesproget der følger af at arvesprogstaleren 

eksponeres for et reduceret input på arvesproget, kombineret med introduktionen til det omgivende 

majoritetssprog, hvorved arvesproget anvendes mindre og ikke bliver fuldt tilegnet (se afsnit 3.4.1.1.1 om 

Ufuldstændig tilegnelse). Endelig har majoritetssproget også som indirekte diakron konsekvens at det input 

hver arvesprogstalergeneration får, vil ændre sig mere og mere fra udgangspunktet. Sammenhængen 

mellem de forskellige faktorer og processer er så dyb at man også kunne sige at L2-transferensen sker som 

indirekte følge af svækkelsen og den ufuldstændige tilegnelse (ligesom den også allerede kan findes i det 

input arvesprogstaleren får som barn). Som en del af den restrukturering der finder sted når førstesproget 

ikke bliver anvendt og hørt særlig meget og måske aldrig er blevet helt tilegnet, vil taleren netop bruge ord 

og strukturer fra andetsproget, og så er vi på sin vis tilbage ved udgangspunktet, majoritetssproget, i en 

smuk cirkel. Også derfor giver det mening at have restrukturering som overterm for hvad der sker med et 

arvesprog. Ved at have alle fire fænomener, ufuldstændig tilegnelse, svækkelse, inputtets art og indlån, 

under ét stort afsnit om majoritetssproget, gøres det samtidig klart at de her anskues som fænomener hos 

to- eller flersprogede83 og desuden er fire sider af samme sag. 

3.4.1.1 Majoritetssprogets indirekte effekt 

Dette afsnit handler som beskrevet ovenfor om ufuldstændig tilegnelse, svækkelse og det input 

arvesprogstalerne præsenteres for. I arvesprogsforskningen har et af de fremmeste forskningsspørgsmål 

om arvesprogstalernes arvesprogskundskaber netop været: 

[…] whether these speakers manifest incomplete acquisition or attrition of grammar. In other words, do 

heritage speakers fail to learn certain structures or do these structures get acquired and then undergo 

subsequent degradation due to lack of use or transfer from the dominant language? (Polinsky 2011: 

306) 

Der er flere grunde til at det spørgsmål ikke vil stå centralt i denne afhandling. Det er endog yderst 

vanskeligt at opretholde et klart skel mellem især to af de fænomener der her beskrives som former for 

indirekte påvirkning – ufuldstændig tilegnelse og svækkelse. Der er tale om en principiel og teoretisk 

                                                           
83 Eksempelvis er der også forskning der ser på sprogsvækkelse som konsekvens af demens eller afasi (se afsnit 6.4.1 for et eksempel 

herpå). 
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skelnen som imidlertid er svær at operere med i praksis (jf. Laleko 2010: 19). Det har flere forskere peget på 

(om end mange alligevel gør forsøget!), fx Larsson & Johannessen (2015a): 

Both incomplete acquisition and attrition can sometimes have the same result, at least superficially and 

with respect to linguistic production, and it can clearly be difficult to empirically separate the two in 

individual speakers (Larsson & Johannessen 2015a: 8). 

Laleko (2010: 19) går skridtet videre og kalder det ”svært, hvis ikke umuligt” definitivt at konkludere hvad 

der skyldes det ene, og hvad der skyldes det andet: 

[…] in the absence of longitudinal data, and without a clear consensus on when particular grammatical 

features or properties can be considered to be fully and once-and-for-all acquired, developed, and 

stable in a given language, it is difficult if not impossible to make definitive claims about whether 

particular distinctive properties of heritage grammars are due to attrition (erosion) or incomplete 

acquisition (arrested development) (Laleko 2010: 19).84 

Der er altså mindst to grunde til at distinktionen mellem ufuldstændig tilegnelse og svækkelse 

fundamentalt set er svær at opretholde i praksis: På den ene side er det fordi longitudinalundersøgelser af 

arvesprog (dvs. studier af forandringer i arvesproget i virkelig tid), som er sjældne,85 ville være nødvendige 

for at kunne afgøre om et arvesprogstalende barn var i gang med at tilegne sig ”træk X” da tilegnelsen af X 

så gik i stå fx pga. øget eksponering for majoritetssproget, eller om X faktisk blev fuldstændigt tilegnet hos 

barnet, men siden svækket (Pascual y Cabo & Rothman 2012). Selv hvis udviklingen af X var blevet bremset, 

plæderer Pascual y Cabo & Rothman (2012), med henvisning til Sánchez (2012), for at man lige så godt 

kunne kalde det ”an alternative path of complete development” (p. 453) (jf. i øvrigt diskussionen af 

begrebet ’ufuldstændig tilegnelse’ i afsnit 3.4.1.1.1). På den anden side fordi det fordrer et ret præcist 

kendskab til det sprog arvesprogstalerne har arvet, dvs. for anden generation86 baseline-sproget og for 

tredje generation det fra baselinesproget allerede divergerende arvesprog. I mange tilfælde er begge sprog 

(eller i det mindste baselinesproget) allerede historiske sprog til hvilke der ikke findes digital adgang. Uden 

dette kendskab kan man fx ikke tale om en ufuldstændig tilegnelse hvis det man tror, er ufuldstændigt 

tilegnet, aldrig var tilgængeligt som input for arvesprogstaleren.87 Rothman (2007) syntetiserer det elegant 

ved at skrive at man uden sådanne longitudinalundersøgelser ikke kan skelne korrekt mellem ”attrition 

(what was acquired and then lost), incomplete acquisition (what was available but simply not acquired) and 

issues related to input type (what could not be acquired given its absence in the input)” (p. 362) (jf. afsnit 

3.4.1.1.3). 

Således de generelle årsager til at det langt fra altid er frugtbart at forsøge at tilskrive divergerende træk i 

arvesprog enten ufuldstændig tilegnelse eller svækkelse. I afsnit 3.6 uddybes de konkret i relation til 

                                                           
84 Det må dog rettelig nævnes at mange arvesprogsforskere naturligvis er klar over at man må gå integrationistisk til værks, jf. fx 

Benmamoun et al. (2013): ”However, […] incomplete acquisition and attrition in childhood are not mutually exclusive. Both factors 

can come into play simultaneously for different structures, or the two factors may occur sequentially; structures that were acquired at 

a certain age can be lost later on” (p. 167). 
85 Arvesprogstalere bliver netop typisk kun testet/interviewet som voksne, og man kan kun gisne om hvordan sprogudviklingen 

forløb da de var børn (jf. Pascual y Cabo & Rothman 2012: 453). 
86 I arvesprogsforskningen regner man typisk de folk der udvandrede fra hjemlandet og etablerede sig i det nye land for første 

generation (også kaldet immigrant speakers ’immigranttalere’), og anden generation dækker således over børnene af disse 

oprindelige migranter og er dermed de første egentlige arvesprogstalere (jf. fx Benmamoun et al. 2013: 132). 
87 Hos Laleko (2010) hedder denne faktor ”(possibly complete) acquisition of incomplete/divergent input” – som en af fem 

hovedkilder til divergens i arvesprogsgrammatik (p. 15-16, 22-25). 
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argentinadansk. Anfægtelsen går dog først og fremmest på forsøget på at skelne knivskarpt mellem de 

observerede divergenser i arvesprog som resultatet af enten det ene eller det andet fænomen og ikke på 

fænomenerne som sådan. Der er ingen tvivl om at ”incomplete acquisition and attrition exist and are 

explanatory for many native/heritage differences” (Rothman 2007: 361), og at det kan være lønsomt at 

have dem in mente i analyserne af arvesprog. Det er af den grund – og fordi begreberne har fyldt meget i 

diskussionerne inden for arvesprogslingvistikken – på sin plads med en uddybende præsentation af hvad 

termerne dækker over. 

3.4.1.1.1 Ufuldstændig tilegnelse 

Begrebet ufuldstændig tilegnelse, ’incomplete acquisition’ (også ’imperfect learning’ hos Thomason 2008), 

er til dels selvforklarende: Det henviser, som allerede foregrebet, til det fænomen at førstesproget ikke er 

blevet fuldstændigt tilegnet af taleren, og at denne ufuldstændige udvikling af forskellige dele af 

grammatikken er resultatet af “less than optimal input conditions during the age of primary linguistic 

development (birth–4 years) and/or the period of later language development that takes place during the 

pre-school and school years (4–13 years)” (Montrul 2009: 241) hos sekventielt tosprogede børn (ofte 

arvesprogstalere). Det er ikke tilfældigt at skellet sættes ved 13 år idet det antages at al sprogudvikling der 

finder sted før puberteten, med de optimale input, har mulighed for at blive ”fuldendt” således at sproget 

bliver ”som hos en indfødt”, mens puberteten udgør den såkaldt kritiske periode i 

sprogtilegnelsesprocessen. Alderen 0-13 år er således blevet kaldt ”the crucial phase” i sprogtilegnelsen.88 

Det følger af ideen om ufuldstændig tilegnelse at der er størst sandsynlighed for at de elementer i 

grammatikken der tager særlig lang tid at tilegne sig, er fraværende i arvesprogsgrammatik, som det 

formuleres nos nogle89 (Fuchs 2013: 26). Hos andre forskere er ufuldstændig tilegnelse blevet kaldt for 

afbrudt tilegnelse eller afbrudt indlæring og på engelsk arrested development (Rothman 2009) eller 

fossilized L1 development (Larsson & Johannessen 2015a: 8) idet man forestiller sig at de ikke-optimale 

input tilsammen med skiftet til L2 som primært sprog gør at sprogudviklingen og -tilegnelsen stagnerer eller 

afbrydes (på et ufuldstændigt trin). Det vil imidlertid være vildledende at angive at udviklingen i 

arvesprogsgrammatikken er afbrudt, fastfrosset eller fossileret på et ufuldstændigt stadium idet den 

fortfarende udvikler sig i form af restrukturering, under påvirkning af L2 eller sådan som sprog universelt 

set forandrer sig (jf. Fuchs 2013: 26, ref.til Polinsky 2008: 161). 

Maher (1991) repræsenterer et af de tidlige bud på hvilken rolle selve tilegnelsen kan spille for L1-

restrukturering ”in the multilingual setting” – og specifikt i en ”enclave speech community” som er den 

type talere Mahers artikel omhandler, og som svarer til arvesprogstalere. Inspireret af Jakobsons (1941) 

regressionshypotese plæderer hun for en sammenhæng mellem sprogtilegnelse og -tab (i form af 

restrukturering) idet de hypergeneraliserede/regelmæssiggjorte former, som er typiske i børns sprog, 

minder om de restrukturerede former man finder hos tosprogede. Fra denne synsvinkel – helt parallelt til 

senere teorier om ufuldstændig tilegnelse hos arvesprogstalere – skyldes den intergenerationelle 

sprogforandring der finder sted i ”bilingual communities”, at børnene i de senere generationer ikke 

                                                           
88 Det er dog fortsat ”unclear exactly when in childhood a first language is considered to be “fully acquired”” (Putnam & Sánchez 

2013: 479), og dermed hvornår præcis den kritiske periode indtræffer. Denne videnskabelige angribelighed er problematisk for dem 

der som essentielt kriterium for hvad der må regnes som ufuldstændig tilegnelse, og hvad der må regnes for svækkelse, har netop 

ideen om den kritiske periode (ifølge Putnam & Sánchez (2013) gælder det fx Montrul (2002, 2008, 2009) og Polinsky (2006)). 
89 Enten fordi de aldrig blev tilegnet, eller fordi de blev tilegnet sent, men derefter tabt først, som Jakobsons (1941) 

regressionshypotese angiver. I sammenhæng hermed mener minimalister at visse sproglige træk har en iboende tendens til at være 

særligt svære at lære. Det vil samtidig ofte være dem der lettest svækkes og mistes (jf. afsnittet om svækkelse). 
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eksponeres i tilstrækkelig grad for arvesproget hvorved deres arvesprogsgrammatik kun bliver delvist 

reproduceret/”replikeret”: ”While these children are exposed to language B [majoritetssproget] and learn it 

easily, exposure to A [arvesproget] gradually diminishes, resulting in "partially replicated grammars."” 

(Maher 1991: 81).  

Selve termen incomplete, ’ufuldstændig’, er blevet kritiseret eftersom den knytter arvesprogstalere til 

socialt set negative værdier90 (jf. Pires & Rothman 2009; Pascual y Cabo & Rothman 2012; Putnam & 

Sánchez 2013). Ligesom brugen af termen indebærer at man mener det kan retfærdiggøres at sammenligne 

arvesprogs-tosprogede og monolingvale idet det ufuldstændige nødvendigvis må ses i forhold til noget (i 

øvrigt postuleret) fuldstændigt, her i form af monolingvales sprogkunnen (Pascual y Cabo & Rothman 2012: 

451). Skønt der er forskel på monolingvale grammatikker og bilingvale grammatikker (førstnævnte 

resultatet af mindre ”statisk interferens”91 end sidstnævnte), bør man ikke tolke ”the acquisition process of 

any language as “incomplete” or “imperfect”” (Putnam & Sánchez 2013: 480). ”HS [Heritage speaker] 

competence is simply different, not incomplete” (Pacual y Cabo & Rothman 2012: 451). Under kritikken af 

selve termen ligger også en dybere kritik der går på det uopklarede spørgsmål om hvornår der er 

tilstrækkeligt med input til at et bestemt træk i et arvesprog kan tilegnes, ligesom hele ideen om 

ufuldstændig tilegnelse er baseret på idealforestillingen om at det er muligt at nå til et ultimativt stadium i 

sprogtilegnelsen. Endvidere skulle denne ultimative sprogtilegnelse så være ensartet – eller variere 

minimalt – på tværs af talere (Putnam & Sánchez 2013: 482). Endelig er der som nævnt fare for 

fejlslutninger i de tilfælde hvor man kalder noget ufuldstændig tilegnelse hvor der reelt er tale om 

fuldstændig tilegnelse af de træk taleren nu engang blev præsenteret for i det sproglige input han/hun fik 

som barn (jf. afsnit 3.4.1.1.3 om inputtet i arvesprogstilegnelse). 

3.4.1.1.2 Svækkelse 

Med svækkelse, ’attrition’,92 menes et gradvist individuelt ikke-patologisk L1-sprogtab93 (Schmid 2011: 3) 

(hos to-/flersprogede94 som er ude over den såkaldt kritiske periode, dvs. puberteten). Med det gradvise 

menes at det ikke drejer sig om tab af et helt sprog på én gang, men derimod et gradvist tab af dele af (eller 

i sidste ende hele) et modersmål (L1).95 At det er et individuelt – og intragenerationelt – tab (på 

mikroniveau), sætter det i modsætning til sprogskift og -tab fra en generation af talere til den næste på 

                                                           
90 Montrul (2008) modargumenterer ved at sige at ‘incomplete’ udelukkende bruges deskriptivt uden nogen værdiladning/-

tilskrivning (p. 7). Montrul – sammen med Benmamoun og Polinsky (i Benmamoun et al. 2013) – forsøger sig dog med at erstatte 

incomplete acquisition med ‘differences in attainment’ (p. 166) og slet og ret ’divergent grammar’ (p. 166), men anvender i realiteten 

termerne ’incomplete acquisition/incomplete development/incomplete knowledge/incomplete attainment’ mere (p. 136, 141, 148, 

167, 168, 170, 171). 
91 Interferens her i betydningen at når der er et større antal sproglige enheder at vælge mellem, fører det til en længere og 

vanskeligere søgeproces i hjernen (Paradis 1993: 135/Putnam & Sánchez 2013: 482). 
92 Man kunne også have oversat attrition med (sprog)erosion, (sprog)nedslidning, (sprog)forvitring e.l., jf. fx Khayitova (2016) som 

har termen ’språkforvitring’ på norsk, og spansk hvor man foruden atrición anvender termen erosión lingüísitica ’sprogerosion’ (fx 

Calvo Capilla 2014) og desgaste ’slid, svækkelse’ (fx Acosta Corte 2013). Denne afhandling lægger sig imidlertid i forlængelse af 

Heegård Petersen & Kühl (2017), Hartling (2016) og Glargaard (2015) som har valgt termen ’svækkelse’.  
93 Nogle forskere mener det er misvisende at tale om tab; der er altid tale om sprogforandring: ”[N]o hay en realidad pérdidas o 

asimilaciones, sino cambios lingüísticos” skønt den samtidig hos størstedelen af talerne ”es sentido […] como una verdadera 

pérdida” (se Calvo Capilla 2014: 2 med reference til Cavalcanti 2006). 
94 Forsøg på at påvise ikke-patologisk svækkelse i monolingvale kontekster er ikke overbevisende (jf. Fuchs 2013: 23, note 23).  
95 Svækkelse kan derfor siges at udgøre et kontinuum som går fra ”leves problemas de acceso hasta la pérdida total de una lengua” 

(Calvo Capilla 2014: 5). 
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makroniveau, dvs. intergenerationelt tab, som i sidste ende fører til sprogdød.96 At det er et ikke-patologisk 

sprogtab, sætter det over for sprogtab som følge af afasi, demens og hjerneskade; svækkelse er netop 

snarere en ”dysfonctionnement «normal» d’une des langues d’un bilingue” (Köpke & Schmid 2013: 30). 

Endelig er der tale om en svækkelse af sproget hos talere der har tilegnet sig førstesproget fuldstændigt 

(men jf. kritikken ovenfor af denne antagelse) hvilket kontrasterer svækkelsesbegrebet til ufuldstændig 

tilegnelse som vidner om et ustabilt sprogsystem fordi tilegnelsen blev ”afbrudt” før eller under 

puberteten, jf. afsnit 3.4.1.1.1. Sprogsvækkelsen kommer til udtryk som vanskeligheder ved at fremkalde 

ord, sætninger, grammatiske mønstre som følge af at individet efterhånden ikke bruger de pågældende 

ord, sætninger, grammatiske mønstre overhovedet eller i særlig høj grad. Dette understøttes af 

neurolingvistisk forskning som har påvist at det ganske enkelt kræver flere nerveimpulser at aktivere lagret 

information i hjernen som ikke aktiveres ret ofte; aktiveringstærsklen bliver m.a.o. højere (jf. Paradis’ 

Activation Threshold Hypothesis (ATH) (Paradis 2004)). Svækkelsen bliver således resultatet af længere tids 

mangel på stimuli (Paradis 2007). Hverdagssprogligt udtrykt er svækkelse lig med at taleren glemmer dele 

af sit førstesprog. For hver gang den tosprogede fremkalder og anvender information (fx en leksikalsk 

enhed eller en betydningsenhed) fra et sprog, bliver aktiveringstærsklen for netop denne information på 

det andet sprog højere eftersom det ikke bliver brugt. Som det hermed er antydet, er årsagerne til 

svækkelsen – og de deraf medførte forandringer i sproget – dobbeltfacetterede og komplementære: på 

den ene side glemmer taleren dele af sit førstesprog fordi han/hun ikke får input på og ikke anvender det 

sprog i ret høj grad. På den anden side presser andetsproget sig på og kan ofte komme til at ”stå i vejen” 

når taleren forsøger at tale førstesproget (Schmid 2011: 16). L1-svækkelse kan netop anses ”comme le 

revers de l’apprentissage d’une L2” (Köpke & Schmid 2013: 30).97 Mange har i selve definitionen af 

svækkelse andetsprogets rolle med, som fx hos Putnam & Sánchez (2013): ”L1 attrition describes 

performance differences in a “fully acquired,” mature L1 grammar due to increased exposure to an L2” (p. 

479) eller ”L1 attrition must be perceived as an unconscious rearrangement or restructuring of the L1 

grammar due to L2 contact” (Gürel & Yilmaz 2013: 38) (mine kursiveringer). Som nævnt (i note 94) er det 

diskutabelt om svækkelse overhovedet kan finde sted uden et ”intervenerende” andetsprog; andetsproget 

vil i det mindste være den udløsende faktor for overhovedet at have at gøre med ”a setting where that 

language [L1] is used only rarely” (Schmid 2011: 4).98 I sådan en ”setting” er det ifølge nogle forskere 

(minimalister) muligt at visse L1-træk svækkes fordi de har en iboende ustadighed som gør dem mere 

påvirkelige over for svækkelse (ligesom de parallelt hermed anses som sværere at tilegne sig) (Gürel & 

Yilmaz 2013: 38 og referencer heri). Dette perspektiv har en forbindelse til Jakobsons (1941) 

regressionshypotese hvis grundprincip med Keijzers (2010) ord er at ”language loss is the mirror image of 

acquisition […]. In other words, features that develop late in childhood are lost early” (p. 9).99 Gürel & 

Yilmaz plæderer for at svækkelse er ”largely contact-dependent” og desuden først og fremmest 

forekommer når der i andetsproget findes grammatiske træk der er analoge med træk i L1 (Gürel & Yilmaz 

2013: 38). Som det fremgår ovenfor, er restrukturering og rearrangering hos nogle synonymer til 

                                                           
96 Hos flere omfatter svækkelse både sprogtab hos individer og på tværs af generationer (se fx Montrul 2009: 240). I nærværende 

fremstilling er svækkelsesbegrebets defaultreference det individuelle sprogtab, mens det specificeres når der refereres til tab på tværs 

af generationer (som fx i afsnit 2.4). 
97 Også bl.a. Silva-Corvalán (1991) peger på en sådan komplementær sammenhæng mellem svækkelse og tilegnelse, eller mellem det 

at noget nyt kan opstå hvor noget går tabt: “language loss is to a large extent the mirror image of development in creolization” (p. 

164). 
98  Det er ganske enkelt svært at forestille sig andre situationer hvor et raskt individ ville holde op med at bruge sit førstesprog; selv 

eremitter e.l., der lever mange år i afsondrethed, eller polarrejsende, som Laleko (2010: 32) henviser til, anvender formentlig i det 

mindste fortsat førstesproget med sig selv i tanker og evt. på skrift. 
99 Se fx Håkansson (1995) for en undersøgelse der ikke kan bekræfte regressionshypotesen (jf. afsnit 6.4.1). 
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svækkelse; ligesom reanalyse, rekonfigurering, demontering og omorganisering (’dismantling’ og 

’reordering’) kan være det (Gürel & Yilmaz 2013; Polinsky 2011; Maher 1991; Haugen 1978). Men hos fx 

Maher (1991) er restruktureringen eller rekonfigureringen af morfosyntaktiske strukturer i L1 dog snarere 

et overbegreb der dækker over processer der kan finde sted i to- eller flersprogssamfund hvor en gruppe 

taleres førstesprog er på vej mod at lide sprogdød eller er ramt af svækkelse, men også i to- eller 

flersprogssamfund hvor sprogdød og svækkelse ikke spiller en rolle (p. 80). Maher (1991) har endvidere en 

række eksempler på svækkelse (eller morfosyntaktisk restrukturering) som hun mener hverken er udtryk 

for direkte L2-transferens eller for sprogintern forandring. Efter at have diskuteret muligheden af den 

allerede nævnte effekt af den længere tids mangel på stimuli og deraf følgende domæneindsnævring 

kommer hun frem til yderligere to mulige forklaringer på hvorfor et tosproget individ restrukturerer sit 

førstesprog hvoraf den første fokuserer på selve tosprogetheden som udløsende faktor, og den anden på 

selve tilegnelsen som er beskrevet i afsnittet om ufuldstændig tilegnelse. At tosprogethed i sig selv kan føre 

til L1-restrukturering, forklares som at tosprogetheden begunstiger strategier som taleren bruger for at 

gøre kommunikationen på det mindst anvendte sprog mere effektiv og mindre tvetydig, hvilket fører til 

simplificering – idet simplere, morfosyntaktisk set let gennemskuelige sprogformer promoveres på 

bekostning af andre mere komplekse, svært gennemskuelige former – og tab af redundante elementer 

(Vago 1991, jf. desuden Seliger (1996) som formulerede Vagos tese som et princip om redundansreduktion, 

’Redundancy Reduction Principle’). 

3.4.1.1.3 Inputtet i arvesprogstilegnelse 

Ved at se på inputtet i arvesprogstilegnelse træder man et skridt længere tilbage end når man undersøger 

eventuel svækkelse og ufuldstændig tilegnelse, og som Rothman (2007) beskriver, kan det være et 

nødvendigt skridt at tage: ”[…] heritage language acquisition studies must consider the input heritage 

speakers receive before making claims of attrition and/or incomplete acquisition to explain competence 

differences” (p. 362). Det sproglige input et barn præsenteres for, har naturligvis afgørende betydning for 

hvordan dets sprog gestalter sig. I en arvesprogskontekst er det input 2.-3.-generationsmigranter100 får 

under deres tilegnelse af arvesproget, med stor sandsynlighed allerede afvigende fra baseline; for slet ikke 

at tale om det sprog 4.-5.-generationsmigranter arver. Benmamoun et al. (2013) karakteriserer processen 

som ”incipient changes in parental/community input that get amplified in the heritage variety” (p. 166). 

Disse begyndende forandringer hos 1.-generation kan være udtryk for svækkelse eller L2-transferens og hos 

2.-generation også ufuldstændig tilegnelse. Når man når til 3.-5.-generationsarvesprogstalere, bliver 

arvesprogstalere således eksponeret for input ”that has inevitably been affected to some degree by 

previous cross-generational attrition and/or other language contact consequences” (Pacual y Cabo & 

Rothman 2012: 451), og i øvrigt af kontaktuafhængige forandringer. Som beskrevet i afsnit 3.4.1.1 og afsnit 

3.4.1.1.1 er det uomtvisteligt at ”[i]f a property is not part of the register spoken to the heritage speakers, 

then it cannot be acquired” (Benmamoun et al. 2013: 170).  

Mange forskere vil dog ikke have adgang til at undersøge det input som en given arvesprogstalergruppe har 

fået som børn, og det kan derved blive svært at afgøre om et bestemt træk allerede fandtes hos 

forældregenerationen og måske allerede var blevet forstærket og udbredt i arvesprogsvarieteten, eller om 

det er udtryk for en forandring der har fundet sted hos den pågældende arvesprogstaler. 

                                                           
100 2.-generation medtages fordi der vil være eksempler på 1.-generationsudvandrere der forlader hjemlandet som unge og først 

videregiver deres baselinesprog til næste generation (eller i hvert fald egne børn) 10-20 år senere hvorved baselinesproget allerede 

kan være forandret. 
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3.4.1.2 Majoritetssprogets direkte effekt 

Mens førstesproget (L1) i andetsprogstilegnelse normalt er det der påvirker andetsproget (L2) – især blandt 

voksne lørnere – (kendt som tværsproglig påvirkning; cross-linguistic influence (CLI); første gang formuleret 

hos Sharwood Smith (1983)), kan påvirkningen begynde at gå den anden vej, dvs. fra L2 til L1, desto mere – 

både kvanti- og kvalitativt – taleren anvender andetsproget.101 I modsætning til tidligere hvor man troede 

at den tosprogede havde to uafhængige sproglige systemer i hovedet, ved man nu at de to sprog snarere 

udgør et language super-system eller multicompetence (Cook 2003) i hvilket den tosprogede på den ene 

side kan skifte mellem dem og bruge dem separat, men som på den anden side – netop fordi de to sprog 

sameksisterer på den samme plads i hjernen – gør det forventeligt at de interagerer med hinanden i en 

eller anden grad (Schmid 2011). 

Majoritetssproget kan presse sig så meget på i arvesprogstaleren og kan have gjort det gennem så mange 

år at det har sat sig spor i arvesproget. På alle niveauer af sproget – fonologi, morfologi, syntaks, semantik 

og leksikon – kan strukturer i majoritetssproget påvirke strukturer i arvesproget (jf. den parallelle 

beskrivelse i afsnit 2.3.1). Som det af pædagogiske hensyn er blevet opstillet her, har majoritetssproget den 

indirekte effekt at det kan føre til ufuldstændig tilegnelse og svækkelse, og til at inputtet over generationer 

ændrer sig for nye arvesprogstalere, men eftersom alle de processer og faktorer der skaber et arvesprog, er 

dybt forbundne, er det jo samtidig det svækkede eller ikke fuldt tilegnede førstesprog der vil bane vejen for 

andetsprogets direkte påvirkning. Hvis der er strukturer – både paradigmatisk og syntagmatisk anskuet – i 

førstesproget som man ikke har adgang til fordi de er blevet svækket, eller fordi man aldrig har tilegnet sig 

dem (hvad enten det er fordi de ikke var i inputtet, eller fordi man skiftede til andetsproget som primært 

sprog før man tilegnede sig dem), er det naturligt at man enten laver et komplet kodeskift eller fylder 

”hullerne” ud med andetsproget med strukturelle og leksikalske neologismer. 

I sin yderste konsekvens kan majoritetssprogets tilstedeværelse få taleren til at skifte fra sit førstesprog 

(minoritetssproget) til dette sprog, og sprogskift er netop blevet anskuet som en gradvis konvergerende 

proces mod andetsproget. Konvergensen mod andetsproget er med CLI-hypotesen blevet kaldt transfer 

(’transferens’), og transferensprocessen vil netop gradvis erstatte strukturerne i førstesproget med dem i 

andetsproget. Der er større sandsynlighed for at indlånene overhovedet kan finde sted hvis der er 

interstrukturel lighed mellem de to sprog, eller m.a.o.: Der hvor de to sprog har indbyrdes ækvivalente 

former, er muligheden for transferens større (Laleko 2010: 32, jf. også afsnit 2.3.1.2). Omvendt vil sådanne 

analoge former også kunne medføre kontaktinduceret nonkonvergens eftersom taleren vil have tendens til 

at vælge former og strukturer i sit arvesprog som findes tilsvarende i andetsproget, og således vil disse 

former og strukturer blive stabiliseret i arvesproget. Forekomsten af hhv. konvergens og nonkonvergens 

tilskrives kognitive processer: Eftersom ”bilingual speakers constantly face the challenge of selecting 

context-appropriate structures within his/her multilingual repertoire” (Kühl & Braunmüller 2014), og – som 

i alle former for sprogprocessering – (ubevidst) søger at ”økonomisere” med de kognitive anstrengelser når 

han/hun taler, kan denne stræben efter at lette den sproglige byrde enten føre til at han/hun konvergerer 

nogle sproglige træk, eller til at han/hun vælger de intersystemisk ækvivalente former hvilket kan føre til 

disse formers stabilitet (og dermed altså nonkonvergens). 

                                                           
101 Ifølge Schmid (2011) er der dog grund til at tro at denne påvirkning fra L2 til L1 også kan ske hos talere der langt fra er flydende 

på andetsproget, dvs. allerede tidligt i L2-tilegnelsen (p. 12). 
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L2-effekten på L1 er især velbeskrevet inden for leksikon, dvs. i form af leksikalske lån, men studier viser 

også en lang række eksempler på grammatiske mønsterindlån inden for kasus, numerus, genus, 

præpositions- og pronomenbrug, verbalbøjning, ledstilling og verbers argumentstruktur (Tsimpli 2007: 84 

som henviser til de enkelte studier). 

Heller ikke når man forsøger at tilskrive divergerende arvesprogstræk direkte transferens fra 

majoritetssproget, må man glemme inputfaktoren, dvs. hvad der ligner indlån i det aktuelle arvesprog, kan 

ligeså vel have været en del af det allerede nedarvede sprog, dvs. de pågældende træk har indgået i det 

input taleren er blevet eksponeret for som barn. 

3.4.2 Kontaktuafhængig sprogforandring  

Et vilkår der ikke er særligt for arvesprogstaleres sprogudvikling, og som jeg ikke vil gå i dybden med her, er 

sprogforandring i det hele taget. Diakront betragtet forandrer alle sprog sig fordi sprogforandring til alle 

tider kan finde sted som ”the product of innovation by individuals” (Labov 1994, Croft 2000), og fordi talere 

per definition er kreative og i stand til at udnytte betydninger i nye kontekster som så kan føre til dannelsen 

af nye kategorier, fx via grammatikaliseringsprocesser (Heine et al. 1991, Hopper & Traugott 1993). Skønt 

sprogforandring altså også foregår uden andre end ét sprog er involveret, foregår den aldrig i et vakuum 

(som allerede nævnt i forhold til arvesprogenes forandring og hvad der fører til den). Individer kan på den 

ene side ikke være kreative og innovere sproget uden kontakt til omverdenen – de introducerer netop 

sproglige nydannelser ”in the course of discourse interaction” hvorfra de så kan brede sig (Matras 2009: 

310). På den anden side kan heller ingen sociale forhold i sig selv føre til sprogforandring, men netop kun 

fordi de kan foranledige talerne til at skabe novationer i deres eget sprog. 

3.5 Dansk i Argentina som arvesprog og dansk-argentinerne som arvesprogstalere  

Det dansk som tales af efterkommerne til de danskere der udvandrede til Argentina mellem 1850 og 1930, 

kvalificerer utvivlsomt til at være arvesprog ifølge denne afhandlings definition. Dansk har fra begyndelsen 

været et lille mindretalssprog først og fremmest i forhold til majoritetssproget spansk og i Eldorado også i 

forhold til guarani. Informanterne i CoSAmDa har lært dansk derhjemme fra de blev født; de fleste er 

sekventielt tosprogede og har først lært spansk efter skolestart; nogle er simultant tosprogede. Således er 

deres dansk et ”naturligt tilegnet sprog”, samtidig med at de alle som voksne (i det synkrone snit vi ser her) 

har et dansk der – i indbyrdes meget(!) varierende grad – adskiller sig fra det dansk en voksen 

danmarksdansktalende taler (og fra det de første baselinedansktalende udvandrere talte, men jf. afsnit 

3.6). Der er m.a.o. ingen af arvesprogstalerne i Argentina der ville kunne gå for at være monolingvalt 

modersmålstalende danskere, om end man med nogle af danskargentinerne ville skulle tale længere end 

med andre for at opdage divergenser. Bortset fra hvad de selv fortæller har været en del af deres ordforråd 

i deres barndomshjem (hybrider som campen, galponen og flere),102 kan vi af gode grunde ikke sige så 

meget om det input, kvalitativt betragtet, de er blevet præsenteret for som børn, men eftersom nogle er 

4.-generationsmigranter, er det endog meget plausibelt at deres forældres dansk også har været præget af 

visse divergenser fra udgangspunktet, danmarksdansk. Vi ved til gengæld at det (med få undtagelser) 

gælder at spansk er blevet deres primære sprog på et tidspunkt i løbet af deres opvækst eller som voksne (- 

i det synkrone snit beretter de alle om at de først og fremmest taler spansk sammen), og derfor har i hvert 

fald det kvantitative input på dansk fra en vis alder været begrænset (sammenlignet med det der gælder i 

                                                           
102 Generelt set er de ikke bevidste om de strukturelle – og mindre åbenlyse – divergenser.   
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situationer af tilegnelse af monolingvales førstesprog). Vi kan observere at deres dansk – om end i forskellig 

grad – er blevet påvirket af majoritetssproget spansk. Sociopragmatisk set er det tydeligt at de kommer til 

kort med deres dansk inden for visse domæner; et eksempel kunne være uddannelsessystemet, som var et 

relativt hyppigt emne i samtalerne, fx når informanterne fortalte om hvad deres børnebørn uddannede sig 

til. Men atypisk er det at mange af informanterne over 60 faktisk har en vis skriftsprogskompetence på 

dansk fordi de har modtaget undervisning på og i dansk af danske lærere (jf. afsnit 1.2.3). Som allerede 

foregrebet er intertalervariationen – men også intratalervariationen – blandt arvesprogstalerne af dansk i 

Argentina meget stor. Skønt informanterne alle havde et aktivt dansk og var i stand til at føre en samtale på 

dansk på en time eller længere, var det hos nogle langt mere tydeligt divergerende end hos andre. 

I arvesprogsdansk i Argentina kan man finde eksempler på alle de træk forskningen har peget på som fælles 

for arvesprog, jf. afsnit 3.2 (side 48) (bortset fra den ikke udbredte brug af meget komplekse og 

intersystemisk divergerende strukturer som kræver en større analyse at påvise og give eksempler på): 

 vanskeligheder ved at ”finde ordene”, som fx Inf87 der leder efter ordet diesel(olie):  

Inf87: ”alt muligt det steg # dæk o:g o:g # gasó- ja altså # olien der hvad er det nu den hedder: den 

øh # øh # øh # hvad hvad det hedder øh # 

Interviewer: benzin xxx # 

Inf87: # gasóleo # hvad er det 

Interviewer: ja # benzin # 

Inf87: nej benzin ikke gasóleo det altså det er olie øh # hvad er det nu den hedder på dansk # øh 

 kodeskift, fx ”og øh f:aren af af denne her dame øh han arbejdede […] i: den danske øh # donde 

distribuyen los diarios y revistas” (’hvor de distribuerer aviserne og bladene’) (Inf88) og indlån (her 

en hybrid sp. testigo ’vidne’ med dansk bestemthedsendelse -en), fx ”for vi øh gi-  blev gift en 

fredag […] om formiddagen # og så vores nærmeste familie # o:g testigoen […] de havde vi så en 

middag # sammen med” (Inf68) 

 afvigende udtale, fx [’ɡ̊oːɡ̊æːðə] (Inf106) 

 morfologiske afvigelser: den hus han havde havde bygget op no det er min hus nu (Inf53) 

 overforbrug af intersystemisk ækvivalente strukturer og udtryk, fx vi er mere eller mindre på 

samme alder ikke sandt ikke (Inf106) 

Eftersom udforskningen af dansk arvesprog i Argentina endnu er ung, er det for tidligt at sige noget 

overordnet om hvilke områder af sproget der i særlig grad er blevet restruktureret. Danske Stemmer-

projektets hidtidige undersøgelser af argentinadansk103 påviser dog divergenser i både leksikon (fx 

kodeskift, indlån og frekventiel kopiering fra L2), pronomenbrug (udeladelse af pronominalt subjekt), 

morfologi (inkonsistens i genussystemet (især i artikler og pronominer) og i verbalendelser (især som 

regelmæssiggørelse af uregelmæsigge præteritumsendelser) og verbalafledninger med -ere), semantik 

(semantisk eller argumentstrukturel forandring i verber og brug af semantisk lette verber i konstruktion af 

bevægelsessituationer samt udvidelse af kriterier for hvilke figurer de kan tage), syntaks (fx i forhold til 

placering af adverbialer og divergerende ledsætningsledstilling) og fonologi/fonetik (neutralisering af 

                                                           
103 Heegård Petersen & Kühl (under udgivelse), Heegård Petersen et al. 2019, Heegård Petersen et al. 2018, Foget Hansen et al. 2018, 

Heegård Petersen & Kühl 2018, Heegård Petersen, Kühl & Hartling 2018, Heegård Petersen 2018, Heegård Petersen & Kühl 2017, 

Hartling 2016 og Glargaard 2015. 



65 
 

vokalkontrasten /oː/ vs. /ɔː/). Den store inter- og intratalervariation hos argentinadansktalerne betyder at 

det ikke er alle ovennævnte træk der går igen hos alle talerne. 

Som det er fremgået, er efterkommerne af de danske udvandrere, ifølge denne afhandlings definition, 

arvesprogstalere, først og fremmest fordi de har en særlig sprogtilegnelsesbiografi til fælles. Derudover kan 

nævnes som sociologiske fællesnævnere at langt de fleste af arvesprogstalerne har et positivt forhold til 

det at være efterkommere af danskere og dermed samtidig en familiemæssig og kulturel tilknytning til 

dansk; en tilknytning de sammen med sproget også har arvet. På dette punkt er der (som også tidligere 

nævnt, jf. afsnit 1.2.4, note 47) dog en klar bias i vores data: Hvis informanterne ikke i en eller anden grad 

havde lagt vægt på deres danskhed, ville de have opgivet sproget og/eller opgivet at være del af det 

danskargentinske netværk – og dermed ville de ikke have kunnet være informanter i projektet. Få af vores 

informanter var således i meget lille grad en del af det danske samfund i Argentina, mens de fleste aktivt 

tog del i sommerfester og aktiviteter arrangeret af den danske kirke (de otte dage, smørrebrødsaftener, 

husmoderkredse). Mange udviste en vis usikkerhed i forhold til deres dansk når de talte med os, som ofte 

bundede i en bevidsthed om at det er anderledes end det man taler i Danmark. Usikkerheden gik på om de 

nu generelt talte det ”godt nok” i vores øjne, mens bevidstheden om at deres dansk er anderledes, konkret 

manifesterede sig ved kommentarer om de leksikalske indlån som netop er synlige for alle (jf. kapitel 5). 

Endelig skal det nævnes at der er stor forskel talerne imellem på hvor meget berøring de har og har haft 

med Danmark og danmarksdansktalende og med det danske samfund i Argentina. Nogle har slægtninge i 

Danmark som de har besøgt eller besøger med jævne mellemrum, og som de holder skriftlig kontakt med, 

nogle har fx været en enkelt gang på turistrejse i Danmark, og atter andre har aldrig været i Danmark.  

3.6 Hvilke faktorer former dansk arvesprog i Argentina? 

Som Benmamoun et al. (2013) skriver, er der ingen ”a priori way to tell which of the factors […] would 

outweigh the others: incomplete acquisition, attrition, transfer, or inherent properties of the input” (p. 

171). Det giver formentlig sig selv at det samtidig desværre også sjældent er muligt ”to determine a 

posteriori, and recall that HSs are tested in a mature state of knowledge as adults, the course of 

development” (Pascual y Cabo & Rothman 2012: 453). Også udforskningen af dansk arvesprog i Argentina 

befinder sig i dette skisma mellem ”før”- og ”efter”-studier: Der findes ingen lingvistiske undersøgelser af 

dansk arvesprog i Argentina fra før 2015, og vi har ikke optagelser af og dermed intet præcist grundlag for 

at kunne sige noget om hvordan de første udvandreres sprog (baseline) var, endsige hvordan dansk 

udviklede sig op gennem de første generationer af arvesprogstalere i Argentina.  

Af alle de grunde beskrevet i afsnit 3.4.1.1 og 3.4.1.1.1 (og umiddelbart ovenfor) forekommer det 

frugtesløst at forsøge at afgøre om fra danmarksdansk divergerende træk i argentinadansk skyldes enten 

ufuldstændig tilegnelse eller svækkelse. De sprogstrukturelle konsekvenser af hhv. ufuldstændig tilegnelse 

og svækkelse er desuden i vid udstrækning lig hinanden. Denne afhandling nøjes med at konstatere at 

argentinadansk udviser eksempler på leksikalsk og strukturel restrukturering i forhold til danmarksdansk. 

Når det kommer til argentinadansktalernes generelle færdigheder og fluency på dansk, er det til gengæld 

blevet påvist at argentinadansk først og fremmest er formet af de sociokulturelle omstændigheder det har 

befundet sig i, og som er beskrevet i kapitel 1 (jf. Heegård Petersen et al. (2018) der sammenligner faktorer 

som talehastighed, udfyldte/tomme pauser, selvafbrydelser, antal låneord fra majoritetssproget etc. i hhv. 

argentinadansk og nordamerikadansk). 
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Flere forskere har en temmelig entydig retorik når det kommer til hvad der må være 

sammenligningsgrundlaget for arvesprog, fx Pascual y Cabo & Rothman (2012): ”we believe it crucial for 

reasons of general scientific prudence that future studies seeking to describe and explain HS competence 

include a first generation immigrant group as a more appropriate comparison group” (p. 452). Fokus i 

Pascual y Cabo & Rothmans 2012-artikel er en kritik af faktoren ufuldstændig tilegnelse, og det de – 

ligesom flere andre fagfæller – bl.a. kritiserer, er et alt for idealiseret billede af hvad sprog og 

sprogtilegnelse er, foruden altså selve sammenligningsgrundlaget. Spørgsmålet er imidlertid om de ikke 

også har et for idealiseret billede af hvad baseline og taler-/migrantgenerationer er. Deres anvendelse af 

baselinebegrebet synes at forudsætte at en stor gruppe mennesker rejste ud på præcis samme tid fra 

samme region i hjemlandet og således kom til at udgøre 1.generationsmigranterne, og deres sprog 

baseline. Ikke engang hvis udvandringen var foregået på den måde, ville man kunne tale om baseline som 

et – inter- og intratalermæssigt – ensartet sprog. I tilfældet med de første danske udvandrere til Argentina, 

ligesom med mange andre arvesprogssamfund, kom de fra mange forskellige regioner og havde mange 

forskellige aldre og talte bl.a. af de grunde forskelligt, ligesom de generationelt set ikke kan ordnes sådan 

som ideen om baseline fordrer: 1.generation er for nogle efterkommere dem der rejste ud i 1850, mens det 

for andre vil være nogle der rejste ud i 1920, ligesom en person der udvandrede som 8-årig med sine 

forældre, på sin vis allerede er 2. generation skønt denne person jo har levet en væsentlig del af sine 

sprogligt set formative år i en monolingval kontekst. Når jeg anvender termen baseline i denne afhandling, 

er det derfor med forbehold for disse pointer. Selv et veldokumenteret sammenligningsgrundlag ville i 

øvrigt ikke garantere at man præcist kunne afgøre hvad årsagen var til de forskellige divergerende træk, 

ikke mindst fordi der ikke findes klare grænser mellem alle de processer og faktorer der former 

arvesprogsgrammatik, idet de netop ”samarbejder” og er indbyrdes afhængige. 

I denne afhandling undersøger jeg primært et træk, ledstilling i hovedsætninger med et noninitialt subjekt, 

som vi har al mulig grund til at tro har set ud i argentinadansktalernes baseline som i moderne 

danmarksdansk. På den måde kommer jeg i denne undersøgelse uden om baseline-problematikken, dvs. de 

analysemæssige udfordringer det kan give ikke at at have adgang til arvesprogstalernes baseline.104 

                                                           
104 Det betyder naturligvis ikke at man skal afholde sig fra at udforske træk i argentinadansk som måske og måske ikke har fandtes i 

baseline (jf. fx undersøgelsen af ledstilling i ledsætninger i Hartling 2016). I mange tilfælde vil man kunne komme langt med det vi 

faktisk ved om dansk fra omkring 1900, baseret på kilder som Wivels (1901) og Mikkelsens (1911) beskrivelser af dansk, Ordbog 

over det danske Sprog og de mange tilgængelige dialektbeskrivelser og dialektkort. For det andet – og på trods af at vi med 

argentinadansk har at gøre med et arvesprogslingvistisk set gammelt arvesprog, og baseline derfor ligger tilsvarende langt tilbage i 

tid – er der måske ikke tale om lige så dybe ”mismatches between the baseline and standard language” i denne sammenhæng som 

Polinsky & Kagan (2007) beskriver i forhold til vietnamesiske, russiske og cubanske arvesprogsgrupper (jf. p. 372-373): Dels har vi 

ikke fundet meget dialekt i dansk i Argentina, herunder ingen træk ”der i Danmark i dag ville blive betragtet som stærkt dialektale, fx 

3-leds-genus, foranstillet bestemt artikel, æ haw osv., vestjysk eller sjællandsk kortvokalstød, [klusil]parasit m.m.” (Heegård Petersen 

& Kühl 2017: 236), og har dermed også grunde til at tro at baseline ikke har været meget dialektpræget. Dels er Danmark en lille 

sprogregion som – selvfølgelig i stigende grad med dialekternes uddøen op gennem 1900-tallet og Danmarks Radios 

radioudsendelser fra 1922 – sprogmæssigt er relativt homogen. 
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DEL III: Metode og data 

Kapitel 4: Dataindsamling og datasæt  

4.1 Indledning 

I løbet af tre feltarbejdsrejser i Argentina – én i 2014 og to i 2015 – indsamlede vi i Danske Stemmer-

projektet (Jan Heegård Petersen, Karoline Kühl, ekstern konsulent Jon Albris og jeg selv i skiftende 

kombinationer) de data der ligger til grund for denne afhandling, og som udgør korpusset CoSAmDa (se 

nedenfor). Desuden foretog Amalie Glargaard i 2015 en række optagelser med ”frøhistorier” (Berman & 

Slobin 1994) i forbindelse med sit speciale, men ingen af disse indgår i korpusset (jf. Glargaard 2015 for en 

beskrivelse af disse data). 

I det følgende beskrives først metoden for dataindsamlingen, dernæst korpusset. De konkrete 

analysemetoder redegøres der derimod for i sammenhæng med selve analyserne i kapitel 5 og 6. 

4.2 Feltarbejdet og informanterne 

I september-oktober 2014, marts 2015 og november-december 2015 optog vi 128 dansktalende dansk-

argentinere. Det foregik i Buenos Aires, Eldorado i Misiones-provinsen og især i Danskertrekanten i Buenos-

Aires-provinsen (se procentfordeling nedenfor). Kontakten til danskargentinere blev i første omgang 

etableret via personlige netværkskontakter (særligt på baggrund af min rejse i 2009 og en af de andre 

projektdeltageres familierelationer) i Argentina og Danmark og gennem Den Danske Kirke i Buenos Aires og 

Den Danske Ambassade i Buenos Aires. Særskilt i forhold til det danske samfund i Eldorado kom kontakten i 

stand via Den Dansk-Argentinske Forening i Danmark. Gennem deltagelse i højskoletræffet Cinco Días, 

sommerfesterne ved La Dulce og i forsamlingshuset Dannevirke ved Lumb, gudstjenester i de danske kirker, 

kvindemøder, husmoderkredse og kortspilsaftener og ud fra ’venners venner’-princippet eller ’ringe-i-

vandet’-metoden førte de første kontakter til en atter større kreds af mulige informanter og så fremdeles 

(se bl.a. Kühl et al. 2017 og Heegård Petersen & Albris 2018 for parallelle beskrivelser). 
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Figur 4.1: Pjece med information på dansk og spansk om projektet; den blev uddelt både i forbindelse med optagelserne og ved de 

dansk-argentinske arrangementer vi deltog i. Madkuløren gav vi (foruden danske ugeblade, dansk julepynt, magneter med danske 

motiver mv.) som gaver til informanterne. 

 

Kriteriet for at kunne deltage i en optagelse var at man var i stand til at føre en længere samtale på dansk, 

dvs. af en halv-halvanden times varighed (de fleste optagelser varer omkring en time) (se bilag I). Alle 

informanterne er således ”communicatively competent fluent speakers” (Heegård Petersen et al. 2019: 3). 

Et andet kriterium var at danskargentinerne var arvesprogstalere af dansk, dvs. at de havde tilegnet sig 

dansk som førstesprog (de fleste sekventielt, typisk ved skolestart, – enkelte simultant – med spansk). Som 

nævnt har alle informanterne i dag spansk som deres dominerende og primære sprog,105 og for alle talerne 

gælder det at deres sprog i forskellige grader afviger fra (monolingvale) danmarksdansktaleres dansk. 

Heterogeniteten er dog som nævnt stor, og “some speakers are so Standard Danish-like that only minute 

details occasionally reveal that they might not be Danish speakers from Denmark, others are clearly 

Spanish-influenced” (ibid.: 7). De fleste af informanterne er 2.-4.-generationsindvandrere; kun ni er 

indvandret selv, heraf fire som voksne,106 mens de resterende fem har haft deres sprogformative år i 

Argentina (tre var 0 år, en var 1 år og en var 6 år). 

Knap 74 % af dem vi har lavet optagelser med, bor i Buenos Aires-provinsen, godt 16 % bor i selve Buenos 

Aires, omkring 9 % bor i Misiones og en enkelt informant blev optaget i Tandil, men er bosiddende i 

Córdoba. For en af talerne har vi ikke registreret en bopæl. 

 

                                                           
105 Enkelte informanter siger dog at de foretrækker at tale dansk, fx Inf70 (født 1928), eller at de taler bedre dansk end spansk, fx 

Inf26 (født 1911): ”vi talte altid danske hjemme så vi lærte {såmænd} [ikke engang] at tale ordentligt spansk [...] det kan jeg ikke 

den dag i dag”. Der er dog ikke tvivl om at informanterne generelt taler spansk det meste af tiden og i de fleste domæner i dag. 
106 Kun én af de fire der er indvandret som voksne, indgår i korpusset, nemlig Inf72, der deltager i et gruppeinterview med sin mand, 

Inf5, der er født i Argentina. Inf72 kom til Argentina som 19-årig. 
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Antal timers optagelse Talere Talernes 
gennemsnitalder 

Talernes 
kønsfordeling 

166:16:17107 128108 72,5 
(kvinder gnsn.alder: 71,9) 
(mænd gnsn.alder: 74) 

87 kvinder (68,0 %) 
41 mænd (32,0 %) 

Tabel 4.1: Oversigt over samtlige informanter vi har foretaget optagelser af 

Nedenfor i Tabel 4.2 er det udspecificeret hvor stor en del af den samlede mængde optagelser der indgår i 

korpus og således er søgbart. 

4.3 Interviewmetode 

Metodisk set er dataindsamlingen primært foregået som (en version af) sociolingvistiske interview (se 

afsnit 4.3.1 nedenfor for de øvrige metoder), og i korpusset indgår kun data herfra. Interviewene er 

semistrukturerede samtaler mellem interviewer(e) og informant(er),109 dvs. samtaler som intervieweren ud 

fra en interviewguide har ageret den spørgende i, men som samtidig har efterladt god plads til at 

informanten har kunnet gå i dybden med de emner han/hun har ønsket. Interviewguiden (se Bilag II) 

indeholder dels punkter som intervieweren skulle huske at spørge til for at indsamle samme metadata om 

alle informanter (om bl.a. fødested og -år, geografisk oprindelse i Danmark, sprogbrug i barndommen, 

ophold i Danmark og forfædres fødested110), dels punkter med inspiration til hvad intervieweren kunne 

komme ind på. Metaoplysningerne indgår i CoSAmDa.  

Interviewguidens punkter inviterer informanten til at fortælle kronologisk – ”fra vugge til grav” – om sit liv. 

Det har sikret at korpusset i en vis udstrækning er ensartet i forhold til teksttype som således er biografiske 

narrativer. Samtidig har emnet en umiddelbar relevans for informanten hvilket formentlig har bidraget til 

den fortælleglæde som forekom hos langt de fleste. Hovedformålet med interviewet var netop at elicitere 

så meget tale på dansk som muligt fra informanten. Samtidig havde vi som forsæt at undersøge hvor 

”grænserne” for informantens dansk evt. gik – både ”i bredden” og ”i dybden”, dvs. både undersøge om 

der var domæner som informanten ikke havde dansk ordforråd til at tale om, eller domæner som 

informanten kun ville kunne tale overfladisk på dansk om. Det er lykkedes bedre i nogle interview end 

andre; i en del tilfælde har informanten ”fået lov” at tale om det han/hun har følt sig hjemme i hele 

interviewet igennem. Intervieweren har for hvert interview ført logbog hvori han/hun har skrevet 

kommentarer til interviewforløbet. 

                                                           
107 Hertil kommer ca. 2 timer og 30 minutters videooptagelse af samtale til sommerfesten på Dannevirke (29.11.15), danskargentinsk 

kvindemøde i Tres Arroyos (03.12.2015), samtale med danskargentinske børn (på spansk) til sommerfesten ved La Dulce 

(05.12.2015), ”El revy” til sommerfesten ved La Dulce (05.12.2015) og tre informanter der kigger i gamle billedalbummer til 

sommerfesten ved La Dulce (06.12.15). 
108 Tallet dækker hovedinformanter og er altså eksklusiv de 29 ”forbipasserende” der nævnes i fodnoten til Tabel 4.2. 
109 I mange af interviewene er der en informant og to interviewere (en førsteinterviewer med hovedansvaret for at samtalen gled, og 

en andeninterviewer med hovedansvaret for at notere metaoplysningerne, føre logbog og eventuelt byde ind med spørgsmål hvis 

førsteintervieweren gik i stå), men der er også en del interview med kun én interviewer. I interview med flere end én informant, 

gruppeinterview, er informanterne typisk søskende eller gift med hinanden. Nogle gruppeinterview foregår i forbindelse med en 

middag eller et kaffeselskab med 3-4-5 informanter og repræsenterer de mindst strukturerede interview og dem med mest 

overlappende tale. 
110 Som beskrevet i afsnit 1.2.1 er oplysningerne om forfædres fødested ikke altid oplyst nøjagtigt og sommetider slet ikke oplyst. I 

teorien kan oplysninger om forfædre der er født i Argentina, bruges til at kortlægge informanternes grad af slægtsmæssig forankring i 

Argentina, mens oplysninger om forældre og bedsteforældres fødested i Danmark kan være vigtige i en undersøgelse af eventuelle 

dia- og regiolektale træk hos informanten. 
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Hvordan har vi som interviewere påvirket informanternes måde at tale dansk på i interviewsituationen? På 

den ene side giver det ikke mening at tale om ”the observer’s paradox” her: Det dansk vi hører i 

interviewene, står ikke i modsætning til en mere ”autentisk” vernacular som vi grundet en kunstig 

interviewsituation ikke fik adgang til, for langt de fleste argentinadansktalere taler kun sjældent dansk. Når 

de taler det, vil det eksempelvis være ”til ære for” danmarksdanskere (jf. afsnit 1.2.4). Det er derfor under 

alle omstændigheder ”kunstigt” for dem at tale dansk i halvanden time i træk. I det ene tilfælde jeg lod 

mikrofonen stå (jf. afsnit 1.2.4), og når telefonen ringede hjemme hos informanterne, fik vi måske nok 

deres vernacular, men deres vernacular er spansk. På den anden side er det klart at man bør overveje 

hvordan vi i øvrigt har påvirket dem: De fleste informanter som jeg interviewede, vidste fx at jeg talte 

spansk,111 mens de der er blevet interviewet af de tre andre interviewere, er gået ud fra at de ikke talte 

noget spansk (se oversigten over interview i Bilag I). Samtidig er det mig der har interviewet flertallet af 

talerne under 60. Denne gruppe af talere var generelt sværere at lave aftaler om interview med fordi de 

dels havde en mere travl hverdag med arbejde og hjemmeboende børn, dels ikke havde en lige så stor 

interesse i at deltage i et projekt med relation til deres danskhed. Desuden følte de sig mere usikre på deres 

dansk, og i flere tilfælde fornemmede jeg at det var sine qua non eller i hvert fald en formildende 

omstændighed at jeg talte spansk, for at de overhovedet ville deltage. Jeg har ikke indtryk af at min 

spanskkunnen i særlig grad har påvirket de ældre taleres måde at tale dansk på, men flere af de yngre 

talere har en del kodeskift i deres dansk som de formentlig i højere grad ville have bestræbt sig på at undgå 

over for en ikke-spansktalende. Paradokset er dog at de så muligvis ikke ville have indvilliget i at lade sig 

interviewe på dansk. I alle de interview jeg har gennemført, har jeg været tilbageholdende med at sige 

ordet på dansk (for hurtigt) når informanten har været i tvivl om et ord på spansk, for at se om han/hun 

ville komme frem til det, eller hvilken alternativ løsning han/hun ville vælge. I Bilag I findes en komplet 

oversigt over hvem der har interviewet hvilke informanter, informantkode, optagelsessted, -år og -

varighed. 

Informanterne blev på forhånd informeret om formålet med optagelsen. De blev alle lovet anonymitet, og 

de har alle givet mundtlig tilladelse til at optagelserne kan anvendes til forskning. 

Optagelserne er lydmæssigt af høj kvalitet hvilket ikke mindst skyldes anvendelsen af headsetmikrofoner i 

langt de fleste interview. Det at mikrofonen er placeret så tæt på informantens mund, gør at talen bliver 

meget tydelig, og optagelserne er således perfekte også til fonetiske analyser (for flere detaljer se Kühl et 

al. 2017, afsnit 5). 

4.3.1 Test og øvelser 

Foruden de interview som alle de feltarbejdsrejsende i Danske Stemmer-projektet har foretaget, har jeg 

også indsamlet data i form af forskellige øvelser som har haft til formål at elicitere helt bestemte sproglige 

træk. Testen i leksikalsk acceptabilitet hvoraf resultaterne afrapporteres i denne afhandling, er metodisk 

beskrevet i kapitel 5. Herforuden udførte jeg to andre øvelser, en med henblik på at elicitere 

informanternes måder at udtrykke reciprocitet på, og en hvis formål var at undersøge informanternes 

passivproduktion. En udfoldelse af disse to øvelser og resultaterne af dem kunne ikke finde plads i denne 

afhandling, og de skal blot ganske kort beskrives her. Reciprocitetsøvelsen var en videostimulitest hvor jeg 

viste 20 videoklip af to eller flere personer der gør noget med og ved hinanden, og bad deltagerne om – 

                                                           
111 Nogle af informanterne huskede det fra min rejse i 2009 hvor jeg bl.a. tolkede et af min fars foredrag til spansk. Andre havde 

ikke-dansktalende ægtefæller eller børnebørn som dukkede op under interviewet, og som jeg så talte med. 
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efter hvert klip – at fortælle hvad de havde set. Klippene havde jeg udvalgt blandt de 64 klip der indgår i 

Reciprocals Across Languages-projektet (Evans et al. 2004). Øvelsen til elicitering af passivkonstruktioner 

eller aktiv-passivkontrasten stammer fra et billedmateriale udviklet af Harder & Engberg Pedersen (2009). 

Deltagerne fik forevist fire billedserier med en ”aktiv- og en passivhistorie” per billedserie, og de blev så 

bedt om at fortælle historierne ud fra billederne. I begge øvelser deltog 12 argentinadansktalere, og begge 

øvelser tog udgangspunkt i en hypotese om at der i argentinadansk kan ses strukturer der er påvirket af det 

spanske se, herunder passivkonstruktioner og reciprokke konstruktioner (jf. 2.3.1.2). Hvor 

reciprocitetsøvelsen resulterede i flere se-påvirkede reciprokke konstruktioner, særligt i form af 

oversættelse af se til sig, fx de giver sig hånden, åbenbarede passivøvelsen ingen særlige se-påvirkede 

passivkonstruktioner. 

Testene blev som alt andet optaget, men det er som nævnt kun den løbende tale i interviewene der udgør 

CoSAmDa. I de tilfælde hvor en test eller øvelse har fundet sted midt i et interview, har udskriveren skullet 

springe det over og markere det som zzz {sprogtest}. I enkelte tilfælde er (dele af) testene dog alligevel 

blevet udskrevet. 

4.4 Datasæt: Korpusset CoSAmDa 

98 af de 128 argentinadansktalere, som vi har interviewet, er blevet udskrevet og udgør nu Corpus of South 

American Danish (CoSAmDa). I Tabel 4.2 ses en oversigt over korpusset. 

Timer Talere Ord 

113:11:34 98112 1.041.932 
Tabel 4.2: Kvantitativ status over CoSAmDa, pr. 1. juni 2019 

Som det fremgår af Tabel 4.2, omfatter CoSAmDa godt 113 timers optagelse af 98 talere som i alt ytrer lige 

over en million løbende ord (eller udfyldte intervaller). De er født mellem 1911 og 1971, men de fleste er 

født før 1950, og gennemsnitsalderen (regnet fra optagelsestidspunktet i 2014 eller 2015) er således på 

72,6 år. 65 af talerne er kvinder (66,3 %), og 33 er mænd (33,7 %). Mændene er gennemsnitligt en anelse 

ældre end kvinderne, nemlig 73,2 år over for kvindernes 72,2 år. 

CoSAmDa udgør sammen med Corpus of North American Danish (CoNAmDa) Corpus of American Danish 

(CoAmDa) som huses af Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet (KUCSS) og indgår i 

Sprogforandringscentrets ca. 10 millioner ord store LANCHART-korpus og dets korpusstruktur (jf. Gregersen 

& Kristiansen 2015). Alle optagelser i CoAmDa, som i det øvrige LANCHART-korpus, er udskrevet i 

programmet Transcriber og har været igennem flere valideringsprocesser. CoAmDa-filerne er udskrevet i 

overensstemmelse med Sprogforandringscentrets udskrivningsmanual (se 

https://dgcss.hum.ku.dk/aarsberetninger/rapporter/Transcribermanual_august_2010.pdf), men visse 

udvidelser og undtagelser gælder for nordamerikadansk og argentinadansk, og de er beskrevet i Danske 

Stemmers udskrivningskonventioner, se Bilag II. Et vigtigt supplement er at også sprogtvetydige ord og 

passager og kodeskift mellem ordstammer eller mellem ordstamme og bøjningsendelse, foruden skift til 

engelsk eller spansk, er noteret og dermed kan fremsøges i korpus. Sprogtvetydige ord som fx casete (da. 

kassette(bånd) og sp. casete ’kasette(bånd)’) i ”så har jeg også nogle casete ikke med de melodier” (Inf55) 

                                                           
112 Hertil kommer 29 registrerede ”forbipasserende”, dvs. personer der ikke er hovedinformanter og kun optræder kortvarigt på en 

optagelse. Nogle stykker af disse kunne være relevante som informanter, men flertallet er ikke dansktalende. 



72 
 

er markeret med ambig, og de ordinterne kodeskift med hybrid, fx cobrere (af sp. cobrar ’få (penge) i løn, 

opkræve (penge)’ og da. -ere-verbalendelse) i ”det er sådan at man er ikke sikker man kan cobrere det” 

(Inf78) (for flere detaljer om opbyningen af CoAmDa, jf. Kühl et al. 2017, afsnit 5). 

I de undersøgelser jeg præsenterer i denne afhandling, har jeg anvendt subkorpusser til CoSAmDa. De 

beskrives i relation til de konkrete analyser. Min analyse af hovedsætningsledstilling i argentinadansk er 

udført i et subkorpus bestående af 34 CoSAmDa-informanters samlede produktion (se kapitel 6). Til grund 

for undersøgelsen af argentinadansktalernes leksikalske acceptabilitet ligger den ovenfor nævnte test jeg 

udførte med 24 (til dels overlappende med dem fra ledstillingsundersøgelsen) af de informanter der indgår 

i CoSAmDa (jf. kapitel 5). Statusbeskrivelsen af det argentinadanske ordforråd (afsnit 5.1) og Bilag V,ii (om 

testordene i CoSAmDa) bygger derimod på hele CoSAmDa, ligesom jeg også mange andre steder bringer 

citater fra informanter der ikke er med i nogen af disse subkorpussæt. 
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DEL IV: Ord, norm og ledstilling i argentinadansk 

Kapitel 5: Leksikon 

5.1 Indledning: Status over det argentinadanske ordforråd 

Danskargentinernes ordforråd er formentlig i det store og hele det samme som danmarksdanskernes, blot 

for nogle talere mindre end en gennemsnitsdanmarksdanskers (fx i form af domæneindskrænkninger), for 

de fleste talere med en række spanske ord (i mange tilfælde tilsat danske endelser) og for mange talere 

med det der lader til at være en række særlige argentinadanske ord, enten som semantisk-pragmatiske 

og/eller morfologiske hybrider. I forhold til det første – ordforrådets størrelse hos argentinadansktalerne 

sammenlignet med hos danmarksdansktalere – er det en hel og stor undersøgelse i sig selv. Schmid & Jarvis 

(2014) har fx fundet at talere med et svækket sprog, som eksempelvis arvesprogstalere, ”develop a 

preference for somewhat more common and more high-frequency lexical items” (p. 744). Man ville i 

teorien kunne se på hvor mange forskellige ord der findes i CoSAmDa sammenlignet med i LANCHART, men 

det ligger uden for det mulige i denne sammenhæng, bl.a. fordi korpus ikke er lemmatiseret. Som en lille 

delundersøgelse har jeg imidlertid set på verbaltyper i det talersæt på 34 talere der er grundlag for 

undersøgelsen af ledstilling i hovedsætninger (jf. kapitel 6), og dermed altså komparativt mellem de to 

aldersgrupper – argentinadansktalere over og under 60 (og ikke i forhold til danmarksdansktalere). Man 

kunne forvente at de yngste talere har et mindre ordforråd og dermed færre forskellige verbaler. Min 

undersøgelse viser en diversitetsprocent på 8 hos talerne under 60 og en diversitetsprocent på 9 hos 

talerne over 60. Forskellen så altså kun ud til at være en tendens og viste sig heller ikke statistisk signifikant 

(p=0,4). Til gengæld er der statistisk belæg (p<0,05) for at de ældste talere har flere indholdstunge verbaler 

(i 53,4 % af sætningerne) end de yngste talere (i 50,1 % af sætningerne). 

5.1.1 Lån fra spansk 

Hvad angår indlån fra spansk, er argentinadansktalerne konservative kodeskiftere idet de indlåner præcis 

som kontaktsprogslitteraturen foreskriver (se afsnit 2.3.1.1), nemlig fortrinsvis diskursstrukturerende 

elementer og indholdsord snarere end funktionsord som pronominer og præpositioner (Foget Hansen et al. 

2018). Spanske diskursord og konjunktioner er i klart overtal blandt indlånene fra spansk, dernæst kommer 

substantiver og med en meget mindre andel numeraler, adverbier og adjektiver, mens verber, 

præpositioner og pronominer kun forekommer yderst sjældent (ibid., Heegård Petersen & Kühl 2017: 242-

244).113 Alt i alt er indlånene overraskende sjældne i argentinadansk idet kun 0,9 % af CoSAmDa udgøres af 

spanske låneord og det som jeg ovenfor kalder morfologiske hybrider (dvs. ”tosprogede komposita eller 

tosprogede bøjningsformer af et ord” (ibid.: 243)). De 0,9 % indlån svarer til i alt 4.100 spanske ord og 

ordstammer som dækker over 1.240 forskellige ord og ordstammer (Foget Hansen et al. 2018). De indlånte 

diskursord kan være forskellige typer af spanske interjektionaler og parentetiske led (jf. Hansen & Heltoft 

2011: 1148). Heraf er især bueno ’nå, godt, tja, hm, altså’ (ofte som y bueno og pero bueno114) højfrekvent, 

men også den fatiske markør este ’øh’ (egl. ’denne/dette)’ er meget hyppig115 (ibid.: 242), ligesom 

                                                           
113 De eksakt angivne optællinger nedenfor er renset for irrelevante forekomster, herunder forekomster i løbende spansk tale. 
114 pero bueno kan anvendes til at introducere et modsynspunkt (til eget udsagn) (’men altså …’), men det kan også afslutte en ytring 

og betyde noget i retning af ”men sådan er det altså”. 
115 este kan lige som øh placeres hvor som helst, også mellem subjekt og verbal, fx ”præsten spørger # hvad hed este Jesus mor # og 

så este: # fru Jensen hun gjorde tegn til sig selv ikke sandt for hun hed jo Maria” (Inf14). 
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svarordene sí ’ja, jo’ og no ’nej’ og no? ’ikke?’ som parentetisk led.116 Svarfrasen cómo no ’(ja) selvfølgelig!’ 

er observeret ni gange i korpus som fx i dobbeltinterviewet med søstrene Inf6 og Inf46: 

Interviewer: så vi <Inf46: # {men I}> vil bare være sikre <Inf46: # øh #> på at vi har jeres tilladelse! # til at 

høre det her og øh og øh studere det # <Inf46: # sí!> ja øh <Inf46: sí>    

Inf46: ja ja øh <Inf6: {ja} cómo no #> # cómo no 

Herudover anvender argentinadansktalerne a ver ’lad os (nu) se’117, va? ’ikke også?, ikke sandt?’118, o sea 

’altså, det vil sige’119, qué sé yo ’hvad ved jeg, og sådan noget’120 og viste? ’forstår du?, ser du?’, egl. ’så 

du?’.121 Det spanske ay ’åh, ej’ er 23 gange noteret som sådan i korpusset, som i ”ay sí han er så sjov” 

(Inf97), men eftersom det både er stort set homofont med og kan udtrykke nogenlunde lige så mange typer 

følelser som det danske ej, har det været nærmest umuligt for udskriverne at skelne. Af konjunktioner og 

andre diskursstrukturerende elementer (typisk adverbialer) findes især pero ’men’ og y ’og’, men også 

porque ’fordi’ (20 forekomster), fx ”på den måde har han kommet ind i Danmark porque han har ingen 

visa” (Inf79), así que ’så’ (15 forekomster), fx ”øh han kan ikke lide at komme ind i byen así que hvis I vil 

snakke med ham enten i telefon eller I skal til hans skib” (Inf97), entonces ’så, dernæst, altså’ (12 

forekomster), fx ”og så min kæreste ville bo tæt på sin bror entonces vi havnede i Brande” (Inf97) og si no 

’hvis ikke, ellers’ (ni forekomster), fx ”de skal lære dansk øh que si no kan de ikke komme ind i nogen skole” 

(Inf79) (que i betydningen ’for’).122 

Substantiverne udgør den næstmest repræsenterede gruppe blandt de spanske indlån, og de er i høj grad 

kulturelt betingede lån, især inden for landbrug og mad (15 % af alle indlån er kulturelle lån, jf. Foget 

Hansen et al. 2018). De indlånte substantiver er i øvrigt i meget høj grad tilpasset morfologisk til dansk 

(ibid.), dvs. de følger dansk numerus-, genus- og bestemthedsbøjning, som fx ”der kom de # fra 

municipalitetet # og satte den der skilt op” (Inf124) (fra sp. municipalidad ’kommune’), ”ja det sagde hun 

directoraen123 at hun havde det ikke så godt i dag” (Inf26) (fra sp. director/-a ’leder’; her om 

plejehjemslederen), ”der er nogle øh foreninger # af de forskellige kollektiviteter her eller kolonier her i 

                                                           
116 I CoSAmDa er der over 1.000 forekomster af bueno og svarordene sí og no (nogle færre af no som parentetisk led) og ca. 400 

forekomster af este. Eksempler på at no og sí som svarord optræder naturligt i den danske talestrøm, ses her: ”no og selv hvis øh C. 

hun får det at vide…” (Inf127) og ”sí sí det er det er selvfølgelig rigtig nok ja” (Inf72). No som parentetisk led forekommer fx her: 

”og så kom vore- min min familie no pero det er sådan nogle oplevelser man aldrig glemmer” (Inf46). 
117 I argentinadansk har det oftest denne betydning, men det anvendes ofte i spansk som ’nå (men)’ eller som en måde at påkalde sig 

tilhørerens opmærksomhed ’hey’. Det forekommer også ofte som a ver, a ver som hos Inf98: ”så skal vi gå herud ja herud øh skal vi 

bare se a ver a ver…” I CoSAmDa findes det i alt 84 gange. 
118 Det er uklart om va? i spansk er en forkortelse for verdad ’ikke sandt?’, egl. ’sandhed’ eller vale ’ok, fint’ eller er tredje person 

præsens af ir ’går det?, det går’ (anvendes som ’ok?/ok!’ på spansk). I argentinadansk bruges det ofte i betydningen forstår du? som i 

”og de er gift øh de er ikke spor dansk, va? De er spaniolere (Inf71) og ”jeg elsker Danmark va” (Inf93). I alt forekommer det 66 

gange i korpus. 
119 Der findes 66 forekomster af o sea i CoSAmDa, fx ”jo o sea vi har øh hundred procent blod dansk blod ha” (Inf60). 
120 I CoSAmDa findes 21 forekomster af qué sé yo som fx i: ”men man bliver ma- man bliver ved at arbejde som som altid og qué sé 

yo og her bor vi og her lever vi og her er vi tilfreds” (Inf22). 
121 viste? forekommer otte gange i korpus, eksempelvis som her ”man kunne ikke få arbejde, det var i tredverne, viste?” (Inf37). 
122 Den ellers højfrekvente konjunktion eller forekommer kun på spansk, ’o’, fem gange (hvor talen ellers er dansk); tre af gangene i 

et paratagme som fx her: ”men altså lige i den tid der havde vi hende her Perón o María_Estela_Martínez_de_Perón” (Inf71) hvor det 

givetvis er primet af de spanske navne. Et af de steder hvor det forbinder sætninger, selvrettes det til dansk: ”så jeg ved ikke om om 

du kan få tid til at blive o eller eller o- om…” (Inf120). Den spanske konjunktion sino ’men’ (ved forudgående nægtelse) findes kun 

én gang i korpus: ”dengang var det jo ikke øh øh staten som gav dig sino de øh de øh de mennesker der hvad hedder det…” (Inf30). 

ni…ni… ’hverken …eller…’ som på spansk kaldes sideordnende konjunktioner (jf. RAE), forekommer også mindst tre gange – enten 

med to gange ni som i ”jeg har aldrig været ni på Fyn, ni i Jylland” (Inf99) (i dette eksempel er ni…ni… dog blevet overhørt i 

transskriptionen) eller med blot det første ni: ”jeg tror ikke det er i ni i Tandil eller heller ikke i i Necochea” (Inf51). 
123 Directoraen er fejludskrevet som ”oe t- til {Dorit}”. 
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landet” (Inf41) (fra arg.sp. colectividad ’gruppe af indvandrer(efterkommer)e med fælles oprindelse, 

immigrantfællesskab’) og ”så kommer der også # øh frem flere og flere mennesker som har været 

involukreret i det” (Inf10) (fra sp. involucrado ’involveret’).  

Numeraler er som bekendt generelt ikke så hyppige som fx substantiver og verber i almindelig tale (om end 

antagelig hyppigere i livsfortællinger, som CoSAmDa består af), men når de forekommer, er det meget ofte 

på spansk. Talerne undgår i udpræget grad at sige kardinal- og ordenstallene over 10 på dansk, formentlig 

som følge af deres ”velkendte manglende morfologiske transparens og kompleksitet” (Heegård Petersen & 

Kühl 2017: 244).124 

Der findes ikke mange spanske adverbier i CoSAmDa. Blandt de mest ”iørefaldende” er de spanske -mente-

adverbier, som forekommer i alt 12 gange. Det drejer sig om exactamente ’præcis’, realmente ’virkelig, i 

virkeligheden’, totalmente ’fuldstændig(t)’ og legalmente ’lovligt’, sidstnævnte i ”og så de vil have det hele 

sk- det skulle gå som legalmente” (Inf60). Sommetider har talerne forkortet det lange og tydeligere spanske 

-mente-adverbium i det danske som i: ”det er literal oversat” (Inf2) (fra literalmente ’bogstaveligt’). -mente-

adverbierne anvendes dog mest i forstærkende affirmative svar. Det samme gør det adverbielle claro ’(ja) 

selvfølgelig(!)’ som med 140 forekomster er relativt hyppig, fx  

Interviewer: men hun var jo også otte år ældre så så <Inf116: # claro #> 

Inf116: claro 

Interviewer: ja #    

Inf116: sí #  

Spansk ya ’allerede’ forekommer også som i ”jeg kan ikke huske med L. # ya var født eller # jeg tror # L. ya 

var født” (Inf99) (begge gange dog udskrevet oe). Adverbialfraserne por lo menos ’i det mindste, mindst, i 

hvert fald’ og især más o menos ’mere eller mindre’ forekommer også i argentinadansk; por lo menos fire 

gange som fx ”skoler er der nok af vi har tredive skoler i Eldorado por lo menos hvis der ikke er flere” 

(Inf60). Más o menos findes 63 gange i CoSAmDa som fx ”det tog más o menos en uges tid tror jeg nok” 

(Inf45).125  

Blandt de få belæg for spanske adjektiver kan nævnes ”her er de meget! meget # impuntuales” 

(’upunktlige’), ”jeg mangler lige øh nogle ting som er øh importantes for det er det er nogle øh ord som de 

er dentro del vocabulario común” (’vigtige’, ’inden for det almene ordforråd’) (begge Inf117), ”det er den 

den der er øh ærlig og ordenado” (’ordentlig’) (Inf31), ”det er ikke øh den danske jeg sidder og taler med 

dig for eksempel der er rigtig mezclado” (’blandet’) (Inf4) og ”det er fuldstændig liberales programmer” 

(’liberale’) (Inf39). 

Også verber indlånes i meget ringe grad som rent spanske verber og fortrinsvis hos de yngste talere, oftest 

som infinitiver som i ”måske begynder de at investigar og preguntar […] og når vi er sammen med R. og J. 

                                                           
124 Talusikkerheden på dansk omfatter i øvrigt også at de generaliserer brugen af kardinaltal hvor fx enten en -er-substantivering: 

”den gælder som en ni” (Inf118) (om en nier i terningespil) eller et ordenstal er forventet som i ”der var en V.[efternavn] i den ni 

etage tror jeg” (Inf98). 
125 Heegård Petersen (2018a) har desuden fundet at den danske pendant, mere eller mindre, er højfrekvent i argentinadansk 

(sammenlignet med danmarksdansk), og at den ser ud til at være foretrukket over andre adverbialer med approximativ betydning. Det 

skyldes formentlig frekventiel kopiering af det spanske más o menos. 
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eller S. og N. så de begynder at at preguntar” (’undersøge og spørge’) (Inf74), men også i finitte former om 

end der så snarere er tale om et egentligt kodeskift, fx ”måske klimaet no ayuda” (’ikke hjælper’) (Inf117), 

”no vi vi øh øh podíamos pronunciar bien men øh…” (‘kunne udtale [det] godt’) og ”så øh jeg øh øh tiré 

todo” (‘smed det hele ud’) (Inf88).126 Som vi skal se nedenfor, afledes spanske verbalstammer derimod med 

en vis frekvens med -ere-derivativet, ligesom spanske prædikater i det hele taget ofte er genstand for 

forskellige typer af oversættelseslån.  

Spanske præpositioner er yderst sjældne; en ’i, på’ findes, fx ”han er ikke interesseret en: # at lære es- # 

dansk” (Inf31), såvel som con ’med’, fx ”og vi havde pingpong con turnering” (Inf55) eller med en 

selvrettelse: ”øh con med M. øh s- talte vi spa- spansk” (Inf42). Også para ’for, til’: ”da vi samlede os og øh 

holdte fødselsdag øh para este venner fra øh fra kirken” (Inf47).   

Blandt de få pronominer kan fx nævnes nos ’os’: ”for øh min bedstemor hun har lært nos øh” (Inf42) og yo 

’jeg’ med en selvrettelse: ”øh # så yo kan ikke s- # jeg kan ikke samle noget noget positivt i noget” (Inf1).127 

5.1.2 Forældet og dialektalt leksikon 

Mange i Danmark der hører om at efterkommerne af danske udvandrere i Argentina stadig taler dansk så 

mange år efter at de første danskere emigrerede, spørger typisk om de så taler et gammeldags ”Morten 

Korch-” eller ”Dronning Margrethe-dansk”. Det er slet ikke det overordnede indtryk man får (se også 

Heegård Petersen & Kühl 2018: 10-11). Gammelmodigt islæt ses eksempelvis i følgende ord, ordformer og 

udtryk (hvoraf nogle afgjort vil virke mere bedagede for den yngre end for den ældre del af befolkningen i 

Danmark): isskab, skidtspand, tællelys, tornyster, lejebil (for ’taxi’), marskandiserforretning, purk, viv, øg, 

udlænder (for ’udlænding’), japaneser, stabejs, basseralle, telefonist, maskinist, åring (for ’år’),128 markering 

af køn på stillingsbetegnelser som lærerinde (også med dette som andetled i følgende komposita 

skolelærerinde, privatlærerinde, gymnastiklærerinde, engelsklærerinde, spansklærerinde, 

børnehavelærerinde, musiklærerinde, klaverlærerinde), skuespillerinde, professorinde, præstinde og 

husbestyrerinde, pyntelig, fiffig, næbbet, forskrækkelig, prægtig (som personkarakteristik), lutter (uden for 

faste forbindelser), ganske som sætningsadverbial, fx ”vi kan ganske øh glemme at lukke vores dør ud til 

baggården” (Inf34), i fjor, i forfjor, alle tider (for ’altid’), sommetid/somtid (for ’sommetider’), 

imidlertidigen129 (for ’imidlertid’), for det (for ’fordi’), thi, genus- og numerusbøjning af vores (vor, vort, 

vore), tiltale med De, fx ”jeg kan ikke huske hvad det er De hedder” (Inf80) og ”Dem hører jeg temmelig 

godt” (Inf26), sporte, fortræde (i nyere dansk kun i formen fortrædige), fx ”for det var alt!  #  hvad der ikke #  

kan fortræde legemet” (om god mad) (Inf2), drage og fare (som bevægelsesverber), fx ”da han var toogtyve 

                                                           
126 Som det ses i Inf88’s eksempler, tøver hun før hun siger de spanske verbaler (+ hhv. adverbial og direkte objekt). Foget Hansen 

(2018) finder at argentinadansktalerne tøver som optakt til 26 % af de spanske indlån hvilket kan betyde at de i høj grad (og højere 

end arvesprogsdansktalere i Nordamerika (ibid.)) foretrækker og anstrenger sig for at finde de danske ækvivalenter. Dette resultat 

bekræftes også hos Heegård Petersen et al. (2018). 
127 Generelt for de spanske indlån må man regne med en vis fejlmargen i transskriptionerne, sådan at der givetvis har været lidt flere 

indlån i CoSAmDa end søgemaskinen finder frem til. Det gælder ikke mindst inden for diskursordene. Vi gjorde udskriverne 

opmærksomme på visse af dem, men de kan nemt forsvinde i talestrømmen for det mere utrænede spansk-/argentinadanskøre. 
128 I eksemplet: ”det er noget # der er kommet de sidste åringer lad os sige # de sidste tredve år” (Inf124) er åringer dog udskrevet år. 
129 Imidlertidigen findes ikke i hverken DDO, ODS eller Corpus CorDiale, men man kan se eksempler fra ældre dansk i Theologisk 

Tidsskrift fra 1837 (”under hvilket dog Consistorierne vedblive imidlertidigen med deres sædvanlige Forretninger”, p. 173), i Tidende 

for forhandlingerne ved Provindsialstaenderne for Sjellands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt for Island og Færøerne fra 

1838 ("til hvem det til leverancen skudte Vildt imidlertidigen er henbragt"i stadsarkivet”, spalte 1414) og i mødereferater fra 

Volstrup Sogneråd fra midten af 1850’erne (tilgængelige på Frederikshavn stadsarkiv) (”maatte man imidlertidigen tilsige ham den 

betingede Betaling”, p. 067 A). Alle fund er resultater af søgninger på Google. Imidlertidigen er fejludskrevet som en mílite hos 

Inf37. 
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år drog han så til øh til Argentina hvor han havde en onkel” (Inf94) og ”så vi for jo så derud da vi fik det at 

vide” (Inf34), blive bekendt med hinanden, fx ”og de var jo blevet sådan nogenlunde bekendt med 

hinanden” (Inf14) (for at ’lære hinanden at kende’ – dog oftere blot som blive kendt, fx ”og så blev hun og 

far kendt” (Inf70) hvilket muligvis – snarere end ældre dansk – er typisk argentinadansk, jf. også afsnit 5.4 

og 5.7.1.1 om den argentinadanske anvendelse af verbet kende), opføde (kun som participium opfødt eller 

født op), fx ”og mor hun var født i i Struer øh og og opfødt l- i Lemvig så det er ægte ægte Jylland” (Inf104) 

og ”og husk på vi var født op ude på landet” (Inf92), kalde op (i stedet for opkalde; kun i participium kaldt 

op), fx ”hun var kaldt op efter min: øh mors mor # eller min mormor” (Inf2) og -s-passiver i præterium: 

brugtes, forandredes, forstærkedes, forveksledes, lavedes og åbnedes. En taler, Inf30, ytrer ordene fæstemø 

og hypotek (for ’lån’), men det kan dog også være fremmet af svensk (hypotek tillige af spansk hipoteca) 

idet Inf30 var gift med en mand af svensk herkomst.130 Af gammelmodige flerordsudtryk ses desuden ingen 

årsag (som høfligt svar på en taksigelse) (Inf14), ”det giver jeg Dem autoritet til at gøre” (Inf30), være ens 

ære for nær (i ”men det var hans ære for nær # at få den i halen” (Inf2) (ODS har både gå og være ens ære 

for nær, mens DDO kun har førstnævnte) og emotive udtryk med nondeklarativ ledstilling som ”vil ingen af 

dem tabe”131 (Inf127) (jf. Hansen & Heltoft 2011: 316, som også angiver at der er tale om ældre stil). 

I ordforrådet ses også visse dialektale træk132 så som bagnavn (for ’efternavn’), i førstningen (for ’først’), 

kuns (for ’kun’) (ofte udskrevet kun) hvorom ODS skriver ”fastholdtes endnu i skrift i beg. af 19. aarh. af 

enkelte forfattere af folkelig retning […] den er nu kun vulg. ell. dial. […] men holdt sig længe ogs. i dannet 

talespr.”,133 spisning for ’det der spises, mad’ (jf. ODS’ betydning 2 om hvilken der står: ”l. br. i rigsspr.”), fx 

”det var sådan en sund! spisning # ja # som jeg tager hatten af for” (Inf2) og udtrykket det er ikke nær 

sådan (i ”jeg har selv været derovre [i den katolske kirke i nabolaget] det er ikke nær sådan”) (Inf34) som 

findes hos to østsjællandsktalere i Corpus CorDiale (begge født i 1907). 

Skønt listen ovenfor måske ikke synes så kort endda, er der for flere af ordene, ordformerne og udtrykkene 

kun et enkelt eller enkelte belæg, og måske er det mest gammeldags ved argentinadansktalernes måde at 

tale dansk på i virkeligheden fraværet af nyere tids engelske låneord. Gamle engelske indlån så som (med 

antal forekomster i parentes) okay(341),134 starte(120), film(87), sport(55) (herudover nydannelsen 

sportning i ét tilfælde og fire forekomster af verbet sporte), job(38), weekend(34), baby(24), strejke(9), all 

right(5), partner(4), hobby(2), single(2) (kun om tennis), jungle(1) og service(1) (i forekomsten 

eksportservice) findes også i argentinadansk. Flere af dem forekommer dog med ældre og/eller fordansket 

udtale, fx dansk j i job (fx hos Inf122) og jungle (hos Inf55), baby /ˈbæ(·)bi/ (fx hos Inf46) og all right 

/ˈɔlˈrajt/ (fx hos Inf2). 

                                                           
130 Ligeledes er udtrykket ”han var rejst i vej”, som Inf30 bruger, formentlig fra svensk. 
131 Det er også tænkeligt at spanske konjunktivudtryk a la ”(ojalá) que nadie pierda” ’gid ingen taber/må tabe’ yderligere kan have 

motiveret brugen. 
132 Flere af de hidtil nævnte ord og udtryk kan ligeledes være dialektale i en eller anden udstrækning, så vel som visse af dem der 

følger, måske i virkeligheden ikke er så dialektale. Det ligger imidlertid uden for denne afhandlings mulighed at gå mere i dybden 

med dialektologien. 
133 Det er dog svært at se hvilken dialekt det skulle være; Corpus CorDiale har eksempler fra stort set hele landet. 
134 Et billede på hvor meget hyppigere okay alligevel er i danmarksdansk, får man ved søgningen i CoSAmDa hvor 1.143 

forekomster hidrører fra de fire interviewere til sammenligning med de 341 der er ytret af de 98 argentinadansktalere. Dog må man 

medtænke det faktum at okay er et typisk responsord som interviewerne derfor har haft mere brug for end informanterne.  
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5.1.3 Lån af mønstre på grænsen mellem leksikon og syntaks i argentinadansk 

Konsekvenserne for argentinadansk af kontakten med spansk antager naturligvis mange flere former end 

blot som indlånte spanske ord – som det også er foregrebet i kapitel 2 og 3. Lån af mønstre – især som 

semantiske udvidelser og oversættelseslån, men også som morfosyntaktiske lån, herunder ordstillingslån – 

kan observeres. Frekventiel kopiering spiller desuden utvivlsomt en rolle. Som det blev beskrevet i afsnit 

3.4.1.2, kan det ikke afgøres om strukturer der ligner L2-lån hos den pågældende taler, faktisk er indlånt 

hos ham/hende eller i generationen før, sådan at det har været del af det input den pågældende taler er 

blevet præsenteret for. 

De fleste af de argentinadanske ord i den leksikalske acceptabilitetstest repræsenterer leksikalsk-

semantiske lån baseret på betydningsudvidelser og -forskydninger efter spansk mønster, mens kun to af 

ordene med sikkerhed kan siges at være leksikalske indlån fra spansk tilpasset dansk morfologi (se 

nedenfor). 19 af de 22 argentinadanske ord er verber, og det er ikke helt tilfældigt idet ”især verber 

rammes af kontaktbetinget betydningsforandring (sammenlignet med rigsdansk) [i] argentinadansk” 

(Heegård Petersen & Kühl 2017: 249). Det kan tænkes at have at gøre med den centrale position verbalerne 

har, både udtryks- og indholdsmæssigt, i ytringen, samtidig med at de som beskrevet sjældent indlånes i 

deres helheder fra spansk hvilket så ”giver plads til” påvirkning fra spansk i form af betydningsudvidelse og 

-forskydning. Før jeg gør rede for testen og resultaterne af den, vil jeg i det følgende give eksempler på 

nogle af de mest udbredte lån af mønstre i argentinadansk; i første omgang på nogle verbaler der ikke 

indgår i testen. 

Et hyppigt forekommende eksempel på et verbum der efter spansk mønster (i saber) har en anden 

semantisk rækkevidde end i danmarksdansk, er vide, fx ”der underviste de os i: spansk for vi: vidste jo ikke 

spansk” (Inf102), som altså i argentinadansk også kan betyde ’kunne [forstå/tale et sprog]’. Også 

semantikken i verbalerne tage ud, blive med, kende for og gå svært for nogen er forandret i ”det var hen i 

banken og tage ud” (Inf104), ”han blev med nogle penge fra kirken” (Inf127), ”men øh de kender hende for 

K. derinde” (Inf10) og ”det går svært for os” (Inf22) efter de spanske forbilleder sacar (dinero) ’hæve 

(penge)’, quedarse con [el dinero] ’beholde (pengene) (selv)’, conocer por ’kende som +[navn]’135 og irle 

difícil (a alguien) ’være svært/hårdt for nogen’. Der findes også eksempler på syntaktisk udvidede verber 

som føde hvis argumentstruktur hos flere talere er ændret så det ligesom på spansk (nacer) kan dannes 

aktivt med den der bliver født som det agentive subjekt, fx ”så fødte S.” (Inf79) og ”der i Tandil # der fødte 

så O.” (Inf38). Det informationslette verbum lave anvendes især af de yngre talere som erstatning for mere 

informationstunge verber og med objekter som det ikke tager i danmarksdansk, fx lave venner i ”så det var 

næsten ikke nødvendigt a:t # at lave venner i: i Danmark” (Inf117) efter hacer amigos ’få venner’, egl. ’lave 

venner’. 

Blandt de hyppigste argentinadanske mønsterlån der befinder sig et sted mellem leksikon og syntaks, kan 

nævnes følgende hvoraf ingen udelukker tilsvarende danmarksdanske måder at udtrykke det på 

(medmindre andet er nævnt, går konstruktionerne igen hos både de ældre og de yngre talere): 

 1.-person-pluralissubjekt med reference alene til den talende + verbal + med + nominal (med 

reference til en medagent) konstrueret efter spansk mønster: verbal bøjet i pluralis + con + 

nominal. Der er mange eksempler på konstruktionen både hos de ældste talere, bl.a.: ”det har vi jo 

                                                           
135 Her er der måske tale om at en standardafvigende partikel vælges – snarere end om en egentlig betydningsudvidelse.  
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set før med min kone” (Inf114) og ”for det var sådan at med min mand sagde vi altid når vi nu bliver 

gamle så skal vi nok få tid til at komme til Danmark” (Inf34), og hos de yngre talere, bl.a.: ”det 

bestemte vi med hans far” (Inf97) og ”og engang # gik vi: med min kone på på Strøget” (Inf99). I 

danmarksdansk ville vi i stedet have et jeg eller eksempelvis min kone og jeg som subjekt. 

 Det er + [tidsangivelse] + siden (at) + verbal i præsens fra spansk hace + [tidsangivelse] + que + 

verbal i præsens136 til angivelse af hvor længe noget har stået på, fx ”det er fjorten år siden de bor i 

Danmark” (Inf92) og ”det er øh treogtredive år siden vi bor her i Tres_Arroyos” (Inf18), dvs. de 

personer der omtales, bor stadig i hhv. Danmark og Tres Arroyos. Konstruktionen findes også med 

perfektum som i ”jamen nu er det ti år siden vi har skreven sammen” (Inf71), men betydningen er 

stadig lånt fra spansk, dvs. Inf71 skriver endnu sammen med den penneveninde hun omtaler. Der 

er ligeledes flere eksempler med negationer i ledsætningen – også efter spansk mønster – som i: 

”det er mange år siden vi ikke har det” (Inf67) som i danmarksdansk ville kunne udtrykkes som ”vi 

har ikke haft det i mange år”. I CoSAmDa forekommer 15 sikre eksempler på disse siden-

konstruktioner. I alle tilfælde er en alternativ forklaring på det spanske mønster der indlånes, 

udtrykket desde hace ’i [til angivelse af ”varigheden af en proces eller tilstand” (DDO)]’ som 

ligeledes konstrueres med præsens, dvs. verbal i præsens + desde hace + [tidsangivelse] eller desde 

hace + [tidsangivelse] + que + verbal i præsens. I andre tilfælde er det mest sandsynligt at det netop 

er desde hace der kopieres: ”jeg har min bil fra ti år siden” (Inf53) og sommetider blot desde ’siden’: 

”og min yngste datter hun er også i Bariloche siden hun er atten år” (Inf24). 

 Negationen ikke kan som i spansk stilles efter det benægtede led i sætningsemner der fungerer 

som svar på et spørgsmål, fx ”da de var små ikke”, ”da hun var otte år ikke” (Inf104), ”her ikke”, 

”nej her i Eldorado ikke” (Inf43), ”i fjor ikke”, ”i vores tilfælde ikke” (Inf35), ”i Brasilien ikke” (Inf38) 

og ”nej nej nej pesoen ikke” (Inf124). 

 Præpositionen mellem + pronominal/nominal betyder i danmarksdansk ’i et gensidigt forhold der 

omfatter [pronominal/nominal]’ og kan stå som adverbielt adled i et nominal, fx ”Ægteskabet 

mellem min onkel og Merete […]” (jf. DDO, betydning 5). Denne betydning forskydes – efter spansk 

mønster – til ’med hinanden, sammen, i fællesskab’ hvor leddet står som modificerende adverbial 

til verbalet, fx ”vi har det godt mellem os” (Inf65), ”for de gjorde jo nar af os når vi talte dansk 

imellem os ikke” (Inf48), ”men far og mor øh mellem dem talte de altid dansk” (Inf64), ”så var det # 

tit at jeg hørte at de talte spansk mellem de to” (Inf10) og ”så begyndte vi at tale dansk øh mellem 

min mand og mig” (Inf46). Sommetider er betydningen af ’i fællesskab’ tydeligere som i: ”det er 

alderdomshjemmet lavet mellem hollænderne og argen- og danskerne” (Inf35) og ”pigerne de 

samler [penge til en flybillet] mellem alle tre i løbet af året” (Inf107). I CoSAmDa kan findes i hvert 

fald 16 forekomster af denne konstruktion. 

 Den mere markerede brug af hvad som relativt pronomen ”for at henvise til det samlede indhold af 

det foregående” (betydning 2, DDO) er i et vist omfang – efter spansk pronominalt que ’som, der’ – 

reanalyseret i argentinadansk som en umarkeret og generaliseret variant som på linje med som kan 

henvise til en tidligere nævnt person eller ting der står som objekt i ledsætningen, fx ”for det er 

spansk # hvad vi taler” (Inf2), ”for alle fire børn hvad jeg har alle sammen blev professionelle” 

(Inf112), ”det er en speciel eksamen hvad man gav i et helt år” (Inf112) ”og hvad vil I med med det 

her hvad jeg fortæller jer her” (Inf43). Ordforbindelsen det hvad ser også ud til at være hyppigt 

                                                           
136 Spansk hace + [tidsangivelse] + que + verbal i præteritum matcher betydningen i dansk det er + [tidsangivelse] siden (at) + verbal 

i præteritum, som fx ”det er snart femten år siden min mor døde” (Inf79). 
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forekommende og er et lån af lo que ’hvad (relativpron.), det som’, fx ”det var ikke det hvad man 

havde ventet” (Inf14), ”C. min søn han roder med det hvad han {kan}” (Inf1), ”o:g # nu studerer han 

# alt det hvad han kan” (Inf114) og ”jamen tænk! sig {alt} det hvad der stod” (Inf15). 

 Hos de yngre talere kan desuden observeres nogle nye og udvidede måder at bruge 

konjunktionen137 som på i relativsætninger. De forskellige eksempler ligner hinanden i struktur, dvs. 

som + subjekt, men som har til sammen med det nominal som det repræsenterer, korrelatet, 

forskellige funktioner i ledsætningen; i eksemplerne ”fo:r øh vi lavede en en gruppe # øh med øh # 

mennesker som vi ikke kende hinanden” (Inf117) og ”jeg har en veninde som hun har rejst med sit 

med øh hendes datter hen- hendes to datter” (Inf88) fungerer nominalet+som som subjekt (og 

efterfølges af endnu et subjekt), i sætningen ”men jeg havde en veninde øh som hendes # s- øh 

hende hendes bror var ved øh i de # ungdomsbevægelser dengang” (Inf10) svarer som til relativt 

hvis, og i eksemplet ”og så efter det der {kom} vi: hen på Den_Hollandske_Skole # som vi boede 

hele ugen der” (Inf58) står som (formentlig) i stedet for relativt hvor (stedsbetydningen udpeges i 

stedet med adverbialet der). Forbilledet for forandringen kan være talt spansk hvor man kan have 

sætninger som ”(yo) tenía una amiga # que su hermano estaba…” (’jeg havde en veninde # hendes 

bror var…’) hvor que indikerer en form for genstart, anvendes for at undgå at bruge det mere 

formelle cuyo ’hvis (relativpron.)’ (eller for at undgå syntaktisk underordning i det hele taget) eller 

har en ’for’-betydning som sommetider ikke oversættes på dansk, jf. et af eksemplerne herpå fra 

GRO: ”¿dónde dejaste el coche, que no lo hemos oído?” (”hvor har du stillet bilen, vi har slet ikke 

hørt den?”). Udviklingen i argentinadansk kan dog også hidrøre fra den forvirring det kan 

afstedkomme (især hos en taler med et sjældnere anvendt dansk), at korrelat+som både kan 

fungere som subjekt, direkte og indirekte objekt, prædikativ og styrelse for en præposition i 

sætningen. Trangen til at sætte et subjekt ind i som-relativsætninger – som det ses i eksemplerne 

med korrelat+som+ekstra subjekt ovenfor – kendes dog også fra danmarksdansk (talesprog) hvor 

subjektsvikaren der ofte indsættes på subjektspladsen når subjektet ikke selv står der, fx ”familien 

havde en papegøje som der kunne tale” (Hansen & Heltoft 2011: 1518). Denne trang kan så 

yderligere være forstærket hos argentinadansktalerne af at spansk generelt har mange resumptive 

pronominer, fx ”A los estudiantes no los ha visto nadie” (’de studerende (dem) har ingen set’) 

(Olarrea 1998: 75) (jf. også talesprogsalternativet til rottefængerkonstruktionen i note 138). 

 Tendens til at undgå præpositionsstranding (måske især blandt de yngre talere), fx ”det må du 

spørge min far” (Inf97) og ”det ville de ikke giv lov” (Inf127), efter spansk hvor 

præpositionsstranding anses for ugrammatisk (Perpiñán 2008).138 

 Subjektspronominer er af og til udeladt i argentinadansk på måder der ikke lader sig forklare med 

koreference mellem argumenter som man kender fra danmarksdanske subjektsellipser (og som 

også findes i argentinadansk). I stedet er det nærliggende at se udeladelser af subjektet som i ”så 

                                                           
137 Jeg følger her Wiwel (1901), Diderichsen (1957) og Hansen & Heltoft (2011) som betegner som som konjunktion og ikke som 

relativt pronomen (jf. Hansen & Heltoft 2011: 1517, 1521-1522). 
138 Det præskriptivt grammatisk korrekte er den såkaldte rottefængerstruktur (eng. pied-piping/ty. Rattenfängerkonstruktion; termen 

anvendes på dansk hos fx Nguyen 2018), dvs. en struktur hvor hele præpositionssyntagmet holdes sammen i begyndelsen af 

ledsætningen som i La injusticia de que nos quejamos fue muy común durante la dictadura, men i talt spansk forekommer dog især 

dels nulpræpositionskonstruktioner, som minder om eksemplerne hos Inf97 og Inf127: ??La injusticia que nos quejamos fue muy 

común durante la dictadura, dels konstruktioner med et resumptivt pronomen: ??La injusticia que nos quejamos de ella fue muy 

común durante la dictadura (Perpiñán 2008: 110). Eksempler på sidstnævnte type finder vi også i argentinadansk: ”øh det det er 

familien Andersen som øh man ser mange af dem her” (Inf10) hvor som fungerer som styrelse til præpositionen af, men er gentaget i 

dem (jf. også de ovenfor beskrevne argentinadanske måder at forme som-relativsætninger på). 
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jeg øh # fik # nogle penge # o:g # så kom tilbage” (Inf31) og ”Og så bagefter så blev gift” (Inf19)139 

som et lån fra spansk af ”den manglende tvang til realisering af subjektsargumentet” (Heegård 

Petersen & Kühl 2017: 251; se også redegørelse for spansk som prodropsprog, note 192, side 119 i 

denne afhandling). 

 Negationen ikke i parentesfunktion, dvs. som dialogisk sætningsadverbial med fatisk funktion140 

(med betydningen ”’jeg går ud fra du er med’”) stillet efter deklarative sætninger, anvendes også 

når den deklarative sætning indeholder en nægtelse (Hansen & Heltoft 2011: 1148-1149), altså i en 

kontekst hvor danmarksdansk har vel, fx ”så det var ikke så sjovt ikke” (Inf31), ”je:g synes at der 

ikke er nogen der gør noget for det # ikke” (Inf99), ”folk har ikke altid tid til en masse ting ikke” 

(Inf41), ”man skulle ikke betale arveafgift ikke” (Inf61) og ”og der gik ikke ret længe # ikke” (Inf79). 

Ikke i argentinadansk kan da i denne kontekst også have den betydning som Hansen & Heltoft 

(2011) beskriver for vel i danmarksdansk, nemlig at det angiver ”en formodning som modtageren 

ventes at kunne godkende” (p. 1149). Også ikke sandt anvendes i denne kontekst, fx ”det var ikke 

som i gamle dage ikke sandt” (Inf40) og ”jeg var ikke mig selv et stykke tid ikke sandt” (Inf37). Ikke 

sandt er i det hele taget et frekvent diskursord i argentinadansk hvilket kan være bestyrket af det 

spanske ¿no cierto?. Da det spanske ¿no? heller ikke kan anvendes når det foregående udsagn er 

benægtet, kan der i stedet være tale om en frekventiel kopiering og efterfølgende udbredelse af 

dette mellem sprogene ækvivalente leksem. 

To leksikalske fænomener som ikke er kontaktinducerede forandringer (eller i så fald højst som 

majoritetssprogets indirekte effekt, jf. afsnit 3.4.1.1), men snarere karakteristiske for sprog der ikke ofte 

aktiveres, og sprog der ikke er ”overdækket” af en sikker normfølelse, skal omtales en passant her. Mange 

af talerne har en excessiv brug af et eller flere udtryk, ofte adverbialer som fx almindeligvis, temmelig, 

simpelt hen, lige bestemt, i virkeligheden, sådan set, men også sætningsformede mere eller mindre 

”frosne” chunks som ”det er/var ligesom…”, ”sådan er det (jo)/sådan er livet”, ”lad os sige…”, ”det kniber 

[kniver]”. Der kan naturligvis være tale om individuelle idiosynkrasier som man også kan se hos fx 

danmarksdansktalere, men for talere med et dansk som stort set ikke bruges længere, er det i høj grad også 

muligt at udtrykkene fungerer som ”knager” som talerne kan ”hænge deres danske ytringer op på”, og som 

kan hjælpe dem – som faste holdepunkter – i konstruktionen af det danske. To vendinger forekommer 

desuden at være højfrekvente og går igen hos en stor del af talerne, nemlig ”det går/gik på dansk/spansk” 

om at tale dansk eller spansk i en bestemt sammenhæng, fx ”nogle gange går det på dansk og nogle gange 

går det på spansk” (Inf93), ”bueno så det gik ikke på dansk” (Inf55) og ”no no det går alt på spansk ha” 

(Inf27), og ”regne med (at) X”, fx ”så regner jeg med at øh øh de har lært hinanden at kende der” (Inf3), 

”der har jeg danset i løbet af jeg regner med tredive år” (Inf112), ”jeg regner med at jeg har opført mig 

temmelig godt alle steder der ha” (Inf62) og ”øh jeg regner med det foregik ligesom i Danmark sådan øh på 

djævlevis” (Inf36).141 Et andet fænomen der er typisk for et sprog der har forandret sig – i stigende grad – 

uafhængigt af en stærk standardnorm, er nye orddannelser. Heegård Petersen & Kühl (2018) nævner 

argentinadanske ad hoc-sammensætninger som fx barnetid for ’barndom’ som ”ikke findes på 

standarddansk selvom de for så vidt sagtens kunne findes” (p. 15) (jf. desuden afsnit 2.3.1.2 om lån af det 

                                                           
139 Samtalen med Inf19 er ikke udskrevet til CoSAmDa. 
140 Til gengæld er ikke som parentetisk led ikke observeret med suppletiv spørgefunktion når det suppletive spørgsmål stilles til et 

udsagn der indeholder en nægtelse. 
141 Uden en undersøgelse af hyppigheden af disse udtryk i danmarksdansk kan vi ikke sige noget om hvorvidt disse udtryk generelt er 

exceptionelt frekvente i argentinadansk, men det er måske også mindre interessant i og med at forskellige talere jo kan benytte sig af 

forskellige ”knager”. 



82 
 

spanske attributive sammensætningsmønster). Også nye derivater opstår som fx frielse for ’frieri’ (Inf2), 

skiftelse for ’skift(e)’ (Inf88), skriftning for ’skrivning’ (Inf98) og spændelig for ’spændende’ (Inf120).142 

5.2 Indledning: Leksikalsk acceptabilitet 

Inden for den gruppe af formodede særlige argentinadanske ord og udtryk som har været ”iørefaldende” 

for danmarksdanskere (feltarbejderne i Danske Stemmer), findes to typer af forandringer, nemlig 

semantisk-pragmatiske betydningsudvidelser og -forskydninger (ofte som følge af påvirkning fra spansk) og 

en præference for verber med endelsen -ere, enten med spanske eller intersystemisk ækvivalente 

stammer. Disse to typer er i fokus i nærværende afsnit. 

Ved at indkredse ord og vendinger af disse typer og lade danskargentinerne bedømme dem får vi et indtryk 

af om de er udtryk for en enkelt informants eller enkelte informanters usikkerhed eller for en 

argentinadansk konvention/norm. Undersøgelsen er således et led i det overordnede mål om at kortlægge 

hvad argentinadansk er. Herudover er sigtet tosidet: at undersøge på hvilke måder danskargentinernes 

bedømmelse adskiller sig fra kontrolgruppens, nemlig danmarksdanskernes, og at se på forskellene i hhv. 

ældre og yngre danskargentineres vurdering af udtrykkene. Sidstnævnte vil dermed potentielt medvirke til 

at påvise den intergenerationelle forandring i argentinadansk. 

Netop i bestræbelsen på at undersøge om argentinadansk er en sprogbrug i sin egen ret, som fra 

begyndelsen var et af Danske Stemmers overordnede mål, kan resultaterne af acceptabilitetstesten være 

sigende. Ifølge Kristiansen (1992) er det ikke nok at en sprogbrug adskiller sig fra standardsproget ved en 

række kendetegnende træk for at den kan have realitet som eller mulighed for at blive et eget 

regionalsprog eller dialekt. Den skal også være omgærdet af talernes bevidste positive holdninger; de skal 

med andre ord have netop den variant som normideal. Acceptabilitetstesten står som den eneste 

undersøgelse af danskargentinernes sprog der direkte inddrager socialpsykologien, og kan derfor – modsat 

undersøgelser der entydigt fokuserer på (antallet af) særtræk i produktionen – sige noget om hvilke 

sproglige normidealer og -begreber danskargentinerne har. Ikke blot bevidner selve testen 

danskargentinernes vurdering af en række argentinadanske udtryk, den afføder også at deltagerne 

sideløbende – mere eller mindre direkte – tilkendegiver en del holdninger om netop deres egen sproglige 

variant. Som der også vil blive gjort rede for i afsnit 5.8.1, passer den sproglige situation i de dansktalende 

regioner af Argentina imidlertid ikke helt ind i Kristiansens beskrivelse af og teoridannelse for 

regionalsprogs status. Men én ting er også om argentinadansk i realiteten er og har været et regionalsprog, 

noget andet er at det under alle omstændigheder synes væsentligt at inddrage hvad danskargentinerne 

faktisk selv mener om deres variant af dansk hvis vi skal spå om hvilken mulighed argentinadansk har for at 

blive et regionalsprog. 

Vurdering af sproglige træks acceptabilitet i form af sprogbeskriverens eller lingvistens introspektion og 

sproglige intuition er den tidligst kendte metode til beskrivelse af og teoridannelse om sprog. I løbet af det 

20. århundrede begyndte man i højere grad at indsamle data ved at spørge til andres sproglige intuition, i 

de første mange årtier andre lingvisters, men siden lægfolks.143 Ifølge Sprouse (2013) citeres Hill (1961) ofte 

som den første der problematiserer metoden, og siden Schütze (1996) har man i stigende grad bestræbt sig 

                                                           
142 Fra del af samtalen med Inf120 som ikke er udskrevet til CoSAmDa. 
143 Det er nu velkendt at lingvisters sprogbedømmelse kan føre til andre resultater end lægfolks, jf. Greenbaum (1973) og Spencer 

(1973) for den tidligste problematisering af at have lingvister som deltagere i acceptabilitetsstudier. 
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på at formalisere den. I modsætning til den foreliggende undersøgelse handler de fleste 

acceptabilitetsstudier, siden Chomsky (1965), om grammatikalitet, dvs. bedømmelse af hvad der er 

grammatisk korrekt og ukorrekt, og dermed altså om bestemte morfologiske og syntaktiske strukturers 

acceptabilitet. Sådanne acceptabilitetsundersøgelser udgør netop en substantiel del af den generative 

grammatiks empiriske fundament (Schütze 2016[1996]; Sprouse & Almeida 2017). Det meste af litteraturen 

om og kritikken af acceptabilitet som metode fokuserer ligeledes på grammatisk acceptabilitet. Imidlertid 

gælder meget af det også for nærværende undersøgelse da stimuli er af samme type.  

Grundlæggende bygger alle acceptabilitetstest – også dem der undersøger fonetisk acceptabilitet og – som 

i mit tilfælde – leksikon – på en antagelse om at modersmålstalende bevidst kan opfatte acceptabiliteten 

ved sproglige træk, og at de bevidst kan afrapportere deres opfattelser af denne (Sprouse 2013: 1).144 Men 

som det nu ofte nok er sagt, er det netop diskutabelt i hvor høj grad man kan stole på taleres 

egenvurdering af og intuition om deres sprog, og metoden er blevet behæftet med ord som ”instability”, 

”unreliability” og ”shiftiness” (Schütze 2016[1996]: 1). I det skisma bør det nævnes at netop ordforrådet er 

et taknemmeligt område at teste acceptabilitet på da det er dér hvor folk har de mest eksplicitte 

sprogholdninger. 

Acceptabilitetsundersøgelser af ord er blevet kritiseret for ikke at have generaliserbarhed fordi de netop 

kun kan sige noget om enkeltord (se fx Stolz 1969). Mit studium undersøger imidlertid også – og især – 

differencen mellem bedømmelserne af argentinadanske, danmarksdanske og nonsensord (se afsnit 5.4 om 

testens design). Derudover er halvdelen af testordene udtryk for et særligt mønster der går igen, nemlig 

verber på -ere, hvorfor resultaterne af testen også vil kunne sige noget generelt om denne 

afledningsendelse i argentinadansk. Endelig afkaster selve testens gennemførelse mange metaudsagn der, 

som nævnt, kan sige noget om danskargentinernes sproglige normfølelse, sådan at det altså i lige så høj 

grad er interessant hvordan deltagerne kommenterer deres egenbedømmelse, som hvordan de faktisk 

bedømmer hver enkelt sætning. Den risiko der er til stede i enhver acceptabilitetsundersøgelse for at 

deltagerne bedømmer sætningerne på et andet grundlag end det de bliver bedt om, og fx kommer med 

bevidste præskriptive overvejelser, kan her netop give en ide om deres normfølelse, dvs. give værdifulde 

data i sig selv.  

5.3 Deltagere og kontrolgruppe 

Som en del af det feltarbejde jeg udførte i Argentina i november og december 2015, gennemførte jeg en 

leksikalsk acceptabilitetstest med 24 argentinadansktalere.145 Denne gruppe består af 17 ældre kvinder 

(født mellem 1928 og 1953), 1 ældre mand (født 1937), 4 yngre kvinder (født mellem 1961 og 1970) og 2 

yngre mænd (født i 1955 og 1960).  

Uensartetheden i gruppen mht. alder og køn beror på at jeg udførte testen med dem som jeg kunne få 

adgang til at besøge, og som i forvejen fandtes i korpus fra tidligere interviews, eller som jeg selv havde 

lejlighed til tillige at interviewe. Som vi så i kapitel 4, består CoSAmDa dog netop hovedsageligt af ældre 

                                                           
144 Herudover også på at acceptabilitet i det hele taget er en egenskab ved udsagn (ord, lyde…) og – i forhold til morfologiske og 

syntaktiske strukturer – på at udsagns grammatikalitet i meget høj grad (om end ikke nødvendigvis som det eneste) påvirker 

udsagnets accepterbarhed. 
145 Yderligere en informant, Inf63 (en kvinde født i 1946), gennemførte kun lidt under en tredjedel af testen (17 ud af 66). Interview 

og test med Inf63 foregik til sommerfesten i La Dulce, og efter en times optagelse (af interview og begyndelsen af testen) med musik 

og snak i baggrunden blev forstyrrelserne og afbrydelserne for store til at vi kunne færdiggøre testen. Inf63 er derfor blevet taget ud. 
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kvinder idet 65 ud af 98 er kvinder, svarende til 66,3 %, og de har en gennemsnitsalder på 72,2 år. Mao. er 

53 af de 65 kvinder (svarende til 81,5 %) gamle i denne afhandlings forstand, dvs. født før 1955. I øvrigt har 

jeg ingen grund til at tro at køn spiller nogen rolle for leksikalsk acceptabilitet. Det var væsentligt at de 

pågældende informanter også havde deltaget i længere samtaler da jeg på den måde kunne få mulighed for 

at sammenligne deres svar i testen med hvad de rent faktisk gør i samtalerne, jf. Bilag V,ii a) og b). 

Som kontrolgruppe indgår 16 danmarksdanskere146 som i flere henseender matcher den danskargentinske 

gruppe, især i forhold til aldersfordeling og uddannelsesniveau, jf. tabel 5.1. Hvad angår sprogfærdigheder, 

var det en pointe at kontrolgruppen skulle være så lidt farvede i deres bedømmelse som muligt af (viden 

om) andre sprog.  

 Fra Argentina Fra Danmark (kontrolgruppe) 

Antal 24 16 

Køn 21 kvinder/3 mænd 11 kvinder/5 mænd 

Alder Over 60: 18 (gns.: 76,6) 
Under 60: 6 (gns.: 52,7) 
Samlet gns.: 70,6 år 

Over 60: 13 (gns.: 77,4) 
Under 60: 3 (gns.: 54,3) 
Samlet gns.: 73,1 år 

Uddannelse Ingen eller kort uddannelse 
(bortset fra tre af deltagerne under 
60) 

Ingen eller kort uddannelse (bortset 
fra en af deltagerne under 60) 

Sprogfærdigheder Tosprogede (dansk-spansk), per 
default 

Ingen fremmedsprog eller meget lidt 
engelsk og/eller tysk 

Tabel 5.1: Oversigt over samtlige deltagere fra Argentina og fra Danmark i den leksikalske acceptabilitetstest med 

udspecificering af køn, alder, uddannelse og sprogfærdigheder 

5.4 Design og udførelse af testen 

Testen er ternær; den består af 66 sætninger, 22 i en argentinadansk version, 22 i en danmarksdansk 

version og 22 i en nonsensversion. I 19 af de 22 sætninger er det der er i fokus i testen, verbalet; i de tre 

sidste er det hhv. to substantiver og et interjektional. Testordene er alle hybrider, enten i form eller 

semantik eller begge dele (se gennemgangen af ordenes opståen nedenfor). Testen er designet med 

udgangspunkt i ord og vendinger vi har hørt i dansk i Argentina, og de findes alle (på nær ’til siden’, se Bilag 

V,ii b) med mindst én forekomst i korpus. Flere af udtrykkene har vi desuden hørt uden for de samtaler som 

blev optaget. På basis af denne liste har jeg så dels fundet de tilsvarende ord og vendinger i 

danmarksdansk,147 dels lavet en nonsensversion af udtrykkene (se den komplette liste af ord og deres 

rammesætninger i Bilag V). Nonsensversionen af sætningerne er med for at korrigere for om informanterne 

ville godtage hvad som helst.  

De 22 sætninger med et argentinadansk element er yderligere inddelt i to dele – 12 med verber på 

endelsen -ere og 10 med nogle af de mest typiske argentinadanske udtryk, her kaldet ’andet’. Jeg er dog 

                                                           
146 Jeg udførte testen med 17, men det viste sig efter testen med HPN (født 1947), som er tunghør, at han ikke havde kunnet høre de 

indtalte sætninger godt nok til at besvarelserne kunne bruges. 
147 20 af de 22 danmarksdanske ækvivalenter til testordene bruges tillige med sikkerhed i argentinadansk, dvs. de forekommer i 

CoSAmDa. Der er ingen belæg for logerende og møde i betydningen ’give møde/indfinde sig’ (session findes heller ikke). Desuden 

forekommer gøre klar kun som få klargjort, behandle kun med personer som direkte objekt og farvel findes ikke som interjektion, 

men som substantiv. 
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bevidst gået uden om de allermest typiske argentinadanske ord, dvs. de ord som danskargentinerne 

normalt nævner først når de bliver adspurgt om særligt agentinadanske ord, så som campen (fra sp. campo 

’mark, land (modsat by)’), galpon/kalpon (fra sp. galpón ’lade’), trankera/trankere (fra sp. tranquera 

’(mark)led’) og peon (fra sp. peón ’(land)arbejder, daglejer’) (de tre sidstnævnte – lige som campen – også 

med danske endelser).148 Jeg vurderede at alle informanterne ville være bevidste om disse ord og kende 

dem som argentinadanske og på den baggrund enten helt acceptere dem eller helt afvise dem.  

De fleste af de argentinadanske ord og udtryk findes i moderne danmarksdansk med en anden semantisk-

pragmatisk distribution; kun to af de 22 ord og udtryk ”findes” slet ikke i danmarksdansk, dvs. er ikke til at 

slå op i hverken Den Danske Ordbog, Ordbog over det Danske Sprog eller Meyers Fremmedordbog, nemlig 

kontaktere sig og alquilere (ej heller i formen alkilere) (af sp. alquilar ’leje’). Et af -ere-verberne, funktionere, 

har tidligere (omkring 1900 og helt frem til 1920’erne og 1930’erne (jf. ODS)) været anvendt i dansk i 

Danmark med den neutrale betydning ’fungere’ som er den det har i Argentina.149 Det er dermed ikke til at 

sige om funktionere blandt nutidens dansktalende i Argentina først og fremmest er et ord de har arvet fra 

de første udvandrere, som har haft det med sig fra Danmark, eller om det først og fremmest er blevet til 

som et lån af det spanske funcionar. Plausibelt er det at det stammer fra datidens danmarksdansk, men at 

anvendelsen af det er styrket af det tilsvarende spanske verbum. Det samme gælder ordet pensionist 

hvorom ODS i 2.-betydningen pensionær angiver at det ”nu næppe [er] brugt” og giver to eksempler fra 

hhv. 1829 og 1844-1860. Også betydningen ’ringe, telefonere’ er ikke helt fremmed i kalde i ældre 

danmarksdansk: ODS har betydningen ”ved opringning (signalering) søge at komme i (telefonisk ell. 

telegrafisk) forbindelse med en” (betydning 2.4) og eksemplet ”Hver af Abonnenterne kan kalde Centralen 

og kaldes af denne, uden at Medabonnenterne opringes” fra 1926. To af ordene, attendere og investigere, 

er kun at finde i Meyers Fremmedordbog: attendere med en anden betydning end i testsætningen (”give 

Agt paa, lægge Mærke til, mærke”) og investigere med den betydning det har i dag i Argentina. Hverken 

attendere eller investigere er som bekendt kurante i moderne dansk (jf. dog diskussionen i afsnit 5.4.1 af 

derivativet -ere i moderne dansk – herunder om fordanskning af lån fra engelsk).  

For alle de 22 argentinadanske udtryk gælder det at påvirkning fra spansk har været en vigtig faktor i deres 

opståen eller ført til at de har fået netop den betydning i argentinadansk. Hovedparten af dem er som 

nævnt verber – dels de 12 verber med endelsen -ere, dels de syv verber i ’andet’-gruppen hvoraf seks 

udelukkende har en fælles betydnings(nuance) med de spanske verber, og det sidste, koste, tillige 

fonologisk ligner det spanske. Dertil kommer to substantiver som også er affødt af en fælles lyd med de 

spanske forlæg, og et interjektional som er et oversættelseslån. Her følger en gennemgang af disse former 

for kontaktbetinget forandring ord for ord. I hvert tilfælde nævner jeg kun de danske betydninger af det 

                                                           
148 Det bør nævnes at argentinadanske hybrider generelt ikke er skrevne ord, og de har derfor ikke nogen fastlagt stavemåde. I 

CoSAmDa ses fx galpon både med g og med k (kalpon); campen er generelt skrevet med c, men findes et enkelt sted med k (i 

kompositummet kampleje). Danske Stemmer-projektets konvention om at hybride sammensætninger staves efter hver sin (dvs. 

spansk og dansk) standardortografi, og spanske låneord efter spansk standardortografi, er altså ikke i alle tilfælde blevet fulgt (se 

Bilag II). I nogle af danskargentinernes tidlige udgivelser ses stavemåderne camp og galpon (også galpón) (Andersen 1922), camp og 

kamp (Engwald 1938 fx side 59 som campgræs og side 97 som ”derude i kampen”; Engwald har i øvrigt tillige ordene peon (p. 183; 

også i Johansen 1934: 64) og camion, sidstnævnte med to forskellige pluralisformer: camioner (p. 171) og camions (p. 185). 
149 I DDO står ’funktionere’ angivet som sjældent og med den smallere betydning: ”kunne udføre visse, ofte komplicerede 

operationer på en bestemt måde”. Google-søgninger på ordet giver det indtryk at det i moderne dansk især anvendes inden for 

militær- og skydekredse. På https://groups.google.com/forum/#!msg/dk.kultur.sprog/yDfe7AAFPGE/IQH3tPdNj38J ses fra 1999 

eksemplet ”Maskingeværerne funktionerer fint”. Der er øjensynlig tale om en tilbagedannelse fra ’funktionering’ der er gængs 

fagjargon i forhold til skydevåben. (Også i svensk anvendes ’funktionera’ i særdeleshed i fagsprog, jf. 

https://www.saob.se/artikel/?seek=funktionera&pz=6, mens ’funksjonere’ i norsk lader til at være mere alment, jf. 

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=funksjonere&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge&ava=ava). 

https://www.saob.se/artikel/?seek=funktionera&pz=6
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spanske ord som har relevans for påvirkningen i denne sammenhæng. I alle tilfælde er Gyldendals Røde 

spansk-dansk-ordbog, digital version, (herefter GRO), konsulteret, og hvis GRO ikke har haft udtrykket med, 

eller der har været brug for præcisering, også Real Academia Españolas Diccionario de la lengua española, 

digital version (herefter DLE): 

-ere-verberne: 

 funktionere: sp. funcionar ’fungere, virke’. Som nævnt ovenfor har ’funktionere’ dog været anvendt i 

danmarksdansk på det tidspunkt hvor mange udvandrede til Argentina. For alle -ere-verberne gælder 

det desuden at -ere har været og er en produktiv afledningsendelse i dansk (jf. afsnit 5.4.1 om 

afledningen -ere i dansk). 

 jubilere: sp. jubilar ’afskedige med pension, pensionere’ 

 praktisere: sp. practicar ’1. a. øve; c. øve sig i; 2. øve sig’ 

 spadsere: sp. pasear ’køre/ride en tur’. DLE beskriver det således: 2. ”intr. Ir, por distracción o por 

ejercicio, ya a caballo, en carruaje, etc., ya por agua en una embarcación.” (”intransitivt. Bevæge sig, for 

sin fornøjelses skyld eller som træning, til hest, i et køretøj etc. eller med et fartøj på vandet”). DLE 

angiver desuden at pasear i denne betydning også kan forekomme pronominalt som pasearse. 

 præparere: sp. preparar ’forberede, gøre klar’ 

 traktere: sp. tratar ’behandle’ 

 kontaktere: sp. contactar (står ikke i GRO) ”Establecer contacto o comunicación con alguien.” 

(”etablere kontakt eller kommunikation med nogen”) Som eksempel har DLE: ”El domingo contactaron 

con él.” (”Om søndagen tog de kontakt til/med ham; …kontaktede de ham”) hvoraf det fremgår at 

verbet contactar konstrueres med præpositionen con ’med’ ligesom ’kontaktere’ i testsætningen. 

 attendere: sp. atender ’tage sig af, betjene’ 

 investigere: sp. investigar ’1. undersøge, udforske, efterforske; 2. forske’ 

 alquilere: sp. alquilar ’(1. leje ud;) 2. leje, få til leje’ 

 molestere: sp. molestar ’1. genere, besvære; 2.ærgre, pikere; 3. forstyrre’ 

 præsentere sig: sp. presentarse ’2.a. indfinde sig; 2.b. give møde’150 

 

Andet: 

 

 kende: sp. conocer ’2. lære at kende’. I den ene af de to syntetiske datidsformer på spansk, ofte kaldet 

præteritum, har verbet udelukkende den betydning. 

 kalde: sp. llamar ’1.a. kalde; 2.b. ringe, telefonere’ 

 smide ned: sp. tirar ’1.b. kaste bort, smide væk/ud; 1.d. rive ned’ 

 koste: sp. costar ’3. fig. koste, volde besvær’. På spansk er ”me cuesta hablar danés” en helt gængs 

måde at sige ”det er svært for mig at tale dansk” på. 

 skifte: sp. cambiar ’1. b. skifte til/ud; 2.a. forandre sig, ændre sig’. Det spanske verbums bredere 

betydning har ført til at ’skifte’ i argentinadansk har overtaget noget af det betydningsområde ’ændre 

sig’ dækker i danmarksdansk. 

                                                           
150 Som det fremgår, er 11 ud af 12 -ere-verber dannet på baggrund af eller forbundet med et verbum der på spansk følger -ar-

bøjningen. Kun ét, atender, følger -er-bøjningen, mens ingen følger -ir-bøjningen. Det er ikke sikkert at det er udtryk for andet end at 

-ar-verberne er langt den talrigeste gruppe i spansk, om end mange -er-verber er højfrekvente verber, mens -ir-verberne er hverken 

eller (Rojo 2006: 312-316). 
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 tabe: sp. perder ’1.a. miste; 1.b. tabe’. Den bredere betydning af perder har gjort at ’tabe’s distribution 

er anderledes i argentinadansk, sådan at det også kan anvendes hvor kun ’miste’ bruges i 

danmarksdansk. 

 have x år: sp. tener x años (står ikke i GRO – hverken under tener eller años). I DLE under opslaget tener 

”15. con los nombres que significan tiempo, para expresar la duración o edad de las cosas o personas 

de que se habla.” (”15. med substantiver der betegner tid, udtrykker det varigheden af eller alderen på 

de ting eller personer der er tale om”). DLE giver to eksempler: ”Tener años. Tener días”. (”Være år 

(gammel). Være dage (gammel)”). 

 klasse: sp. clase ’8. i skole: time’. DLE har to relevante betydninger: ”5. f. Lección que explica el profesor 

a sus alumnos.” (”Lektie/lektion som læreren forklarer/giver til sine elever”) og ”6. f. Actividad escolar.” 

(”Skoleaktivitet”) med eksemplet ”Hoy no ha habido clase en la facultad.” (”I dag har der ikke været 

timer på universitetet”). 

 pensionist: sp. pensionista ’2. pensionær’ 

 til siden: sp. ¡hasta luego! ’farvel [så længe]! vi ses!’. ’til siden’ er dermed en direkte oversættelse af 

hasta luego lit. ’(ind)til siden hen/senere’. Hasta luego bruges som afskedshilsen, som ’farvel/hej hej’, 

og implicerer ikke nødvendigvis at man ser hinanden igen. 

Rammesætningerne i testen er dannet ud fra følgende principper: De måtte ikke være for lange, de måtte 

ikke indeholde negationer, og det propositionelle indhold måtte ikke være for usandsynligt.151 Det første 

princip om længden er fulgt for at testordet ikke ”druknede” i en flom af ord. Omvendt skulle sætningerne 

være lange nok til at få den særlige betydning frem. Sætningerne er således på mellem fem og 16 ord, men 

langt de fleste er på 10-12 ord.152 De to andre principper er fulgt i et forsøg på at undgå at informanterne 

reagerede på indholdet eller alene forholdt sig til sætningernes sandhedsværdi.153 Eksperimenter har netop 

                                                           
151 Tilmed er indholdet i alle tilfælde genkendeligt for en danskargentiner, som fx ”Mens han boede i Danmark, var han ofte i kontakt 

med familien i Argentina” og ”Hendes bedstemor var en af dem som det kostede så forfærdelig at lære spansk”, eller i hvert fald 

noget de problemfrit kan relatere sig til, fx ”Hun øver sig på klaver hver formiddag”. I mange tilfælde er rammesætningerne direkte 

baseret på udsagn der i forskellige varianter er gået igen i livsfortællingerne i CoSAmDa, hvilket flere gange afføder bemærkninger 

som da Inf115 skal vurdere sætningen ”Han rejste til Argentina lige før han skulle møde til session i militæret i Danmark”, og hendes 

mand, Inf84, bryder ind ”Perdón, de quién habla ahí?” (’undskyld, hvem taler hun om der?’), og ordvekslingen er som følger: Inf115: 

”No, no, no, det er ikke din far det drejer sig om, Inf84: ”Ah, bueno”, Inf115: ”Men det kunne det nemlig godt være”. 
152 Man kan naturligvis ikke gardere sig helt mod at informanterne reagerer på andre ord end selve testordet, og det er utvivlsomt sket 

flere gange. Inf58 bedømmer fx den første prøvesætning: ”Den lille dreng spiser et rødt æble” med 2 og siger det er fordi ”vi har lært 

at det hedder ’en rød æble’”. Ligeledes reagerer Inf58 (som flere andre) tydeligvis på ’reparerede’ i ’funktionere’-sætningen og er i 

tvivl om om det også er et danmarksdansk ord eller blot fordansket af spansk ’reparar’. Han giver alligevel sætningen 4. Hans fokus 

på ’reparere’ er dog i sig selv et indicium på at ’funktionere’ er et acceptabelt ord for ham. Jf. også nedenfor om ’omhu’. 
153 Normalt er det selvsagt netop det vi gør når vi kommunikerer, altså lytter efter og forholder os til indholdet, og det er naturligvis 

heller ikke muligt helt at undgå at deltagerne vurderer indholdet. Som eksempel kan nævnes Inf102 der er i tvivl om hvordan hun 

skal bedømme sætningen ”Manden kendte først sin kone da han var 47 år” fordi hun synes det var sent han lærte hende at kende: 

Inf102: Más o menos for hvis han først lærte sin kone at kende når han var 44, så var han meget gammel 

når han lærte hende at kende. 

ASH: Jah, det var han jo.  

Inf102: Nå, men så er det … så er det 4,så er det jo rigtigt! 

Interessant er det i øvrigt at hun selv ”oversætter” ’kendte’ til ’lærte at kende’. Forinden har hun hørt nonsensversionen og den 

danmarksdanske version som hun har givet hhv. 3 og 4 uden yderligere kommentarer. Der er derfor også den mulighed at hun 

fornemmer en betydningsforskel mellem ’lære at kende’ og ’kende’, eller det kan slet og ret tolkes som et vidnesbyrd om at ’kende’ i 

hvert fald også har ’lære at kende’-betydningen i argentinadansk (jf. også diskussionen af netop denne rammesætning i afsnit 5.8.2).  
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påvist at forskellige rammesætninger omkring i øvrigt ens konstruktioner har givet forskellige 

grammatikalitetsvurderinger (Schütze 2016[1996]: 47, 162-163).  

Alle 66 sætninger og to prøvesætninger blev indtalt i Lingvistisk Laboratoriums lydstudie (på Københavns 

Universitet) af Andrea Skibsted som var studentermedhjælper på projekt Danske Stemmer i USA og 

Argentina. Andrea Skibsted har ikke nogen særlig dia- eller regiolekt. Tanken var at det var bedre at 

informanterne hørte en stemme som de ikke kendte i forvejen, og en udtale som var så neutral som mulig – 

for at disse forhold ikke farvede deres bedømmelse af sætningerne. Hvis jeg selv havde læst dem op eller 

indtalt dem, kunne det fx have fået informanterne til i endnu højere grad154 at godtage dem for at gøre mig 

glad. Generelt kommenterer deltagerne ikke selve indtalingen; en enkelt siger at hun lyder hæs, og en 

anden siger at ”det er en ung der siger den […] og jeg synes han bruger slang”. Flere af deltagerne 

opfattede hende som en mand og omtalte hende som han (som det også fremgår af eksemplet).  I øvrigt 

var der nogle der spurgte om det var mig. 

Hver enkelt informant fik præsenteret opgaven på en enslydende måde: 

Jeg har taget en opgave med som er lidt som en leg, og som er sådan en opgave som sådan nogle 

sprogforskere som jeg laver med folk – også i Danmark.  

Som du nok ved, er vi jo i gang med at undersøge om dansk i Argentina er forskelligt fra dansk i 

Danmark. Man kan sige: Om argentinadansk er en egen dialekt – ligesom der inden for Danmarks 

grænser er forskellige dialekter.  

Og derfor har vi altså lavet den her opgave hvor det er meningen at du skal hjælpe mig med at finde ud 

af om de sætninger du kommer til at høre, lyder i orden – for dig. 

Det handler altså ikke specielt om om det er korrekt dansk, men kun om om du synes det lyder rigtigt! 

[pause; deltageren kan stille spørgsmål] 

Nu laver vi lige en lille opvarmning. Du kommer til at høre to sætninger, og efter hver sætning ser du 

den her skala der går fra 1 til 4. Hvis du synes at noget lyder helt umuligt, så skal den vurderes til 1. Hvis 

du synes at noget lyder helt i orden, så giver du den 4. Og hvis du tror at det er i orden, men du ikke er 

helt sikker, så kan du give den 3. Som du kan se, har vi kaldt den ”Lyder más o menos rigtigt”. Og hvis du 

ikke er helt sikker på at det lyder helt forkert, så kan du give den 2. Du kan se at det er den vi har kaldt: 

”Lyder más o menos forkert”. 

[pause; deltageren kan stille spørgsmål] 

Nu spiller jeg den første sætning. Og du må gerne høre hver sætning flere gange. 

[Den lille dreng spiser et rødt æble.] 

[Vurdering] 

Og her kommer så den næste. 

[Den lille dreng fjøser et rødt æble.] 

                                                           
154 Ifølge Polinsky har arvesprogstalere ligesom L2-lørnere en stor grad af ”yes-bias” (herefter ja-bias) (se fx Polinsky 2018: 95-99, 

345; jf. desuden diskussionen heraf i afsnit 5.5, 5.7.3 og 5.8). 
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[Vurdering] 

Er du med på den? 

Så går vi i gang. Og husk nu: Der er ikke noget rigtigt eller forkert – det er kun om det lyder rigtigt for 

dig! 

Hver deltager havde under testen svarskalaen liggende foran sig (se billedet nedenfor). 

 

Figur 5.1. Svarskala til leksikalsk acceptabilitetstest 

Efter de to prøvesætninger (jf. beskrivelsen af præsentationen af opgaven) som gerne skulle være klare 

eksempler på hvad der kunne ligge i hver sin ende af skalaen, blev de 66 sætninger afspillet randomiseret, 

dvs. de blev afspillet i en ny rækkefølge for hver deltager.155 Efter hver sætning afgav deltageren sin 

bedømmelse, og jeg noterede tallet i et på forhånd forberedt Excel-ark på en bærbar computer. Deltagerne 

måtte kun afgive svar i hele tal, og de måtte høre hver sætning maksimalt tre gange. 

Samtidig blev alt optaget, så jeg har mulighed for at eftertjekke svarene og for at inddrage analyser af deres 

kommentarer til opgaven.156 

Jeg gjorde flere ting for at informanterne ikke skulle føle sig for testet og presset af situationen; jeg 

nedtonede bl.a. det testagtige ved opgaven og lagde vægt på at det ikke handlede om at vide hvad der var 

korrekt dansk, men om hvad der lød rigtigt og forkert i deres ører. På trods af denne bestræbelse på at 

fortælle informanterne at opgaven ikke handlede om hvad der var korrekt og ukorrekt, er der givetvis flere 

der alligevel har svaret ud fra den baggrund. Det gælder fx Inf58 der efter at have hørt sætningen med 

argentinadansk ’jubileret’ siger ”’jubileret’ – bruger man det?” – underforstået: ”på dansk i Danmark” og 

                                                           
155 Det er velkendt at rækkefølgen kan have en betydning for testens resultat, og at der derfor er en vigtig pointe i randomiseringen 

(se fx Schütze 2016[1996]: 132 med henvisning til Greenbaum 1973; 1976a); deltageren kan fx blive træt og mindre koncentreret 

mod slutningen eller pejle sig mere og mere ind på hvad opgaven går ud på, og på den måde svare mere præcist som opgaven skrider 

frem. Inf88 fx giver flere 1-taller i anden halvdel af forløbet end i begyndelsen hvor hun virker mere usikker på så kategorisk en 

afvisning og derfor giver flere 2- og 3-taller.   
156 Testene i leksikalsk acceptabilitet blev ikke prioriteret til transskription da det i opbygningen af CoSAmDa først og fremmest 

gjaldt om at udskrive al løbende tale (se dog afsnit 4.3.1). Det betyder at alle deltagernes kommentarer til testen er udskrevet af mig, 

og at det ikke følger LANCHARTs endsige Danske Stemmers øvrige udskrivningspraksis (jf. afsnit 4.4 og Bilag II). Det mener jeg 

kan forsvares fordi det relevante i denne sammenhæng er indholdet af deres udsagn. Eneste specialtegn jeg anvender, er # som 

markerer en pause. ASH er i øvrigt mig selv. 
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derefter forsøger at læse af mit ansigtsudtryk om han bør give det en høj eller lav karakter. Ligesådan 

spørger han til nonsensordet ’krapælere’: ”Hvad er ’krapælere’ for noget? Er det noget I bruger?” 

Det spanske ’más o menos’ i svarskalaen, som mange danskargentinere som beskrevet bruger både på 

spansk og især oversat til dansk ’mere eller mindre’ i deres dansk, brugte jeg også for at gøre stemningen 

mere uhøjtidelig.   

Som alternativer til formuleringerne ’lyder rigtigt’ og ’lyder forkert’ overvejede jeg ’lyder i orden’ vs. ’lyder 

mærkelig’/’umulig’, men kom frem til at ’lyder rigtigt’/’lyder forkert’ var mere præcist eftersom nogle fx 

kunne synes at det hele lød ”mærkeligt” med den moderne og for dem ukendte danmarksdanske stemme 

som sætningerne var indtalt med. 

5.4.1 Derivativet -ere i danmarksdansk 

Dannelsen af verber på -ere fremstår på den ene side som et argentinadansk træk – som vi skal se, også 

som et træk der lader til at være bevidsthed om hos mange danskargentinere – mens -ere på den anden 

side er og i århundreder har været et kendt suffiks i danmarksdansk. Allerede fra yngre middeldansk (1350-

1500) ses verber på trykstærkt -ere i dansk (Skautrup 1947, II: 92). Alligevel er der, som vi skal se, grund til 

at tro at det også er selve afledningsendelsen i de 12 test-ere-verber som forekommer deltagerne særligt 

argentinadansk, til sammen med ordenes særlige betydning og anvendelsesmuligheder i argentinadansk og 

de stammer som -ere bruges til at aflede nye ord af. 

-ere157 ved siden af -isere (i enkelte tilfælde -esere og muligvis i ad hoc-dannelser -erisere) og -ficere er i 

dansk som i andre germanske sprog trykstærke verbalsuffikser som kommer af latinsk-romanske 

infinitivformer på -are, -ere og -ire (Hansen 1967, III: 179; Skautrup 1947, II: 92). Mange af verberne med 

disse afledningsendelser i dansk er indlånt som en helhed, både i ældre tid, fx ’arrestere’ (fra latin ad- og 

restare 'blive, stå tilbage' via fransk arrêter), og i nyere tid, fx ’ghettoisere’ (fra engelsk ghettoize, jævnfør 

tysk gettoisieren) og ’mystificere’ (fra tysk mystifizieren). At der er tale om produktive derivativer ses dog af 

eksempler som ’smukkesere’ (tidligere også ’smukkisere’, ’smuksere’, smuklisere og ’smukkere’ jf. ODS), 

’djøfisere’ og ’disneyficere’. Hansen (1967) fastslår også at ”suffikset er meget benyttet til nydannelser” (III, 

s. 179). 

I yngre middeldansk (1350-1500) er -ere-verberne enten indlånt fra middelnedertysk (-eren) eller – med 

inspiration fra det tyske mønster – dannet på dansk grund, men dog altid tilføjet latinske forled (rødder 

eller komplekse stammer). Som eksempler fra perioden nævnes bl.a. ’arrestere’, ’disputere’, ’spadsere’,158 

’præsentere’, ’traktere’ (Skautrup 1947, II: 92). I ældre nydansk fra den tidligste periode (1500-1600) går 

verber på -ere ”så godt som alle (gennem tysk) tilbage til latinske verber”, eksempelvis ’agere’, ’destillere’, 

’examinere’, ’jubilere’ (Skautrup 1947, II: 241). I ældre nydansk fra den sene periode (1600-1700) sker den 

væsentligste ”omplantning[…] af det latinske verbalstof til dansk”, mestendels med et ”tysk eller tysk-

fransk gennemgangsled, men også i vid udstrækning ved direkte lån”, herunder en del franske verber der 

fik -ere-formen. Man indlåner og fordansker henved 400 verber til -ere-verber – mange dog ”for kun at 

blive brugt i lærd eller sirligt skriftsprog” (Skautrup 1947, II: 384). Blandt de nævnte eksempler er 

                                                           
157 Hansen (1967) nævner at suffiksets form måske i nogle tilfælde kan være -rere og giver eksemplerne ’kokkerere’ og de nu 

forældede ’gæsterere’, ’lapperere’ og ’fjollerere’. Men han skriver endvidere: ”De fleste af disse kan dog tænkes dannet på grundlag 

af eri-afledninger (gæsteri osv.).” (III, s. 180). 
158 I alt syv af de 12 -ere-verber har Skautrup med blandt sine eksempler. De er understreget i det følgende. 
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’praktisere’ og ’præparere’. I den tidligste periode af yngre nydansk (1700-1750) indlånes yderligere en lang 

række verber der får formen -ere.”I talrige tilfælde kan det ikke afgøres om ordet er lånt fra fransk eller 

latin” (Skautrup 1953, III: 43). Som eksempler nævnes bl.a. ’abortere’, ’disculpere sig’, ’imaginere’ og 

’molestere’. I den senere periode af yngre nydansk (1750-1870) indlånes -ere ”fortsat i stort tal, især fra 

fransk og latin”. Skautrup nævner fx ’emigrere’, ’fungere’, ’parkere’. I hele perioden 1700-1870 er noteret 

over 400 eksempler. ”Af disse er vel det store flertal hjemmehørende i lærd eller fagligt sprog, men talrige 

er dog også gået over i det mere centrale ordforråd”. Af de -ere-verber der bliver dannet i Danmark, er en 

del nu også afledninger af danske rødder som i fx ’kokkerere’, ’spankulere’ og ’tortere’. De fleste af de 

”hjemlige dannelser” tilhører dog jargon, spøgende eller vulgært sprog (Skautrup 1953, III: 375). I den 

seneste periode af yngre nydansk (1870-1950) indlånes stadig -ere-verber i stor mængde, især fra fransk og 

ofte via tysk, eksempelvis ’distancere’ og ’telefonere’. Som ”hjemlige dannelser” nævnes bl.a. ’dandere’ 

(omdannet af fr. dandiner) og ’gymnasticere’, og de beskrives ikke længere som oftest tilhørende spøgende 

og vulgært sprog (Skautrup 1968, IV: 262). 

-ere-endelsen er altså både en velkendt måde at gøre især substantiver, men også fx adjektiver som i 

’smukkesere’, til verber på i danmarksdansk og – ikke mindst – en velkendt måde at fordanske indlånte 

verber på.159 Derfor har også de -ere-verber i testen som ikke kan slås op i nogen ordbøger over nutidigt 

anvendt dansk, potentiale til at blive udbredt i danmarksdansk. Det gælder som nævnt ’kontaktere’, 

’attendere’, ’investigere’ og ’alquilere’. Ordene har dog i vor tid størst chance for udbredelse hvis de 

samtidig kan genkendes fra engelsk som det er tilfældet med ’investigere’ og ’attendere’.160 Ved 

googlesøgninger kan man da også finde adskillige belæg for begge ord og kun i de tilsvarende engelske ords 

hovedbetydninger, hhv. ’efterforske, undersøge’ og ’deltage i’: I en statusopdatering på Facebook 

kommenteres en artikel i Jyllands-Posten med titlen ”Mystisk undervandsaktivitet i dansk farvand” med 

følgende ”-men det kan vi ikke selv investigere, idet vi ikke selv har nogen U-båd!” (fra 020416), og på en 

blog kan man se dette udsagn: ”Hvis altså man lige ser bort fra den der skønne, skønne kobberbryllupsfest 

jeg attenderede med min yndlingskavaler for nogle uger siden.” 

(http://www.canabuttenschon.dk/2015/08/jeg-fandt-mine-noegler/ (fra 180815)). ’kontaktere’ findes også 

på danske sider på internettet, men der kan i mange tilfælde være tale om slåfejl eller dårlige 

oversættelser. På https://www.bh29.de/da/ture/noget-andet.html#.W3vRF84za70 finder man ”Du 

kontakterer os og fortæller os, at du ønsker at køre denne tur og om dine foretrukne datoer.” som er en 

oversættelse fra tysk hvor ’kontaktieren’ er en mulighed jævnsides med ’kontakten’ 

(https://www.duden.de/rechtschreibung/kontaktieren+kontakten).161 Af de fire nævnte verber har 

’alquilere’ den ringeste chance for at blive gangbart på danmarksdansk netop fordi stammen alquil- (fra 

spansk med arabisk oprindelse) er uigennemskuelig for danmarksdanskere og kommer fra et sprog som vi 

stort set ikke låner ord fra i dag.162 

                                                           
159 At -ere for en person med dansk som primært sprog vil føles som det naturlige suffiks at fordanske udenlandske verbalrødder med 

– og netop verbalrødder af romansk oprindelse – antydes også af følgende to eksempler fra mit eget barn der vokser op med spansk 

som sekundært sprog. 1) Mateus, 3,0 (november 2015): ”Mor, græsset pikerer mig!” (af sp. picar ’stikke’); 2) Mateus 5,0 (november 

2017): ”Papa, må jeg ikke hjælpe dig med at lave mad?” Papa: ”Sí, pero tengo que calentar estas tortillas” (‘jo, men jeg skal varme 

de her tortillaer op’). Mateus: ”Men jeg vil calentere dem!” (af sp. calentar ’(op)varme’). 
160 Inspiration til eller lån af -ere-verber ville også – i mindre grad – kunne komme fra tysk, norsk eller svensk. 
161 Man kunne meget vel forestille sig kontaktere anvendt i sydslesvigdansk – en anden varietet af dansk som også er under intens 

påvirkning fra et andet sprog (tysk). 
162 Som participialadjektiv betyder ’alkileret’ øjensynlig ’letoptagelig’, jf. følgende eksempel fra 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/haard-kritik-af-eu-direktiv-om-kosttilskud (21.02.01): ”Også forbrugergruppen Mayday er kritisk 
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5.5 Hypoteser 

Et klart resultat af testen ville være hvis de argentinadanske udtryk blev bedømt højere end de 

danmarksdanske ækvivalenter, samtidig med at nonsensudtrykkene blev vurderet lavt på skalaen. Det ville 

tyde på et temmelig veletableret argentinadansk. Hvis de samtidig var bevidste om at der var tale om en 

sprogbrug der ikke var i overensstemmelse med den danmarksdanske, ville det pege på at de havde 

argentinadansk som deres normideal. Det kunne så betyde at argentinadansk var et selvstændigt 

regionalsprog (jf. Kristiansen 1992). Hvis deltagerne omvendt ikke viste nogen tegn på bevidsthed om 

diskrepansen mellem argentinadansk og danmarksdansk, ville det formentlig være fordi de havde levet i 

total isolation fra Danmark sådan at ingen normbevidsthed i forhold til danmarksdansk havde udviklet sig.  

Bl.a. med baggrund i den viden vi har om at det danskargentinske samfund ikke eksisterer som en isoleret, 

diskontinuert ”sprogø”, og om de store interindividuelle forskelle på deltagernes kontakt med 

danmarksdansk, forventer jeg imidlertid et langt mindre sort-hvidt resultat. Jeg forventer at 

nonsenssætningerne bliver bedømt som forkertlydende, men ikke at de argentinadanske udtryk over en 

kam bliver bedømt højere end de danmarksdanske. M.a.o. forventer jeg et resultat der peger i flere 

retninger, som netop kan vidne om en usikker normfølelse hos danskargentinerne. Denne usikkerhed 

venter jeg endvidere vil være tydeligst hos de yngste deltagere.  

På baggrund af teorien om arvesprogstaleres store ja-bias i acceptabilitetstest kan man dog også forvente 

at bedømmelsen af nonsensordene ikke bliver så lav. Polinsky (2018) advarer på den baggrund om at 

behandle “grammaticality judgment tasks with care and caution” som metode inden for arvesprogsstudier 

(p. 78). Som det fremgår, nævner hun ikke eksplicit leksikalsk acceptabilitet, men der er ingen grund til at 

tro at hendes pointer ikke også skulle gælde her. Hun har beskrevet ja-biassen som modvilje mod at afvise 

ugrammatisk materiale, som hun finder er det dominerende mønster i ”nontarget responses by L2 learners 

and HL speakers alike”, og at denne ja-bias har sine rødder i sproglig usikkerhed, som netop er noget L2-

talere og arvesprogstalere deler (p. 96). Polinsky (2018: 97) konstaterer endvidere at “[e]vidence of the yes-

bias in heritage populations has been growing steadily.” 

Hos den danmarksdanske kontrolgruppe forventer jeg et mere entydigt resultat, altså at de bedømmer 

nonsenssætningerne lavt (og lavere end argentinadansktalerne), at de bedømmer de danmarksdanske 

udtryk højt (og højere end argentinadansktalerne), og at de bedømmer de argentinadanske udtryk lavt 

(lavere end argentinadansktalerne). Skønt jeg forventer at kontrolgruppen vil bedømme de 

argentinadanske udtryk lavt, tror jeg de vil ligge højere end nonsensudtrykkene eftersom det for alle de 

argentinadanske udtryk gælder at det er ord (eller mønstre i orddannelsen som i det ellers fremmedartede 

’alquilere’) som danmarksdanskere kan genkende. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
overfor EUspositivliste, hvor der f.eks. ikke figurerer alkilerede - dvs. letoptagelige – mineraler”. Det vides ikke om det har samme 

oprindelse som det spanske alquilar. 
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Ovenstående hypoteser er sammenfattet i figur 5.2 nedenfor:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2: Hypoteser for hvordan hhv. argentinadansktalere og danmarksdansktalere vil bedømme de tre typer af 

sætninger på svarskalaen (jf. figur 5.1) 

Det er desuden muligt at man vil kunne se en sammenhæng mellem deltagernes grad af kontakt med 

Danmark og danmarksdansk og deres acceptabilitetsbedømmelser, sådan at jo mindre kontakt, desto 

større accept af argentinadansk og nonsens og desto lavere accept af danmarksdansk – og omvendt. Jeg 

har tildelt alle i kontrolgruppen 5, som angiver den højeste grad af kontakt, og argentinadansktalerne 

mellem 1 og 3, hvor 1 indikerer den laveste grad af kontakt.163 

5.6 Kvantitative resultater 

Som vi kan aflæse af figur 5.3 nedenfor, fungerede testdesignet overordnet set: De tre typer sætninger, 

dem med et argentinadansk ord, dem med udelukkende danmarksdanske ord og dem med et nonsensord, 

blev således bedømt forskelligt gruppevis og endvidere som forventet, sådan at talerne har vurderet 

nonsenssætningerne mere negativt end de to andre sætningstyper, og danmarksdansk er vurderet mest 

positivt. De grønne tværgående streger markerer medianen inden for hver gruppe: Medianen af 

bedømmelserne af de argentinadanske sætninger er 3 (gennemsnit ligeledes 3,0), medianen af 

                                                           
163 Jf. problematiseringen af denne metode i afsnit 5.6.4 og 5.8.2. 
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vurderingerne af de danmarksdanske sætninger er 4 (gennemsnit 3,7), og medianen af bedømmelserne af 

nonsenssætningerne er 2 (gennemsnit 1,9). 

 

Figur 5.3: Argentinadansktaleres og danmarksdansktaleres samlede gennemsnitlige bedømmelse (på skala 1-4) af alle 

sætninger (1-66) med markering af medianen (de grønne streger) for hver af de tre grupper sætningstyper 

Noget andet der umiddelbart springer i øjnene i figur 5.3, er de relativt større udsving der er i 

vurderingerne af de argentinadanske sætninger – ikke mindst i de bedømmelser der af afgivet af 

argentinadansktalerne. Det vender jeg tilbage til nedenfor. 

5.6.1 Argentinadansktalernes bedømmelser 

Ser man på resultatet (i gennemsnit) for de to første sætninger deltagerne blev præsenteret for, 

prøvesætningerne, peger det på at både argentinadansktalerne og kontrolgruppen er mere villige til at 

godtage noget end til helt at afvise det.  

Testord Prøvesætninger Argentinadansktalernes 
bedømmelse (i gennemsnit) 

Danmarksdansktalernes 
bedømmelse (i gennemsnit) 

spise Øv1: Den lille dreng 
spiser et rødt æble. 

3,8 
De ældste: 3,9 
De yngste: 3,5 

3,9 

fjøse Øv2: Den lille dreng 
fjøser et rødt æble. 

1,5 
De ældste: 1,4 
De yngste: 2 

1,4 

Tabel 5.2: Argentinadansktalernes og danmarksdansktalernes gennemsnitlige bedømmelser af de to prøvesætninger, 

som repræsenterer hhv. en sætning udelukkende med danmarksdanske ord og en sætning med et nonsensord 

Standardsætningen med ’spise’ ligger således tættere på toppen af skalaen end sætningen med 

nonsensordet ’fjøse’ ligger på bunden af skalaen. 
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Dette resultat – at deltagerne har en større tendens til at acceptere ord end til at afvise dem – er 

gennemgående for hele testen hvilket også ses af både figur 5.3 ovenfor og figur 5.4 nedenfor: 

Nonsensversionerne ligger samlet længere fra bunden end de danmarksdanske udtryk ligger fra toppen. 

 

Figur 5.4: Argentinadansktalernes og danmarksdansktalernes samlede gennemsnitlige bedømmelse af sætninger hhv. 

med et argentinadansk ord, udelukkende med danmarksdanske ord og med et nonsensord 

Ser vi nærmere på figur 5.4, kan vi se at argentinadansktalerne samlet set bedømmer de argentinadanske 

sætninger til at lyde ”más o menos rigtigt”, de danmarksdanske sætninger højere og nonsenssætningerne 

som forkertlydende. Sammenlignet med kontrolgruppen vurderer argentinadansktalerne som forventet de 

argentinadanske sætninger mere positivt og de danmarksdanske sætninger mere negativt. Det tyder altså 

på at argentinadansktalerne er mere usikre på hvor grænserne for danmarksdansk går. Hvad der 

umiddelbart ikke er som forventet, er at kontrolgruppen har fundet nonsenssætningerne mere acceptable 

end argentinadansktalerne. 

Den forskel vi ser i de to talergruppers bedømmelse af argentinadansk, er statistisk signifikant når vi tager 

yderpunkterne på skalaen i betragtning.164 Argentinadansktalerne finder altså oftere end 

danmarksdansktalerne de argentinadanske sætninger fuldstændig acceptable (dvs. de har givet dem 4) 

 

 

 

                                                           
164 Den statistiske signifikans er i afsnit 5.6 beregnet vha. chi-i-anden-prøver og afrapporteret som p-værdier hvis signifikansniveau 

anses for 0,05 (dvs. p skal være = <0,05 for at vidne om statistisk signifikans; dette niveau gælder generelt for afhandlingens 

signifikansberegninger). Alle signifikanstal i afhandlingen der ligger mellem 0,05 og 0,01, noteres som p<0,05, tal der ligger mellem 

0,01 og 0,001, skrives som p<0,01, og tal der ligger under 0,001, noteres følgelig som p<0,001. P-værdier over 0,05 afrundes til fire 

decimaler. (Dette gælder dog ikke signifikanstallene i figur 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 og tabel 6.12 som er direkte gengivet output fra 

programmet R). En chi-i-anden-prøve undersøger sandsynligheden for at en forskel i et sæt kategoriers fordeling bunder i 

tilfældighed eller ej – og hvis ikke, har man belæg for at konkludere at forskellen faktisk er en effekt af den faktor som fordelingerne 

adskiller sig på (Levshina 2015: 12, Baayen 2008). 
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og omvendt, jf. figur 5.5 (p<0,01).165 

 

Figur 5.5: Argentinadansktalernes og danmarksdansktalernes 1- og 4-bedømmelser af sætningerne med et 

argentinadansk ord 

At argentinadansktalerne faktisk er mere i tvivl om hvorvidt de synes de danmarksdanske sætninger lyder 

godt, bliver konsolideret ved en signifikanstestning af de to talergruppers bedømmelser. Forskellen er 

signifikant både når man deler skalaen i to (1+2 over for 3+4) (p<0,01), og når man sammenligner 1-

bedømmelserne med 4-bedømmelserne (p<0,01), jf. figur 5.7 hvor sidstnævnte er eksemplificeret.  

 

                                                           
165 Sammenligner man derimod de to “lyder forkert”-bedømmelser (1 og 2) med de to “lyder rigtigt”-bedømmelser (3 og 4) af de 

argentinadanske sætninger, er der ingen signifikant forskel på de to talergruppers besvarelser (p=0,1377). De to talergrupper har 

formentlig været i tvivl i evalueringen af argentinadansk og har relativt ofte svaret 2 og 3, hvilket også fremgår af figur 5.6: 

   
Figur 5.6: Argentinadansktalernes og danmarksdansktalernes bedømmelser af sætningerne med et argentinadansk ord 
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Figur 5.7: Argentinadansktalernes og danmarksdansktalernes 1- og 4-bedømmelser af sætningerne med udelukkende 

danmarksdanske ord 

Det faktum at begge forskelle viste statistisk signifikans, peger på at talerne i højere grad har bevæget sig i 

yderpunkterne af skalaen, i dette tilfælde at danmarksdansktalerne meget ofte har givet 4, og at 

argentinadansktalerne relativt set ofte har givet 1. 

Som vi så ovenfor i figur 5.4, har argentinadansktalerne oftere afvist nonsenssætningerne end 

danmarksdansktalerne. Denne forskel holder statistisk set når vi sammenligner 1+2-besvarelserne med 

3+4-besvarelserne (jf. figur 5.8, p<0,01), men ikke når vi holder 1- op imod 4-besvarelserne (jf. figur 5.9, 

p=0,1065). Det indikerer at danmarksdansktalerne oftere har afgivet bedømmelsen 3 end 4, og at 

argentinadansktalerne oftere har bedømt dem til 2 end til 1. Begge talergrupper har altså været i tvivl, om 

end det ikke ændrer ved at danmarksdansktalerne i højere grad har accepteret nonsensordene. 
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Figur 5.8: Argentinadansktalernes og danmarksdansktalernes 1+2- og 3+4-bedømmelser af sætningerne med et 

nonsensord 

 

 

Figur 5.9: Argentinadansktalernes og danmarksdansktalernes 1- og 4-bedømmelser af sætningerne med et 

nonsensord 

Det mest solide resultat blandt ovenstående ser altså ud til at være at argentinadansktalerne faktisk er 

mere usikre på hvad der er danmarksdansk (skønt de samtidig er lidt mere sikre på hvad der ikke er det, jf. 

bedømmelserns af nonsenssætningerne). 

5.6.2 Argentinadansktalernes bedømmelse af hhv. verber på -ere og ’andet’ 

Hvad angår bedømmelserne af de to typer af leksikalske forandringer i argentinadansk, den der både har et 

morfologisk kendetegn og en semantisk udvidelse, verbalendelsen -ere, og den der er rent semantisk, her 
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kaldet ’andet’, ser vi at argentinadansktalerne bedømmer -ere-verberne væsentligt lavere end ’andet’. 

Denne forskel (1+2- vs. 3+4-bedømmelser) er statistisk meget signifikant (p<0,001). Argentinadansktalernes 

vurdering korrelerer med kontrolgruppens bedømmelse, jf. figur 5.10. Også for kontrolgruppen er 

forskellen (1+2- vs. 3+4-bedømmelser) statistisk højsignifikant (p<0,001). 

 

Figur 5.10: Argentinadansktalernes og danmarksdansktalernes bedømmelser af de 22 sætninger med et 

argentinadansk ord, fordelt på ’andet’ (ord der repræsenterer en semantisk udvidelse i forhold til danmarksdansk) og 

verber på -ere 

Begge talergrupper vurderer altså -ere-verberne meget lavere end de ord der kun repræsenterer en 

semantisk udvidelse. Årsagen skal formentlig først og fremmest findes i at -ere-verberne er langt mere 

saliente for både argentinadansktalerne og for danmarksdansktalerne end den øvrige gruppe af ord. Men 

der er formentlig tale om saliens i én forstand for danmarksdansktalerne og i en anden for 

argentinadansktalerne. Til forskel fra sætningerne med et ord fra gruppen ’andet’ behøver 

danmarksdansktalerne ikke være ret semantisk fintfølende for at lægge mærke til -ere-verberne og 

forskellen mellem dem og de danmarksdanske ækvivalenter. For argentinadansktalerne er det formentlig 

tillige netop -ere-verbernes tydelige argentinadanskhed der får dem til at evaluere dem lavere (jf. afsnit 

5.6.3.1 og 5.7.1.2). 

Hvis jeg havde anskuet resultatet for argentinadansktalernes bedømmelse af de to sætningstyper i isolation 

– uden den monolingvale kontrolgruppe – kunne det have ført til en konklusion om at ordene fra gruppen 

’andet’ simpelt hen er mere konsoliderede i argentinadansk end -ere-verberne. Eftersom de to 

talergruppers bedømmelser korrelerer, kan man ikke med denne undersøgelse finde bevis derfor. 

5.6.3 Argentinadansktalernes bedømmelser set i forhold til aldersfaktoren 

Jeg forventede at de yngste argentinadansktalere ville bedømme danmarksdansk lavere og nonsens højere 

end de ældste talere. Som det fremgår af figur 5.11 nedenfor, er de to aldersgrupper af 

argentinadansktalere snarere meget enige i deres bedømmelse, og den største forskel ses i bedømmelsen 

af argentinadansk. Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant. 
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Figur 5.11: De yngste og de ældste argentinadansktaleres bedømmelser af sætninger hhv. med et argentinadansk ord, 

udelukkende med danmarksdanske ord og med et nonsensord 

For at finde en forskel på de ældste og de yngstes acceptabilitet må man i stedet se på de to aldersgruppers 

vurdering af -ere-verberne. 

5.6.3.1 Argentinadansktalernes bedømmelse af hhv. verber på -ere og ’andet’ set i forhold til 

aldersfaktoren 

Argentinadansktalere over 60 bedømmer sætninger med et -ere-verbum signifikant højere end talerne 

under 60 (p<0,05), jf. figur 5.12. 

 

Figur 5.12: De yngste og de ældste argentinadansktaleres bedømmelser af de 12 sætninger med et argentinadansk -

ere-verbum 
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Det viser sig altså at den forskel vi fandt ovenfor – at -ere-verberne af alle argentinadansktalerne 

bedømmes lavere end ’andet’-gruppen – først og fremmest skyldes talerne under 60 år. Formodentlig fordi 

de yngre ikke har følt sig ansporet til at kvittere for at det trods alt er argentinadansk (jf. afsnit 5.7.1.2 og 

5.7.4). 

Omvendt er der ingen signifikant forskel på de to aldersgruppers bedømmelser af sætningerne der 

indeholder et argentinadansk ord fra ’andet’-gruppen.166  

5.6.4 Argentinadansktalernes bedømmelser set i forhold til deres grad af kontakt med 

Danmark og danmarksdansk 

Som nævnt i afsnit 5.5 tildelte jeg alle deltagere et point fra 1-5, hvor 1 betyder mindst – og 5 betyder 

størst – mulig kontakt med Danmark og danmarksdansk, dog sådan at alle i kontrolgruppen per definition 

fik 5, ingen kunne få 4 og argentinadansktalerne fik 1-3. Som vi kan se i figur 5.14, er det kun resultatet for 

argentinadansk der er som forventet, og tesen om at jo mindre kontakt til danmarksdansk, desto højere 

bedømmelse af argentinadansk (fx fordi sådanne talere i mindre grad er klar over at argentinadansk afviger 

fra danmarksdansk) opfyldes således. Forskellene er imidlertid ikke store. De danmarksdanske sætninger er 

blandt argentinadansktalerne blevet bedømt højst af dem med tilknytningsgrad 2, mens 

nonsenssætningerne bedømmes som forventet af argentinadansktalerne, men (som vi så i afsnit 5.6.1 

ovenfor) overraskende højt af danmarksdansktalerne. 

                                                           
166 For de 30 sætninger der er dannet på baggrund af et ord fra ’andet’-gruppen, tegner der sig til gengæld et mønster som isoleret set 

lever op til forventningen om at de yngste talere i højere grad ville bevæge sig inde på midten af skalaen, altså afgive mere positiv 

bedømmelse af nonsensordene/mere negativ bedømmelse af de danmarksdanske ord, se figur 5.13: 

 
Figur 5.13: Bedømmelserne af de 30 sætninger der er dannet på baggrund af et argentinadansk ord fra ’andet’-gruppen, fordelt på 

hhv. alle deltagere, de ældste og de yngste argentinadansktalere og kontrolgruppen (danmarksdansktalerne) 

 

For et forsøg på at forklare denne tendens, se afsnit 5.7.1.1. 
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Figur 5.14: Bedømmelser af sætninger hhv. med et argentinadansk ord, udelukkende med danmarksdanske ord og 

med et nonsensord i forhold til deltagernes grad af kontakt med Danmark og danmarksdansk. Argentinadansktalerne 

har fået 1, 2 eller 3, hvor 3 repræsenterer den højeste grad af kontakt; alle danmarksdansktalerne har fået 5. 

Tildelingen af point ud fra grad af kontakt med Danmark og danmarksdansk er dog problematisk da det kan 

være svært at redegøre præcist for informanternes berøring med standarddansk og afgøre hvad der skal 

tælle hvordan. Eksempelvis har alle seks deltagere under 60 været i Danmark på højskole- og/eller 

arbejdsophold i 1980’erne eller 1990’erne og har således i en ikke så fjern fortid været omgivet af 

danmarksdansk. Flere af deltagerne over 60 har aldrig været i Danmark eller har kun været det da de var 

unge, men mange af dem har i dag fx børn og børnebørn i Danmark med hvem de kommunikerer på 

forskellig vis, og er generelt mere integrerede i det dansktalende samfund i Argentina (se afsnit 5.8.2 for en 

mere dybdegående problematisering).  

5.6.5 Sammenfatning af de kvantitative resultater 

Kvantitativt set er det tydeligste resultat af testen at argentinadansktalerne bedømmer de danmarksdanske 

sætninger lavere end kontrolgruppen. Hvad angår de argentinadanske og nonsenssætningerne, er der kun 

signifikant forskel på de to gruppers bedømmelser når man tager hhv. 1- vs. 4-bedømmelserne og 1+2-

bedømmelserne vs. 3+4-bedømmelserne i betragtning. Det peger dog alligevel på at argentinadansktalerne 

i højere grad accepterer de argentinadanske sætninger end kontrolgruppen, og at de i højere grad afviser 

sætningerne med nonsensord end kontrolgruppen. 

Både argentinadansktalerne og danmarksdansktalerne bedømmer -ere-verberne langt lavere end ordene 

fra gruppen ’andet’ hvilket formentlig skyldes -ere-verbernes større saliens; for argentinadansktalerne 

deres tydeligere ”argentinadanskhed”; for danmarksdansktalerne deres tydeligere anderledeshed. 

Argentinadansktalernes signifikant lavere bedømmelse af -ere-verberne end af ’andet’-gruppen viser sig at 

skyldes de yngre talere som i signifikant højere grad end de ældre talere afviser -ere-verberne. Kun på dette 

punkt ses en signifikant forskel mellem ældre og yngre argentinadansktaleres acceptabilitet. 
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I forhold til deltagernes grad af kontakt med dansk og danmarksdansk kan vi se at de talere med mest 

intens kontakt med danmarksdansk og Danmark bedømmer argentinadansk lavest (foruden den 

danmarksdanske kontrolgruppe, som bedømmer det klart lavest), mens de argentinadansktalere med 

mindst kontakt med danmarksdansk og Danmark bedømmer dem højst. Kontrolgruppen vurderer omvendt, 

som allerede nævnt, de danmarksdanske sætninger højst, mens det ikke kan forklares hvorfor 

argentinadansktalerne med tilknytningsgrad 2 bedømmer dem højere end dem med tilknytningsgrad 3. 

Bortset fra kontrolgruppens relativt høje bedømmelse af sætningerne med nonsensord fordeler 

argentinadansktalerne sig – set i forhold til deres skalerede tilknytning til danmarksdansk og Danmark – 

som forventet idet de argentinadansktalere med mindst berøring med danmarksdansk også er mindst 

kritiske over for nonsensordene (se dog diskussionen af denne skalering i afsnit 5.8.2). 

5.7 Kvalitative næranalyser på baggrund af (diskussion af) de kvantitative resultater 

5.7.1 De argentinadanske ord 

Som nævnt er der især store udsving i bedømmelserne af sætningerne med de formodede argentinadanske 

elementer. Argentinadansktalernes bedømmelse af disse falder i tre overordnede kategorier: En gruppe af 

deltagere giver (flere af) udtrykkene 4 fordi de formentlig for dem er helt upåfaldende og gængse som når 

Inf65 efter at have hørt sætningen med pensionist uden tøven siger ”Det lyder godt!”. En gruppe af 

deltagere giver (flere af) udtrykkene 4 (eller 3) sandsynligvis fordi de synes de lyder ok, eller gerne vil 

anerkende dem som udtryk der bruges i dansk i Argentina, samtidig med at de udmærket er klar over at de 

ikke er standarddanske. Det gælder fx Inf94 der giver stort set alle de argentinadanske udtryk 3 ofte 

akkompagneret af en lille latter eller fnisen der tydeligt tilkendegiver at hun godt er klar over at det er ”et 

af de ord som vi bruger som ikke er rigtigt dansk”, som hun siger på et tidspunkt. Endelig giver en gruppe af 

deltagere (flere af) udtrykkene 1 (eller 2) – nogle måske fordi de bedømmer dem ud fra deres viden om at 

det netop ikke er standarddansk og gerne vil vise at de ved det, andre velsagtens fordi de vitterligt ikke 

synes udtrykkene lyder godt, måske fordi de har opholdt sig meget i Danmark. Fx er det plausibelt at Inf71 

faktisk synes at alquilere lyder helt forkert når hun efter sætningen blot siger ”ej, det lyder forkert… 1!”. 

Ofte er den viden de har om at det ikke er danmarksdansk, ikke sikker som når Inf115 efter at have hørt 

molestere-sætningen siger ”jeg vil sige 2, for ærligt talt det der med molestere det ved jeg ikke om det er 

dansk eller om det er ikke dansk mere # molestar, no sé [latter] men jeg giver den så 2”. Bedømmelsen af 

disse udtryk vil derfor alt i alt være meget uensartet. Denne heterogenitet er sigende for hele 

sprogsamfundet. Jeg sammenfatter bevæggrundene for de forskellige bedømmelser af sætningerne med 

de argentinadanske ord i afsnit 5.7.4. 

5.7.1.1 De argentinadanske ord højst på skalaen 

Nærstuderer man de 24 deltageres samlede gennemsnitlige bedømmelse (jf. Bilag V), finder man at 

følgende 12 af de 22 argentinadanske sætninger har fået over 3 på skalaen (3,1-3,8). Det gælder 

funktionere, praktisere, kontaktere sig, investigere, præsentere sig, kende, smide ned, koste, skifte, tabe, 

have x år og pensionist. Det er muligt at netop disse ord er særligt konventionaliserede i argentinadansk 

(for kende, koste, skifte og tabe, se dog også nedenfor om kontrolgruppens bedømmelse). Sammenligner 

man med vurderingerne af de danmarksdanske pendanter, kan man se at tre af de danmarksdanske udtryk 

bedømmes til at lyde mindre rigtigt end de tilsvarende argentinadanske, nemlig kende (3,8) over for lære at 

kende (3,7), pensionist (3,8) over for logerende (3,1) og præsentere sig (til militæret) (3,8) vs. møde (til 

session i militæret) (3,0). Herudover er et -ere-verbum, investigere, og en fra ’andet’-gruppen, skifte, blevet 
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bedømt til det samme som deres danmarksdanske pendanter, nemlig 3,3 for det første par og 3,7 for det 

andet par. Skønt deltagerne ikke har fået opstillet ordene som par, kan det måske alligevel pege på at især 

disse fem argentinadanske ord er særligt integrerede. 

Dog bør man også overveje følgende: Specifikt er logerende måske fra et stilregister som ligger mere fjernt 

fra argentinadansktalernes, hvilket kan have gjort at de ikke har bedømt det særlig højt. Det var dog svært 

at finde en god ”oversættelse”; pensionær havde været en mulighed da det – ligesom pensionist – mere 

præcist angiver at der er tale om en der bor på et pensionat, men det syntes at ligge endnu fjernere fra et 

almindeligt stilregister end logerende. Nogle deltagere kan også have bedømt det lavere pga. -ere-lyden, 

som flere deltagere reagerer på som noget særligt argentinadansk (jf. afsnit 5.6.2 og 5.7.1.2). Det 

forekommer som det der sker for fx Inf102 der griner lidt og giver ’logerende’-sætningen 3. (Den høje 

bedømmelse af pensionist kan dog også skyldes at ordet i ældre dansk som nævnt netop har haft denne 

betydning). session kan flere også have tænkt netop var et fordansket spansk ord da ordet sesión findes i 

spansk (om end ikke i forhold til værnepligtiges fremmøde i militæret), og de har måske af den grund ikke 

bedømt det særlig højt. I forhold til ordparret investigere-forske har den ens, ikke så høje, bedømmelse af 

de to måske snarest noget at gøre med at ordet ’forske’ ikke er en del af argentinadansktalernes vokabular 

på dansk. Langt de fleste af de ældre danskargentinere har været landmænd og hjemmegående og kender 

kun til det at forske via børn og børnebørn – eller fra det omgivende samfund – og dermed på spansk 

(investigar), og derfor har investigere vakt lige så meget genklang hos dem. De mere subtile forskelle 

mellem de sidste to ordpar kende-lære at kende og skifte-ændre sig er ikke noget de fleste 

argentinadansktalere (og som vi skal se heller ikke kontrolgruppen) ville lægge mærke til, og de 

argentinadanske varianter er for dem simpelthen en lige så gyldig måde at udtrykke det på.  

For de tre førstnævnte ordpar (pensionist-logerende, præsentere sig (til militæret)-møde (til session i 

militæret) og investigere-forske) gælder det imidlertid at der er stor forskel mellem de ældste og de yngstes 

bedømmelse. De ældste kan lide både pensionist og logerende, om end pensionist bedst, mens de yngste 

afviser logerende – i forlængelse af hvad jeg har skrevet ovenfor, er logerende måske endnu fjernere fra de 

yngstes sprogbrug end fra de ældstes. Inf58 giver fx tydeligvis udtryk for ikke at forstå ordet og giver 

sætningen 2, og Inf74, en anden af de yngre talere, giver også sætningen 2 og siger direkte ”hay una 

palabra que no entiendo ahí” (’der er et ord jeg ikke forstår dér’), og det er ikke sandsynligt at der er andet i 

sætningen hun ikke forstår. Omvendt synes de yngste talere at både præsentere sig (til militæret) og møde 

(til session i militæret) lyder næsten rigtigt, mens de ældste i høj grad afviser møde (til session i militæret). 

De ældste accepterer både investigere og forske, mens de yngste afviser begge. 

Kontrolgruppen giver som forventet generelt mere negative bedømmelser af sætningerne med de 

formodede argentinadanske ord. Blandt de argentinadanske -ere-verber har kun præsentere sig fået over 3. 

Blandt ’andet’-gruppen gælder det kende, skifte, tabe, pensionist, klasse, kalde og koste. Det er muligt at 

ikke mindst de ældre respondenter i kontrolgruppen har afgivet en positiv bedømmelse af pensionist for 

’pensionær’ eller ’logerende’ fordi de faktisk kender denne betydning fra ældre dansk. Hvad angår kende, 

koste, skifte og tabe, er betydningsnuancerne små i forhold til den måde de er anvendt i disse sætninger, og 

den måde eksempelvis DDO foreskriver. Skifte og tabe har en lidt anden semantisk distribution i 

danmarksdansk end sådan som det – også – kan bruges i argentinadansk, kende er atelisk i danmarksdansk 

men både og i argentinadansk, og koste kender vi fra eksempler som ”det kostede ham stort besvær” (for 

mere udførlige beskrivelser, se Bilag V, ii). For koste kan der desuden lige som for kalde, klasse og 
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præsentere sig være tale om påvirkning fra engelsk. Skønt kontrolgruppen meddelte ikke at kunne noget 

eller kun lidt engelsk, er der alligevel så meget engelsk i de fleste medier i Danmark at alle i en eller anden 

grad er udsat for engelsk. Cost på engelsk anvendes således også i en ’være svært’-betydning som i spansk 

og argentinadansk: ”Catch the full interview with Bolles, including how much it costs him to speak at the 

podium to the full media [...]” (https://milehighsports.com/garett-bolles-willing-to-pay-the-price-literally-

of-being-a-face-of-the-broncos/ (080917)). Class har også betydningen ’undervisningstime’ på engelsk. To 

present oneself kan også betyde noget i retning af ’at indfinde sig’, jf. “But it was only at the age of thirty 

that a citizen had to present himself for military service […]” (søgning på https://books.google.dk/books), 

og to call betyder som bekendt også ’at ringe’ på engelsk. Desuden er substantivet kald siden 1994 kendt i 

betydningen telefonopringning i danmarksdansk (jf. DDO’s betydning 4.a) som følge af påvirkning fra 

engelsk (se Nye ord i dansk (https://dsn.dk/noid/?q=kald)). Kontrolgruppens positive bedømmelse af især 

kende, koste, skifte og tabe sætter således argentinadansktalernes postive bedømmelser af de samme ord i 

relief, sådan at vi ikke kan vide om der er tale om særligt argentinadanske ord, eller om nuancerne er så 

små at de glider umærkeligt igennem filtret hos begge talergrupper. 

5.7.1.2 De argentinadanske ord lavest på skalaen 

Fem af de argentinadanske udtryk har fået en bedømmelse på 2,5 eller under. Det er -ere-verberne 

alquilere, attendere, molestere, spadsere og traktere. De er således bedømt som lydende omtrent lige så 

forkerte som de nonsensudtryk der har fået den mest positive vurdering (syv af de 22 nonsensudtryk har 

fået en bedømmelse på 2,0-2,4). Et enkelt argentinadansk ord, traktere (2,1), er vurderet til at være mindre 

acceptabelt end nonsensordet anvendt i samme rammesætning, hartbelere (2,3). At dømme efter nogle af 

de kommentarer deltagerne knytter til deres bedømmelser af netop traktere, hvoraf det fremgår at de ikke 

kender ordet, er traktere hverken udbredt eller konsolideret i argentinadansk:167  

”Traktere – det udtryk kender jeg ikke, jeg ved ikke rigtigt om det er rigtigt eller forkert, skal vi sige 3, det 

lyder más o menos # eller behandle skulle det jo være” (Inf45) 

”Nej, det er forkert! […] for det traktere det kender jeg ikke” (Inf92) 

”Jeg ved ikke hvad det kan bet- hvad det betyder trakterer dem, det kender jeg ikke det ord, så det lyder 

forkert for mig” (Inf116) 

”Nej, lyder forkert, men det er fordi der er et ord jeg ikke kan forstå!” (Inf71) (og det er ikke så sandsynligt 

at der er et andet ord i den sætning hun ikke forstår).168 

Omvendt har man måske tænkt at hartbelere kunne høre til fagsprog vedrørende gulvbehandling. Den 

relativt høje bedømmelse af nonsensordene kan dog – foruden deltagernes ja-bias og generelle velvilje 

over for opgaven – have at gøre med at udtrykkene jo lyder ganske godt på dansk fordi de følger dansk 

fonotaks (mere herom i afsnit 5.7.3 og 5.8.2 nedenfor). Hvorfor det så lige er svokste, mivse og hevór der 

                                                           
167 En anden mulig forklaring havde været at deltagerne kender til den danmarksdanske brug af ordet traktere og er klar over at det 

ikke er noget man gør ved gulve. Det er der blot ingen eksplicitte kommentarer der tyder på. 
168 Andre deltagere tilkendegiver med latter eller – som Inf15 – med ord at de ved at traktere er en afsmitning fra spansk tratar: ”det 

vil sige traktere, ja, man kan bruge sæbe til dem… pero tratarlo con…ahhh, tratarlo con jabón (’men behandle det med… ahhh, 

behandle det med sæbe’), men det er jo også et ord der ikke er dansk – traktere” (Inf15). 
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har fået den mest positive bedømmelse (foruden hartbelere) (alle 2,3 og 2,4), er der ingen nærliggende 

forklaring på.169  

Som vi så i figur 5.10, er -ere-verberne samlet set blevet bedømt lavere end den anden gruppe af 

argentinadanske ord. Det kan have at gøre med at forskellen mellem ’andet’-gruppen og deres 

danmarksdanske ækvivalenter er mere subtil (jf. også diskussionen af forekomsterne i korpus, Bilag V, ii), 

mens flere af -ere-verberne er argentinadansk for deltagerne på et bevidst plan (eller at de i hvert fald når 

de hører dem i testen, kan genkende dem som et udtryk for noget danskargentinere gør), samtidig med at 

det spanske forlæg skinner langt mere igennem i -ere-verberne. Den tydeligere argentinadanskhed og 

spanskhed har så fået argentinadansktalerne til generelt at bedømme dem lavt, og man kan konstatere at 

ordene fra ’andet’-gruppen egner sig bedre til at teste fordi deres argentinadanskhed var mere ”skjult”, og 

deltagerne har derfor heller ikke mulighed for at bedømme dem normativt (jf. afsnit 5.7.4). På baggrund af 

resultaterne fra kontrolgruppen, som også har bedømt -ere-verberne lavere (formentlig pga. deres 

tydeligere anderledeshed170), kan vi dog ikke samlet set udråbe ordene fra ’andet’-gruppen som mere 

konventionaliserede i argentinadansk end -ere-verberne, ligesom det heller ikke på baggrund af testen 

alene kan udelukkes at -ere-verberne er lige så anvendt i argentinadansk som ’andet’-ordene (men se Bilag 

V, ii om testordene i korpus). 

Det er især de yngste argentinadansktalere der vurderer -ere-verberne negativt – negativt i forhold til deres 

bedømmelse af ’andet’-gruppen og negativt i forhold til de ældstes bedømmelse af -ere-verberne.171 En 

nærliggende forklaring på de yngstes lave bedømmelse af -ere-verberne er den følgende: Både de ældste 

og de yngste genkender -ere-mønstret som argentinadansk, og de genkender det spanske forlæg 

(naturligvis langt fra alle deltagerne og langt fra for alle verberne), men hvor talerne over 60, som tilhører 

den sidste generation af danskargentinere for hvem dansk generelt er førstesproget (L1),172 imidlertid i 

højere grad giver dem høje point for at anerkende at det er en argentinadansk måde at udtrykke sig på, har 

talerne under 60 ikke den trang fordi det ligger dem fjernere; det er ikke en del af deres og deres 

generations måde at udtrykke sig på. Talerne under 60 udtrykker sig i det hele taget sjældent på dansk, og 

de argentinadanske udtryk har ikke i samme grad haft mulighed for at blive en konvention hos dem.  

Som nævnt ovenfor er acceptabiliteten af -ere-verberne særligt lav for alquilere, attendere, molestere, 

spadsere og traktere. Ligesom den negative vurdering af traktere antagelig skyldes at ordet faktisk ikke er 

en integreret del af argentinadansk, er det også en mulig forklaring på den negative vurdering af de andre 

fire -ere-verber. Imidlertid ser det ud til at disse fire er mere bredt kendte som argentinadansk, og at de 

netop derfor er bedømt lavt (jf. afsnit 5.7.4). Forbindelsen til det spanske ophav i alquilere, attendere og 

molestere (atender, alquilar og molestar) er ganske vist også tydelig, men ikke mere tydelig end for de 

fleste andre -ere-verber.173 

                                                           
169 For svokste, mivse og hevór gælder det dog at de er nogle af de nonsensudtryk som drukner mest i sætningerne pga. af de lyde de 

har. Hevór er tillige et kopulaverbum og er som sådan stort set på linje med et funktionsverbum der ikke tiltrækker sig meget 

opmærksomhed i en ytring (om end det dog for at modvirke dette med sin uregelmæssige præteritumsform har tryk). 
170 Der er dog kun et af de argentinadanske -ere-verber som man med vished kan sige må have været nonsens for kontrolgruppen helt 

på linje med de erklærede nonsens-ere-verber, nemlig alquilere, jævnfør med fx kilajere. De øvrige argentinadanske -ere-verber har 

flere genkendelige elementer. 
171 Kun -ere-verberne præparere og traktere har de yngste talere bedømt en anelse mere gavmildt end de ældste. 
172 Om end for langt de fleste ikke længere det primære sprog. 
173 spadsere er umiddeltbart det -ere-verbum med den mindst tydelige forbindelse til spansk (pasear(se)).  
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I tilfældet attendere kan det imidlertid også have noget at gøre med at ordet omhu, som indgår i ordets 

rammesætning, har været ukendt for især flere af de yngre talere. De reagerer altså muligvis på det frem 

for selve testordet. Sætningen bedømmes netop over et helt point (1,1) lavere af de yngste, og tesen 

bestyrkes af at også den tilsvarende danmarksdanske sætning med tage sig af bedømmes 0,9 lavere af de 

yngste deltagere. Inf58 giver fx tydeligt udtryk for ikke at forstå omhu og giver tage sig af-sætningen 2.  

Med udtrykket spadsere i bil, som vi har hørt anvendt i Argentina, er der som nævnt formentlig tale om en 

afsmitning fra det spanske pasear(se), men pasear(se) en coche har en konnotation af at ’køre en tur i bil’ 

uden at der nødvendigvis er et endemål, og den lave bedømmelse af udtrykket kan måske skyldes at 

rammesætningen netop har haft fokus på en rute fra A til B, altså en bevægelse med fokus på endemålet 

(jf. Jackendoffs (1983) og Talmys (1985) ”goal-directed movement”). Her er det således selve sætningen der 

måske er forkert konstrueret. 

5.7.2 De danmarksdanske ord 

Argentinadansktalerne bedømmer, som vi så i afsnit 5.6.1, som forventet de sætninger i testen der ikke 

indeholder et nonsensord eller et formodet argentinadansk ord, højt men lavere end kontrolgruppen. 

Samtidig bedømmer de dem højere end de argentinadanske sætninger hvilket i sig selv kan pege på at 

danmarksdansk er deres normative pejlemærke. Gransker man besvarelserne, vil man se at 

argentinadansktalernes usikkerhed i forhold til danmarksdansk særligt vedrører otte af ordene/udtrykkene, 

som har fået 3,5 eller under, nemlig genere, forske, omhu, session, logerende, det er en skam/rive ned og 

timer (i regning). Det kan bekræftes i nogle af deltagernes kommentarer. Jeg har været inde på både den 

spanske lyd i session174 og den for argentinadansktalerne argentinadanske -ere-lyd i logerende, som kan 

have bevirket lave bedømmelser. Ligeledes kan -ere-lyden i genere også have fået dem til at vurdere den 

sætning mere negativt.175 Jeg har også beskrevet hvorfor ord som forske og omhu måske ikke vækker 

megen genklang hos argentinadansktalerne (jf. afsnit 5.7.1.1 og 5.7.1.2). Det er ikke helt klart hvad der 

generelt får deltagerne til at bedømme sætningerne med det er en skam/rive ned og timer (i regning) 

lavere. Inf17 giver udtryk for en usikkerhed over for formuleringen ”det er en skam” idet hun siger: ”Jeg ved 

ikke om det her med skam er rigtigt, men det lyder rigtigt, qué sé yo # sikkert ikke med korrekt dansk, no? 

Det kan være at man ikke må sige skam – at det er en skam, men jeg ved ikke rigtigt”. Det er muligt at 

andre har haft lignende usikkerhed. Begge sætninger er i øvrigt vurderet væsentligt lavere af de yngste end 

af de ældste deltagere. Hvad angår sætningen med timer i regning, er det sandsynligt at det er ordet 

regning der ikke siger de yngste deltagere noget, for de bedømmer også sætningen med klasser i regning 

relativt lavt. Uanset hvilke andre omstændigheder der kan have medvirket til lavere bedømmelser, er der 

tale om en række relativt almindelige danmarksdanske ord og udtryk som ikke er kendt af 

argentinadansktalerne – netop af den naturlige og underliggende faktor at de som 2.-, 3.- og 4.-

generationsudvandrere taler og kender et lidt andet dansk end en nutidig danmarksdansktaler. Således 

siger Inf71 efter forske-sætningen: ”Nej, den kan jeg ikke svare på, lyder más o menos forkert, eller más o 

menos rigtigt, der var et ord jeg ikke forstod der, 3”, Inf98 giver sætningen med logerende 1 og siger: ”Der 

                                                           
174 ODS har belæg for brugen af session i betydningen ”møde (af udskrivningsmyndighederne), hvor det fremmødte værnepligtige 

mandskab bedømmes og optages i rullen (ell. kasseres)” (ODS, betydning 2) fra 1700-tallet. 
175 Deltagerne reagerede i nogle tilfælde på indholdet i sætningerne med genere/molestere, og det kan have været en medvirkende 

faktor til lavere bedømmelser fordi de ikke syntes at det generede at have mikrofonen på, eller ikke ville bekræfte at det gjorde det. 

Men dels kan de godt have syntes at det generede og alligevel bedømt den højt, dels kan et fokus på indholdet i sig selv være et tegn 

på at ordene accepteres – begge dele eksemplificeret ved Inf70 der efter at have hørt molestere-sætningen siger ”Ja, det gør det jo 

nok!” [latter] ”det lyder rigtigt!” og giver den 4. 
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er altså bogstaver jeg slet ikke ved hvad det vil sige” [hun hører sætningen igen] ”losiano - ej, det lyder da 

forkert, ik’?”, og Inf99 siger efter sætningen med rive ned: ”Men jeg kan ikke huske hvad er ’rive’? # 3”. 

Usikkerheden i forhold til danmarksdansk går altså i to retninger – både som usikkerhed over for om et 

givent ord ”findes” på dansk, og som usikkerhed over for om et givent ord kunne være en særlig 

argentinadansk måde at udtrykke sig på. Som tidligere nævnt var der fx flere talere der gav udtryk for at 

reparere, der indgik i rammesætningen til funktionere, var særligt argentinadansk, fx Inf15 der siger: ”Ja, 

reparere, se der har du lige et ord som vi siger… reparar, ik’også? [...] For mig lyder det meget rigtigt, men 

det er ikke helt dansk … vel? [...] for reparere der har du lige et ord som vi bruger meget”. I interviewene 

generelt har vi eksempler på at talerne opfattede ord og vendinger som også anvendes i danmarksdansk, 

som typisk argentinadanske, fx ringe på klokken, som Inf65 kommenterer med ”siger man jo” efterfulgt af 

latter (fra ikke udskrevet interview). 

De eneste to danmarksdanske sætninger danmarksdansktalerne har bedømt relativt lavt (3,5), er dem med 

køre og timer (i regning). I førstnævnte sætning er det utvivlsomt bynavnene Necochea og Tandil der har 

fået dem til at bedømme den lavere. Den lavere vurdering af sætningen med timer i regning kan jeg ikke 

umiddelbart forklare. Eftersom den også er bedømt lavere af deltagerne fra Argentina, kan det evt. skyldes 

en faktor ved selve indtalingen; at den fx forekommer dem utydelig. 

5.7.3 Nonsensordene 

At nonsensudtrykkene er bedømt relativt højt af argentinadansktalerne (samlet set til 1,9), har til dels at 

gøre med at de – som nævnt – følger de fonotaktiske regler der gælder i dansk, samtidig med at 

betydningen kan udledes af konteksten.176 De lyder m.a.o. dansk, og det får i mange tilfælde deltagerne til 

at sige noget i stil med: ”Det kan jo godt lyde más o menos rigtigt, jeg ved bare ikke hvad det ord det er for 

noget” (Inf70 efter hun har hørt sætningen med pørmæsente sig). På den ene side vidner det altså om at 

deltagerne naturligt nok synes at sådanne sætninger lyder rigtigt, hvilket netop er det de blev bedt om at 

vurdere, på den anden side påviser det en usikkerhed hos deltagerne som i flere tilfælde ikke blankt vil 

afvise at det er et danmarksdansk ord som de blot ikke kender. Der kunne netop være tale om ”fine 

fremmedord” eller ”nye ord fra Danmark”177 som de ville ønske de kendte, eller følte de burde kende, og 

det kan have tilskyndet dem til at bedømme dem lidt mildere. Det at de ikke kender ordet, får dog også i 

mange tilfælde deltagerne til at vurdere det lavt på skalaen som når Inf116 efter sætningen med hevor 

siger ”det er forkert, for der er et ord der jeg ikke kender”. Nogle af deltagerne forsøger at få mening i 

nonsensordene via spansk som i eksemplerne nedenfor. Inspirationen dertil kommer dels fra at spansk er 

deres primære sproglige referenceramme, dels formentlig fra testen selv. Den præsenterer netop 

deltagerne for en række ord som de i mange tilfælde ved er fordanskede spanske ord – eller som Inf67 

siger ”vi læser det på dansk det der er skrevet på spansk”. Eksempler: 

                                                           
176 Betydningen af nonsensordene kan måske især udledes hvis den argentinadanske og/eller den danmarksdanske variant er blevet 

spillet forud for nonsensvarianten. Dette har dog givetvis i mange tilfælde netop fået informanterne til at bedømme nonsensversionen 

lavere – især hvis begge de to andre versioner er blevet spillet forud – fordi det ternære mønster således kan være gået op for dem. 

Dog er der så tilpas mange sætninger i øvelsen at det kan være svært at huske hvad man har hørt. 
177 Inf102 giver fx udtryk for netop dette da jeg taler med hende om opgaven efter den er afsluttet, og fortæller at der var nogle 

”fantasiord” i nogle af sætningerne: 

Inf102: Ja, fordi jeg kunne ikke…der var ikke nogen måde… Ellers så var det måske noget nyt dansk fra 

Danmark. 
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”krapælere – crapalar – det lyder más o menos rigtigt” (Inf15) (crapalar er dog så vidt vides kun spansk 

lydligt set) 

(om sætningen med ifæskret sig) ”refrescado – ifrisket sig – una traducción directa” (’afkølet – ifrisket sig – 

en direkte oversættelse’) (kommentaren kommer i testen med Inf3 fra Inf3’s veninde Inf16 som har lyttet 

med). 

(om sætningen med benarerede) ”benareres [undrende] arhh, benareres! Venerar, hvad er det? [hviskende; 

hun spørger sig selv] Ej, det er forkert synes jeg” (Inf98) (jf. sp. venerar ’vise ærbødighed’) 

At de argentinadansktalende deltagere ofte godtager nonsensordene, kan i teorien også hænge sammen 

med at arvesprogstalere siges at have en høj grad af ja-bias i acceptabilitetstest, som beskrevet i afsnit 5.5. 

Et meget interessant resultat af denne test er imidlertid at kontrolgruppen bedømmer sætningerne med 

nonsensord en anelse mere gavmildt end argentinadansktalerne. Det sætter spørgsmålstegn ved en sådan 

særlig ja-bias hos arvesprogstalere (og L2-lørnere). Samtidig gør det at man i allerhøjeste grad må tænke 

over om den lavere uddannede del af befolkningen repræsenteres i tilstrækkelig grad i sprogforskningen. 

Måske bygger for mange teorier om fx dansk for eksklusivt på middelklassen og dermed på folk som oftest 

taler/forstår et eller flere fremmedsprog og i det hele taget er mere sprogbevidste. Kontrolgruppen i min 

undersøgelse var på samme vis som argentinadansktalerne i mange tilfælde meget usikre på om et givent 

nonsensord mon var et fremmedord i dansk som de blot ikke kendte. En faktor der med stor sandsynlighed 

har øget usikkerheden, er den autoritet jeg uundgåeligt har haft; hvor jeg over for talergruppen fra 

Argentina først og fremmest har haft en autoritet i form af at være danmarksdansktalende, har jeg over for 

kontrolgruppen haft en autoritet i kraft af at være ”udsendt” fra universitetet og dermed højere uddannet. 

Usikkerheden hos kontrolgruppen har så givetvis endda været lidt større end hos argentinadansktalerne. 

Det kan måske skyldes at sidstnævnte alle er tosprogede, og at de som sådan er mere vant til at være 

opmærksomme på ord. Der er netop en sproglig metabevidsthed hos argentinadansktalerne på det 

leksikalske plan, og forskelle mellem dansk og spansk og sammenblandinger af ord er et muligt 

samtaleemne for dem (jf. også Foget Hansen et al. (2018) der viser at argentinadansktalerne i høj grad 

“notice and remark on the switches to Spanish”, nemlig i 13 % af alle indlån fra spansk). Denne forklaring 

har støtte i litteraturen: ”Since learning two languages may require a person to focus on the properties of 

both, it is generally assumed that bilinguals surpass monolinguals in metalinguistic awareness” (Polinsky 

2018: 99 og referencer heri). Interessant nok tolker Polinsky (2018) denne teori om tosprogedes større 

metasproglige bevidsthed som en af grundene – kombineret med manglen på sikkerhed for hvor 

grænserne for deres sproglige viden går – til at de accepterer mere “uncertain language data” (p. 99). 

Resultaterne af denne test peger snarere på at tosprogetheden hjælper argentinadansktalerne til at afvise 

mere nonsens i forhold til en ikke-tosproget, generelt sprogligt ikke-bevidst og ikke-så-uddannet 

danmarksdansk kontrolgruppe. Grundlæggende har de dog usikkerheden til fælles, og jeg tilslutter mig 

Polinsky når hun påpeger at “[r]ejecting a form or structure that appears ungrammatical requires a certain 

confidence in one’s own knowledge”. Dermed peger resultaterne af denne test – snarere end en særlig ja-

bias hos arvesprogstalere – på en ja-bias hos usikre sprogbrugere som kan være talere med korte eller 

ingen uddannelser og med små eller ingen fremmedsprogskundskaber såvel som talere der ikke har 

testmålsproget som primært sprog. 
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5.7.4 Argentinadansktalernes sproglige normbegreb 

Vi har med ovenstående gennemgang af testresultaterne set at argentinadansktalernes normbegreb er 

anderledes, men hvilken normfølelse har de, og hvad ønsker de egentlig selv at tale? Deltagerne 

kommenterer løbende både testen og deres egne besvarelser af den på måder der kan være med til at 

indkredse hvordan det argentinadanske sprogsamfund ser på både deres egen danskvarietet og på 

danmarksdansk, herunder hvad de normmæssigt orienterer sig efter når de taler dansk, og hvad de har 

som sprogligt ideal. Det er omdrejningspunktet for nærværende afsnit. 

Som jeg indledte afsnit 5.7 med, bedømmer argentinadansktalerne meget ofte de argentinadanske udtryk 

normativt. Alle acceptabilitetstest spørger til respondenternes normfølelse, og det er velkendt at 

respondenter ofte normativt underkender ord eller sætningsstrukturer som de faktisk selv anvender eller 

måske ikke ellers ville studse over.178 Det der gør det anderledes her, er at deltagerne selv er talere af en 

særlig varietet af testsproget – argentinadansk – og at der derfor er flere mulige normer på spil – en 

argentinadansk og en danmarksdank – og spørgsmålet bliver så hvilken norm de orienterer sig efter. 

De normative bedømmelser af argentinadansk kan have flere forskellige konsekvenser: 

1. Deltagerne vurderer det negativt, velvidende at det er argentinadansk, og uden at det bliver klart om 

de faktisk intuitivt synes det lyder godt, som fx når Inf115 efter sætningen med jubileret siger ”Nej, den 

er … efter argentinsk dansk skulle det være rigtig, men det er det altså bare ikke! [latter] Er det med 1?” 

2. Deltagerne vurderer det negativt eller positivt fordi deres norm siger dem at det ikke lyder godt, eller at 

der er noget der ikke er efter reglerne, men uden at de giver udtryk for at det lyder som 

argentinadansk. Det er fx tilfældet i Inf12’s vurdering af spadsere om hvilket hun siger ”Det må være 2, 

for der er noget der lyder halvvejs forkert… más o menos [latter]” eller i Inf70’s vurdering af sætningen 

med havde 6 måneder: ”Det lyder más o menos rigtigt, for han havde 6 måneder – han var! Sí” 

a. Deltagerne vurderer det positivt eller negativt fordi de er usikre på om det bruges i 

(danmarks)dansk, men de giver heller ikke udtryk for at de synes det lyder argentinadansk. Det 

ses fx i Inf88’s bedømmelse af praktisere: ”Naaa 3, for jeg ved ikke praktisere hvad det hvis man 

bruger det… hvis det er dansk”. 

3. Deltagerne vurderer det positivt, velvidende at det er argentinadansk, i hvad der lader til at være en 

anerkendelse af at det er argentinadansk ved at skelne mellem ”vores sprog hvor det lyder godt” og 

”danmarksdansk hvor det (muligvis) ikke er korrekt”. Det ses fx i Inf115’s kommentar til spadsere-

sætningen: ”Jeg synes det lyder… 4, for jeg ved ikke om man siger spadsere på dansk, men det gør vi 

herovre!” En lignende holdning kommer til udtryk i Inf3’s vurdering af molestere om hvilket hendes 

veninde Inf16 siger ”Det er molestar!” hvortil Inf3 replicerer: ”Ja, selvfølgelig! Men det går jo meget 

godt alligevel! # 3, det lyder más o menos rigtigt”, og i Inf15’s funderen over funktionere: ”Det lyder… 

hvis det er på dansk... hvis… jeg forstår det udmærket på mit sprog, men det lyder forkert hvis det er en 

dansker der hører det. […] det lyder rigtigt, men det lyder… det er ikke rigtigt dansk, det er det jeg 

prøver at sige. Det lyder rigtigt nok for mig, jeg forstår det, men det er ikke rigtigt dansk jo” ASH: ”Nej, 

så hvis nu det var for dig, hvad skulle det så…?” Inf15: ”Ja, jeg vil jo sige det er rigtigt, men på mit sprog, 

                                                           
178 Undersøger man deltagernes brug af testordene (i interviewene) i relation til deres bedømmelse af dem, kan man se at der er 

relativt god overensstemmelse (jf. Bilag V, ii, a) og b) (tabel V.1 og V.2). 13 af testordene bruges af mindst en deltager som samtidig 

bedømmer dem højt. Kun spadsere, præparere, traktere, kalde, kende og tabe anvendes af deltagere som samtidig bedømmer dem 

lavt. til siden anvendes ikke (spontant) i CoSAmDa overhovedet, og alquilere og jubilere ikke af nogen af testdeltagerne. 
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fordi der er to ord [refererer foruden funktionerer til reparerede] der som er med som… på mit sprog – 

det er lidt vanskeligt, ik’?”179 

Der kan ikke findes mange eksempler på punkt 3. To talere, Inf67 og Inf94, lader til at have besluttet at 

bedømme argentinadansk positivt – der hvor de bevidst opfatter det som argentinadansk.180 Resten af 

deltagerne har flest eksempler der stemmer overens med punkt 1 og 2. Hertil kommer naturligvis de 

positive bedømmelser af argentinadansk, hvor deltagerne ikke kommenterer det eller på anden måde 

tilkendegiver at de opfatter det som argentinadansk, som når Inf107 prompte giver jubileret-sætningen 4. 

Her kan man ikke ud fra eksemplerne alene vide om der ligger en normativ vurdering til grund, eller om de 

faktisk intuitivt synes det lyder godt. Men på grund af det samlede indtryk er det nærliggende at tro at de i 

mange tilfælde havde fulgt strategien der er beskrevet under 1, hvis de havde vidst/ment at det var 

argentinadansk, og der kan være ”regionalsprogets realitet og mulighed til forskel” på at det bedømmes 

højt med bevidsthed og ”med tilfredshed”, og på at det bedømmes højt ”fordi de [regiolekttalerne] endnu 

ikke har opdaget at deres sprog er afvigende og påfaldende set fra København”, her fra Danmark i det hele 

taget (Kristiansen 1992: 221). Med til at understøtte tesen om at i hvert fald nogle argentinadansktalere 

ikke har ”opdaget” at argentinadansk også har forandret sig og afviger fra baseline (foruden fra nutidigt 

danmarksdansk), er det faktum at der hos nogle argentinadansktalere blev givet udtryk for en ideologi om 

at ”det er det gode gamle danske som vi taler her” (Inf70) (jf. også Kristiansens (1992: 229) pointe (med 

henvisning til Pedersen 1986) om at ”mange regionalsprogstalende selv [mener] at de taler rigsdansk”). 

Når deltagerne dømmer som beskrevet i punkt 1 og 3 (og formentlig 2.a), er den norm der ligger til grund, 

danmarksdansk. Når de dømmer som beskrevet under punkt 2, kan man ikke med sikkerhed sige at de går 

ud fra en danmarksdansk norm; her kan de blot høre – uanset hvilken norm – at der er noget der ikke 

stemmer. Eneste eksempel der kan tolkes som at argentinadansk norm bevidst ligger til grund for 

vurderingen, er Inf65’s vurdering af koste-sætningen: ”Ja, vi siger sådan herovre, så det må være mere eller 

mindre rigtigt”. Det samlede indtryk er at deltagerne først og fremmest pejler efter en danmarksdansk 

norm; der er m.a.o. ingen af de 24 deltagere der ikke har eksempler herpå. Deltagernes pejlen efter 

danmarksdansk er formodentlig blevet yderligere trigget af at de har siddet over for en danmarksdansker, 

hvilket samtidig har medvirket til at de i nogle tilfælde har tolket øvelsen netop som en test i 

danmarksdansk på trods af mine bestræbelser på at gøre det klart at det ikke var det.181 

Inf67 beskriver fint hvor argentinadansktalerne – i hvert fald dem over 60 – først og fremmest har lært den 

danmarksdanske norm: 

Inf67: Vi siger galponen, vi siger tranqueraen – det er tranquera […] Det er de gamle danske der har lært 

os det sprog… så… Det er først efter man har gået i skole at man fik at vide at det var forkert ASH: Nå, så 

fik I at vide at det… Inf67: Ja, for vi… som børn så lærte vi jo det sprog – ”du kan lige åbne tranqueraen” 

eller ”gå hen i galponen og hent det der”. 

                                                           
179 Samme attiude tilkendegives af Inf65 om fungere (som hun altså fornemmer kunne være særligt argentinadansk): ”Det fungere det 

ved jeg ikke rigtig på dansk [latter]” ASH: ”Hvordan lyder det for dig?” Inf65: ”Ja vi siger sådan herovre, så det er det det drejer sig 

om, ikke? […] Det lyder rigtigt efter hvordan jeg taler!”. 
180 Inf94 giver dog samtidig udtryk for at det er forkert, og at hun ikke synes det lyder helt godt. Efter sætningen med præparere siger 

hun: ”Hm hm, 3 # Ja, der er så mange … altså nu kommer jeg i tanker om alle de ord man…vi siger… man siger forkert, altså man 

ligesom bruger dem for at oversætte ASH: Det er meget praktisk synes jeg Inf94: Jaaa, det er smart, men det lyder ikke godt i det 

lange.” 
181 Det vanskelige ved at skelne mellem en normativ vurdering baseret på danmarksdansk og intuition kommer også til udtryk i 

Inf117’s kommentar til attendere-sætningen: ”1 – det kan jeg høre det er danskargentinsk [latter], men til mig måske det er korrekt?” 
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Som beskrevet i afsnit 1.2.3 og 3.5 har en stor del af de ældste argentinadansktalere gået i dansk skole med 

lærere fra Danmark. Her er de naturligvis blevet præsenteret for en danmarksdansk norm. Men også en 

anden form for kontakt med danmarksdanskere har givet argentinadansktalerne viden om danmarksdansk 

norm, som Inf12 fortæller om her: 

Inf12: [Efter hun har hørt sætningen med til siden] [latter] Det er forkert – 1 – det er et ganske 

almindeligt problem her ved at vi siger hasta luego – luego det er ’siden’ eller ’siden hen’. Ej, jeg havde 

besøg af min penneveninde engang for mange år siden – nu er hun død – hun var med sin mand og to 

børn, og jeg tog til Buenos Aires for at modtage dem og ude… så kom vi så… vi overnattede på hotel for 

det var om eftermiddagen, og så da jeg hilste på dem, de gik ind på deres værelse, og jeg gik ind på mit, 

så sagde jeg ”Til siden!” – ”Hva’, højre eller venstre?” sagde han så. ”Ejjjj”, tænkte jeg ASH: Ja, så du har 

selv brugt det engang? Inf12: Ja, jeg gør det aldrig mere, for jeg tænkte yjjjj ha!, det er meget nemmere 

at sige vi ses, men man er vant til at her hasta luego - det er til siden. 

I CoSAmDa findes flere andre fortællinger om at rejse til Danmark eller få besøg fra Danmark og blive udsat 

for sproglig normering. Inf58 fortæller om at bruge udtrykket i fjor i Danmark: 

Inf58: # og så var der også noget der var mærkeligt da vi # kom til Danmark der brugte vi # et # ord # 

s:om øh # vi havde lært herovre # og det va:r # det va:r # det vi havde lært og det var altså: rigsdansk 

Interviewer: # mm    

Inf58: # og det var øh i fjor […] og nu siger man øh sidste år  

[…] 

Interviewer: # ja # men hvordan ved du # at man siger i si- sidste år nu # er det fordi du hører du ser det 

på f:- i danske serier # 

Inf58: # øh det er noget jeg lærte da jeg kom til Danmark 

Interviewer: # nå du lærte det der selvfølgelig # 

[…] 

Inf58: # ja men det er # vi fik at vide at det var # øh gammeldags dansk    

Interviewer: # ja 

Inf58: # men det er det nok også  

Inf107 fortæller om at blive rettet af en slægtning – en ung pige fra Danmark – som kom til Argentina, bl.a. 

for ordet isskab. Inf107 giver hende dog svar på tiltale:  

Hun var jo meget efter mig fordi at vi her øh vi siger… mange af os herovre - du finder nok flere som 

siger i stedet for køleskab siger isskab, for det er oversat lige sådan direkte. Og så kom hun jo nok så 

næbbet: ”Man siger ikke isskab, man siger køleskab!”, ”Okay, okay, A.”, og så kom hun igen med noget 

andet, ”okay, okay, A.” […] Og så begyndte hun jo så med det der med det der ”det var ikke isskab, det 

var køleskab” – jeg ved ikke hvem af pigerne [Inf107’s døtre] der sagde det – ”årh, du er nødt til at lære 

det – det er ikke isskab, det er køleskab!” Så siger jeg: ”A., du kan få lov til at rette på mig den dag at du 
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kan snakke lige så godt spansk som jeg kan snakke dansk, så må du gerne komme og rette på mig, alt 

imens, ved du hvad? Hold din mund!” [ikke udskrevet til CoSAmDa]. 

Selv om deltagerne i vid udstrækning ser ud til at pejle efter danmarksdansk norm, er de også alle – i 

forskellige grader – usikre på den norm. Der findes talrige eksempler på dette som fx når Inf116 efter 

attendere-sætningen siger: ”Jeg tror det er forkert, ikke? – attenderede? Hører det til det danske sprog?”, 

og når Inf92 hører sætningen med investigere og siger ”Øh, det er rigtigt… jeg ved det ikke rigtigt om det 

investigere om det er dansk eller om det det er blandet. Det er jeg ikke rigtig klar over ASH: Men det lyder 

rigtigt for dig? Inf92: for mig lyder det jo altså… fordi at det godt kunne… men jeg er ikke sikker på det det 

er rigtigt, nej”. 

Inf17 beskriver udmærket den normative usikkerhed i citatet nedenfor. I løbet af testen er hun usikker på 

hvad grundlaget for vurderingerne skal være, og hun siger: 

Jeg ved ikke om jeg skal… om jeg skal sige ”det lyder” eller ”det er rigtigt hvad de har”… om det er de 

rigtige ord de har brugt. Hvad hvad skal jeg høre? ASH: Altså, selve ordene, ja Inf17: Om det… om det er 

det rigtige ord der skal være? ASH: Om du synes det lyder for dig som om… som om det kunne være 

noget du hører nogen sige på dansk, sådan naturligt Inf17: Ja, det er jeg aldrig sikkert på ASH: Nej Inf17: 

Fordi jeg ikke selv ved det. 

Da testen er slut, kommer hun også ind på en af grundene til denne usikkerhed idet hun vender tilbage sin 

tvivl om udtrykket ”det er en skam”: 

Jeg vidste ikke om det var en gammeldags sætning, eller det siges på en anden måde måske… i nutiden, 

for det er jo det jeg er blevet bange for, este, med årene er at jeg måske bruger ord som der ikke bruges 

mere, eller som de bruges på en anden måde. Er der noget ved det? 

Det er der jo absolut ”noget ved”, altså at danmarksdansk har udviklet sig uden at de har haft chance for at 

følge med den udvikling. Nogle bliver bevidstgjorte om denne udvikling (fx via danske blade, som Inf17 

fortæller her: ”Fx i det sidste ’Alt for damerne’… noveller jeg læste, da syntes jeg sætningerne var 

præsenteret på en anden måde end den som brugtes i de gamle bøger jeg læste”) og mærker en 

usikkerhed af den grund. Samtidig er den hovedsagelige årsag til deres usikkerhed i forhold til 

danmarksdansk norm jo at de ikke er vokset op med den overalt omkring sig, at de input de har fået under 

L1-tilegnelsen af dansk i en eller anden grad har divergeret fra danmarksdansk, og at dansk for alle på et 

tidspunkt blev det sekundære sprog. 

Den tilgrundliggende danmarksdanske norm, usikker eller ej, kommer som nævnt til udtryk som bevidste 

negative vurderinger af argentinadansk i en stor en del af vurderingerne i testen. Blandt mange eksempler 

kan nævnes:  

Til sætningen med molestere:  

Inf24: [latter] ”Det er danskargentinsk – 1” 

Inf65: ”Nej, det er forkert – fordi det er molestere, det er ikke dansk!” 

Inf12: [latter] ”Det er typisk, eej, hvor typisk, det må være 2!” 
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Inf88: [fnise, latter] ”1 – det er argentinske!” 

Inf15: ”Ahh, hvis det er på dansk, så… for mig lyder det udmærket, jeg forstår udmærket hvad hun siger, 

men det er ikke rigtigt dansk jo – molestere – der har du et ord igen at vi bruger, molestere, og vi ved hvad 

det betyder, men det er ikke dansk, så det lyder forkert hvis det er dansk” 

Til sætningen med kontaktere: 

Inf15: ”Se, der har vi det jo igen, kontaktere – det ved jeg godt hvad betyder, men jeg synes heller ikke det 

lyder dansk, næ, lyder más o menos rigtigt, pero ya sí contactos, usamos contactos (’men nu kontakter jo, vi 

bruger kontakter’) her, men det er på dansk, villle jeg sige det ikke lyder rigtigt” 

Til sætningen med spadsere:  

Inf117: [latter] ”Det er en danskargentinsk, det er forkert, det er 1” 

Til sætningen med til siden: 

Inf36: ”Han sagde til siden…? Ja, det siger vi jo herovre, men det siger I da ikke i Danmark, tror jeg ikke. 

Siger I til siden?” […] ”Det lyder ikke helt rigtigt # tror jeg ikke. # Det tror jeg ikke det gør # På gensyn siger I 

jo, ikke? Más o menos forkert, ville jeg sige.” 

Inf92: ”Øh, det siger man jo, men det er forkert [latter] Men det siger man, men det er forkert ASH: Lyder 

det forkert for dig? Inf92: Ja, det er forkert, ja” 

Til sætningen med jubileret: 

Inf3: ”Jubileret [hviskende, fnisende] – det er jubilado, ja, vi forstår det jo alligevel – 2 – lyder más o menos 

forkert” 

Hertil kommer en lang række tilfælde hvor deltageren alene med latter tydeligt har vist at han/hun vidste 

at det var argentinadansk, som fx når Inf74 fniser og giver alquilere 1, og Inf99 efter at have hørt jubileret-

sætningen fniser og – for at ”rette” den – hvisker: ”Nu er han pensioneret”.  

Tendensen til at bedømme argentinadansk normativt, og ofte efter danmarksdansk norm (og dermed lavt 

når de har vidst at det var argentinadansk), står også i kontrast til ofte positive bedømmelser af nonsens. 

Det er sværere at bedømme noget ukendt normativt, eller som Inf117 – da vi er færdige med testen – siger: 

 […] entonces hay cosas que uno ”sí, esto no, esto seguro que no, esto se escucha mal” y hay otras cosas 

que …pero uno ya sabe que son palabras que se usan acá. Y después hay… a mí me falta vocabulario y 

esas palabras que la oración es correcta esa palabra yo digo bueno, puede ser que sea correcta, pero yo 

no la conozco así que también…también despues uno empieza a entender como está formulado el 

ejercicio, entonces […] 

Det er simpelt hen nemmere at bedømme noget man kender, som i dette tilfælde (mange af) de 

argentinadanske udtryk som ”uno ya sabe que son palabras que se usan acá”, og som man dermed kan 
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mene noget om og afvise, end noget man ikke kender, som i dette tilfælde nonsensudtrykkene, som jo 

”kunne være rigtige”.182 Inf71’s og Inf65’s bedømmelser nedenfor er også eklatante eksempler herpå: 

Inf71 hører sætningen med funktionere som hun prompte vurderer med ”lyder forkert”. Umiddelbart efter 

hører hun sætningen med nonsensordet kitslamer om hvilken hun siger: ”lyder más og menos forkert”. 

Ligeledes giver Inf65 sætningerne med attendere og præparere, som hun hører lige efter hinanden, 1 og 

siger hhv. under stor latter ”attenderede –neeeeeej, det lyder forkert” og ”nej, det er forkert!”. Herefter 

hører hun krapælere-sætningen og siger ”Hvad er det krapælere? Det lyder forkert – 2.” 

Argentinadansktalernes relativt udbredte negative vurdering af argentinadansk på baggrund af en 

danmarksdansk normfølelse kan pege på at de enten ingen følelse har af at der findes en argentinadansk 

norm,183 eller at de i hvert fald ikke har argentinadansk som normideal.184 Der er m.a.o. ikke noget der tyder 

på at de som et bevidst sprogligt ideal gerne vil tale argentinadansk. Nogle af deltagerne har tydeligvis 

danmarksdansk som ideal hvilket kommer til udtryk i kommentarer som ovenstående der vidner om at de 

anser danmarksdansk som det korrekte. At argentinadansktalerne ønsker at følge danmarksdansk norm, er 

også hvad Heegård Petersen et al. (2018: 20, 23) finder i deres kvantitative undersøgelse af 

argentinadansktalernes versus nordamerikadansktalernes sprogkunnen og fluency. Argentinadansktalerne 

– modsat nordamerikadansktalerne – lader generelt til at gøre hvad de kan for at holde sprogene (dansk og 

spansk) adskilt hvilket kan måles i en høj grad af tøven før indlån af spanske ord og orddele. 

Et af resultaterne af testen var at de yngste deltagere bedømte -ere-verberne mere negativt end de ældste 

talere samtidig med at -ere-verberne var den gruppe af de argentinadanske ord der var klart tydeligst 

argentinadansk for argentinadansktalerne. Som beskrevet har de givetvis ikke haft samme trang som de 

ældste talere til at kvittere for at noget er argentinadansk med et højere pointtal. Således er der altså små 

tegn på at de yngste talere endnu mindre end de ældste har argentinadansk som normideal. De tegn der er 

på en anerkendelse af argentinadansk, findes også kun blandt de ældste. Danskargentinerne under 60 taler 

generelt så lidt dansk at en argentinadansk norm endsige normideal slet ikke har mulighed for at udvikle 

sig. Derfor er det også kun de ældste talere for hvem blandingsformerne har været mere eller mindre 

almindelige sådan som Inf117, en af de yngste talere, er inde på her:  

Mange gange vi laver humør med tranqueraen og xxx. Det er noget som er parte del danoargentino, en 

el idioma del danoargentino (’en del af det danskargentinske, i danskargentinernes sprog’), men det er 

deres [de ældstes] generation, for min generation… jeg ved ikke hvis de taler dansk. Jeg tror det ikke 

eller meget lidt, så det er meget mere deres generation som mezcla… mezcla los dos idiomas (’blander… 

blander de to sprog’). 

                                                           
182 Hun kommer i øvrigt også ind på at det har en betydning at man finder ud af hvordan øvelsen er bygget op, jf også note 155. 
183 Der er heller ingen af Danske Stemmers undersøgelser af argentinadansk der tydeligt kan påvise at der skulle findes en sådan 

homogen argentinadansk norm.  
184 I interviewene støder man også på mere eller mindre negative kommentarer om egen måde at tale dansk på som når Inf43 (født 

1928) siger ”bueno # øh her vores # vores sprog det # det er # er ikke som vi vil # have det skulle være”. Inf53 (født 1970) mener at 

sproget ned gennem generationerne er blevet ”horrible, feo” (’frygteligt, grimt’), og hun modsiges ikke af sin mor Inf104 (født 1944) 

som tilføjer at de ”blander det hele”:  

Inf53: jeg tror vi snakker ikke godt […] mor hun e:r var aldrig på skolen [Den danske skole i Cascallares] vi var aldrig på skolen vi 

hører vores # forældre # så vi snakker generation for generation så snakker vi # <Inf104: # blander det hele> {horrible feo} 

Da interviewerne modsiger dem, tilføjer Inf53 ”{ej men} det er ikke rigtig”. Desuden ses hos Inf53 en bevidsthed om at en 

”dansknormativ opdragelse” på den danske skole for hende selv eller hendes mor havde resulteret i et – i hendes øjne – mere rigtigt 

og mindre grimt dansk. 
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Argentinadansktalerne styrer efter et danmarksdansk normideal som hviler på et ofte usikkert normbegreb. 

Især de yngste talere har ingen argentinadansk normfølelse og kan dermed heller ikke have argentinadansk 

som normideal. 

5.8 ”Quién sabe hvad der kommer ud af det” – konkluderende bemærkninger 

”Quién sabe hvad der kommer ud af det?” – som Inf17 spørger efter at have været igennem testen i 

leksikalsk acceptabilitet. Først og fremmest føjer testen og de deraf affødte metakommentarer en brik til 

vores viden om hvad argentinadansk er og ikke er. Der er beviseligt en gruppe af ord hvoraf nogle på et 

bevidst plan – især -ere-verberne – andre på et ubevidst plan – særligt ’andet’-gruppen, dvs. ord (især 

verber) med en anden semantisk-pragmatisk distribution end i danmarksdansk – er typiske for den måde 

man taler dansk på i Argentina. Samlet set bliver de bedømt højere end af kontrolgruppen – og jo mindre 

kontakt deltageren har (haft) med Danmark og danmarksdansk, jo højere bedømmelse, men som vi har set 

kan en høj bedømmelse enten bunde i en bevidst anerkendelse af ordene som argentinadansk eller – og 

oftest – en (formentlig) ikke-normativ accept af ordene. Samtidig er en lav vurdering ofte tydeligt udtryk for 

en normativ vurdering som peger på at argentinadansk ikke er det sprolige normideal. Det kan man også 

slutte af argentinadansktalernes bedømmelse af de danmarksdanske sætninger som ligger højere end den 

tilsvarende af sætningerne med argentinadanske elementer. I de tilfælde hvor de danmarksdanske 

sætninger bedømmes lavt, skyldes det en specifik usikkerhed over for en række relativt almindelige ord, 

både i forhold til om det ”findes” i dansk, og i forhold til om det kunne være noget særligt argentinadansk. 

Den tydeligste forskel på argentinadansktalerne og kontrolgruppens vurderinger gælder netop de 

danmarkdanske sætninger som argentinadansktalerne, som ventet, bedømmer mere negativt end 

kontrolgruppen.  

Umiddelbart overraskende var det at argentinadansktalerne (dog især dem med mest kontakt til Danmark 

og danmarksdansk) bedømte nonsensordene lavere end kontrolgruppen, hvilket først og fremmest drager 

teorien om en særlig ja-bias hos arvesprogstalere (og L2-lørnere) i tvivl. Det er snarere sproglig usikkerhed 

generelt der kan medføre en ja-bias, og en sådan usikkerhed kan lige så vel findes hos monolingvale som 

har ingen eller korte uddannelser, og som har intet eller meget lidt kendskab til andre sprog. Af disse to 

faktorer følger desuden at de ikke har megen sproglig metabevidsthed, og på det punkt overgås de af 

arvesprogstalere der per definition har (mindst) to sprog og er mere vant til at tænke over sprog.   

Regiolekter har ifølge Kristiansen (1992) kun en fremtid som netop det hvis de samtidig er erkendte som 

sådanne og omgærdet af positive holdninger af dem der taler dem. Ligesom sprogbrugen i argentinadansk 

er også normfølelsen hos argentinadansktalerne imidlertid præget af heterogenitet. Den heterogene 

sprogbrug gør det svært at sætte klare grænser for argentinadansk som regiolekt, men den heterogene 

normfølelse peger mere klart i en dyster retning. Som vi så, er der hos nogle talere en ”sådan taler vi her!”-

holdning, men den er ikke meget fremtrædende, og når den kommer til udtryk, er det kun hos de ældste 

talere. De manglende generelle bevidste positive holdninger til argentinadansk – og det at de hos de yngste 

talere er stort set fraværende – er formentlig med til at besegle den igangværende sprogdød. 

5.8.1 Kristiansens regionalsprogsteori og sprogbrugsvariationen i det danske 

sprogsamfund i Argentina 

Argentinadansk kan af flere grunde ikke indgå i Kristiansens teoridannelse helt på linje med 

danmarksdanske regionalsprog. Det første aber dabei er af terminologisk art: Man skelner traditionelt 
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mellem minoritetssprog og regionalsprog, hvor minoritetssprog især defineres ud fra etniske og religiøse 

tilhørsforhold (jf. også kapitel 2) og regionalsprog ud fra at det tales i en bestemt region. Imidlertid 

indebærer definitionen af regionalsprog ifølge Riehl (2010: 334) også at regionalsprogstalere er del af en 

etnisk majoritet og så i tillæg hertil adopterer en regional identitet. Argentinadansktalernes 

”selvetikettering” som danskargentinere – og førhen i høj grad som danskere (jf. afsnit 1.2.3.1) – hvor den 

etniske oprindelse indgår i navnet, vidner om at de definerer sig ud fra deres etnicitet, som ”belonging to 

the ethnos of the linguistic motherland” (ibid.). Det er ifølge Riehl (2010) typisk for talere af 

minoritetssprog i sprogenklaver eller sprogøer (jf. definitionerne i 2.2). Kristiansen (1992: 208) definerer 

regionalsprog som ”selvstændige, geografisk afgrænselige varieteter” (al den stund de har realitet). At 

argentinadansk lader sig afgrænse geografisk, er indiskutabelt, men sociolingvistisk er der alligevel 

fundamentale forskelle på at være en geografisk afgrænset region inden for et land der har samme 

skriftsprog som regionen og dermed har en repræsentation af et fælles overordnet sprog, og så at være 

geografisk placeret på solid afstand af det land der har ens sprog som majoritetssprog. Men Kristiansens 

teori kan, som vi har set, i stedet netop bruges i en undersøgelse af om argentinadansk er en selvstændig 

varietet eller har mulighed for at blive det. 

Den anden grund til at man ikke uden videre kan sætte argentinadansk ind i Kristiansens 

regionalsprogsteori, er at grundlaget for at ”spørgsmålet om regionalsprogets eksistens kun [kan] besvares 

på […] normidealniveauet” (p. 226), nemlig at sproglig variation bruges til at ”kommunikere sociale 

tilknytnings- og afstandsrelationer” og fundamentalt set eksisterer i kraft heraf (p. 207), ikke lader sig 

overføre direkte til det dansktalende samfund i Argentina. Socialpsykologisk set er den sproglige situation 

en anden i den dansktalende region i Argentina end i forskellige regioner i Danmark. Den sproglige variation 

i argentinadansk eksisterer formentlig ikke først og fremmest fordi de bruger den til at ”meddele noget til 

omverdenen om [sig] selv”, og fordi ”gamle sprognormer [her: det sprog de havde med fra Danmark] går i 

opløsning og nye dannes som led i identitetsprocesser gennem hvilke de ’skaber [sig]’ som sociale individer 

og grupper” (p. 226). I Argentina har man som danskargentiner op gennem 1900-tallet givetvis kunnet 

positionere sig selv i forhold til om man har holdt fast i dansk eller ej, og via ”gruppe-psykologiske 

processer” der er ”indlejret i værdisystemer, dominans- og magtforhold” har det været med til at skabe en 

indgruppe over for en udgruppe (p. 227). Men meget mere end det har man ad åre formentlig ikke kunnet 

kommunikere med sin måde at tale dansk på. Meget taler for at dansk i Argentina opfattes som ét dansk af 

talerne selv; der hersker ikke prototypiske ideer om hvad lavkøbenhavnsk, jysk, sjællandsk mv. er, og om 

hvordan talere af sådanne lekter er. Dermed finder man ikke nogen som helst form for nedvurdering af fx 

at tale jysk.185 L1-danmarksdansk, uagtet i hvilken dia- eller regiolekt det tales, er, som jeg har konkluderet, 

det normideal som argentinadansktalerne pejler efter, og talerne forsøger ganske enkelt at tale et så 

”godt” (danmarks)dansk som muligt. 

At argentinadansktalerne har danmarksdansk som normideal, forekommer naturligt set i lyset af 

udvandringshistorien og den høje status ”danskheden” har haft: I årene efter danskernes udvandring har 

det land de forlod, levet videre i erindringer og fortællinger som det forjættede lille land mod nord fyldt af 

sandfærdige, arbejdssomme og gode mennesker. De har dyrket Danmark og dansk kultur og på alle måder 

ønsket at opretholde ”danskheden” i det fjerne. Det undrer dermed ikke at også sproget helst skulle være 

så tæt på det danmarksdanske som muligt (hvilket også danske præster og lærere har understøttet). 

                                                           
185 Intuitivt fornemmede jeg i løbet af feltarbejdet at det måske snarere kunne opfattes som lidt fint at være fra ”hovedlandet”. 
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Socialpsykologisk set har dansksprogbrugsvariationen i Argentina altså været omgivet af en ”sans for 

sprogrigtighed”, men hvis argentinadansk skulle have været talernes normideal, skulle det ifølge Kristiansen 

(1992) have været omgivet af ”en stærk sans for nogle lokale sprogtræk” (p. 228). 

Endelig adskiller argentinadansktalere sig fra typiske regionalsprogstalere, som fx dem i Danmark, ved at 

være arvesprogstalere, der som nævnt i afsnit 3.2 og 3.5 bl.a. er karakteriseret ved ”lexical retrieval 

problems” (Schmid & Jarvis 2014: 730). Det er formentlig sværere at være tilfreds med sit sprog hvis man 

ofte oplever ikke at kunne ”finde ordene”. Også på dette punkt finder man dog stor diversitet, og der vil 

være talere der mere frejdigt og flydende blander spansk ind hvor de mangler et ord eller en orddel, end 

andre (jf. også Heegård Petersen et al. 2019: 15). 

Skønt argentinadansk ikke er et regionalsprog sådan som definitionen foreskriver og ikke kan afkodes ud fra 

samme socialpsykologiske principper som eksempelvis regionalsprogene i Danmark, kan Kristiansens teori i 

sin essens alligevel bruges, nemlig i undersøgelsen af om argentinadansk er omgærdet af bevidste, positive 

holdninger, og dermed om det har en fremtid som selvstændig lekt. 

5.8.2 Metoderefleksion 

Der er flere hager ved testens design og udførelse som nødvendigvis må diskuteres her. 

Ideelt set skulle en pilottest naturligvis være gået forud for den egentlige test. Der er imidlertid flere grunde 

til at jeg ikke gjorde det: En pilottest skulle, for at den havde givet mening, have været udført med samme 

type deltagere, dvs. arvesprogstalere af dansk i Argentina. Selv hvis jeg havde prioriteret at bruge af min 

sparsomme tid på feltarbejde i Argentina til først at gennemføre en pilottest, ville det ikke have været 

muligt at tilrette den endelige test på baggrund af de mangler og fejl pilottesten måtte påvise, idet testen 

var klar ved afrejse fra Danmark, og sætningerne var indtalt af en anden end mig selv. Desuden er det 

danske sprogsamfund i Argentina så relativt lille og tæt forbundet at det ville være svært at udgrænse nogle 

talere til pilottesten som ikke ville nå at fortælle andre i samfundet om det.  

Hvis jeg havde haft mulighed for at gennemføre en pilottest, var jeg formentlig blevet opmærksom på og 

havde renset testen for de forskellige misledende ord i rammesætningerne. Det gælder fx reparerede, 

session og mikrofonen, som afleder informanternes opmærksomhed fordi de minder så meget om de 

spanske, men ikke var dem der skulle testes. Ligeledes skulle ord som logerende og omhu ikke have været 

med da de er for fjernt fra flere informanters register på dansk. Derudover er der en indholdsmæssig fejl i 

sætningen med spadsere: På den ene side skulle sætningen ikke have inkluderet et slutpunkt, og på den 

anden side skulle verbet ikke have haft præpositionsobjektet i bil med da spadsere ser ud til at bruges mere 

generelt som pasear(se), jf. også Bilag V, ii a) om spadsere i korpus. I tråd hermed kan nævnes 

rammesætningen til kende som er tvetydig i forhold til at få den særlige betydning i argentinadansk frem 

(”Manden kendte først sin kone da han var 47 år”). For at få ’lære at kende’-betydningen frem var der nødt 

til at indgå et temporalt adverbial, her i form af den adverbielle ledsætning. Imidlertid er netop den 

sætning helt gangbar i danmarksdansk i betydningerne ’Manden kendte først (= han forstod først rigtigt) sin 

kone da han var 47 år’186 eller ’Manden kendte først (= begyndte først at have et seksuelt samliv med) sin 

                                                           
186 Nogle af deltagerne påtalte denne tvetydighed, fx Inf120 som forstår det både som ’lære at kende’ og i DDO’s betydning 4.a. Han 

siger: ”Ja… nu kan vi jo tage det på to forskellige måder – han lærte hende at kende – jeg ved ikke om det er første gang, eller de 

boede sammen og øhhh så … hvordan siger det … se conocieron.. mange gange siger man jo sådan, ikke? Y se casaron y recien se 

conocieron a los 20 años, ikke sandt? – tyve år, ikke sandt? Så jeg kan forstå det på to måder, ikke? Efter min mening. Eller også 
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kone da han var 47 år’ (DDO’s betydning 4.a og 4.b). Især betydning 4.b som er ældre dansk og bl.a. ses i 

ældre bibeludgaver, kan man forestille sig har vakt genklang hos de ældste danskargentinere. 

På trods af bestræbelser på det modsatte reagerede deltagerne beviseligt ind imellem dels på 

sætningernes propositionelle indhold, dels på andre ord end testordet. Det er til en vis grad en iboende 

bias ved denne slags test, men man kunne naturligvis have forestillet sig mange andre former for design – 

og nogle kunne måske have afhjulpet noget. For at sikre sig at deltagerne havde reageret på testordet, 

kunne man eksempelvis have bedt dem om at fortælle hvordan de ville have sagt det selv, eller hvad de 

ville have sagt for at sætningen skulle lyde fuldstændig rigtig (jf. Schütze 2016[1996]: 57). Imidlertid er der 

dog grund til at tro at deltagernes reaktion på indholdet i mange tilfælde i sig selv kan være et bevis på en 

accept af de ord der indgår i sætningen. 

Blandt selve testordene er det ikke hensigtsmæssigt at have ord som funktionere og pensionist (og til dels 

kalde) idet de som nævnt brugtes med de nuværende argentinadanske betydninger i det danmarksdansk 

der udgør baseline for nutidens argentinadansktalere. I hvert fald forhindrer det én i at konkludere at der i 

forhold til disse ord er tale om en forandring på argentinsk jord da de lige så godt kan være gået i arv fra 

datidens udvandrere.  

Man kunne overveje at have ladet nonsensordene være fuldstændig nonsens, dvs. også fonotaktisk. 

Imidlertid havde man så formentlig i mindre grad opfanget den normative usikkerhed som kom til udtryk 

hos både argentinadansktalerne og danmarksdansktalerne i bedømmelserne af netop denne type 

nonsensord, som jo lød så godt at det sagtens kunne være et (fremmed)ord de ikke kendte. 

Kontrolgruppens relativt positive bedømmelser af ordene satte også et interessant fokus på at billedet af 

en ”standarddanmarksdansktaler” måske forvanskes af en for ensidig opmærksomhed på den uddannede 

middelklasse i sprogforskningen. 

Hvad angår de to typer af leksikalske forandringer (-ere-verber og ’andet’), kunne det have været ønskeligt 

for analyserne af resultatet af testen at de havde været finere afgrænset indbyrdes, og at ’andet’-gruppen 

havde bestået af en gruppe ord som var udtryk for præcis samme udvikling. 

Som jeg var inde på i afsnit 5.7.4, kan det have påvirket deltagerne til i højere grad at pejle efter en 

danmarksdansk norm fordi jeg sad over for dem som repræsentant for netop den. Dertil kommer at det 

som nævnt er velkendt at arvesprogstalere kan føle sig usikre på deres arvesprog over for en 

modersmålstalende fra arvesprogets hjemland. Ideelt set men ikke nemt ladesiggørligt kunne en L2-lørner 

af dansk have udført testen og i det hele taget interviewet argentinadansktalerne, sådan som Polinsky 

(2018: 80-81) anbefaler det. 

I afsnittet om argentinadansktalernes bedømmelser set i forhold til deres grad af kontakt med Danmark og 

danmarksdansk berørte jeg at det ikke er uproblematisk at skalere denne tilknytningsgrad. Tilknytning til 

Danmark og danmarksdansk kan og bør nemlig vejes ud fra i hvert fald følgende parametre: skolegang på 

dansk skole i Argentina, tid tilbragt i Danmark (og herunder alder under ophold i Danmark, evt. skolegang, 

evt. arbejde), mundtlig/skriftlig kontakt til slægtninge/venner i Danmark, digital forbindelse til Danmark 

                                                                                                                                                                                                 
lærte de at kende først… på første gang – det er én ting. Og den anden kan det være at måske este havde de været gift og så efter 48 

år – var det ikke sådan? – så kom de rigtig i tanker om hvem de var eller hvordan skal man sige? Jeg ved ikke hvordan jeg skal 

forklare dig, men … Jeg kan forstå det på to forskellige måder.” Det at han også forstår det i den argentinadanske betydning, 

bekræfter dog i samme ombæring udtrykkets acceptabilitet. 
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(telefon, skype, facebook, aviser, radio, dr.dk etc.) og skriftsprogskompetence på dansk. Derudover kunne 

man overveje hvordan faktorer som alder ved dansktilegnelse, alder ved spansktilegnelse og hyppighed for 

at tale (argentina)dansk skal spille ind, ligesom man må tage stilling til tidsperspektivet – altså om det skal 

vægtes højere hvis en person fx har været i Danmark ét år for nylig, end hvis en person har været fem år i 

Danmark for 40 år siden og aldrig igen. Hertil kommer at manglende oplysninger kan være til hinder for en 

nogenlunde præcis tildeling af point. I denne undersøgelse gjorde jeg mit bedste for at tilgodese 

ovenstående kriterier, men man må i betragtningen af resultaterne have den indlysende store 

bagvedliggende kompleksitet in mente. Det syntes dog at være en afgjort fordel at begrænse det til tre 

mulige point (1-3) for argentinadansktalerne. 

Først som sidst kunne det have styrket resultaterne med flere testrespondenter, ikke mindst var der (for) få 

repræsentanter for de yngste talere blandt argentinadansktalerne. Ligeledes var der for nogle af 

resultaterne tale om små forskelle. På trods af det mener jeg dog at have vist at kombinationen af de 

kvantitativt baserede analyser og de kvalitative analyser af dels deltagernes bedømmelser af de specifikke 

ord og sætninger, dels deltagernes udsagn om deres bedømmelser undervejs føjer vigtig viden til 

undersøgelsen af både argentinadansk og argentinadansktalernes holdinger til eget sprog. 
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Kapitel 6. Ledstilling i hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

6.1 Indledning 

Analysen af ledstilling i hovedsætninger med et initialt nonsubjekt indgår som led i afhandlingens 

overordnede undersøgelse af intergenerationel forandring i argentinadansk, og aldersfaktoren er dermed 

medfødt i undersøgelsens design. Der er tale om en variationistisk analyse hvis hovedfokus er på afvigelsen, 

dvs. V3/XSV, fra standardnormen, dvs. V2/XVS.187 Kapitlet har som hovedformål at besvare følgende 

spørgsmål:  

 Hvor meget variation (dvs. XVS vs. XSV) udviser argentinadansktalerne (som helhed og inddelt efter 

alder) på dette punkt?  

 Hvilke sociologiske og lingvistiske faktorer faciliterer denne variation? Og kan de forklare forskelle i 

yngre og ældres variationsgrad? 

Ledstilling i hovedsætninger med et initialt nonsubjekt synes af flere grunde at være et ideelt træk at 

undersøge i dansk arvesprog: For det første repræsenterer det et træk som (indtil andet er bevist) ikke 

udviser nogen variation i ”standard”-danmarksdansk talesprog188 (heller ikke dialektalt og heller ikke på 

tidspunktet for danskargentineres forfædres udvandring) hvilket betyder at vi kan være sikre på at variation 

på dette punkt i argentinadansk er opstået i Argentina. Det giver dels den fordel at baselineproblematikken 

ikke er aktuel i denne undersøgelse, dels accentuerer det vigtigheden af at overveje aspekter som 1) 

kontakt med spansk og 2) restrukturering som følge af en sjældnere aktivering af sproget, af en 

forsvindende normfølelse eller af processerinsgvanskeligheder som forklaringsmuligheder. For det andet er 

der tale om et træk der er undersøgt i andre germanske arvesprog, hvilket giver stof til hypotesedannelsen 

og undersøgelser at sammenligne med. Inden for den ramme bør det fremhæves at nærværende 

undersøgelse adskiller sig både hvad angår den statistiske og korpusbaserede tilgang, og ikke mindst i 

forhold til datasættets størrelse. For det tredje giver det mulighed for at bidrage til diskussionen om 

hvorvidt syntaksen i arvesprog er sårbar for forandring eller ej. Inden for arvesprogslingvistikken er 

syntaksen generelt og ledstilling specifikt blevet udråbt som et mindre sårbart område (jf. hhv. afsnit 3.2 og 

afsnit 6.4), mens kontaktlingvister omvendt bl.a. har angivet at inden for syntaks er ledstilling ”the easiest 

sort of syntactic feature to borrow or to acquire via language shift” (Thomason & Kaufman 1988: 54-55, jf. 

også Thomason 2001: 69-71, Dryer 1992: 83 og afsnit 2.3.1.2.1 i afhandlingen). 

Kapitlet er opbygget som følger: Afsnit 6.2 og afsnit 6.3 indeholder en redegørelse for ledstilling i 

deklarative hovedsætninger i hhv. standarddansk og spansk. Afsnittet om ledstilling i spansk munder ud i en 

opstilling af hypoteser om hvad man kan tænkes at finde i de argentinadanske sætninger hvis der er tale 

om en påvirkning fra spansk (jf. afsnit 6.3.3). Afsnit 6.4 er en oversigt over tidligere forskning i ledstilling i 

nonsubjektsinitiale deklarativer i andre germanske arvesprog, og også dette afsnit leder frem til en række 

hypoteser som bliver afprøvet på mine data for argentinadansk (i afsnit 6.4.3). I tillæg hertil har jeg i afsnit 

6.4.4 yderligere nogle hypoteser som jeg selv har opstillet for denne undersøgelse. I afsnit 6.5 følger en 

beskrivelse af data- og talersættet for denne delundersøgelse, og i afsnit 6.6 en gennemgang af kodnings- 

                                                           
187 Jeg anvender termerne V3/V2 respektive XSV/XVS i flæng og rent deskriptivt, vel vidende at V3 og V2 også kan dække over 

andre typer konstruktioner og er kilde til debat inden for især generativismen. 
188 Jf. også Jörgensen (1976) som ud af 6.808 hovedsætninger ikke finder et eneste eksempel på XSV i svensk talesprog (det kunne 

dog være interessant at undersøge om det stadig er tilfældet i nutidigt svensk talesprog). 
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og analysemetoderne. I afsnit 6.7-6.11 findes analyserne og resultaterne af undersøgelsen, og endelig 

følger i afsnit 6.12-6.14 en diskussion af og de konkluderende bemærkninger for hele undersøgelsen. 

6.2 Ledstilling i deklarative hovedsætninger i dansk 

Dansk er som de andre germanske sprog, på nær (moderne) engelsk, et V2-sprog, dvs. at det finitte verbal 

står på 2.-pladsen i hovedsætninger. Sætningen er deklarativ når 1.-pladsen samtidig er udfyldt. Hvis 1.-

pladsen er udfyldt af noget andet end subjektet, et nonsubjekt, må subjektet nødvendigvis stå postverbalt, 

sådan at ledfølgen bliver XVS, jf. følgende eksempler fra CoSAmDa: 

på argentinsk hedder det campo (Inf35, født 1929) 

sådan begyndte de alle sammen herovre (Inf79, født 1931) 

når der så var gode priser solgte vi det (Inf26, født 1911) 

En undtagelse fra denne regel er hovedsætninger indledt af de subjektive partikler gid, sikke, sæt, mon, 

monstro, måske, bare og blot, som altid står sætningsinitialt (når de har egenskab af subjektive partikler189) 

og kræver ledfølgen subjekt-finit verbal (Hansen & Heltoft 2011: 1154-1166), jf. sikke tiden går (Inf113, født 

1940). Nonsubjektsinitiale hovedsætninger med SV-følge er også beskrevet i multietnolekt (eller såkaldt 

Danish Urban Vernacular), fx normalt man går på ungdomsskolen (Quist 2008: 47; Quist 2000: 152-153).190 

Desuden er fænomenet velkendt i lørnerdansk (Lund 1997: 151-163, 168-169).191 

Dansk kan have alle typer af led på 1.-pladsen i hovedsætninger. De eneste restriktioner går på visse typer 

sætningsadverbialer (jo, nok, skam, vel og vist) som ikke kan have den form for informationsstrukturel 

værdi som 1.-pladsen tillader, nemlig anaforiske emner, dynamiske emner eller fokusled. 1.-pladsen i 

danske hovedsætninger kaldes traditionelt fundamentet. Fundamentet er perspektivbærende, dvs. det 

afgør meddelelsens perspektiv. 

Dansk er i modsætning til spansk et ”ledstillingssprog”, altså et sprog hvor ledstillingen er helt afgørende 

for tolkningen af sætninger. Ledstillingssystemet har erstattet bøjningssystemet som det der giver 

sætningerne den ene eller den anden modus (jf. det topologiske modussystem hos Hansen & Heltoft 

(2011): Eftersom 2.-pladsen i sætningsskemaet er afgørende for modustolkningen, benævnes den hos 

Hansen & Heltoft modalpladsen). Selv om spansk ikke har bevaret alle de fællesromanske 

bøjningssystemer, har sproget langt friere ledstillingsmuligheder end dansk, som det fremgår af følgende 

afsnit. 

6.3 Ledstilling i deklarative hovedsætninger i spansk 

Deklarative hovedsætninger med transitive verber kan på spansk have følgende rækkefølge af leddene: 

                                                           
189 Gid, sikke og sæt har kun denne funktion, mens de øvrige også har andre funktioner. 
190 XSV-sætninger har status som et alment velkendt træk ved multietnolekt, og det anvendes i fiktionen til at gengive indvandreres 

(efterkommeres) måde at tale dansk på som fx når forfatteren Morten Pape i sin selvbiografiske roman Planen lader Guled, som er af 

somalisk herkomst, sige: ”De næste par uger jeg koncentrerer mig om at være muslim” (Morten Pape. 2015. Planen. Kbh: Politiken: 

303). 
191 Det er ligeledes tidligt beskrevet som et typisk træk i både L2-norsk (se fx Opsahl 2009: 117, 119 og referencer deri) og L2-

svensk (se fx Håkansson 1995 (og referencer deri) som bl.a. skriver at det er ”regarded as one of the most common and persistent L2 

problems” (p. 160)). 
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(a)  SVOAdv: (Él)192 compraba el periódico todos los días ‘Han købte193 avisen hver dag’ 

(b) SVAdvO: (Él) compraba todos los días el periódico 

(c) OSVAdv: El periódico, (él) lo compraba todos los días 

(d) SOVAdv: Él, el periódico lo compraba todos los días 

(e) OVSAdv: El periódico lo compraba (él) todos los días  

(f) VSOAdv: Compraba (él) el periódico todos los días  

(g) AdvVSO: Todos los días compraba (él) el periódico 

Hertil kommer sætningskløvninger som både kan have præverbalt og postverbalt subjekt: El periódico es lo 

que (él) compraba todos los días/El periódico es lo que compraba todos los días (él).194 Disse sætninger har 

samme propositionelle indhold, men de meddeler og præsupponerer ikke det samme, ligesom prosodien er 

forskellig for hver sætning (jf. Olarrea 2012 for en redegørelse for disse forhold). 

I deklarative hovedsætninger med intransitive verber er der en tendens til at subjektet står postverbalt 

(Kahane & Kahane 1950: 238, Morales 2003: 16, van Osch & Sleeman 2018: 191). Dog forekommer de 

inergative verber, altså intransitive verber hvis grammatiske subjekt i højere grad også er semantisk 

agentivt, fx gritar ’råbe’, hyppigere med præverbalt subjekt end de inakkusative verber, altså intransitive 

verber hvis aktionsart er mere telisk, og hvis grammatiske subjekt semantisk set er mindre agentivt,195 fx 

llegar ’ankomme’. Det betyder at vi har umarkeret Juan gritó ’Juan råbte’ vs. Llegó Juan ’Juan ankom’ 

(Roggia 2011: 7, Zach 2016).196 Imidlertid er der generel enighed om at det ikke er transitivitet/intransivitet 

der er den afgørende faktor for ledstilling i spansk, men derimod informationsstruktur (jf. fx Morales 2003; 

se nedenfor). 

Undersøgelser af hovedsætningsledstilling i spansk kredser oftest om subjektets placering. En tidlig og 

stadig hyppigt citeret undersøgelse heraf ses i den allerede nævnte artikel af Kahane & Kahane i Language 

fra 1950, The Position of the Actor Expression in Colloquial Mexican Spanish. Som titlen angiver, er deres 

data dagligdagsspansk i Mexico. Kilderne er dog skriftlige og er så efterfølgende blevet valideret som gyldigt 

talesprog af informanter. Forfatterne ser på subjektets placering i forskellige typer hoved- og ledsætninger. 

                                                           
192 Spansk er et prodropsprog, og subjektet kan ofte udelades, som vist med parentesen. Traditionelt (fx af RAE 1974) er det blevet 

beskrevet sådan at ”el sujeto pronominal sólo se realiza en casos marcados”. I dag er alternationen mellem eksplicitte og implicitte 

subjektspronominer vidt udforsket i både L1-, L2- og arvesprogsspansk, og man ved at det pronominale subjekt ikke kun er udtrykt 

når det er emfatisk, når der ellers kunne opstå tvetydighed, eller når det har decideret kontrastfokus, men også ved simple skift i 

referencen og ved strukturel priming (altså den proces hvor anvendelsen af en bestemt syntaktisk struktur i en ytring ansporer til at 

denne struktur gentages i den efterfølgende ytring). Otheguy et al. (2007) slår fast at “while the factors that condition this alternation 

have been reported to be the same or similar in several of the varieties studied […], the frequencies of nulls and overts tend to vary 

considerably between countries and regions” (p. 771), (især i dominikansk spansk, men også i venezuelansk spansk er eksplicitte 

subjektspronominer meget frekvente (Lipski 1994: 241, 351). Ifølge Morales’ (1989) undersøgelse er fx vos ’du’ eksplicit i over 40 

% af tilfældene i argentinsk spansk talesprog. 
193 Den i eksemplet anvendte præteritumsform på spansk, ofte kaldet imperfektum (pretérito imperfecto), har en iterativ betydning og 

ville også fint kunne oversættes til ’plejede at købe’.  
194 Sætningseksemplerne ((a)-(g) og sætningskløvningerne) er fra Olarrea (2012). 
195 Snarest medium i Hallidays terminologi, altså den konstituent der ikke udfører eller forårsager handlingen, men som fungerer som 

medium for verbalhandlingen; verbalhandlingen bliver til virkelighed gennem denne aktant. 
196 Denne skelnen skulle imidlertid kun kunne ses hvis fokus i sætningen er bredt, dvs. når man med sætningen besvarer spørgsmålet 

Hvad skete der?, mens den forsvinder når fokus er smalt, dvs. når man med sætningen besvarer et spørgsmål angående en af 

konstituenterne i sætningen, fx Hvem råbte/ankom? Med smalt fokus skulle både inergative og inakkusative verber således medføre 

postverbalt subjekt (van Osch & Sleeman 2018: 191, Roggia 2011). Imidlertid finder van Osch & Sleeman (2018) at monolingvalt 

spansktalende også foretrækker SV i sætninger med inakkusative verber i en kontekst med bredt fokus (p. 207-208). Således ville den 

determinerende faktor være fokus snarere end intransitiv verbaltype. van Osch & Sleeman (2018) har i øvrigt udelukket adverbialer i 

deres undersøgelse for at det ikke skulle påvirke analysen af om verbaltypen, fokustypen og subjektets bestemthed indvirker på 

ledstillingen. 
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Deres overordnede konklusion er at der er systematik i subjektets placeringsmuligheder på spansk, men at 

en del af denne systematik er fleksibiliteten. Placeringsmulighederne determineres af vidt forskellige 

faktorer såsom antallet af led i sætningen, verbalets aspekt (om det er perfektivt eller imperfektivt), 

transitivitet og subjektets beskaffenhed (Kahane & Kahane 1950: 263). 

Studier af spansk talesprog har konkluderet at SV-ledstilling helt overordnet er den mest udbredte i spansk 

da den ses i 59-60 % af deklarative hovedsætninger (Bentivoglio & Weber 1986, Hamilton & Requena 2011, 

sidstnævnte om talt spansk i Buenos Aires). 

6.3.1 Ledstilling i deklarative hovedsætninger i spansk med et initialt nonsubjekt 

Med relevans for min undersøgelse af ledstilling i dansk i Argentina angiver Kahane & Kahane (1950) at der 

er tre typer sætningsinitiale led der kan påvirke subjektets placering, nemlig adverbialer, objekter og det de 

kalder funktionsord. Af disse spiller objekterne en mindre rolle, mens både adverbialer og funktionsord ofte 

står sætningsinitialt. Funktionsord er hos Kahane & Kahane elementer der introducerer hele den 

efterfølgende sætning og omfatter bl.a. tre syntagmer hvis danske ækvivalenter i min undersøgelse hører 

til blandt adverbialerne, entonces ’så’, por eso ’derfor’ og con aquello ’derved, dermed’.197 Disse tre 

sætningsindledende elementer medfører fri variation i subjektets placering (præverbalt eller postverbalt) 

under følgende betingelser:  

1) Sætningen består kun af neksus, verbalet er transitivt eller indeholder en bunden form eller 

begge dele (dette gælder ligeledes uden det indledende ”funktionsord”) 

2) Sætningen består kun af neksus, verbalet er intransitivt og indeholder ingen bunden form (her 

er den typiske ledstilling V-S uden indledende ”funktionsord”) 

Et sætningsinitialt adverbial medfører altid postverbalt subjekt (Adv-V-S) når subjektet udgøres af et 

substantiv/proprium og sætningen ikke indeholder andre elementer, fx Allá comerá Luis (p. 245).198 Til 

gengæld er der valgfrihed i forhold til subjektets placering (præverbalt eller postverbalt) under følgende 

omstændigheder: 

1) Sætningen indeholder foruden det indledende adverbial og verbalet et subjekt der udgøres af 

et substantiv og et tredje led der modificerer prædikatet som kan være et andet adverbial, et 

objekt, et prædikativ eller en bunden infinitiv (jf. eksempel (g) (hvis subjekt dog ikke udgøres af 

et substantiv) ovenfor). Ved postverbale subjekter, dvs. Adv-V-S-X-ledstilling, står subjektet 

normalt lige efter verbalet som i Aquí está Juan como en su casa, men når det tredje led er et 

prædikativ (eller på anden vis nært forbundet med verbalet), er ledstillingen Adv-V-X (fx 

prædikativ)-S, som i Mañana estarán maduros los tomates. Et eksempel på præverbalt subjekt 

er Allá Luis sanará pronto. 

2) Sætningen har en ledsætning som indledende adverbial, fx Si Alberto no va, irá Luis eller 

Cuando volvía a casa, Juanito jugaba. 

                                                           
197 Først og fremmest er funktionsordene hos Kahane & Kahane dog ledsætningsindledere (evt. sammen med helsætningsresten, med 

fed skrift i Dicen que lo hizo Elena/Elena lo hizo): si, como, cuando, mientras, donde, que, porque, para que, desde que, ahora que, 

de modo que, sin que. Herudover gives også eksempler på funktionsord i form af første sideordnede helsætninger + konjunktion (med 

fed skrift), fx Tuvimos una fiesta y vino Juan/Juan vino og i form af første sideordnede ledsætninger + konjunktion (med fed skrift), 

fx Cuando se realicen nuestros ideales y el indio tenga un pedazo de tierra… (p. 242-243). 
198 Som eksempler på sætningsinitiale adverbialer i denne kontekst nævner Kahane & Kahane følgende: ahí, por ahí, aquí, aquí 

adelante, allá, allá abajo, así, aún, ya, ayer, anoche, hoy, mañana, ahorita, mejor, nomás (i betydningen solamente ’kun’), bien, 

hasta que (i betydningen al fin ’endelig’), todos los días, en + stedsbetegnelse, en + tidsbetegnelse. 
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3) Subjektet er et pronomen. Dog er postverbalt subjekt mest udbredt når sætningen kun 

indeholder de tre elementer – adverbial, verbal og subjekt(=pronomen). Når sætningen 

indeholder flere end tre led, er subjektsplaceringen fri. 

De betingelser der gælder for subjektets placering i sætninger med et indledende adverbial, gælder også 

for sætningsinitiale objekter, både direkte og indirekte (jf. p. 247-248). 

Ifølge Kahane & Kahane har sætninger med et finalt prædikativ som indledes af adverbial, præverbalt 

subjekt (dvs. ADV-S-V-prædikativ), fx Antes mi hermano fue pelotero, Hasta ahorita mi conciencia está 

tranquila, Cuando abrí la puerta, Juan estaba encuerado. Det initiale adverbial der normalt kan tvinge 

subjektet om bag verbalet, har altså ikke den effekt i prædikativkonstruktioner (p. 252). Denne iagttagelse 

hænger muligvis sammen med Mayoral Hernández’ (2008: 138-139) resultat om at kopulaverber oftest 

forekommer med præverbale subjekter, nemlig i 84,6 % af de 78 forekomster af sætninger med 

kopulaverber. Det er dog uklart hvilken rolle (hvis nogen overhovedet) adverbialer spiller i denne 

undersøgelse. 

Den overordnede generalisering – hvis præverbalt adverbial, så postverbalt subjekt, og hvis postverbalt 

adverbial, så præverbalt subjekt – som også Kahane & Kahane angiver (når sætningen kun består af de tre 

konstituenter S, V og Adv), er siden blevet diskuteret i litteraturen. Ifølge både Ordoñez (2000) og Sheehan 

(2010) er der fx forskel på sætningsinitiale temporale adverbialer og sætningsinitiale lokativiske 

adverbialers påvirkning af subjektsplacering: Efter temporalerne er det valgfrit, eksempliceret med Ayer, 

ganó Juan la lotería og Ayer, Juan ganó la lotería, mens postverbalt subjekt er obligatorisk efter lokativerne, 

jf. En el parque, me regaló Juan el anillo vs. *En el parque, Juan me regaló el anillo. Imidlertid gælder 

ovennævnte generalisering muligvis fortrinsvis for intransitive verber (men se nedenfor); Morales (2003: 

tabel 3, p. 16) viser netop at andelen af præverbale subjekter er lige så høj for intransitiver med et 

postverbalt adverbial som for transitiver hvilket hænger sammen med at ”las oraciones intransitivas con 

complementos pospuestos vienen a desempeñar una función comunicativa similar a la de las oraciones 

transitivas con sus objetos pospuestos” (Morales 2003: 16). Dette er endvidere relateret til (som beskrevet 

ovenfor) at de inakkusative verber, som er de intransitive verber med de mest objektlignende subjekter, i 

endnu højere grad har postverbale subjekter (når der ingen adverbielle komplementer er). 

Hos både Roggia (2011) og Ocampo (2005) beskrives også adverbialets påvirkning af subjektsplacering i 

spansk, men netop kun i sætninger med intransitive verber. De beskriver begge hvordan sætninger med 

initialt adverbial kan efterfølges af både VS og SV (jf. også Mayoral Hernández 2008: 137, Hinch Nava 2007). 

Roggia (2011) er også inde på samspillet mellem adverbialets placering og verbernes informationelle 

tyngde: XVS skulle således hovedsagelig forekomme med informationelt lette verber eller tunge verber der 

af konteksten er gjort lette (p. 80). Roggia (2011) finder at tilstedeværelsen af et adverbial er den 

sproginterne faktor med størst indvirkning på ledstillingen i sætninger med fokus på hele sætningen (bredt 

fokus) (p. 195).199200 At præverbale adverbialer spiller en ret stor rolle for ledstillingen, ses også af Silva-

Corvaláns (1982) undersøgelse der viser at VS ikke helt er gået tabt i USA-spansk, som ellers er påvirket af 

engelsk SV-ledstilling. Kun godt en tredjedel af subjekterne er postverbale når der ikke er et sætningsinitialt 

                                                           
199 Potentielt interessant er det at Roggia (2011) kun finder ganske få forekomster af præverbalt adverbial i sætninger med fokus på 

en enkelt sætningskonstituent (smalt fokus) (syv ud af 642 sætninger som indeholder et adverbial (p. 223). 
200 Dog kan man se at langt de fleste af sætningerne under faktoren ”Location of Adverbial Phrase” har enten intet adverbial eller et 

sætningsfinalt adverbial (ibid.: 195). 
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adverbial, mens 85 % er postverbale når der er et adverbial på 1.-pladsen. Også Ocampo (2005) ser på 

rækkefølgen af leddene S, V og adverbial i forhold til informationsstruktur. Han anvender termen topikalitet 

og ”gradbøjer” således i hvor høj grad noget er emne i sætningen. Han skriver at subjekter for intransitive 

verber står præverbalt når deres topikalitet er høj, og postverbalt når deres topikalitet er lav (p. 143). Han 

konkluderer at  

[w]e can see that the situation is quite complex. There is no one-to-one correlation between word 

order, construction-type, and pragmatic function conveyed. A particular word order may be motivated 

by various construction-types that convey different pragmatic functions in conversation (p. 155) 

men kommer dog frem til følgende generaliseringer: Topicsubjekter forekommer præverbalt, og ikke-

topicsubjekter postverbalt. Hvis man sætter et topicsubjekt sidst i sætningen, baggrundes det og 

fremhæver den foregående konstituent (bortset fra de tilfælde hvor det initiale adverbial er kontrastivt). 

Desuden omtaler Ocampo (2005) en række adverbialer der på spansk altid står præverbalt: Dels kategorien 

aspektuelle adverbier: ya ‘allerede’, todavía ‘stadigvæk’, aun ‘endnu, stadig’, siempre ‘altid’ og casi 

‘næsten’ (de forekommer præverbalt når ytringens pragmatiske funktion alene er at informere); dels to 

forskellige adverbialfunktioner: Adverbialer der fungerer som link mellem sætninger (ofte tilfældet for 

adverbier som además ‘desuden’, después ‘bagefter, derefter’, entonces ‘så’, luego ‘senere’) og adverbialer 

med skopus over hele sætningen (dvs. sætningsadverbier) (p. 144-145).201  

6.3.2 Andre ledstillingsdeterminerende faktorer i spanske hovedsætninger 

Ifølge Kahane & Kahane (1950) er det ofte ikke muligt – når der er to eller flere betingende faktorer (for 

subjektets placering) der opererer samtidig i sætningen – at afgøre hvilken der er den vigtigste. Det kan 

derimod være tilfældet at de forstærker og underbygger hinanden. Som eksempel nævner de En dos horas 

se cocen las calabazas, hvor subjektets postverbale placering er betinget af både det indledende adverbial 

og af den faktor at verbalet udgøres af en se-passiv (pasiva refleja) (p. 262). Imidlertid kan to eller flere 

determinerende faktorer også modarbejde hinanden når der er tale om faktorer der ville medføre to 

forskellige subjektsplaceringer. I sådanne tilfælde er det enten sådan at den ene faktor er stærkere end den 

anden og således sætter den anden ud af spillet, eller sådan at de er lige stærke hvilket medfører fri 

variation, dvs. så subjektet kan stå enten præverbalt eller postverbalt. 

Det fremgår således ikke klart af litteraturen om emnet på hvilke måder adverbialets placering spiller 

sammen med nedenstående faktorer angående verbalets og subjektets beskaffenhed, eller om 

adverbialfaktoren er sat ud af spillet pga. netop disse faktorer. 

Som allerede nævnt siges inergative verber at have flere præverbale subjekter sammenlignet med 

inakkusative verber, ligesom informationelt tunge verber har flere præverbale subjekter end informationelt 

lette verber. Inakkusative præsentative verber, som haber ’der er’, ser ’være’, estar ’være’ 202 og existir 

’eksistere, findes’, er netop informationelt lette idet deres formål udelukkende er at introducere nye 

diskursreferenter. De har derfor grammatikaliseret V-S-ledstilling (når de har den funktion at viderebringe 

information, eller når verbalet er i fokus) (Ocampo 1995: 427, Ashby & Bentivoglio 1997, Morales de 

                                                           
201 Lange, tunge adverbialer har tendens til at komme til sidst i spanske sætninger (Roggia 2011: 82, note 33). 
202 Der er altså her tale om ser og estar som inakkusative præsentative verber og ikke kopulaverber, dvs. ser og estar når de indgår i 

toleddede konstruktioner a la Era un trabajo muy duro ’Det var et meget hårdt arbejde’ (Morales de Walters 1982: 32). Således 

modsiges Kahane & Kahanes (1950) teori om prædikativkonstruktioners S-V-ledstilling ikke. 
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Walters 1982). Dog kan diskurskonteksten altid indvirke på dette, således at hvis subjektet er topic, er 

ledfølgen S-V (Roggia 2011: 84). 

Hvad angår subjektets beskaffenhed, nævnes det hos flere at præverbale subjekter på spansk ofte er 

proprier, personlige pronominer og definitte nominaler, mens postverbale subjekter ofte er indefinitte eller 

nøgne nominaler (De Miguel Aparicio 1989, López Meirama 1997, Morales 2003, Rivas 2008). I det 

eksempel López Meirama (1997) giver på et nøgent subjekt (også gengivet hos Roggia 2011: 81) ”Cada día, 

todos los días del ano, muere gente”, gøres det ikke klart hvor stor det sætningsinitiale adverbials effekt er i 

forhold til subjektets nøgenhed. Foruden bestemthed siges også subjektets tyngde i forhold til konkret 

længde eller kompleksitet at have betydning, sådan at lange/tunge subjektsled har tendens til at stå 

postverbalt, lette subjekter har tendens til at stå præverbalt. Roggia (2011: 214) finder ikke bevis for at 

subjektets bestemthed har indflydelse på dets placering (i sætninger med bredt fokus), men derimod 

bekræfter hans undersøgelse hypotesen om at længere/tungere subjekter oftest står postverbalt.  

Morales (2003) finder at nominale subjekter i det hele taget oftest står præverbalt (i 65,4 % af tilfældene, 

jf. Morales 2003: 16, Morales 1997), men deler man dem op ifølge definithed, ses det at af alle definitte 

nominaler er 71 % præverbale, mens 63 % af alle indefinitte verbaler er postverbale. De tilsvarende tal for 

Buenos Aires-spansk er: 69 % af de definitte nominaler står præverbalt, og 68 % af de indefinitte nominaler 

står postverbalt (Morales 1997). Morales nævner desuden at pronominale subjekter næsten altid står 

præverbalt (p. 16). 

Subjektets beskaffenhed som faktor i forhold til ledstilling hænger nøje sammen med den overordnede 

faktor, informationsstrukturen: Ny information står oftest sidst i spanske sætninger; subjekter der er 

informationsmæssigt nye, er oftest repræsenteret ved indefinitte nominaler. Lange nominaler vil ligeledes 

ofte være ”lastet” med mere ny information, således at det er af den grund de står postverbalt, snarere end 

pga. deres længde i sig selv (Bolinger 1954). Personlige pronominer er per definition præsupponerede og 

står derfor oftere præverbalt (Silva Corvalán 2003, Mayoral Hernández 2008: 139). 

6.3.3 Hypoteser om påvirkningen fra spansk 

På baggrund af ovenstående gennemgang af ledstilling i spanske hovedsætninger kan man – som Ocampo – 

konstatere at ”the situation is quite complex”. Der er mange faktorer der kan påvirke i forskellige retninger, 

og det er således ingenlunde sådan at man kan sige at V3 er et frekventielt kopieret mønsterindlån fra 

spansk, men måske snarere sådan at de rige ledstillingsmuligheder i spansk har medført at der også i 

argentinadansk er opstået flere muligheder. En retning spansk kan påvirke i, er som en nonkonvergerende 

faktor, dvs. som kontakt-induceret ikke-forandring og dermed virke stabiliserende på V2-strukturen i 

argentinadansk (fordi XVS også findes i spansk). Hypoteserne om påvirkning fra spansk skal dermed ikke 

forstås som ren og skær påvirkning i retning af V3, men snarere i retning af en opblødning af V2-reglen 

(fordi XSV også er en mulighed, og fordi ledstillingsmulighederne i det hele taget er rigere på spansk). Hvis 

nogen af de nedenstående hypoteser holder, kan det måske pege på spansk som en vigtig faktor for 

variation i argentinadansk. Det lader desuden til at placeringen af subjekt og finit verbal i forhold til 

hinanden i spansk først og fremmest afhænger af informationsstrukturen, dvs. af hvad der er emne-

meddelelse og præsupponeret-ny information i ytringerne. Helt ideelt skulle jeg altså analysere mine 5.903 

sætninger i forhold til netop emne-meddelelse og præsupponeret-ny information, hvilket imidlertid ikke 

tidsmæssigt er ladesiggørligt. På baggrund af den gennemgåede litteratur om hovedsætningsledstilling i 
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spansk kan dog opstilles følgende mere konkrete hypoteser for hvad der kan pege på påvirkning fra spansk i 

argentinadansk ledstilling: 

Hvis hovedsætningsledstilling i argentinadansk er påvirket af hovedsætningsledstillingsmønstre i spansk, 

ville man kunne forvente at finde:  

Mest V3-ledstilling i sætninger med: Mest V2-ledstilling i sætninger med: 

 sætningsfinale adjektival- og 
nominalprædikativer med initialt 
adverbial, fx fra hans fars side han var 
polsk og russisk (Inf97, født 1965) 

 

 kopulaverber, fx men ellers så øh det 
var længe siden han var kommet 
(Inf118, født 1971) 

 

 inergative verber, fx og så de griner 
(Inf53, født 1970) 

 inakkusative verber, fx og øh så kom jeg 
tilbage til Buenos Aires (Inf106, født 
1930) 

 informationelt tunge verber, fx øh for 
tyve år siden far skrev revyen på dansk 
(Inf99, født 1955) 

 informationelt lette verber,203 fx det 
gjorde man ikke i Danmark (Inf58, født 
1960) 

 subjekter der indeholder 
præsupponeret information 

 derfor oftest i form af: 

 definitte nominaler, fx så da jeg blev 
færdig med det # min min bror også # 
så: min bror # kom til Buenos_Aires øh # 
til at studere # så noget # noget me:d øh 
# contador (Inf31, født 1968) 

 proprier,204 fx o:g # så da vi skulle hjem 
# så: # C. han: slår følge med # øh # 
mine søskende og mig # og nogle # 
andre unge # der skulle den her vej (Inf2, 
født 1928) 

 personlige pronominer,205 fx hver aften 
vi skulle fylde øh tredive flasker (Inf26, 
født 1911) 

 lette/korte subjekter, fx men på det 
tidspunkt det var mere social (Inf41, 

 subjekter der indeholder ny information 
 derfor oftest i form af: 

 indefinitte nominaler, fx og øh øh der 
gik en bror der (Inf35, født 1929) 

 nøgne nominaler, fx og så kommer 
professorer fra udlandet herned til 
Argentina (Inf112, født 1929) 

 tunge/lange subjekter, fx og så kom min 
niece som var fem år forskel med mig 
(Inf123, født 1955) 

                                                           
203 Til informationelt lette verber kunne man sagtens regne kopulaverber, og der opstår derved et paradoks i hypoteserne, jf. afsnit 

6.10.5. 
204 Kahane & Kahane (1950) angiver dog at i sætninger med kun de tre led – et sætningsinitialt adverbial (fra den afgrænsede liste 

der er nævnt i note 198), finit verbal og subjekt der udgøres af et substantiv eller et proprium – er rækkefølgen altid som sådan: Adv-

V-S. Det er altså muligt at dette trumfer de øvrige faktorer der angår subjektets beskaffenhed. Det kan dog i øvrigt være svært i 

talesprog at sætte klare grænser for sætningerne og dermed afgøre om en sætning kun består af tre led. 
205 Hos Kahane & Kahane (1950: 247) nævnes det dog at der er en tendens til at foretrække VS når sætningen kun indeholder de tre 

elementer – adverbial, verbal og subjekt(=pronomen; altså ikke begrænset til personlige pronominer), og at subjektsplaceringen er fri 

når sætningen indeholder flere end tre led (men se også note 204 ovenfor). 
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født 1965) 

  lokativiske adverbialer (sætningsinitialt), 
fx men i i storbyerne så kommer de også 
sammen # om {onsdagerne} (Inf30, født 
1921) 

  
Tabel 6.1: Hypoteser om påvirkning fra spansk på argentinadansk hovedsætningsledstilling 

6.4 Tidligere forskning om hovedsætningsledstilling i arvesprog 

V2-V3-variationen i hovedsætninger har været genstand for megen videnskabelig interesse, ikke mindst 

inden for forskningen om multietnolekt (eller urban vernaculars) i Norge, Sverige, Tyskland og Holland (se 

fx Walkden 2017, Freywald et al. 2015, Wiese 2013, 2011, Opsahl 2010, Wiese et al. 2009, Ganuza 2008). 

Skønt man i begge tilfælde kan finde eksempler på sprogkontaktfænomener, er den sociolingvistiske 

kontekst i hvilken disse germanske varieteter befinder sig, imidlertid en helt anden end den der omgiver 

dansk i Argentina. Populært sagt kan man kalde dansk i Argentina for et udvandrersprog og multietnolekten 

et indvandrersprog (undersøgte man danskargentinernes måde at tale spansk på, ville det så være deres 

indvandrersprog, og tilsvarende ville den multietnolekttalendes tyrkisk/arabisk/kurdisk/serbisk/somali el. 

andet være deres udvandrersprog). I denne terminologi ville der imidlertid stadig være tale om hhv. 

indvandrersprog og udvandrersprog med meget forskellige kontekster. V3 er i multietnolekt ofte et 

stereotypiseret træk som i en eller anden grad anvendes som redskab til at markere talerens tilhørsforhold 

til det multisprogede miljø. 

6.4.1 Undersøgelser af skandinaviske arvesprog 

Jeg vil i det følgende udelukkende beskrive den forskning der ser på fænomenet i andre germanske 

arvesprog, dvs. i varieteter der findes i situationer der minder om den dansk i Argentina befinder sig i. 

Inden for denne forskning findes der dog et eksempel (så vidt vides – det første og eneste) på at nogen har 

fundet det interessant at sammenligne netop V2-V3-variationen i et germansk arvesprog med den 

tilsvarende i en germanskbaseret multietnolekt. Alexiadou & Lohndal (2018) sammenligner således 

Kiezdeutsch206 og norsk arvesprog i USA, med fokus på de strukturelle egenskaber ved de to talergruppers 

V3-strukturer. Sammenligningen, som de angiver er motiveret af at de finder at de strukturelle kontekster 

for V3 i de to varieteter er meget lig hinanden (p. 260), giver mening i et generativt perspektiv som deres. 

De finder således at Walkdens udsagn om at V3 i Kiezdeutsch ”predominantly appears with clause-initial 

adjuncts and pronominal subjects” (p. 257), også gælder for norsk i USA. De initiale konstituenter i 

arvesprogsnorsk er i stort set alle tilfælde frie adverbialer (oftest lokative eller temporale, 

præpositionssyntagmer eller temporale ledsætninger). I kun to tilfælde er der et objekt på 1.-pladsen. 

(Eneste forskel fra Kiezdeutsch er at der her slet ikke ses OSV). Subjekterne er næsten udelukkende 

pronominer (36 af 37 + 1 proprium) (det gælder også for Kiezdeutsch hvor der dog også findes eksempler 

med nominale subjekter), og de kan dermed i øvrigt i høj grad bekræfte Eide & Hjeldes (2015) idé om at V3-

sætninger først og fremmest konstrueres med pronominale subjekter (se nedenfor). På trods af de 

strukturelle ligheder kommer de dog frem til at der er store forskelle på hvordan V3 er opstået i de to 

                                                           
206 Kiezdeutsch er en blandt flere betegnerlser for den tyske variant af multietnolekt som findes i multietniske områder af tyske 

storbyer så som Berlin, Hamburg og Frankfurt. 
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sprog: Hvor V3 er en inkorporeret del af en ny grammatik i Kiezdeutsch, er V3 i USA-norsk et resultat af 

transferens fra det dominerende sprog, engelsk. 

Ovenstående analyser af norsk arvesprog bygger i øvrigt på Westergaard & Lohndals (2019)207 datasæt i 

hvilket distributionen er som følger: De finder V3 i 5,5 % (i alt 37 af 667) af 16 arvesprogsnorsktaleres 

samlede produktion af nonsubjektsinitiale hovedsætninger. Syv af de 16 har ingen forekomster, og de 

resterende ni har mellem en og ni V3-forekomster. 

Alexiadou & Lohndal (2018) slår fast at ”V2 is found to be somewhat vulnerable” i (nyere!) USA-norsk (p. 

251), og de refererer – foruden Westergaard & Lohndal (2019) – til øvrige undersøgelser med lignende 

resultater: Khayitova (2016), Eide & Hjelde (2015), Johannessen (2015a) og Strømsvåg (2013). Men i 

diskussionen af om en given distribution af en variation repræsenterer meget eller lidt variation, 

forekommer det ofte til dels at være en ”glasset er halvt fuldt/halvt tomt”-diskussion der afhænger af 

forskerens udgangspunkt. Hvad der ligger bag ”somewhat vulnerable”, fremgår af følgende passende vage 

formulering: ”[S]ome speakers have a lot of V2 whereas some also have V3 structures. So far, no speaker 

has been found that does not have V2 at all, rather they all have V2 and then some of them also have V3” 

(p. 251). 

Der findes flere end de ovennævnte undersøgelser af fænomenet i norsk og dertil kommer nogle 

tilsvarende om svensk i USA. Både Larsson et al. (2012: 280f), Larsson & Johannessen (2015a,b), 

Johannessen (2015a) og Eide & Hjelde (2015: 82) konkluderer at V2 stadig var fuldt ud på plads i de 

tidligere stadier af svensk og norsk, dvs. fra hhv. 1970’erne og 1940’erne. I den nævnte artikel af Eide & 

Hjelde ser de endvidere på udviklingen i V2 i norsk i USA fra 1940’erne over 1990’erne og frem til 2010. 

Endvidere undersøger de om der er en sammenhæng mellem ændringer i verbalbøjningsparadigmet og 

brud på V2-reglen. De finder at norsk i USA i 1990’erne ikke bærer præg af brud på V2-reglen. Hjelde (2001: 

225) anfører dog at norsk i USA på dette stadium godt kan have flere end et led til venstre for det finitte 

verbal som følge af kontakten med engelsk. I optagelserne fra 2010 er der stadig ingen “significant 

tendency toward the disintegration of V2,” men dog ses der nu meget stor individuel variation (Eide & 

Hjelde 2015: 85) (som er den Alexiadou & Lohndal (2018) noterer sig). Særligt én af deres i øvrigt få talere 

inkluderet i datasættet har i meget høj grad V3 hvor standardnorsk kræver V2, nemlig i 62 % af 

hovedsætningerne med et initialt nonsubjekt (tallet gælder talerens monologer). Hos denne taler finder de 

først og fremmest V3 når forfeltet er tungt (i form af ledsætninger eller komplekse syntagmer), og når 

subjektet er et pronomen (Eide & Hjelde 2015: 89, 91). Disse observationer bygger således på én og samme 

taler, og der er tale om meget små tal. 

Larsson & Johannessen (2015a,b) (og Johannessen (2015a) som dog kun behandler en talers output – en 

taler som også indgår i datasættet i Larsson & Johannessen (2015b)) undersøger både norsk og svensk i 

USA og er enige med Eide & Hjelde (2015) i at forandring i ledstillingsmønstrene primært ses i de seneste 

optagelser af disse varieteter. Johannessen (2015a) finder desuden (ligesom Eide & Hjelde (2015)) først og 

fremmest V3 med tunge adverbielle led (tolket som tunge i kompleksitetsforstand; konkret ledsætninger 

eller præpositionssyntagmer) på 1.-pladsen (p. 61-63, 67-68). Hovedfokusset i både Larsson & Johannessen 

(2015a og b) er imidlertid på ledsætninger og på at afgøre om den variation de finder i arvesprogene kan 

tilskrives svækkelse eller ufuldstændig tilegnelse. Netop svækkelse anser de for at være forklaringen på V3-

                                                           
207 Jeg refererer dermed ikke til Westergaard & Lohndal (2019) for sig. 
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brugen i deklarativsætninger (mens de argumenterer for at S-V-adv-ledstilling i ledsætninger skyldes 

ufuldstændig tilegnelse) (Larsson & Johannessen 2015a: 20, 25-27; Larsson & Johannessen 2015b: 255-

257), og ikke påvirkning fra engelsk sådan som Eide & Hjelde (2015) og Alexiadou & Lohndal (2018) 

forklarer det med. De argumenterer for at de (få!) eksempler på V3-ledstilling, de finder, forekommer hos 

mindre kompetente og selvsikre norsksprogbrugere (Larsson & Johannessen 2015b: 255-257), m.a.o. anser 

de V3 som en performancefejl hos talere med et svækket sprog snarere end egentlig sprogforandring 

(Larsson & Johannessen 2015b: 257; 2015a: 27). Desuden finder Larsson & Johannessen (2015a) at V3 i 

nonsubjekt-indledte hovedsætninger er hyppigere når ”the first constituent is long, and less common when 

the initial element is a short adverb” (p. 20).  

Strømsvåg (2013) og Khayitova (2016) er kandidatspecialer fra to universiteter i Norge. Khayitova (2016) 

analyserer seks informanters output (fra CANS-korpusset, The Corpus of American Norwegian Speech, se 

Johannessen 2015b) og finder en ekstrem individuel variation eller m.a.o. ”en relativt uforutsigbar V2-/V3-

fordeling fra informant til informant” (p. 42); talerne har således mellem 0 og 100 % V3 (p. 41). De to talere 

der har 0 % V3 er overraskende nok begge simultant tosprogede, mens den taler der har 100 % V3 er 

sekventielt tosproget (med norsk som førstesprog). Et af hendes primære ærinder er at gå i rette med 

Johannessen & Larssons (2015a) konklusion om at V2-variationen i amerikanorsk skyldes svækkelse af den 

fuldstændigt indlærte V2-regel frem for ufuldstændig tilegnelse. Hun finder i stedet at V2-V3-variationen i 

ikke-subjektinitiale deklarativer er et blandt mange eksempler på at begge disse processer har virket 

samtidig. Hun tester desuden Eide & Hjeldes (2015) og Johannessens (2015a) (som Larsson & Johannessen 

(2015a) refererer til) påstand om at tunge forfelter (hos Khayitova 2016 fortolket som ledsætninger) fører 

til mere V3. Resultatet for de seks informanter er tvetydigt, og hun konkluderer at man i hvert fald ikke kan 

generalisere postulatet om ’tunge forfelter = mere V3’ til hele CANS-korpusset. Strømsvåg (2013) derimod 

antager per default at afvigelser i USA-norsk er udtryk for svækkelse. Hun undersøger afvigelser fra 

standardnorsk i både hovedsætninger208 og ledsætninger og konkluderer overordnet set ”at språket til 

informantene ikke er preget av syntaktisk attrisjon i betydelig grad” (p. 84) idet ”mengden avvik utgjør 

mindre enn tre prosent av det fulle antallet hovedsetninger og undersetninger informantene produserte” 

(p. 83). Hun kan heller ikke konstatere nogen klar diakronisk tendens til at antallet af syntaksafvigelser fra 

Haugens optagelser i 1930’erne og 40’erne over Hjeldes i 1984 og til Hjelde og Johannessens i 2011 øges, 

da der er flere avigelser i 1984 end i 2011. Hun er dog inde på at det er svært at sammenligne optagelserne 

da nogle er meget korte og andre meget lange. Strømsvåg (2013) forklarer V2-reglens robusthed over for 

svækkelse og kontaktpåvirkning med Anderssen og Westergaards (2012) argument om at frekvens betyder 

mere end kompleksitet når en konstruktion først er tilegnet, for bevarelsen af den (mens det omvendte 

gælder under selve tilegnelsen), dvs. der ses så relativt få brud på V2-reglen i USA-norsk fordi strukturen er 

højfrekvent.  

I litteraturen refereres ofte til Håkansson (1995) der overordnet konkluderer at ”the V2 rule resists 

attrition” hos tosprogede svensktalende. Imidlertid er hendes undersøgelse baseret på talere der ikke er 

helt sammenlignelige med arvesprogstalere i de øvrige studier. Hun undersøger nemlig tegn på svækkelse i 

svensk hos tre svensk/engelsk- og to svensk/fransk-tosprogede (en er tresproget med norsk som det tredje 

sprog) som alle har en svensk mor eller far (en af dem er sekventielt tosproget med svensk som L1; de 

øvrige er simultant tosprogede) og er vokset op i hhv. USA og Frankrig. Således er der ikke tale om 

                                                           
208 Blandt de 15 eksempler på afvigende syntaks i hovedsætninger der nævnes, er 11 eksempler på nonsubjektsinitiale 

hovedsætninger med V3-ledstilling, og de resterende fire er eksempler på engelsklignende S-Adv-V-sætninger (jf. også note 225). 
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tosprogede der som arvesprogstalerne i de øvrige citerede studier er vokset op som del af en gruppe af 

udvandrerefterkommere, ligesom den svenske mor eller far i alle tilfælde selv er udvandret og i fire af 

tilfældene gift med en L1-taler af det dominerende sprog. De fem taleres output sammenlignes med output 

fra hhv. L2-svensktalende og afasipatienter med svensk som L1: Hvor lørnergruppen har en meget høj rate 

af XSV-sætninger (og afasipatienterne har eksempler på det), har fire af de tosprogede ingen tilfælde og en 

af dem har tre tilfælde (og i øvrigt mange andre forskellige typer af grammatiske afvigelser). Interessant 

nok kan Håkansson (1995) ikke finde belæg hverken for Sharwood Smiths teori om at markerede strukturer 

viger til fordel for umarkerede når et sprog svækkes (p. 155, 164), eller for Jakobsons regressionshypotese 

(p. 163-164) (se i øvrigt afsnit 3.4.1.1.1 og 3.4.1.1.2 om ufuldstændig tilegnelse og svækkelse i denne 

afhandling). 

Arnbjörnsdóttir (2015) angiver at islandsk i Nordamerika generelt er robust når det kommer til syntaks, 

men at netop placeringen af det finitte verbal er under forandring, og at ”[t]he Icelandic heritage speakers 

seem to have varied control of V2”. De hovedsætningseksempler hun bringer, er subjektsinitiale med en 

engelsklignende placering af adverbialet mellem subjekt og verbal (p. 88-89).  Arnbjörnsdóttir (2006: 109) 

har et eksempel på en deklarativsætning med et initialt nonsubjekt, men diskuterer ikke yderligere om 

denne type sætninger er repræsentative for arvesprogsislandsk syntaks.  

6.4.1.1 Undersøgelsen af dansk arvesprog: Kühl & Heegård Petersen 2018 

Sidst, men ikke mindst vigtig, blandt undersøgelserne af V2-V3-variationen i de skandinaviske arvesprog 

står Kühl & Heegård Petersen (2018) der som den eneste anden undersøgelse har dansk som arvesprog i 

fokus. De undersøger ledstillingen i deklarativsætninger med et initialt nonsubjekt i dansk i USA og Canada. 

Deres datasæt består af et subkorpus af CoAmDa, nemlig 54 korte interview med i alt 64 talere (omkring 

103.000 ord), heraf 15 arvesprogstalere og 49 immigranttalere (med et gennemsnitligt ophold i 

USA/Canada på 57 år). Modsat Larsson & Johannessens (2015a,b) resultater viser det sig helt insignifikant 

om taleren er født i Danmark eller Nordamerika når det kommer til produktion af XSV. Heller ingen af de 

andre undersøgte sociofaktorer viser nogen korrelation med XSV. Kühl & Heegård Petersen (2018) 

gennemgår herefter en række lingvistiske faktorers mulige indflydelse på ledstilling i deklarativsætninger 

med et initialt nonsubjekt – dels de faktorer som Newman (2015) og Eide & Hjelde (2015) finder relevante, 

dels faktorer som bunder i Kühl & Petersens egne hypoteser. De undersøger dermed forfeltstype, herunder 

om V3 i særlig grad forekommer med temporaladverbialer i forfeltet (jf. Newman 2015), forfeltets tyngde 

(jf. Eide & Hjelde 2015, Johannessen 2015a), subjektstype, dvs. om subjektet er pronominalt eller nominalt 

(jf. Eide & Hjelde 2015), tilstedeværelsen af engelsk i forfeltet og forekomsten af forfeltsfordobling med en 

anaforisk partikel før det finitte verbal. Kühl & Heegård Petersen (2018) påviser at der er variation mht. V2-

V3 i deklarativsætninger med et initialt nonsubjekt i dansk i Nordamerika idet 5-9 % (afhængig af om den 

mest ekstreme outlier tælles med eller ej) af sætningerne har V3. De konkluderer dog at ledstilling i denne 

syntaktiske kontekst er “quite resilient to change”, og at man hverken kan sige at dansk i Nordamerika er 

på vej mod at have en fast ledstilling (XSV), eller at der er tendenser til et overforbrug af den ledstilling som 

de to sprog i kontakt har til fælles, nemlig subjektsinitiale deklarativer (SVX). Skønt 5-9 % ikke umiddelbart 

er meget, sammenfatter de to forfattere at “no other Germanic heritage variety in North America is 

reported to display a similar degree of deviation in word order in this specific syntactic context” (Kühl & 

Heegård Petersen 2018: 433). 
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Kun to af de lingvistiske faktorer spiller overbevisende sammen med V3, dvs. medfører mere V3, nemlig 

forfelter bestående udelukkende eller delvis af engelsk og adverbielle forfelter. Kühl & Petersen pointerer 

dog at sætningsinitiale adverbialer også kan repræsentere et stilistisk træk ved genren livsfortællinger (jf. 

også Sewell 2015: 243).  

Kühl & Heegård Petersen (2018) viser hvordan en faktor, forfeltsfordobling, altså forfelt genoptaget ved 

anafor, i højere grad efterfølges af V-S. Eide & Hjelde (2015) nævner også denne konstruktionstype, som 

findes tilsvarende på norsk. De medregner den dog blandt de såkaldte exceptional V3, dvs. undtagelser til 

V2-reglen som ses i standardnorsk (p. 69-70). Både Johannessen (2015a) og Eide & Hjelde (2015) finder i 

optagelserne fra 1990’erne nogle eksempler på SV-ledstilling i denne kontekst (Eide & Hjelde 2015: 83-84), 

men Johannessen (2015a) antyder at konstruktionen har motiverende effekt for V2 (p. 61-62, 66-67).  

Også ved tunge adverbielle forfelter påviser Kühl & Heegård Petersen (2018) en lille tendens til mere V2 

eller at der ingen korrelation med ledstilling er overhovedet. Begge konklusioner modsiger Eide & Hjeldes 

og Johannessens (2015a) idé om at tungere forfelter medfører mere V3 (Eide & Hjelde 2015: 91). 

Kühl & Heegård Petersen (2018) kan hverken påvise at V3 i særlig grad forekommer med temporale 

adverbialer i forfeltet, sådan som Newman (2015) finder, eller med pronominale (frem for nominale 

subjekter), sådan som Eide & Hjelde antyder.209 Kühl & Heegård Petersen (2018) finder ingen korrelation 

mellem ledstilling og disse to faktorer.  

6.4.2 Undersøgelser af ikke-skandinaviske germanske arvesprog 

En stor del af den forskning i V2/V3-variation der beskæftiger sig med ikke-skandinaviske germanske 

arvesprog, omhandler tysk i Nordamerika og rapporterer generelt om en meget høj grad af stabilitet i 

ledstillingssyntaksen (både i forhold til SOV og V2).210 Det gælder især den tidlige arvesprogsforskning som 

Nützel (1993) om øst-frankisk, Johnson (1993) om Volga-tysk, Louden (1994), (1988) om Pennsylvania-tysk, 

men også senere studier som Boas (2009) om New Braunfels-tysk (Texas-tysk), Hopp & Putnam (2015) om 

schweizertysk i Moundridge Overall og Louden (2016) om Pennsylvania-tysk. I større detalje er 

formuleringerne som følger: 

Louden (2016) er en populærvidenskabelig bog om Pennsylvania-tysk som konkluderer at påvirkningen fra 

engelsk ses i sprogets leksikon, mens den er minimal inden for fonologi, morfologi og syntaks (p. 29, 36). 

Hvad angår syntaks, fastslår han at ”fundamentally German-like (and un-English-like) structures are 

preserved in Pennsylvania Dutch” (p. 38), herunder også V2-reglen (dog er de eksempler han nævner ikke 

nonsubjektsinitiale, men S-V-Adv, dvs. ”Ich hab sie haerdly gekennt” frem for ”Ich haerdly hab sie 

gekennt”).  

Hopp & Putnam (2015) undersøger både V2 i hovedsætninger og SOV i ledsætninger blandt otte talere af 

schweitzertysk i Moundridge Overall. Hvad angår hovedsætningerne, konkluderer de at ”main clauses 

almost unanimously conform to verb-second order” (p. 196).  

                                                           
209 Hverken Eide & Hjelde (2015) eller Kühl & Heegård Petersen (2018) kommer ind på hvorfor man i udgangspunktet skulle 

forvente mere V3 med pronominale subjekter. 
210 Flere af disse tyske varieteter tilhører religiøse grupperinger som The Amish og mennonitterne hvis høje grad af sociale isolation 

har været sprogopretholdende, “maintenance by inertia” i Loudens (2003) terminologi. 
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Boas (2009) konkluderer at New Braunfels-tysk ”has essentially retained a German-type word order”, og at 

de data der udviser ikke-tysk ledstilling, ikke er systematiske i den forstand at de vidner om en generel 

forandring i ledstilling mod en mere engelsklignende (p. 223). 

Louden (1994, 1988) beskriver Pennsylvania-tysk som et eksempel på arvesprog i et stabilt 

tosprogssamfund som er kendetegnet ved såkaldt balanceret tosprogethed, ved at ingen af sprogene lider 

nogen domæneindskrænkning, og ved at begge sprog er omgærdet af prestige. Han konkluderer om denne 

tyskvarietet at ”word order has been rather obviously unaffected by contact with English” (Louden 1994: 

89; hans kursivering). 

Johnson (1993) konkluderer om Volga-tysk i Schoenchen i Kansas at denne varietet ”shows little deviation 

from NHG [New High German] word order patterns in main clause construction. Statements generally are 

constructed with the finite verb in second position” (p. 173), og nævner bl.a. eksemplet “Auf dem Land 

haben zwei Leute gewohnt”. 

Nützel (1993) melder om ledstillingsstabilitet i øst-frankisk i Haysville i Kansas, men tab af store dele af 

kasussystemet og udfordrer således Sapirs (1921) klassiske idé om at sprog der mister kasusdistinktion 

overtager fast SVO-ledstilling. Dog går denne stabilitet først og fremmest på verbalfinale konstruktioner af 

typen ”Du musst es in englisch erst sagen” (p. 316). Han angiver nemlig samtidig at topikalisering lader til at 

være blevet ”greatly reduced” (p. 318), dvs. der lader til at være en bevægelse i gang mod engelsk der 

foretrækker subjektet på 1.-pladsen, og at dette netop skyldes tabet af kasusmarkering som gør taleren 

afhængig af ledstillingen for at kunne skelne subjekt fra objekt. Han står dog fast på at det er en udvikling 

der ikke har medført fast SVO. Når sætningerne endelig har et adverbial eller objekt på 1.-pladsen, er det 

finitte verbal desuden stadig på 2.-pladsen.211  

Andre og fortrinsvis nyere undersøgelser af V2-V3-variationen påviser relativt stor variation på dette punkt. 

Det gælder fx Newman (2015) om jiddisch i New York, Sewell (2015) om Wisconsin-tysk, van Marle (2001) 

om Low Dutch i staterne New York og New Jersey i USA og Clyne (1994, 1991) om tysk og hollandsk i 

Australien. 

Newman (2015) undersøger det igangværende V2-tab i jiddisch blandt chasidiske jøder i New York. I 

undersøgelsen indgår ni mænd mellem 20 og 40 år. Hun fokuserer på den for jiddish særlige konsekutive 

ledstilling hvor selve inversionen, VS, kan indikere at sætning 2 følger af eller er en konsekvens af sætning 

1, men hun ser også på adverbielt initierede sætninger og finder at temporale adverbialer i højere grad 

afføder SV-følge end lokative adverbialer og især end sætningsadverbialer (p. 194). Alt i alt finder hun at 

denne type af arvesprogsjiddisch er på vej mod at følge engelsk norm med subjektet på førstepladsen i 

hovedsætninger. 

I Sewells (2015) undersøgelse af syntaktisk variation i Wisconsin-tysk producerer tre ud af de otte 

informanter i studiet XSV (i tillæg til SVX og XVS), og SV følger særligt efter hier ‘her’, dann/denn ‘så’ og 

jetzt/wella ‘nu’. Sewell argumenterer for at XSV hos de tysktalende arvesprogstalere i Wisconsin skyldes 

både kontakt med/transferens fra engelsk og en igangværende forandring i ikkearvesprogstysk (dvs. i L1-

                                                           
211 Et af de to andre (end det ovennævnte) af Nützels eksempler på verbalfinale konstruktioner er efter min mening samtidig et 

eksempel XVS-ledstiling med forfeltsfordobling: Und wenn mir das nett laut genug gsagt ham, dann ham mir’s zweimal sagen 

gmisst (p. 316) ’Og hvis vi ikke sagde det højt nok, så skulle vi sige det igen’ – hvor en venstredislokeret ledsætning genoptages med 

et dann og efterfølges af VS-ledstilling. 
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tysk (henvisning til Schalowski forthcoming[2017]) og tysk i multisprogede miljøer (henvisning til Wiese et 

al. 2009) hvor XSV er attesteret (se ovenfor om Kiezdeutsch). Denne igangværende forandring i L1-tysk 

skulle så have ”‘accelerated’ (performance) change in the speech of some heritage German speakers” 

(Sewell 2015: 247). De tre arvesprogstalere hos Sewell der producerer XSV, er interessant nok ikke de talere 

der rapporterer om mere frekvent engelskbrug og mindre frekvent tyskbrug; det var derimod de talere der 

siger de anvender begge sprog lige meget (jf. p. 244, 247).  

van Marle (2001) repræsenterer en historisk sociolingvistisk undersøgelse idet den omhandler et af de 

ældste arvesprog i denne sammenhæng, nemlig Low Dutch (nl. leeg duits ’lavhollandsk’) som taltes af 

efterkommere til hollændere der udvandrede til USA fra omkring 1610. I de første årtier af det 

20.århundrede kunne man stadig finde talere i New Jersey, i staten New York og omkring Hudson- og 

Mohawk-floderne. De sidste talere af dette sprog blev født mellem 1860 og 1880, og derfor har der 

formentlig været Low Dutch-talere helt frem til 1960’erne (p. 79). van Marle refererer til Gehring (1973) og 

Prince (1913, 1910) som undersøger skriftlige kilder fra det 18. århundrede. I disse kilder ses en 

remodellering af inversionsreglen i Low Dutch (hvor ledstillingen i stedet følger engelsk mønster) som dog 

ikke er kategorisk, dvs. XVS-ledstilling ses samtidig. Generelt melder van Marle om en høj grad af variation i 

Low Dutch og en lille tendens til systematisering eller restrukturering af variationen og ser disse to faktorer 

som typiske tegn på et sprog i forfald. 

Clyne (1991) repræsenterer en undtagelse i denne sammenhæng da han som den eneste af de her 

gennemgåede ikke undersøger et arvesprog i Nordamerika, men i Austrialien hvor han ser på to 

immigrantsprog, tysk og hollandsk. Han skriver at SV(O)-generaliseringen (som syntaktisk transferens fra 

engelsk) i bl.a. eksempler som dem jeg undersøger her (ty. ”Jedes Jahr die Schafe werden geschert” og holl. 

”Als wij spreken Hollands, ze verstaat drommels goed”212), allerede er den dominerende type 

syntaksforandring hos hollandsktalende førstegenerationsindvandrere i Australien, mens det dog 

hovedsagelig har været et fænomen blandt indvandrere fra 2.-generation og opefter blandt de tysktalende 

(p. 178). Clyne (1994) uddyber ovenstående med tal: XSV-sætninger er ”the main type of syntactic change 

in the second generation” (af tysktalende), og de udgør 51 % af tilfældene af syntaktiske forandringer (p. 

114). 

Denne oversigt over hidtidig udforskning af V2-V3-variationen i germanske arvesprog efterlader ikke én 

med et entydigt billede af hvor stabilt respektive ustabilt over for forandring dette træk er. Dette skyldes til 

dels at undersøgelserne, som det er fremgået, er vidt forskellige i design og størrelse; mange af dem er små 

og bygger blot på enkelte talere og har haft flere andre fokuspunkter (en åbenlys undtagelse er Kühl & 

Heegård Petersen 2018). Skulle man alligevel pege på nogle generelle mønstre, lader det til at de tyske 

arvesprogsvarieteter i Nordamerika udviser mere stabilitet end både de (nutidige) skandinaviske varieteter 

og jiddisch i Nordamerika og tysk og hollandsk i Australien. For islandsk og Low Dutch er det for nuværende 

svært at sige noget om hvor udbredt V3-brugen er/var. Ligesom der er store forskelle studierne imellem, er 

der også stor individuel variation blandt talerne i de fleste af undersøgelserne. Netop de store forskelle fra 

taler til taler synes at være kendetegnende for arvesprogstalere – og for tosprogede generelt: ”The 

bilingual groups are notoriously heterogeneous and the individual differences do matter a lot” (Weerman 

2014: 385).  

                                                           
212 Standardty.: Jedes Jahr werden die Schafe geschert ’Hvert år bliver fårene klippet’ og standardholl.: Als wij Hollands spreken, 

verstaat ze drommels goed ’Når vi taler hollandsk, forstår hun (det) pokkers godt’. 
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Ovenstående gennemgang har imidlertid kastet en række hypoteser af sig (opstillet i tabel 6.2 nedenfor) 

som jeg vil undersøge i dansk i Argentina for således at kunne se om der fællestræk mellem dette arvesprog 

og de andre når det kommer til ledstilling i hovedsætninger.  

6.4.3 Hypoteser på baggrund af tidligere forskning 

Nedenfor sammenfatter jeg i punktform de hypoteser der er fremkommet på baggrund af tidligere 

forskning om V2-V3 i andre germanske arvesprog under påvirkning fra engelsk. 

Faktorer der øger sandsynligheden for V3-
ledstilling: 

Faktorer der øger sandsynligheden for V2-
ledstilling: 

- adverbialer i forfeltet (Kühl & Heegård 
Petersen 2018, Alexiadou & Lohndal 
2018) 

 

- temporale adverbialer i forfeltet 
(Newman 2015) 

 

- lange forfelter (Eide & Hjelde 2015, 
Larsson & Johannessen 2015a) 

 

- komplekse forfelter (Eide & Hjelde 
2015, Johannessen 2015a)213 

 

- pronominale subjekter (Eide & Hjelde 
2015, Alexiadou & Lohndal 2018)  

 

- forfelter med et engelsk element eller 
bestående udelukkende af engelsk214 
(Kühl & Heegård Petersen 2018) 

 

 - forfeltsfordobling (venstredislokeret 
konstituent der genoptages af en 
anaforisk partikel) (Kühl & Heegård 
Petersen 2018) 

  
Tabel 6.2: Hypoteser på baggrund af tidligere forskning om V2-V3 i andre germanske arvesprog 

6.4.4 Egne hypoteser 

Som det allerede er beskrevet, er den grundlæggende hypotese for såvel afhandlingen som denne 

delundersøgelse at danskargentinernes alder er en afgørende faktor for hvordan de taler dansk og dermed 

for deres hovedsætningssyntaks. Hypotesen for dette studium er m.a.o. at desto yngre en taler er, desto 

flere nonsubjektsinitiale hovedsætninger med V3-ledstilling. Denne faktor er en del af undersøgelsens 

design hvor talerne i udgangspunktet er opdelt i de to aldersgrupper.  

En anden sociolingvistisk faktor der i en vis udstrækning vil korrelere med talernes alder, er deres grad af 

forankring i Argentina. Faktoren forklares og diskuteres i detaljer i afsnit 6.9.3. Hypotesen er at jo større 

                                                           
213 Hos Eide & Hjelde (2015) forstås ”heavy fronted topics” øjensynlig både som lange/ordrige og som syntaktisk komplekse, mens 

de hos Johannessen (2015a) dækker over syntaktisk komplekse led som præpositionssyntagmer og ledsætninger (hvor ledsætninger 

er den tydeligste V3-facilitator) versus lette etordsadverbialer. Kühl & Heegård Petersen (2018) ser på forfeltstyngde i 

længdeforstanden, mens Khayitova (2016) tolker tyngden som ledsætninger (ingen af dem finder nogen klar sammenhæng). Jeg har 

valgt at undersøge faktorerne for sig som hhv. ordrige og syntaktisk komplekse i form af ledsætninger. 
214 Denne hypotese er formuleret i forhold til engelske elementer i forfeltet hos Kühl & Heegård Petersen (2018), men jeg afprøver 

den selvsagt i forhold til forfelter med spanske elementer. 
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forankring i Argentina, målt på hvor langt man kan spore talerens slægt i lige linje tilbage i Argentina, desto 

flere fra udgangspunktet afvigende træk i talerens dansk, herunder en større tendens til V3.215 

De hypoteser jeg her har tilføjet, danner sammen med hypoteserne fra tabel 6.1 og 6.2 ovenfor grundlag 

for denne undersøgelse. Ved at afprøve dem vil jeg dels kunne konstatere om der er tegn på påvirkning fra 

spansk i argentinadansktalernes sætningsstruktur, dels kunne svare på om argentinadansk har undergået 

en forandring i ledstillingsmønstre der minder om den andre germanske arvesprog har undergået. 

6.5 Data- og talersæt 

I denne undersøgelse af ledstilling i hovedsætninger i argentinadansk indgår 34 talere: de 17 ældste talere 

og de 17 yngste talere i CoSAmDa, i det følgende benævnt hhv. ”talere over 60” eller ”de ældste talere” og 

”talere under 60” eller ”de yngste talere”. 

34 talere Fordeling; 
mænd(M)/kvinder(K) 

Gennemsnitsalder Geografi 

Over 60 år 17 (8M/9K) 87,8 11 pampa 
3 Buenos Aires 
3 Eldorado 

Under 60 år 17(5M/12K) 51,1 15 pampa 
2 Buenos Aires 

Tabel 6.3: Talersæt i ledstillingsundersøgelsen, med udspecificering af køn, gennemsnitsalder og geografi 

Udvælgelsen af talere er baseret på talerne under 60 idet jeg medtog alle de talere der i seneste 

interviewår, dvs. 2015, fyldte 60 år eller var under 60 år, som vi har i korpus. Tilsvarende tog jeg de 17 

ældste talere i korpus.216 Denne aldersinddeling af talerne er baseret på vores viden om de sociokulturelle 

forandringer der skete i det danskargentinske samfund da de yngste talere var børn og unge, i 1960’erne og 

særligt fra 1970’erne, og som der er redegjort for i kapitel 1. De etnisk danske institutioner og med dem 

den sprognormerende effekt de har, får en svagere position i det argentinske samfund, og 

danskargentinerne gifter sig i stigende grad med andre end efterkommere af danskere.  

Kønsfordelingen er tilfældigvis meget jævn for de ældste talere, men ikke for de yngste. Imidlertid spiller 

køn ingen rolle i denne undersøgelse (jf. afsnit 6.9.2). Jeg havde i udgangspunktet ingen formodning om at 

det har noget at sige for ledstillingen i hovedsætninger, og i øvrigt var jeg ganske enkelt nødt til at tage de 

talere under 60 der overhovedet var, og der var kønsfordelingen som så. Som vi så i afsnit 4.4, er kvinderne 

desuden i klart overtal i det samlede CoSAmDa. 33 af de 34 talere er født i Argentina, og én er født i 

Danmark og udvandret som 1-årig. Der er derfor tale om arvesprogstalere i denne afhandlings forstand. De 

34 taleres sproglige produktion udgør et subkorpus på 256.029 løbende ord. Dette korpus’ størrelse og 

                                                           
215 Jeg havde desuden en hypotese om at der var en sammenhæng mellem V3 og dobbeltsubjekter af typen ”for mig det 

gammeldansk det var…” (Inf14, født 1926). Jeg fik dog ikke kodet trækket på systematisk vis (først og fremmest skete en 

sammenblanding med forekomster af ekstrasubjekt placeret i ekstraposition til venstre, fx ”for min mand da han ikke måtte køre bil 

så havde han chauffør” (Inf54, født 1932) og til højre, fx ”og så øh øh øh øh var vi i bøn min mor og jeg” (Inf30, født 1921)). Da jeg 

blev opmærksom på det, var det tidsmæssigt ikke muligt at regenerere kodningen. Det vil dermed være op til fremtidige 

undersøgelser at be- eller afkræfte hypotesen. 
216 Der er ganske få talere født før 1933 (som er det år den yngste af de ældste talere i dette studium er født) som ikke er blevet 

prioriteret til udskrivning og dermed ikke er i korpus, fx Inf84 født i 1930. 
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antallet af talere adskiller denne undersøgelse fra dem der gennemgås ovenfor af norsk og svensk 

arvesprog i USA. 

6.6 Metode 

6.6.1 Syntaktisk kodning 

Interviewene med de 34 talere er blevet gennemgået, og ytringerne kodet for hhv. SVX-, XVS- og XSV-

ledstilling217 (jf. fordelingstallene i afsnit 6.7 nedenfor).218 Alle deklarative hovedsætninger som ikke har 

efterladt nogen tvivl om ledstillingen, er talt med, dvs. ikke nødvendigvis fuldendte meningsytringer, jf. fx 

XVS: ”der havde vi” (Inf99, født 1955) og XSV: ”men ellers det var ligesom man” (Inf10, født 1955). Det 

samme gælder selvrettelser så længe de er et sikkert vidnesbyrd om den ene eller den anden ledstilling, 

dvs. al den stund selvrettelsen indeholder forfelt og fuldt neksus som i fx ”og så rejste jeg så rejste vi” 

(Inf30, født 1921) (tæller for to XVS) og ”og der arbejdede der lærte han at arbejde med heste” (Inf35, født 

1929) (tæller for én XVS). Forekomster hvor en ikke-fuldendt XVS-sætning rettes til en SVX-sætning, fx ”og 

så øh arbejder m- jeg arbejder med hele med hende sammen” (Inf88, født 1961) er ikke talt med, heller 

ikke som SVX. Ledsætninger med hovedsætningsledstilling er i intet tilfælde talt med.219  

Som nævnt i noten ovenfor er sætningsfinale inkvitter talt med som hovedsætninger, og det gælder i det 

hele taget alle former for verba dicendi og cogitandi + subjekt og et objekt, som ofte er en ledsætning (som 

eksemplerne i noten), men som endnu oftere er ordet det. I litteraturen om dansk og svensk som 

andetsprog er denne type sætninger omtalt som en art chunks. Lund (1997) kalder neksusser i denne type 

konstruktioner for ”efterstille[de] menings-ytrings-udsagn” og skriver om dem at ”[d]e er svære at vurdere 

da de kan være automatiserede halvfraser eller mønstre” (p. 156). Bolander (1988: 210-211) kalder 

sætninger af typen ”det har/vil/… jeg (ikke)” og ”det ved jeg ikke” for kortsvar og angiver at de 

sandsynligvis er præfabrikerede automatiserede fraser. Også Holmen (1990) er inde på det som hun kalder 

”den uanalyserede helhed og nævner eksemplerne ”det ved jeg ikke” og ”det tror jeg ikke/også”, ”som 

formentlig er tilegnet som helheder” (p. 158). Jeg har talt dem med da jeg vurderede at det ellers ville være 

for svært at vurdere hvor grænsen skulle gå – i hvilke tilfælde kan vi være sikre på at arvesprogstaleren har 

                                                           
217 To basissøgninger én på HSVfin og én på HVfinS (H = hovedsætning, S = subjekt, Vfin = finit verbal) i det søgeprogrammel der 

er udarbejdet til LANCHART-korpusset, dannede grundlaget for denne del af undersøgelsen. De talere som allerede var i korpus, 

havde nemlig fået deres produktion syntakskodet så det var muligt at adskille hovedsætninger og ledsætninger, men dels var Inf2, 

Inf114, Inf110, InfFP1, Inf31 og den sidste tredjedel af Inf117 enten ikke grammatisk kodet eller slet ikke i korpus på tidspunktet for 

denne del af arbejdet, dels var jeg klar over at der kunne blive tale om diverse justeringer, og jeg har derfor også selv gået 

interviewene igennem. Der er således ingenlunde tale om egentlig korpuslingvistik. Al kodning og grundlæggende analyse er 

foretaget i Excel ved en konvertering og udbygning af de csv-filer de primære søgninger i korpusset gav. I Excel-arket er der således 

en række for hver af de 5.903 XVS- og XVS-sætninger jeg har analyseret, og en kolonne for hver af de faktorer der er indgået som 

hhv. sproglige og sociologiske variable i analyserne (se nedenfor). 
218 Hverken ja-nej-spørgsmål eller hv-spørgsmål er talt med. 
219 Ikke mindst er der i mine data mange fordi (at)-ledsætninger med selvstændig karakter, både i form af ’fordi (at)-S-V-sætn.adv’, 

fx ”fordi vi er ikke så mange” (Inf97, født 1965) og i form af ’fordi (at)-”forfelt”-V-S’, fx ”fordi at nu er det så nemt at snakke med 

dem og vide hvad man nu har lyst til” (Inf102, født 1961) eller ’fordi (at)-”forfelt”-S-V’, fx ”fordi hvis I begynder at tale dansk som I 

taler sådan # almindelig jeg kan ikke forstå det” (Inf31, født 1968). Også nominale ledsætninger med ”forfelt” er relativt frekvente, 

som fx ”og somme tider tænker jeg på at måske skulle han a- alligevel have gjort det” (Inf35, født 1929). I den forbindelse skal 

nævnes at direkte tale med inkvit først i alle tilfælde regnes for nominale ledsætninger – også på trods af eventuelle ”forfelter” som fx 

”så sagde min svigermor nu skal han vel døbes katolik” (Inf35, født 1929). Det samme gælder når inkvit står til sidst, fx ”de var jo 

nogle af de første danskere tror jeg nok” (Inf26, født 1911). I begge de to sidstnævnte eksempler tolkes altså inkvitterne som 

hovedsætninger, således at de er kodet som XVS (den første som Adv-V-S og den ande som O-V-S). At tælle sidstnævnte med som 

O-V-S kan forsvares idet det ikke er umuligt for danskargentinerne at have O-S-V som findes i: ”de kan ikke noget jeg tror” (Inf53, 

født 1970). Sidste inkvit i dobbeltinkvit-konstruktioner er ikke talt med, men tolkes som et påhængsudtryk, fx ”så siger vi årh siger 

vi” (Inf102, født 1961). 
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en given konstruktion lagret som en præfabrikeret helhed? – men også fordi der som nævnt er 

ledstillingsvariation i denne type sætninger (jf. eksemplet med en objektsledsætning i forfeltet efterfulgt af 

SV i noten ovenfor). det (som objekt)-V-S-sætninger (hvor verbet tilhører verba dicendi, cogitandi eller 

sentiendi)220 tegner sig for 20,5 % (n=248) af samtlige OVS-sætninger og 4,5 % af samtlige XVS-sætninger.221 

Andre konstruktioner med en vis chunk-karakter, som også kunne tænkes at være indlært som helheder, er 

eksempelvis sætninger med et subjektsprædikativ i forfeltet, som enten er sådan eller det, og et 

efterfølgende kopulaverbum, så som ”det er vi”, ”sådan er det/livet” og ”sådan hed min farmor”. I mine 

data findes 147 forekomster af denne type. Regner man de ovennævnte 248 og disse 147 XVS-sætninger 

fra det samlede antal, stiger andelen af V3-sætninger i mit subkorpus fra 7,6 % til 8,1 % (jf. afsnit 6.7 om 

den generelle distribution). 

6.6.2 Analysemetode 

I de analyser der følger efter dette afsnit, prøver jeg de hypoteser og resultater som hidtidig forskning om 

V2-V3-ledstilling i arvesprogskontekster er fremkommet med, jeg undersøger om ledstillingen i 

argentinadansk er påvirket af spansk, ligesom jeg inddrager egne bud på determinerende faktorer (jf. afsnit 

6.3-6.4 om hypotesedannelsen). Mit datasæt har en størrelse der gør det muligt og velegnet til at lave 

mixed-effects-statistiske analyser, som har den store fordel at flere mulige udslagsgivende faktorer 

evalueres samtidig. Det betyder at der ved vurderingen af den enkelte faktor tages højde for om det udslag 

den ser ud til at give i virkeligheden skyldes påvirkning fra en eller flere af de andre faktorer (se mere 

detaljeret beskrivelse nedenfor). Vejen til mixed-model-analysen var – og bør altid være – lang: I forsøget 

på at lære data bedst muligt at kende og for at anskue dem fra mange vinkler lavede jeg først en del 

procentudregning, dernæst krydstabulerede jeg v.h.a. pivottabeller og udførte chi-i-anden-prøver, herefter 

prøvede jeg hver enkelt faktors mulige indflydelse på den afhængige variabel, dvs. V2-V3-variationen, 

alene, med taler som tilfældig faktor (se nedenfor), for så til sidst at bygge den endelige analysemodel op. 

Hvor det skønnes relevant, rapporterer jeg også fra arbejdsgangene der ledte frem til modellen, dvs. pivot-

udregningerne og den individuelle prøvning af faktorerne.  

6.6.2.1 Mixed-model-analyse 

Via de forudgående pivotudregninger og chi-i-anden-prøver fik jeg en kvalificeret fornemmelse af at 

forklaringen af hvad der bringer V3-ledstilling til veje i argentinadansk, er kompleks. Der er mange faktorer 

der påvirker sandsynligheden for at netop denne ledstilling optræder. For at undersøge disse sociale og 

først og fremmest sproglige faktorers effekt anvender jeg den nævnte mixed-model-analyse (egl. mixed-

model multipel lineær regressionsanalyse). Som nævnt er dette en statistisk metode der muliggør analyser 

af effekten af hver enkelt faktor (på sandsynligheden for X (her V3)) samtidig med at der kontrolleres for 

alle de andre faktorer (deri det ”multiple”) i én og samme model (Levshina 2015: 141-142). Man kan derved 

sikre at en statistisk signifikans man har fundet ved en faktor alene, ikke i virkeligheden skyldes påvirkning 

fra en eller flere af de øvrige faktorer. Det ”mixede” ved modellen går på at den både indeholder faste og 

                                                           
220 De dækker således både over sætninger af typen ”det ved jeg ikke”, ” det kan jeg ikke huske” og ”det kan I selv regne ud”, ”det 

har vi ikke hørt”, ”det føler de”. 
221 En lineær regressionsanalyse af verbalsemantikkens sandsynlighed for påvirkning af ledstilling (hvor verbalerne var inddelt i 

netop verba dicendi, verba cogitandi og verba sentiendi) (med taler som tilfældig faktor) viste at sandsynligheden for V3 falder 

signifikant med verba cogitandi (også når jeg stillede det binært op som cogitandi vs. ikke-cogitandi, p<0,001). Denne verbalgruppe 

dækker over verberne ane, fatte, forstå, finde på, huske, indse, mene, opdage, regne ud, synes, tro, tænke og vide, og det er således 

meget plausibelt at signifikansen skyldes de relativt mange sætninger som især ”det tror jeg (ikke/også)”, ”det ved jeg ikke” og ”det 

kan jeg ikke huske” som netop har V2-ledstilling. Verbalsemantikken (som fortolket her) indgik ikke i den bedste model (se 

nedenfor), og jeg vender ikke tilbage til faktoren. 
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tilfældige faktorer. I nærværende analyse er V2-V3-variationen den afhængige variabel og de mulige 

determinerende faktorer de uafhængige faste variable, og herudover inddrages taler som tilfældig faktor 

ved at de uafhængige variables effekt hele tiden beregnes ud fra den indflydelse som den specifikke taler 

måtte have.222 Ved at opfatte taler som en sådan vilkårlig effekt imødekommer man det faktum at de 

enkelte talere har individuelle sprogsærheder, og at de er udtaget tilfældigt fra – om end de er 

repræsentative for – en større population (og derfor ikke ville være de samme i en replikation af 

undersøgelsen). På denne vis korrigeres der i analysen for en væsentlig del af den interindividuelle variation 

hvilket gør tolkningen af de uafhængige variables effekt mere troværdig, dvs. der er en større 

sandsynlighed for at en konstateret effekt faktisk gælder for resten af sprogsamfundet (Balling 2008: 181). 

Det synes ikke mindst vigtigt at tage højde for hver enkelt talerindivids sproglige idiosynkrasier når man står 

over for så heterogent et sprogsamfund som det argentinadanske. 

Under opbyningen af den endelige og bedst mulige model for hvilke faktorer der øger og sænker 

sandsynligheden for V3 i argentinadansk, anvendte jeg en bottom up-procedure eller step up-strategi.223 

Som navnet siger, er der tale om en trinvis opbygning hvor de uafhængige variable er blevet prøvet en for 

en i modellen. Hvis de fremstod som havende en signifikant indvirkning på sandsynligheden for V3, 

beholdtes de i modellen, hvis ikke blev de taget ud. Herefter afprøvede jeg i alternative modeller de 

signifikante faktorer i tovejsinteraktioner med de faktorer der allerede var i modellen. I tilfælde af 

signifikante interaktioner sammenlignede jeg vha. funktionen ANOVA den alternative model som indeholdt 

interaktionen, med grundmodellen og byggede videre på den model med det laveste AIC-tal (jf. afsnit 

6.10.1.1). Den model jeg står tilbage med som den endelige, er altså den som R er kommet ud med som 

den bedste af flere mulige gode modeller, og som kun indeholder faktorer der udviser signifikante effekter i 

forhold til anvendelsen af V3. 

Før jeg præsenterer denne model i afsnit 6.10, skal vi se på den generelle distribution af hovedsætningerne 

i undersøgelsen (jf. afsnit 6.7) og den individuelle variation blandt de 34 talere (jf. afsnit 6.8). Desuden 

diskuteres i afsnit 6.9 den mulige indvirkning af andre sociale faktorer (end alder) på V2-V3-variationen. 

6.7 Den generelle distribution 

De 34 talere ytrer i alt 19.620 hovedsætninger som lever op til kriterierne for at blive medregnet (jf. afsnit 

6.6.1 om den syntaktiske kodning). Heraf står talerne over 60 for 10.316, og talerne under 60 for 9.304. 

13.717 eller 69,9 % af disse hovedsætninger har subjekt i forfeltet og verbalet på andenpladsen (7.018 ytret 

af de ældste talere og 6.699 af de yngste talere), mens de resterende 5.903 hovedsætninger (svarende til 

30,1 %) har et andet led end subjektet i forfeltet224 og dermed udgør den ’envelope of variation’ inden for 

                                                           
222 Når talernes tilfældige variation inkluderes som tilfældigt basisgennemsnit (i forhold til den afhængige variabel) i mixed-model-

analysen, justerer disse individuelt tildelte basisgennemsnit hver talers skæringspunkt, sådan at modellen – i dette konkrete tilfælde – 

tager hensyn til at talere med relativt mange V3-forekomsster har lavere skæringspunkt og omvendt (Balling 2008: 181; for 

uddybning se Baayen 2008). 
223 Til beregningerne har jeg benyttet programmet R (The R project for statistical computing, version 3.5.2 for Windows 

(https://www.r-project.org/). Jeg har anvendt pakkerne lme4 (Bates et al. 2017) og languageR (Baayen 2013) til mixed-model-

beregningerne. Jeg skylder Jan Heegård Petersen stor tak for oplæring og vejledning i programmet R (jf. også Heegård Petersens 

(2015: 81) beskrivelse af modelopbygningen). 
224 Denne fordeling mellem hovedsætninger med subjektet i forfeltet og hovedsætninger med et nonsubjekt i forfeltet svarer godt til 

hvad Eide (2011), Eide & Sollid (2011) og Søfteland (2014) finder for norsk, og hvad Jörgensen (1976) finder for svensk. Jeg er ikke 

bekendt med nogen tilsvarende opgørelser for dansk, men der er ingen grund til at tro at danmarksdansk adskiller sig fra norsk og 

svensk på det punkt. 60–65% af de deklarative hovedsætninger i talt og skrevet norsk indledes af et subjekt ifølge Eide (2011) og 

Eide & Sollid (2011). Mens 72 % af hovedsætningerne i Søftelands studium af norsk talesprog har subjektet først (Søfteland 2014: 
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hvilken V2-V3-variationen undersøges i denne afhandling.225 Af disse har 5.456 verbalet på andenpladsen 

(V2), mens 447 har verbalet på tredjepladsen (V3), se tabel 6.4 nedenfor. 

Ledstilling Total Talere over 60 Talere under 60 

Nonsubj i F; V2+V3 5.903 (100 %) 3.298 2.605 

Nonsubj i F; V2 5.456 (92,4 %) 3.215 2.241 

Nonsubj i F; V3 447 (7,6 %) 83 364 
Tabel 6.4: Hovedsætninger med et initialt nonsubjekt samlet og fordelt på V2 og V3 og på de to aldersgrupper 

Det fremgår således at der er V2-V3-variation i dansk i Argentina, men også at langt størstedelen af 

deklarative hovedsætninger med et initialt nonsubjekt har V2. For denne undersøgelse er det særligt 

interessant at de yngste talere har langt flere V3-udsagn end de ældste. De 364 V3-sætninger som talerne 

under 60 producerer, svarer til 81,4 % af samtlige V3-tilfælde som det kan ses af tabel 6.5: 

  
    
    V2 V3 Hovedtotal 

Yngste 41,07% 81,43% 44,13% 
Ældste 58,93% 18,57% 55,87% 

Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 

    Tabel 6.5: Procentfordeling af de yngste og de ældste talere på hhv. alle V2-sætninger, alle V3-sætninger og alle 

hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

De ældste står for ca. 59 %, og de yngste for ca. 41 % af alle V2-forekomster. Denne procentvise fordeling 

er ikke langt fra den generelle fordeling af hvor mange sætninger de to aldersgrupper hver især ytrer 

(55,9% vs. 44,1 %)). Det omvendte gælder fordelingen af V3-forekomsterne: Her står talerne over 60 for 

18,6 % og talerne under 60 for 81,4 % hvorved hver talergruppes andel ligger meget langt fra den generelle 

fordeling. Når man prøver dette resultatet for statistisk signifikans, viser det sig også at der er god grund til 

at tro at det ikke er en tilfældighed at de yngste talere producerer så mange flere hovedsætninger med V3-

ledstilling (p<0,001). Tager man hver talergruppe for sig, har 14,0 % af de yngste taleres samlede 

produktion af nonsubjektsindledte deklarativer verbalet på tredjepladsen, mens dette kun gælder for 2,5 % 

af de ældste taleres ditto.  

6.8 Individuel variation 

Hvis man ser på den interindividuelle fordeling af V3-hovedsætningerne, ser man at alle 34 talere har 

mindst én V3-ytring. Talerne over 60 producerer mellem én og 14 V3-ytringer hver; 11 af de 17 ældste 

talere har mellem 2 og 5 hver. Spredningen blandt de yngste talere er langt større idet de producerer 

mellem 1 og 91 V3-ytringer hver, men 11 af de yngste talere har mellem 5 og 23 hver.226 Tre af de yngste 

                                                                                                                                                                                                 
148, tabel 11). Ifølge Jörgensen (1976) er forholdet 60 %-40 % i svensk talesprog, dvs. 60 % subjektsinitiale hovedsætninger. De 

yngste talere i mit datasæt har i øvrigt en højere andel subjektsinitiale hovedsætninger end de ældste talere (hhv. 72,0 % og 68,0 %), 

men uden at kende fordelingen for danmarksdansk talesprog er det svært at konkludere så meget desangående. Dog kunne det – 

baseret på tallene for norsk og svensk – tyde på at talerne under 60 (også på dette punkt) ligger længere fra standarddansktalende end 

de ældste talere.  
225 V3 ville selvsagt også være tænkelig i subjektsinitiale sætninger som i det tilsvarende norske eksempel fra Eide & Hjelde (2015: 

70) Vi berre dansa ’Vi bare danser’. Det er imidlertid ikke en konstruktion der findes i CoSAmDa. 
226 Tre af de yngste talere har under fem forekomster, hhv. fire, fire og én. 



142 
 

talere, Inf31, Inf97 og Inf53, har hhv. 91, 87 og 40 V3-tilfælde og står således tilsammen for knap halvdelen 

af samtlige V3-forekomster (218 af 447) og for næsten 60 % af de yngstes V3-ytringer (218 af 364). 

Undersøger man den individuelle ratiofordeling af V3 og V2 blandt talerne under 60, bliver det klart at 

Inf31, Inf123, Inf97 og Inf53 kunne ligne outliere (se tabel 6.6). De har hver især over 40 % V3-sætninger. 

Inf31 er den eneste taler der har flere sætninger med V3-ledstiling (68,4 %) end med V2-ledstilling. 

 V3 V2 I alt 

Inf4 6 (1,9 %) 305 (98,1 %) 311 (100 %) 

Inf10 15 (7,4 %) 189 (92,6 %) 204 (100 %) 

InfFP1 7 (17,9 %) 32 (82,1 %) 39 (100 %) 

Inf31 91 (68,4 %) 42 (31,6 %) 133 (100 %) 

Inf41 1 (1,7 %) 59 (98,3 %) 60 (100 %) 

Inf53 40 (41,2 %) 57 (58,8 %) 97 (100 %) 

Inf58 9 (3,5 %) 246 (96,5 %) 255 (100 %) 

Inf74 8 (13,3 %) 52 (86,7 %) 60 (100 %) 

Inf88 19 (6,9 %) 249 (93,1 %) 268 (100 %) 

Inf97 87 (43,9 %) 111 (56,1 %) 198 (100 %) 

Inf99 11 (5,5 %) 191 (94,5 %) 202 (100 %) 

Inf101 4 (3,6 %) 107 (96,4 %) 111 (100 %) 

Inf102 9 (5,7 %) 149 (94,3 %) 158 (100 %) 

Inf117 22 (12,9 %) 148 (87,1 %) 170 (100 %) 

Inf118 4 (4,9 %) 78 (95,1 %) 82 (100 %) 

Inf123 23 (46,9 %) 26 (53,1 %) 49 (100 %) 

Inf127 8 (3,9 %) 200 (96,1 %) 208 (100 %) 
Tabel 6.6: Individuel ratiofordeling for talerne under 60 af hhv. V3- og V2-sætninger blandt det totale individuelle 

antal deklarative hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

De resterende 13 talere under 60 har en procentandel V3-sætninger på mellem 1,7 % og 17,9 %, med et 

gennemsnit på 5,7 %. De 17 ældste talere har mellem 0,5 % og 5,1 % V3-sætninger, med et gennemsnit på 

2,4 %. 11 af de 17 talere over 60 har under 3 % V3-sætninger.  

 V3 V2 I alt 

Inf2 14 (4,8 %) 280 (95,2 %) 294 (100 %) 

Inf14 3 (1,7 %) 172 (98,3 %) 175 (100 %) 

Inf26 2 (2,1 %) 92 (97,9 %) 94 (100 %) 

Inf30 7 (2,6 %) 261 (97,4 %) 268 (100 %) 

Inf34 3 (0,8 %) 365 (99,2 %) 368 (100 %) 

Inf35 5 (1,7 %) 298 (98,3 %) 303 (100 %) 

Inf37 1 (0,5 %) 201 (99,5 %) 202 (100 %) 

Inf40 2 (1,5 %) 130 (98,5 %) 132 (100 %) 

Inf43 3 (2,2 %) 134 (97,8 %) 137 (100 %) 

Inf54 4 (2,6 %) 152 (97,4 %) 156 (100 %) 

Inf70 2 (1,2 %) 160 (98,8 %) 162 (100 %) 

Inf79 8 (3,8 %) 205 (96,2 %) 213 (100 %) 

Inf106 9 (4,0 %) 215 (96,0 %) 224 (100 %) 
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Inf110 2 (3,4 %) 57 (96,6 %) 59 (100 %) 

Inf112 10 (4,4 %) 220 (95,6 %) 230 (100 %) 

Inf114 4 (5,1 %) 75 (94,9 %) 79 (100 %) 

Inf124 4 (2,0 %) 198 (98,0 %) 202 (100 %) 
Tabel 6.7: Individuel ratiofordeling for talerne over 60 af hhv. V3- og V2-sætninger blandt det totale individuelle antal 

deklarative hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

I de følgende analyser er alle talere – også de fire med særligt høje andele af V3 – inkluderet. Ekskluderer 

man de fire talere, er andelen af hovedsætninger med V3-ledstilling nede på 3,6 %, men tendensen til 

denne ledstilling hos de yngste talere er stadig stærkt signifikant (p<0,001). Hverken på sociolingvistiske 

eller på lingvistiske parametre stikker disse fire yngre talere ud fra de øvrige talere under 60: Inf31 og Inf97 

har begge boet nogle år i Danmark da de var omkring 20 år, og Inf53 og Inf123 har været på turistrejser i 

Danmark. De har alle fire lært dansk som L1. Inf31 lader til i udpræget grad at være et eksempel på en 

’forgetter’. Han fortæller ”jeg kunne ikke spansk # til # jeg var # fem år”, men ”da vi [Inf31 og hans 

tvillingebror] kom til skolen227  # så: øh # det tog femten dage # vi kunne # ikke mere # dansk # o:g vi kunne 

øh kun spansk”. Forundersøgelser har desuden vist at de fire talere heller ikke afviger i forhold til de 

lingvistiske variable der står frem som signifikante i den endelige model (jf. afsnit 6.10). På baggrund heraf 

medregnes de fire talere, men også som følge af det faktum at en udbredt heterogenitet på sin vis er et 

grundvilkår i studiet af arvesprog. Ikke mindst er en stor variabilitet på alle niveauer af sproget 

symptomatisk for de yngste talere af dansk i Argentina. Man sikrer i øvrigt som beskrevet ovenfor 

hensyntagen til individuelle tilbøjeligheder ved at regne taler for tilfældig faktor i mixed-model-analysen.  

6.9 Andre sociale faktorer end alder 

Foruden den for afhandlingen afgørende og for ledstillingsundersøgelsen underliggende sociolingvistiske 

faktor, talernes alder, undersøger jeg følgende tre faktorers indvirken på V2-V3-variationen: sted, køn og 

forankring i Argentina.228 Variablen ’alder’ vender jeg tilbage til i afsnit 6.10.1. 

6.9.1 Sted  

Som allerede angivet i tabel 6.3 er de 34 talere i denne undersøgelse fra hhv. pampaen (dvs. 

Danskertrekanten, herunder Necochea, Tres Arroyos, Tandil, La Dulce, San Cayetano og Monte Hermoso) 

(n=26), Buenos Aires (n=5) og Misiones (Eldorado og Wanda) (n=3). 

                                                           
227 Inf31 gik bl.a. tre år på den danske skole i Cascallares, men han fortæller at han tilhører en af de første årgange som har gået på 

skolen hvor der ikke længere blev talt dansk endsige var en dansk forstander. 
228 Det ville i teorien også være interessant og nærliggende at undersøge om talernes (tidligere og nuværende) tilknytning til 

danmarksdansk og til Danmark korrelerer med deres V3-produktion. I praksis er der dog stor risiko for at usikkerheden ved 

skaleringen af denne tilknytningsgrad (og i nærværende undersøgelse – den efterfølgende signifikansberegning på den i 

analysemodellen) er for stor. Jeg gjorde forsøget i forbindelse med talernes leksikalske acceptabilitet hvilket åbenbarede en stor 

kompleksitet (se afsnit 5.6.4 og 5.8.2), og da der indgår endnu flere talere i ledstillingsundersøgelsen, ville det blot øge 

kompleksiteten. Havde jeg gennemført skaleringen og testet den, ville det efter min bedste overbevisning netop have givet et mudret 

billede. Til eksempel kunne man sammenligne to af de yngste talere, Inf4 og Inf99: Inf4 er den af de yngste talere der har den 

næstlaveste andel V3-ytringer (1,9 %), hun har lært dansk som L1 og spansk ved skolestart, hun har aldrig været i Danmark, men hun 

har gået på den danske skole i Tandil og kan skrive dansk. Inf99 har 5,5 % V3; han har lært dansk som L1 (parallelt med spansk), 

han har opholdt sig i Danmark i to perioder – første gang i fem år i de sprogformative år fra han var 6-11 år hvor han gik i 

danmarksdansk skole, og siden tre år fra han var 24-27 år hvor han var på det danske arbejdsmarked – han læser danske nyheder, han 

kan skrive noget dansk, men gør det helst ikke. Eksemplerne giver formentlig et indtryk af hvor svært det er at tildele et tal på en 

skala der skal kunne rumme alle disse forskellige former for tilknytning. Hertil kommer at manglende oplysninger ville være en 

vanskelighed som ville medføre akut fare for manglende validitet. Jeg inddrager i stedet faktoren forankring som har nogle mere 

objektive kriterier for pointtildeling, se forklaring nedenfor, men som dog ikke viser sig gunstig. 
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Jeg havde ingen hypoteser om at sted betød noget for hovedsætningsledstilling. Talerne fra Eldorado-

enklaven ser dog på flere andre punkter ud til at divergere fra dansktalende hjemmehørende de øvrige 

steder; bl.a. har de flere spanske indlån og oftere afvigende genusmarkering i forhold til standarddansk (se 

Heegård Petersen 2018a og Heegård Petersen & Kühl, under udgivelse). Blandt de 34 talere i denne 

undersøgelse er der imidlertid kun tre talere fra Eldorado, alle blandt de ældste talere,229 og de har kun 

mellem 2,2 og 5,1 % V3, individuelt set. Det fremgår også af tabel 6.8 at Eldorado-informanterne ikke skiller 

sig ud: 

    

    

 
  V2   V3 Hovedtotal 

BuenosAires   14,72%   24,83% 15,48% 

Eldorado     8,61%     3,13% 8,20% 

Pampa   76,67%   72,04% 76,32% 

Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 
Tabel 6.8: Procentfordeling af talerne i forhold til sted på hhv. alle V2-sætninger, alle V3-sætninger og alle 

hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

I tabel 6.8 ser det ud til at det snarere er Buenos Aires-talerne der overproducerer V3 i forhold til deres 

samlede andel af alle sætninger (24,8 % vs. 15,5 %). Ellers sagt på en anden måde: Fem talere svarende til 

knap 15 % af talerne står for knap en fjerdedel af alle V3-sætninger. Hvorimod Eldorado-talerne – ud over 

naturligt nok at have færrest V3-sætninger fordi de kun er tre talere – faktisk har den laveste andel V3-

sætninger (3,1 %) set i forhold til de 8,2 % der udgør deres samlede andel af sætninger i dette subkorpus.  

Ser man på faktoren sted for sig, med taler som tilfældig faktor, ser det imidlertid sådan ud: 

Random effects: 

 

 Groups    Name        Variance Std.Dev. 

 Informant (Intercept) 1.755    1.325    

 

Number of obs: 5903, groups:  Informant, 34 

 

Fixed effects: 

 

             Estimate    Std. Error    z value    Pr(>|z|)     

(Intercept)  -2.86181    0.62504       -4.579     4.68e-06 *** 

StedEldorado -0.68817    1.02945       -0.668     0.504     

StedPampa    -0.07013    0.68149       -0.103     0.918     

 

Figur 6.1: Sammenhængen mellem faktoren Sted (dvs. talernes geografiske placering i hhv. Buenos Aires, Eldorado og 

på pampaen) og V3, set i forhold til ’StedBuenosAires’ og med taler som tilfældig faktor (ingen signifikant 

sammenhæng). En negativ β-koefficient i Estimate-kolonnen indikerer at den givne faktor sænker sandsynligheden for 

V3230 

Som i tabel 6.8 ses det tillige af figur 6.1 at der er færre V3-sætninger i Eldorado og på pampaen (og af disse 

to færrest i Eldorado) end i Buenos Aires, men forskellen er ikke signifikant. 

                                                           
229 Der er ingen 40-60-årige arvesprogstalere af dansk i Misiones, jf. afsnit 1.2.3.1. Den yngste taler fra Eldorado i CoSAmDa (Inf56) 

var på interviewtidspunktet 68 år. 
230 Læseren henvises til afsnit 6.10 for en oversættelse af de statistiske begreber. 
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Ej heller når sted kodes binært som Buenos Aires over for ikke-Buenos Aires, fremkommer nogen 

signifikante forskelle (og mindre overraskende, heller ikke med faktorerne Eldorado over for ikke-Eldorado 

og pampa over for ikke-pampa). 

6.9.2 Køn 

Som nævnt i tabel 6.3 indgår 21 kvinder og 13 mænd i ledstillingsundersøgelsen. Dermed er 61,8 % af 

informanterne kvinder, hvilket svarer meget godt til den procentvise overvægt af kvinder i hele CoSAmDa, 

hvor 66,3 % er kvinder (jf. afsnit 4.4). 

Inden for projekt Danske Stemmer i Argentina har vi ikke haft nogen formodninger om at køn betyder 

noget for danskargentinernes måde at tale dansk på, således heller ikke for deres måde at forme 

hovedsætninger på. Af den blotte procentfordeling, jf. tabel 6.9, fremgår det da også at de to køns andel af 

hhv. V2 og V3 stemmer næsten eksakt overens med deres samlede andel sætninger i subkorpusset. 

      
  

 
V2 V3 Hovedtotal 

K   62,81%   63,09% 62,83% 

M   37,19%   36,91% 37,17% 

Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 

    

    Tabel 6.9: Procentfordeling af talerne i forhold til køn på hhv. alle V2-sætninger, alle V3-sætninger og alle 

hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

Når jeg vurderer faktoren køn alene, med taler som tilfældig faktor, er resultatet det samme: Mændene har 

lidt færre V3-sætninger end kvinderne, men forskellen er ikke signifikant. 

Random effects: 

 

 Groups    Name        Variance Std.Dev. 

 Informant (Intercept) 1.785    1.336    

 

Number of obs: 5903, groups:  Informant, 34 

 

Fixed effects: 

 

             Estimate    Std. Error   z value    Pr(>|z|)     

(Intercept)  -2.9165     0.3080       -9.470     <2e-16 *** 

KønM         -0.1561     0.4973       -0.314      0.754     

 

Figur 6.2: Sammenhængen mellem faktoren Køn og V3, set i forhold til ’KønK’ (dvs. kvinder) og med taler som tilfældig 

faktor (ingen signifikant sammenhæng). 

6.9.3 Forankring i Argentina 

Faktoren forankring står i stedet for en anden mulig – og i arvesprogsforskning hyppigt anvendt – faktor, 

nemlig indvandrergeneration, set i forhold til forfædres indvandring. Imidlertid tilhører de fleste 

efterkommere af danskere i Argentina forskellige indvandringsgenerationer på mødrene/fædrene side 

hvilket komplicerer billedet (jf. også Jarnum 2006: 10). I stedet tildeles hver taler et ”point” for selv at være 

født i Argentina og for hver forfar/-mor født i Argentina. Det gør generationsspørgsmålet langt mere 
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operationaliserbart, men ingenlunde problemfrit: Dels består endnu problemet i forhold til manglende 

oplysninger; point kan m.a.o. kun tildeles for hver (af os) kendte forfar/-mor født i Argentina, dels – og 

langt vægtigere – kan en taler få tildelt forankringstallet 3 fordi taleren selv samt fx moderen og 

mormoderen er født i Argentina, mens talerens far kan være indvandret som voksen. En sådan taler vil med 

al sandsynlighed have fået mere danmarksdansk input end en taler hvis forældre begge er født i Argentina, 

men sidstnævnte vil altså også få 3. Det peger også på det faktum at forankring i et land netop handler om 

andet og mere end blot hvor lang tid ens slægt har været i landet. I det samlede CoSAmDa er der givet 

forankringstal fra 0231 til 7; i mit subkorpus er alle disse tal bortset fra 6 repræsenteret. Der er naturligvis en 

vis overensstemmelse mellem talernes alder og deres forankringstal eftersom det er mindre sandsynligt at 

en 85-årig taler har en dyb forankring i Argentina end en 45-årig. Der er dog nogle af de ældste talere der 

har 4, ligesom nogle af de yngste talere har 1 og 2. 

Af tabel 6.10 fremgår det at billedet ikke er klart: Talerne med forankringstallet 3 overproducerer i høj grad 

V3 i forhold til deres samlede andel af sætninger i subkorpusset, men V3-procentdelene for dem der har 

fået 4, 5 og 7 er ikke højere end deres samlede sætningsproduktion. 

      
  

 
V2 V3 Hovedtotal 

0     4,03% 2,24% 3,90% 

1   35,96% 14,09% 34,30% 

2   20,93% 10,29% 20,13% 

3   16,04% 59,06% 19,30% 

4   18,99% 9,40% 18,26% 

5     0,59% 1,57% 0,66% 

7     3,46% 3,36% 3,46% 

Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 

    

    Tabel 6.10: Procentfordeling af talerne i forhold til deres forankring i Argentina på hhv. alle V2-sætninger, alle V3-

sætninger og alle hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

Når man undersøger forankringsfaktoren med taler som tilfældig faktor, er der ingen signifikans hverken 

med faktoren som numerisk værdi eller ved en tredeling i 0-2, 3-4 og 5-7. Det er der til gengæld ved en 

binær tolkning af faktoren, nemlig som dyb vs. ikke-dyb forankring, hvor dyb står for 3-7 og ikke-dyb 

dækker over 0-2:  

 

 

 

 

                                                           
231 0 dækker følgelig over de talere der selv er udvandret. I mit subkorpus har en taler (Inf112) tallet 0; han kom til Argentina som 1-

årig. 
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Random effects: 

 

 Groups    Name        Variance Std.Dev. 

 Informant (Intercept) 1.447    1.203    

 

Number of obs: 5903, groups:  Informant, 34 

 

Fixed effects: 

 

                      Estimate     Std. Error    z value     Pr(>|z|)     

(Intercept)            -2.4002     0.3093        -7.759      8.54e-15 *** 

ForankringGrovikkeDyb  -1.1309     0.4393        -2.574      0.01 *   

 

Figur 6.3: Sammenhængen mellem faktoren Forankring (tolket som dyb vs. ikke-dyb) og V3, set i forhold til 

’ForankringGrovDyb’ (grov hentyder til at faktoren her er tolket ”groft” sammenlignet med mere ”fine” inddelinger) og 

med taler som tilfældig faktor. 

Figur 6.3 viser altså at de talere der ikke har en dyb forankring i Argentina, har mindre V3-ledstilling. Her er 

det metodiske problem imidlertid åbenlyst, for hvor skal skellet mellem dyb og ikke-dyb være? Det er 

tydeligt ud fra procenttallene at det er forankringstallet 3 der i så høj grad boner ud, så hvis ikke-dyb også 

omfattede 3, var resultatet blevet et andet. Data er i dette tilfælde så at sige modelleret til at kaste en 

signifikans af sig. 

Ej heller når man anskuer de to aldersgrupper hver for sig, er der et tydeligt forhold mellem forankring og 

V3-ledstilling:  

    

 
        V2   V3 Hovedtotal 

Yngste 41,07% 81,43% 44,13% 

1 8,52% 3,02% 7,75% 

2 31,19% 10,16% 28,25% 

3 24,27% 71,70% 30,90% 

4 26,15% 9,07% 23,76% 

5 1,43% 1,92% 1,50% 

7 8,43% 4,12% 7,83% 

Ældste 58,93% 18,57% 55,87% 

0 6,84% 12,05% 6,97% 

1 55,09% 62,65% 55,28% 

2 13,78% 10,84% 13,71% 

3 10,30% 3,61% 10,13% 

4 14,00% 10,84% 13,92% 

Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 

    

Tabel 6.11: Procentfordeling af talerne i forhold til deres forankring i Argentina og deres alder på hhv. alle V2-

sætninger, alle V3-sætninger og alle hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

Blandt de yngste taleres V3-produktion er det kun de talere med forankringstal 3 der ligger meget over den 

generelle andel af sætninger. Blandt de ældste talere er det dem med forankringstal 0 og 1 der producerer 

mest V3. 
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Samme billede træder frem når man undersøger interaktionen mellem netop alder og forankringen:  

 

Figur 6.4: Plot af interaktionen Aldersgruppe * ForankringFin (fin refererer blot til at forankringen er tolket ”finere” 

end binært).232 

Blandt de yngste talere er det dem der har 3-4 forfædre/-mødre født i Argentina der producerer flest V3-

sætninger, mens det blandt de ældste talere er dem med 0-2 forfædre/-mødre. 

Forankring kan altså ikke på nogen entydig måde forklare argentinadansktalernes V3-produktion.  

6.9.4 Opsamling på andre sociale faktorer end alder 

Ingen af de ovenfor undersøgte sociofaktorer ser altså ud til at have en klar korrelation med V3-ledstilling, 

og det er således underordnet hvorfra i Argentina talerne kommer, om talerne er mænd eller kvinder, og 

hvor langt tilbage de kan spore deres slægt i Argentina. En systematisk afprøvning af faktorerne i 

modelopbyningen viste – ikke overraskende – heller ingen signifikans. 

Som allerede foregrebet er alder – som vi skal se i mixed-model-analysen – den eneste brugbare 

sociofaktor til forklaring af talernes tendens til V3.  

6.10 Faktorer med betydning for ledstilling i hovedsætninger med et initialt nonsubjekt 

Det næste skridt er at undersøge om der er nogle af de sproglige faktorer der blev opridset i afsnit 6.3.3 og 

6.4.3, der kan påvises i særlig grad at trigge V3-ledstilling i dansk i Argentina, både for talergruppen samlet 

set og i interaktion med aldersfaktoren. I det følgende præsenterer jeg den model som står tilbage som den 

bedste af de forskellige mulige gode modeller jeg afprøvede i R. Dernæst gennemgås hver enkelt faktor i 

modellen (angivet i overskrifterne som ’modelfaktor’), og jeg kommer ind på hvilke andre relaterede 

                                                           
232 Diagrammerne er lavet med plotLMER.fnc-funktionen i R. 
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faktorer jeg afprøvede i modelopbygningen. Under de relevante overskrifter kommer jeg også ind på 

relaterede faktorer som ikke havde mulighed for at indgå i den endelige model fordi de kun har en del af 

dette subkorpus som deres undersøgelsesfelt. Til sidst følger en diskussion af de faktorer som hypoteserne 

forudsagde som vægtige, men som ingen indvirken har på hovedsætningsledstilling i dansk i Argentina.  

 Estimat Standardfejl t-værdi Signifikansniveau 

(Skæringspunkt)  1,910 1,070  1,785 0,074220     

FaktiskAlder -0,051 0,011   -4,517 6,26e-06*** 

ForfeltAdvVsNonAdv: Nonadv -2,039 0,479   -4,256   2,08e-05*** 

Subjektstype_ 
PersPronEksklDetVsIkkePersPron: 
PersPron 

-0,637 0,139   -4,577 4,72e-06*** 

Subjektslængde  0,189 0,049     3,882 0,000104*** 

ForfeltSpanskElement: Nej -1,908 0,562   -3,394 0,000690*** 
Forfeltsfordobling: Nej  1,292 0,417     3,102 0,001920** 

ForfeltLedsætning: Nej -0,875 0,270 -3,234 0,001223** 

Forfeltslængde  0,009 0,052     0,166 0,867896     

Forfeltslængde * Forfeltsfordobling: Nej                  0,378 0,061     6,201 5,61e-10*** 
ForfeltAdvVsNonAdv: Nonadv * 
Subjektstype_ 
PersPronEksklDetVsIkkePersPron: 
PersPron 

-1,802 0,666 -2,705 0,006832** 

Tabel 6.12: Model over uafhængige variable der hhv. øger og sænker sandsynligheden for V3-ledstilling (N=5.903); 

Tilfældig faktor: Informant (N=34) 

I tabel 6.12 ser vi at der er syv enkeltfaktorer og to interaktioner der på signifikant vis påvirker V2-V3-

variationen i nonsubjektsinitiale hovedsætninger i dansk i Argentina. Tre af de syv enkeltfaktorer indgår 

også i interaktionerne som vil blive gjort rede for nedenfor i afsnit 6.10.4. En enkeltfaktor, Forfeltslængde, 

har ingen signifikant indflydelse på sandsynligheden for V3 i sig selv, men det har den til gengæld når den 

interagerer med faktoren Forfeltsfordobling (se nedenfor). 

Estimatet angives som β-koefficienten, og en positiv β-koefficient indikerer at den givne faktor øger 

sandsynligheden for at det undersøgte fænomen, her V3, finder sted, mens en negativ værdi fortæller at 

den givne faktor sænker sandsynligheden herfor. I modellen ovenfor indgår tre faktorer som faktiske 

numeriske værdier (de øvrige er binært fortolkede), nemlig FaktiskAlder, Subjektslængde og 

Forfeltslængde. For disse tre gælder det at en positiv β-koefficient betyder at sandsynligheden for V3 stiger, 

jo højere det faktiske tal er, og en negativ β-koefficient betyder at sandsynligheden falder, jo lavere tallet 

er. 

Et hurtigt blik på modellen afslører at tre faktorer overordnet set har betydning for ledstilling i 

hovedsætninger med et initialt nonsubjekt i argentinadansk, nemlig talernes alder, forfelternes og 

subjekternes beskaffenhed. I det følgende bliver faktorerne analyseret i detaljer; først alder, dernæst de 

sproglige faktorer; først dem der vedrører forfeltet, og til sidst de faktorer der har med subjektet at gøre. 
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6.10.1 Talernes alder 

6.10.1.1 Modelfaktor: FaktiskAlder 

I denne den bedst mulige model indgår sociovariablen alder som talernes faktiske alder, dvs. som en 

numerisk værdi. Den bedste model var ikke signifikant bedre end en model med alder som en binær 

variabel, dvs. talerne opdelt i yngste og ældste, når de to modeller sammenlignes ved hjælp af funktionen 

ANOVA, men AIC-tallet (Akaike’s Information Criteria) var en anelse lavere for modellen med FaktiskAlder 

(og det gælder at ”the smaller the AIC, the better the fit [of the model]” (Levshina 2015: 149)).  

 

Figur 6.5: Plot af sammenhængen mellem V3 og faktoren FaktiskAlder 

Y-aksen i figur 6.5 (som i alle øvrige plot i dette kapitel) står for V3, og figuren illustrerer dermed at 

sandsynligheden for V3 falder jo højere alderen er blandt danskargentinerne. I modellen kunne vi se at 

denne sandsynlighed er stærkt signifikant. 

Jeg prøvede også faktoren som ternær: 35-50-årige, 50-60-årige og 80-105-årige. Interessant nok (men ikke 

samlet set med stærkere forklaringskraft) viser det sig at det er de alleryngste der har signifikant flest V3-

ytringer. De næstyngste (50-60-årige) har signifikant færre V3-ytringer end de 35-50-årige, mens de ældste 

80-105-årige har meget signifikant færre V3’er. 
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Random effects: 

 

 Groups    Name        Variance Std.Dev. 

 Informant (Intercept) 0.9158   0.957    

 

Number of obs: 5903, groups:  Informant, 34 

 

Fixed effects: 

 

                               Estimate     Std. Error    z value    Pr(>|z|)     

(Intercept)                     -1.5933     0.3405        -4.679     2.88e-06 *** 

AlderÅrtiGrovfirsHundredeogfem  -2.2342     0.4304        -5.191     2.09e-07 *** 

AlderÅrtiGrovhalvtredsTres      -1.0981     0.4941        -2.222     0.0263 *   

 

 Figur 6.6: Sammenhængen mellem faktoren Alder (tolket ternært: 35-50 år, 50-60 år og 80-105 år) og V3, set i forhold 

til de 35-50-årige (’AlderÅrtiGrovfemogtrediveHalvtreds’) og med taler som tilfældig faktor (grov i faktornavnet 

hentyder til at faktoren her er tolket ”groft” sammenlignet med faktisk alder). 

6.10.2 Forfeltet 

6.10.2.1 Modelfaktor: ForfeltAdvVsNonAdv 

 

 

Figur 6.7: Plot af sammenhængen mellem V3 og faktoren ForfeltAdvVsNonAdv (dvs. om forfeltet (som er et 

nonsubjekt) indeholder et adverbial eller ej) 

Som det fremgår af figur 6.7, er et adverbial i forfeltet nærmest en forudsætning for V3 i dansk i Argentina. 

Af modellen kan vi ligeledes aflæse at et nonadverbial i forfeltet sænker sandsynligheden for V3 i meget 

markant grad. I tabel 6.13 og 6.14 ses tallene bag: V3-sætningerne har i 97,3 % af tilfældene et adverbial i 

forfeltet.  
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 V3 V2 

Adv 435; 97,3 % 4.244; 77,8 % 

Nonadv 12; 2,7 % 1.212; 22,2 % 

Total 447; 100 % 5.456; 100 % 
Tabel 6.13: Fordelingen af adverbielle og nonadverbielle forfelter med hhv. V3- og V2-ledstilling 

Det er omvendt selvsagt ingenlunde sådan at et adverbial i forfeltet fører til V3, jf. tabel 6.14 nedenfor som 

angiver at kun 9,3 % af alle 4.679 hovedsætninger med et adverbial i forfeltet har V3-ledstilling. Af samme 

tabel fremgår også den procentvise andel af hovedsætninger med adverbialer i forfeltet (i øverste række) 

og med nonadverbialer i forfeltet (i anden række) af samtlige hovedsætninger med et nonsubjekt i 

forfeltet: Knap 80 % af alle hovedsætninger med et nonsubjekt i forfeltet har således et adverbial, uanset 

om verbalet efterfølgende står på anden- eller tredjepladsen. 

 V3 V2 Total 

Adv 435; 9,3 % 4.244; 90,7 % 4.679; 100 %/79,3 % 

Nonadv 12; 1 % 1.212; 99 % 1.224; 100 %/20,7 % 

 447; 7,5 % 5.456; 92,5 % 5.903; 100 % 
Tabel 6.14: Den procentvise andel af alle hovedsætninger med et initialt adverbial der har hhv. V3- og V2-ledstilling 

(rækken ’Adv’), og den procentvise andel af alle hovedsætninger med et initialt nonadverbal der har hhv. V3- og V2-

ledstilling (rækken ’Nonadv’). I kolonnen ’Total’ ses ligeledes procentsats for andelen af sætninger med hhv. 

adverbielle (79,3 %) og nonadverbielle forfelter (20,7 %) af det samlede antal hovedsætninger med et initialt 

nonsubjekt 

At V3 forekommer langt oftest med et adverbial i forfeltet, er også det resultat Kühl & Heegård Petersen 

(2018: 426) og Alexiadou & Lohndal (2018: 254) kommer frem til. Kühl & Heegård Petersen (2018) finder at 

60 % af forfelterne består af et adverbial fra deres ADV-kategori, men lægger man deres ADV-CON-kategori 

(som svarer til min kategori konsekutivt så samt temporalerne nu og da) sammen med ADV-kategorien, får 

man 96,7 % adverbialer i forfeltet med V3-ledstilling. Kun to ud af 37 V3-forekomster hos Alexiadou & 

Lohndal (2018) har objekter på første plads, hvilket altså giver denne fordeling: 94,6 % adverbialer og 5,4 % 

nonadverbialer på 1.-pladsen (tallene er dog, som det fremgår, små). 

Både Sewell (2015) og Kühl & Heegård Petersen (2018: 434) er inde på at adverbialinitiale hovedsætninger 

er et karakteristisk træk ved genren livsfortællinger (som er det både Sewells korpus og CoAmDA består af), 

hvor de (og især temporale adverbialer) fungerer som “focusing devices” (Sewell 2015: 243 med henvisning 

til Wiese et al. (2009: 17) og Kern & Selting (2006)). Således skulle det ikke være adverbialer der i sig selv 

har en gunstig effekt på V3, men AdvSV-sætninger der snarere er en frekvensmæssig bivirkning ved genren. 

Hovedsætninger med adverbialer i forfeltet udgør som nævnt knap 80 % af hovedsætningerne med et 

nonsubjekt i forfeltet i mit subkorpus, og de udgør 23,8 % af samtlige hovedsætninger ytret af de 34 talere 

(altså 4.679 ud af 19.620, jf. tabel 6.14 og afsnit 6.7). Om dette er højt i forhold til dansk talesprog i det hele 

taget, har jeg ikke sikkert belæg for at sige,233 men derfor argumenteres der heller ikke her for at 

                                                           
233 Det svarer dog godt overens med hvad Eide & Sollid (2011: 345-346) finder, nemlig at 22 % af alle deklarativer i norsk talesprog 

har et adverbial på førstepladsen, og at det således er den mest frekvente type af led på den plads næst efter subjektet. Blandt 

nonsubjekterne er det langt mindre markeret at have (visse typer af) adverbialer i forfeltet end især objekter og prædikativer; Hansen 

& Heltoft (2011) angiver at det foruden subjekt er umarkeret at have et situativt prædikationsadverbial, dvs. tids-, steds- eller 

omstændighedsadverbialer, i fundamentfeltet, og at også kommunikative sætningsadverbialer (fx endvidere, oven i købet, tillige) er 

hyppige (p. 1713)). Nedergaard Thomsen (1998: 150) finder at godt 90 % af forfelterne i danmarksdansk talesprog er pronominer, 
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adverbialer i forfeltet trigger V3-ledstilling. Man kan blot konkludere at V3-ledstilling er så godt som ikke-

eksisterende med andre led end adverbialer i forfeltet (jf. også tabel 6.14: 90 % af alle hovedsætninger med 

et adverbial i forfeltet har V2-ledstilling).234 

6.10.2.1.1 De nonadverbielle forfelters ledfunktioner 

Som mulige variable i modellen inddrog jeg to forskellige tolkninger af forfelternes ledfunktion som 

naturligvis dækker over det samme som den binære faktor der indgår i modellen, men som er mere 

fininddelt (med hhv seks og fire varianter: adv, DO, IO, SP, OP og STYRELSE TIL PRÆP, respektive adv, 

objekt, prædikativ og styrelse). De har ikke samme udsigelseskraft i modellen, formentlig pga. meget få 

forekomster af visse af varianterne: Eksempelvis er der kun syv sætninger med et objektsprædikativ i 

forfeltet (to med V3; fem med V2). Desuden opstår der kollinearitet, dvs. der er ikke belæg for alle 

kombinationer: For eksempel findes der ingen sætninger med et indirekte objekt i forfeltet efterfulgt af VS 

(og i alt er der kun tre forekomster), ligesom der ikke findes nogen sætninger med styrelser i forfeltet 

efterfulgt af SV-stilling. I figuren nedenfor vises variablen med de seks varianter. 

 

Figur 6.8: Forfelternes ledfunktioner (n=5.903), vist i faktiske antal forekomster 

De to talergrupper har omtrent lige høj procentdel adverbialer i forfelterne efterfulgt af S-V: 97,5 % hos 

talerne under 60 og 96,3 % hos talerne over 60. Af de 12 nonadverbialer efterfulgt af S-V, der forekommer 

hos de 34 talere står talerne under 60 for de fleste, nemlig ni. Disse ni svarer til 2,5 procent af deres 

samlede V3-produktion (9 af 364).235 Det er ikke overraskende at det er de yngste talere der står for nogle 

                                                                                                                                                                                                 
knap 4 % er pronominer sammen med et ikke-pronomen (fx hvor gammel) og lige over 5 % er ikke-pronominer. Det peger 

umiddelbart på langt færre adverbialer i forfeltet end i mine data. Imidlertid har Nedergaard Thomsen, som det fremgår, også talt hv-

spørgsmål med, mens de er udeladt af min optælling. Dataene er således ikke helt sammenlignelige. 
234 Man kunne tilsvarende vende det om og overveje – præcis som Alexiadou & Lohndal (2018) gør det – om den lave andel af 

nonadverbialer i V3-sætningernes forfelter skyldes den generelle lave andel af sådanne led på 1.-pladsen i dansk talesprog. Jeg har 

ikke procentsatser for danmarksdansk talesprog, men i norgesnorsk talesprog viser en undersøgelse at det drejer sig om 9,8 % 

(Westergaard 2009: 92). Sammenlignet hermed er 2,7 % nonadverbialer i forfelterne blandt V3-sætningerne ikke meget, ligesom det 

er langt lavere end de 22,2 % blandt V2-sætningerne i mine data. 
235 De tre forekomster af nonadverbialer efterfulgt af S-V som talerne over 60 producerer, svarer dog til 3,7 af deres samlede V3-

produktion (3 af 81), men der er tale om meget små tal. 
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af de mest markerede V3-konstruktioner, heriblandt alle fire tilfælde af prædikativer efterfulgt af S-V der 

findes blandt de 34 talere. 

6.10.2.1.2 De adverbielle forfelters semantik 

Forfeltsadverbialernes semantik kunne ikke indgå som variabel i modellen da en sådan analyse udelader 

knap en fjerdedel af det undersøgte korpus, nemlig alle hovedsætningerne med nonadverbialer i forfeltet. I 

figur 6.9 nedenfor ses fordelingen i forfeltadverbialernes semantik. 

 

Figur 6.9: De adverbielle forfelters semantik (n=4.679), vist i faktiske antal forekomster 

Kategorien ’flere led’ er ikke en semantisk kategori, men derimod en restkategori for en mindre gruppe 

sætninger (n=39) med mere end ét adverbielt led i forfeltet. Det har ikke kunnet lade sig gøre at henføre 

den slags adverbialer til én semantisk kategori. Et eksempel er: men derfor nu nu sover jeg til middag (Inf54, 

født 1932).236 Jeg har altså skelnet mellem sådanne flere led på den ene side og det som jeg i forbindelse 

med den tilgrundliggende kategorisering kaldte adverbielle clusters, altså hvor et eller flere adverbier 

modificerer et andet adverbium sådan at de kan henregnes til en bestemt kategori. 

Klassificering af adverbialer kan altid diskuteres. Ovenstående kategorisering er muligvis for finkornet, og 

jeg kunne måske med fordel i mere streng forstand have fulgt Hansen & Heltofts (2011) inddeling, som til 

eksempel ville henregne flere af mine kategorier til omstændighedsadverbialer. Især er min kategori 

’konnektiv’ tvivlsom idet den dækker over adverbialer der danner et tydeligt link mellem den hovedsætning 

i hvis forfelt den står, og den forrige hovedsætning: Mange af de kausale adverbialer vil eksempelvis også 

kunne fungere som et sådant link, ligesom det konsekutive ’så’ også forbinder hovedsætninger, og dermed 

kommer ’konnektiv’ i en vis grad til at blive en restkategori. Netop det konsekutive så står for sig selv da det 

tydeligvis har en særstatus i form af at være så talstærkt. Men dermed er der ikke længere tale om en 

semantisk kategori, men en leksikalsk. Betegnelsen konsekutivt så dækker her over det sideordnende 

                                                           
236 Det ligger uden for denne afhandlings rammer at analysere denne gruppe sætninger særskilt. Det er meget muligt at ophobning af 

led til venstre i sætningsskemaet, som i sig selv er kendetegnende for dansk talesprog, er særlig karakteristisk for argentinadansk, 

herunder ophobning af flere adverbialer (og muligvis dobbeltsubjekter, se note 215). Jf. også figur 6.10 nedenfor hvoraf det fremgår 

at sætninger med flere adverbielle led før subjekt og det finitte verbal er lidt hyppigere blandt V3-sætningerne end blandt V2-

sætningerne.  
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anaforiske adverbium så med resultativ betydning, dvs. det betegner (i øvrigt ligesom 

tilordningskonjunktionen så og underordningskonjunktionen så) ”resultatet eller følgen af en begivenhed, 

udtrykt i første sætning” (Hansen & Heltoft 2011: 976).237 Ved et blik på figur 6.9 ovenfor falder det straks i 

øjnene at særlig tre af mine adverbialtyper vejer tungt, nemlig konsekutivt så, temporale og lokative 

adverbialer, idet 87,0 % (n=4.069) af hovedsætningerne med adverbial i forfeltet har en af disse tre typer 

på 1.-pladsen.238 

Anskuer man hvor stor en procentdel hver semantiske type + kategorien ’flere led’ udgør blandt hhv. 100 % 

V2-sætninger og 100 % V3-sætninger, viser sig følgende fordeling: 

 

Figur 6.10: Fordelingen af de adverbielle forfelters semantik blandt V2-sætningerne (n=4.244 = 100 %) og V3-

sætningerne (n=435 = 100 %) 

Som man kan aflæse af figur 6.10, ser det ud til at være mere nærliggende for argentinadansktalerne at 

sætte det finitte verbal på 3.-pladsen hvis det indledende adverbial har en attitude-, betingelses-, kausal 

eller konnektiv betydning.  

Der er altså tre af ovenstående adverbialtyper der antalsmæssigt har betydning (hvoraf den ene også i 

særlig grad efterfølges af VS), og fire typer der ser ud til i højere grad at fremkalde V3. Man kunne derfor 

også med fordel vise grafen med disse syv typer og de resterende slået sammen til en ’andet’-gruppe: 

                                                           
237 I litteraturen diskuteres dette så’s ækvivalenter i andre sprog; det adverbielle så er muligvis på vej til at blive rene diskurs-

konnektiver, altså konjunktioner, jf. Walkden (2017) som refererer til ”Schalowski’s (to appear)[2017] argument that dann and 

danach in certain varieties of German may have become pure discourse-connectives”. I jiddisch er shoyn ’og så’ blevet en ren 

diskursmarkør som altid følges af SV-ledstilling (Newman 2015: 189-191). 
238 Jeg har ikke et præcist sammenligningsgrundlag for danmarksdansk talesprog, men som nævnt er temporale og lokative 

adverbialer ifølge Hansen & Heltoft (2011) hyppige i fundamentfeltet, og jeg har en klar fornemmelse af at så også er frekvent her. 
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Figur 6.11: Procentvis fordeling af hhv. 100 % V2-sætninger (n=4.244) og 100 % V3-sætninger (n=435) 

Ved at teste sandsynligheden for om en given tendens blot er en tilfældighed eller ej (med chi-i-anden-

prøver),239 viser det sig at det hverken er statistisk signifikant at V2-sætningerne har flere temporale 

adverbialer (p=0,4448) eller flere lokative adverbialer (p=0,0782) end V3-sætningerne. Således kan 

hypotesen om at lokative adverbialer i forfeltet i særlig grad efterfølges af VS-ledstilling (som i spansk) ikke 

bekræftes.  

Til gengæld er forskellen mellem andelen af konsekutive så’er med hhv. VS- og SV-ledstilling efterfølgende 

meget signifikant (p<0,001), således at man altså kan konkludere at danskargentinerne foretrækker at have 

det finitte verbal på 2.-pladsen efter adverbiet så. Indlemmer man de konsekutive adverbielle så’er i én 

semantisk kategori som man fx kunne kalde konnektiv (eller anaforiske adverbialer), tillige indeholdende de 

kausale og de konnektive adverbialer, er der stadig signifikant flere V2-sætninger med denne type adverbial 

på 1.-pladsen (p<0,001) (de udgør til sammen 47,4 % af V2-sætningernes forfeltsadverbialer over for 37,2 % 

af V3-sætningernes ditto) (på trods af den relativt store andel af både kausale og konnektive adverbialer af 

V3-sætningerne240). 

V3-sætningernes procentvise andel med attitudeadverbialer i forfeltet er tydeligvis større end V2-

sætningernes, og forskellen viser sig at være meget statistisk signifikant (p<0,001). Kategorien 

attitudeadverbialer omfatter her de fire typer af sætningsadverbialer samt den emotive markør 

minsandten hos Hansen & Heltoft (2011: 1042-1044, 1066-1067). De er karakteriseret ved at de har skopus 

over hele hovedsætningens propositionelle indhold, og sætningsadverbialerne inddeles desuden ifølge 

deres betyding således: kriteriemarkører (eller epistemiske og doksastiske adverbialer) som udpeger 

kriterierne for ytringens sandhed, dvs. angiver den grad af sikkerhed den talende fremsiger sit udsagn med, 

fx ”øh så selvfølgelig snakkede vi ikke dansk sammen” (Inf41, født 1965), engagements- og 

                                                           
239 Prøverne er udført ved at gøre kategorierne binære som eksempelvis temporale vs. ikke-temporale adverbialer. Den samlede sum 

af sætninger der indgår i disse delanalyser, er i hvert tilfælde 4.640, dvs. alle hovedsætninger med et adverbial i forfeltet minus 

kategorien ’flere led’ (denne indgår dog i figur 6.11 i ’andet’-kategorien). 
240 Isoleret set var der netop signifikant flere V3-sætninger med både kausale (p<0,001) og konnektive adverbialer (p<0,001). 
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distancemarkører der markerer talerens oprigtighed og troværdighed i forhold til den sproghandling 

ytringen udtrykker, fx ”så faktisk vi havde det godt” (Inf112, født 1929), vurderende adverbialer som 

angiver et forudsat vurderingsgrundlag mellem afsender og modtager, altså at afsender og modtager er 

enige om vurderingen af den givne konstative ytring, fx ”lykkeligvis er det ikke mere et fattigt land ikke 

sandt” (Inf40, født 1928) og forståelsesmarkører (eller kommunikative sætningsadverbialer) som instruerer 

modtageren i hvordan han/hun skal tolke udsagnenes opbygning, hensigt, og hvad der er det vigtigste i 

dem,241 fx ”alligevel man sveder når man ror así que du du tager en douche bagefter” (Inf97, født 1965).242 

Attitudeadverbialerne har som den eneste forfeltsadverbialtype en signifikant interaktion med talernes 

alder (med taler som tilfældig faktor), således at de ældste talere har relativt set flere attitudeadverbialer 

(end ikke-attitudeadverbialer) efterfulgt af SV-ledstilling end de yngste talere (jf. figur 6.12 nedenfor). 

 

Figur 6.12: Plot af interaktionen FaktiskAlder * ForfeltSemantikAttitudeVsIkkeAttitude (dvs. mellem talernes faktiske 

alder og attitude- hhv. ikke-attitudeadverbialer i forfeltet i hovedsætninger med et adverbial i forfeltet) 

Man må dog tage forbehold for resultaterne når man ser på faktorerne i forhold til de to aldersgrupper da 

den ældste gruppe ikke har mange V3-forekomster i det hele taget (i alt har de ældste talere 83 

forekomster af V3, og 32 af disse er med et attitudeadverbial i forfeltet). 

                                                           
241 Hansen & Heltoft (2011) kalder også denne type sætningsadverbialer for kompositions- og forbinderadverbialer (p. 54), og i min 

klassificering regnes flere af disse som hørende til de konnektive adverbialer (fx ellers når det har betydning ’derudover’ eller ’under 

andre omstændigheder’ uden markering af afsenderens attitude) eller de temporale adverbialer (fx derefter). Dermed er til mine 

attitudeadverbialer kun medregnet de forståelsesmarkører der samtidig i en eller anden grad markerer afsenders attitude i forhold til 

ytringen. 
242 De 99 attitudeadverbialer i det analyserede subkorpus fordeler sig på følgende: alligevel (når det markerer afsenders attitude), 

claro sp. ’selvfølgelig’, desværre, ellers (når det markerer afsenders attitude), endda, faktisk, godt nok, hasta sp. ’endda’, heldigvis, 

helt sikkert, i hvert fald, i hvert tilfælde, i virkeligheden, lykkeligvis, más o menos sp. ’mere eller mindre’ (der er ét tilfælde i 

korpusset hvor det står i forfeltet og kan siges at pege på afsenderens vidensgrundlag), minsandten, måske, ni siquiera sp. ’ikke 

engang’, om ikke andet, selvfølgelig, simpelt hen, tilfældigvis, ærligt talt. 
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Godt en tredjedel af eksemplerne på sætninger med et attitudeadverbial i forfeltet (34 af 99) har 

kriteriemarkøren måske på 1.-pladsen, fx ”men måske jeg tager Søndags-BT og så kan je:g øh # læse en 

artikel hvo:r # måske to ord kan jeg ikke # øh jeg øh no conozco” (’… kender (jeg) ikke’) (Inf117, født 1970). 

Jeg har vurderet at der i de pågældende sætninger er tale om netop sætningsadverbialet måske og ikke den 

subjektive partikel måske (jf. afsnit 6.2 hvor hovedsætninger med subjektiv partikel + subjekt + finit verbal 

er omtalt). Som subjektiv partikel angiver måske ”en positiv forventning fra den talendes side om et 

bekræftende svar eller en accept af en anmodning” (Hansen & Heltoft 2011: 1162) og vil derfor ofte 

optræde i spørgsmål. De 34 sætninger, som jeg for en sikkerheds skyld har lyttet til, afslører ingen 

spørgsmålsintonation. 

De spanske pendanter til måske – quizás, tal vez og a lo mejor – er eksempler på typiske præverbale 

adverbialer på spansk i og med at de har skopus over hele sætningen. Som nævnt i afsnit 6.3.1 om 

ledstilling i spansk er netop sådanne sætningsadverbialer ifølge Ocampo (2005), foruden adverbialer der 

linker en sætning til den foregående, og en gruppe af adverbialer der bestemmer verbalhandlingens 

telicitet: ya ‘allerede’, todavía ‘stadigvæk’, aun ‘endnu, stadig’, siempre ‘altid’ og casi ‘næsten’, præverbale 

på spansk. Jeg undersøgte i forbindelse med modelopbygningen om der var en sammenhæng mellem 

adverbialer af disse typer på 1.-pladsen og V3 ud fra en tanke om at danskargentinerne ville have flere af 

disse adverbialer først i sætningen fordi de fornemmer at de skal komme før det finitte verbal uden at det 

nødvendigvis medfører VS. Der er relativt set flere V3-sætninger med et af disse adverbialer i forfeltet, og i 

en analyse med taler som tilfældig faktor er forskellen (p<0,05), men signifikansen forsvinder når 

påvirkningen fra de øvrige faktorer indgår i analysen. 

Også betingelsesadverbialer efterfølges signifikant mere af SV end af VS (p<0,001). I denne kategori er der 

et sammenfald med modelfaktoren ’ForfeltLedsætning’ idet alle 134 betingelsesadverbialer på nær et243 er 

ledsætninger. Som det fremgår af modellen, har V3-sætningerne oftere en ledsætning i forfeltet end V2-

sætningerne. Man kan derfor ikke her med sikkerhed afgøre om det er den syntaktiske kompleksitet (at 

indlede en sætning med en anden sætning244) eller adverbialernes betingelsesbetydning der afføder mere 

V3. 

Analysen af de adverbielle forfelters semantik kan ikke bekræfte Newmans (2015) resultat for newyorker-

jiddisch om at V3 først og fremmest forekommer efter temporale adverbialer. I mine data er der som 

nævnt ingen signifikant forskel på andelen af advTEMP-V-S og advTEMP-S-V. Mit resultat stemmer således 

overens med Kühl & Heegård Petersen (2018) som heller ikke finder nogen sammenhæng mellem et 

temporalt adverbial i forfeltet og V3-ledstilling i dansk i USA og Canada (p. 426-427).  

I følgende afsnit vender jeg tilbage til de faktorer der indgår i modellen; nedenfor om forfeltslængden.  

6.10.2.2 Modelfaktor: Forfeltslængde 

I analysen af forfelternes længde har jeg målt længden af led foran neksus ved at tælle antallet af ord – som 

også Eide & Hjelde (2015) og Kühl & Heegård Petersen (2018) gør. Jeg har dog kun talt hvad der står 

                                                           
243 ”men i det tilfælde hvis der havde sket noget så ved jeg ikke hvad vi havde gjort” (Inf34, født 1929); her er hvis-ledsætningen 

tolket som en relativsætning der lægger sig til korrelatet i det tilfælde, men samtidig opstiller det samlede forfelt en betingelse for 

helsætningens indhold. 
244 Adverbielle ledsætninger er også i reglen længere end adverbielle syntagmer, og man kunne netop forestille sig at den syntaktiske 

kompleksitet (at indlede en sætning med en sætning) koblet med et langt forfelt (at der går længere før taleren når til det finitte verbal 

i hovedsætningen) ville øge sandsynligheden for V3, men se afsnit 6.10.2.2 nedenfor. 
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mellem interjektionalplads og verbalet, dermed altså ikke konjunktionen. Jeg har ikke talt fatiske markører 

som øh og este med. Stednavne er talt som ét ord også selv om det består af to som fx Buenos Aires, da 

man ikke frit kan vælge om man vil have alle ordene med i stednavnet, men for personnavne har jeg talt 

hvert fornavn og efternavn for sig da man i højere grad kan vælge at udelade ét eller flere af navnene.245 

V3-sætningerne har i gennemsnit forfelter på 3,3 ord (median 1,5 ord), mens V2-sætningerne i gennemsnit 

har forfelter på 2,1 ord (median 1 ord). 16 forfelter er på 20 ord eller over; tre af disse efterfølges af SV-

ledstilling og 13 af VS-ledstilling. Jeg har ikke testet om disse 16 forfelter statistisk set er outliere, og de 

indgår altså i modellen. 

Af modellen fremgår det at sandsynligheden for at længere forfelter (som numerisk værdi)246 fører til mere 

V3 ikke er signifikant når der samtidig tages højde for påvirkningen fra de øvrige faktorer. Når variablen 

indgår som eneste faktor (med taler som tilfældig faktor), er resultatet at forfeltslængde i meget signifikant 

grad øger sandsynligheden for V3 sådan som også enkeltplottet i figur 6.13 viser. Dermed peger netop 

denne faktor med al tydelighed på pointen ved at anvende mixed-model-metoden idet det altså viser sig at 

faktorens tilsyneladende effekt kan tilskrives andre faktorer (jf. afsnit 6.10.4.1 om faktorens interaktion 

med forfeltsfordobling). 

                                                           
245 Denne optællingsmetode kan i høj grad diskuteres, også pro et contra at tælle konjunktionen med. En optælling af ord er langt den 

simpleste og sikreste metode, jf. Kühl & Heegård Petersens diskussion heraf (2018: 427); hvis man også inddrager hvert enkelt ords 

længde i optællingen, opstår problemet om man da skal tælle forventede fonemer og stavelser eller kun de fonemer og stavelser der 

faktisk ytres.  

Der er en generel tendens til ophobning af led først i ytringen i talesprog, og der er grund til at tro at det i særdeleshed gælder for et 

talesprog der som argentinadansk har en ledstilling der formentlig er under påvirkning af den friere ledstilling i spansk og i det hele 

taget er under forandring. Det betyder også at sætningsskemaet i flere tilfælde sprænges, og at det i nogle tilfælde kan være 

overordentlig svært at afgøre hvad der hører med til forfeltet. Jeg har ikke medtalt åbenlyse kandidater til interjektionalpladsen så 

som svarordene, interjektionaler og adverbialer som ’altså’, men jeg har medtalt tilfælde af to eller flere adverbialer i begyndelsen af 

sætningen, fx på grund af trafikken måske du går ikke ud af Buenos Aires (Inf97, født 1965).  
246 Jeg forsøgte mig også i analyserne af forfeltslængde med forskellige kategoriske gradbøjninger af forfeltslængden fx binært med 

varianterne 1-9 og 10+ og <5 og >4 og ternært med varianterne <10, 10-20 og >20. Det gav i varierende grad meget høje 

signifikanser, men jeg konkluderede at det var for usikker en metode og m.a.o. en modellering af data som ikke var helt i 

overensstemmelse med best practice. Evt. kunne man have funderet disse grupperede fortolkninger på middel- og mediantallene (se 

ovenfor), men jeg anså den numeriske værdi som den mest skudsikre faktor.  
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Figur 6.13: Plot af sammenhængen mellem V3 og faktoren Forfeltslængde (i antal ord) 

Der er således ikke en solid sammenhæng mellem selve længden på forfeltet og den efterfølgende 

placering af det finitte verbal. Mit resultat er svært at sammenligne direkte med Eide & Hjeldes (2015) for 

norsk arvesprog i USA og Kühl & Heegård Petersens (2018) for dansk i USA og Canada da deres resultater 

for forfeltslængde ikke bygger på en mixed-model-analyse. Eide & Hjelde (2015) mener at finde en 

sammenhæng mellem længere forfelter og V3, men som beskrevet i afsnit 6.4.1 bygger deres resultater på 

kun én informant, og de giver i øvrigt ingen bud på hvad sammenhængen mellem et langt forfelt og V3 

kunne være. Resultatet fra argentinadansk ligger enten nærmere Kühl & Heegård Petersen (2018) idet de 

konkluderer at forfeltets længde, i hvert fald for adverbielle led, muligvis ikke gør nogen forskel for 

ledrækkefølgen, eller mindst lige så langt fra idet de angiver at det også kan tænkes at længere forfelter 

faktisk afføder mere V-S (p. 428). De finder som beskrevet i afsnit 6.4.1.1 at forfelterne er længere når 

ledfølgen er V-S, end når den er S-V, om end forskellen kun er på gennemsnitligt 0,4 ord.247 Imidlertid har 

de i denne delanalyse kun de adverbielle forfelter med, og blandt disse har de ikke medregnet den kategori 

de kalder ADV-CON, som dækker over så, nu og da. Også af denne grund er mit resultat ikke umiddelbart 

sammenligneligt med deres. For at gøre det mere sammenligneligt kan man vurdere gennemsnitstallene i 

forhold til hinanden (idet jeg så også udtager så, nu og da248 fra mine data)249: De adverbielle forfelter i 

nordamerikadansk er med efterfølgende SV på gennemsnitligt 4,1 ord og med efterfølgende VS på 

                                                           
247 Når de ekskluderer et ”outlieradverbial” på 21 ord, bliver forskellen dog tydeligere idet adverbialer foran V-S da er gennemsnitligt 

ét ord længere end adverbialerne foran S-V (4,8 vs. 3,8 ord). 
248 Da lader til for en meget stor del at være gledet ud af argentinadansktalernes sprog, både som underordningskonjunktion og som 

adverbium. Som erstatning for det konjunktionelle da, anvender de når, fx ”vores bedstefar bedstefar V. han kom jo når han var fem 

år” (Inf127, født 1968) (jf. sp. cuando der betyder både når og da), og som erstatning for det adverbielle da anvender de bl.a. 

dengang. I dette subkorpus findes 26 adverbielle da’er i forfelterne og fire da’er i kombination med et andet adverbium/-al: da der, 

så da, indtil da og så til sidst da der (i sidstnævnte eksempel selvrettes forfeltsfordobleren da til der). Til sammenligning er der 299 

forekomster af nu (foruden min. 29 adverbialer der indeholder et nu, som fx indtil nu og nu i dag). 
249 Jeg har kun fraregnet forekomster af så, nu og da hvor de er eneste adverbial. 
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gennemsnitligt 4,5 ord. I argentinadansk har advSV-sætningerne i gennemsnit adverbielle forfelter på 4,1 

ord, mens advVS-sætningerne har gennemsnitligt 3,7 ord.250251  

 V3 Gennemsnit Median Spredning V2 Gennemsnit Median Spredning 

Adverbielle 
forfelter 
(ekskl. så, 
da, nu) 

326 4,1 ord 3 ord 1-31 ord 2.074 3,7 ord 2 ord 1-27 ord 

Tabel 6.15: Forfeltsadverbialernes længde (i antal ord), ekskl. så, da og nu 

Kühl & Heegård Petersen (2018: 428) angiver at ”with 10 or more words in the constituent, we see 

exclusively xvs word order”. Det er ikke tilfældet i mine data hvor andelen af adverbialer (ekskl. så, nu og 

da) på 10 ord eller flere er omtrent lige stor for de sætninger der har V2, som for de sætninger der har V3, 

dog flest blandt sidstnævnte, nemlig 8,3 % (27 af 326) over for 5,5 % (114 af 2.074). Endelig skriver Kühl & 

Heegård Petersen (2018: 428) at ”sv word order occurs most often after short adverbial constituents (36 

out of 55 instances with xsv word order consist of only 1–4 words)”. Det stemmer med mine resultater hvor 

216 af 326 af adverbialerne efterfulgt af S-V er på mellem ét og fire ord; det svarer til 66,3 % over for 65,5 

% i nordamerikadansk (36 af 55 omregnet til procent), men adverbialerne der efterfølges af V-S er endnu 

hyppigere på mellem ét og fire ord, nemlig i 70,1 % af tilfældene (1.453 af 2.074). 

Alt i alt er det altså – baseret på disse tal – det omvendte forhold der gør sig gældende i argentindansk (V3-

sætningerne har længere adverbielle forfelter end V2-sætningerne), men resultatet holder som nævnt ikke 

i en statistisk model der samtidig tager hensyn til andre faktorers indflydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250 Inkl. så, nu og da er gennemsnitstallene for de adverbielle forfelter i argentinadansk: 2,3 ord med efterfølgende VS og 3,4 ord 

med efterfølgende SV. 
251 At de adverbielle forfelter i nordamerikadansk gennemsnitligt er på flere ord end i argentinadansk, skyldes at Kühl & Heegård 

Petersen (2018) har talt konjunktionerne med til deres forfelter hvilket jeg ikke har. Det burde dog ikke have nogen betydning for den 

overordnede sammenligning af forfelternes længde, altså i forhold til om de er længst i V3- eller V2-sætninger i hhv. argentinadansk 

og nordamerikadansk, mens det meget vel kan have en betydning for en detaljesammenligning af andelen af forfelter på hhv. >10 ord 

og <4 ord. 
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6.10.2.3 Modelfaktor: ForfeltLedsætning 

 

 

Figur 6.14: Plot af sammenhængen mellem V3 og faktoren ForfeltLedsætning (dvs. om forfeltet indeholder en 

ledsætning eller ej) 

En ledsætning som forfelt øger signifikant sandsynligheden for V3 i argentinadansk.252 Variablen er 

naturligvis forbundet med længden af forfeltet idet ledsætninger generelt er længere end adverbialer der 

ikke indeholder en neksus. Der var imidlertid ingen advarsel om kollinearitet i modellen, og der er da også 

både korte ledsætninger og lange forfelter som ikke er ledsætninger: 46 ledsætninger ud af de 546 er på 3 

og 4 ord,253 og 61 forfelter på 10-19 ord består ikke af ledsætninger. Samtidig er der klart flest ledsætninger 

blandt de adverbielle forfelter, men der er dog 56 objektsledsætninger i data.  

En mulig forklaring på sammenhængen mellem ledsætninger først i hovedsætningen og V3 er at det er 

sværere at processere en hovedsætning der indeholder en anden sætning først, og at V2-strukturen derfor 

i højere grad vil have tendens til at ”bryde sammen” – og især hos talere der i forvejen vakler på dette 

punkt. Det ser altså ud til at det er tunge forfelter i kompleksitetsforstand snarere end i længdeforstand der 

afføder mere V3, hvilket kan pege på at der i hvert fald også er tale om processeringsvanskeligheder hos 

talerne snarere end egentlige forandringer i grammatikken (jf. Larsson & Johannessen 2015a: 27). 

Der er ingen nævneværdige forskelle i de to talergruppers andele af ledsætninger i forfeltet. Dog er de 

eneste to nonadverbielle ledsætninger efterfulgt af S-V der findes blandt de 34 talere, produceret af talere 

under 60. 

                                                           
252 Kun ledsætninger med en selvstændig sætningsfunktion er talt med, dermed altså ikke relativsætninger. Især findes der i data 

mange relativsætninger der står som adled til et temporalt korrelat som fx ”men de første seks måneder jeg har været i Danmark jeg 

har været i selve København” (Inf123, født 1955). 
253 Hertil kommer en objektsledsætning på to ord i ”men det går tror jeg” (Inf117, født 1970). 
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6.10.2.4 Modelfaktor: ForfeltSpanskElement 

 

 

Figur 6.15: Plot af sammenhængen mellem V3 og faktoren ForfeltSpanskElement (dvs. om forfeltet indeholder et 

spansk element (alternativt udelukkende består af spansk) eller ej) 

Modellen gav som resultat at et eller flere spanske ord (enten i kombination med dansk eller ikke) eller 

hybrider i forfeltet har en statistisk signifikant sandsynlighed for at kaste flere V3-sætninger af sig (jf. også 

figur 6.15 ovenfor). Følgende er eksempler på spanske elementer i forfeltet: 

advSpansk-S-V: ”og hasta hun såede selv sine og salat ude i camp- øh i s- i sin i der i hendes have der” 

(hasta ’endda’) (Inf79, født 1931) 

DOSpansk-S-V: ”de øh alquiler man siger øh på dansk254” (de alquiler ’til leje’) (Inf43, født 1928)  

advSpansk-V-S: ”øh i en el ochenta y seis så kom hun og besøgte mig” (en el ochenta y seis ’i 1986’) (Inf88, 

født 1961) 

advSpansk-V-S: ”pero lidt a lidt så skiftede det” (hybrid mellem sp. poco a poco og da. lidt efter lidt) (Inf79, 

født 1931) 

I det sidste eksempel anvender taleren Inf79 i øvrigt den spanske konjunktion pero ’men’ (han bruger 

næsten konsekvent pero i stedet for men og anvender i øvrigt hybriden lidt a lidt flere gange i samtalen). 

Konjunktionerne er dog som nævnt ikke talt med i undersøgelserne af forfelterne.  

                                                           
254 Ordene dansk og spansk skabte – af den simple grund at det drejer sig om meget enslydende ord – ofte forvirring i samtalerne med 

informanterne, sådan at de sagde det modsatte af det intenderede, sommetider med en efterfølgende selvrettelse, men andre gange – 

som i eksemplet – uden.  
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Mit resultat kan bekræfte hypotesen fremsat på baggrund af Kühl & Heegård Petersen (2018) om at 

elementer fra donorsproget (i deres tilfælde engelsk) i forfeltet hyppigere medfører V3. De har dog i 

modsætning til mig talt konjunktionerne med og angiver at de engelske elementer i deres undersøgelse 

oftest er netop konjunktioner. Kühl & Petersen diskuterer også om det isoleret set er de engelske 

elementer der har en effekt, eller om der er tale om sameffekt med forfeltstypen adverbial. Nærværende 

mixed-model-analyse tager bl.a. højde for netop det da faktoren ForfeltSpanskElement er signifikant som 

selvstændig faktor og ikke i interaktion med nogen af de øvrige faktorer. 

I de to eksempler med V2-ledstilling ovenfor har den danske forfeltsfordobler så netop den modsatte effekt 

på ledstillingen idet forfeltsfordobling i langt højere grad efterfølges af VS end af SV.255 Det bliver beskrevet 

nærmere i følgende afsnit. 

6.10.2.5 Modelfaktor: Forfeltsfordobling 

Forfeltsfordobling, især med så og der-anaforer, er et udbredt talesprogstræk i danmarksdansk (Galberg 

Jacobsen & Skyum-Nielsen 1996: 84, 149, Hansen & Heltoft 2011: 1837, Jensen 2003: 257) og forekommer 

også hyppigt i både nordamerikadansk (Kühl & Heegård Petersen 2018: 430-432) og argentinadansk.256 

Konstruktionen kaldes også ekstraposition til venstre med det ekstraponerede led genoptaget anaforisk 

med fx så, der, da, her eller det/den (jf. Hansen & Heltoft 2011: 1827-1832, 1834-1839). 

Som det fremgik af modellen, sænkes sandsynligheden for V3 når sætningen indledes af et ekstraponeret 

led til venstre der genoptages anaforisk, i signifikant grad, jf. også figur 6.16.257 Dette svarer til hypotesens 

forudsigelse på grundlag af Kühl & Heegård Petersen (2018) der fandt at forfeltsfordobling var ”a syntactic 

construction in which the European Danish word order xvs appears to be robust throughout” (p. 430). 

Tendensen ser dog ud til at være endnu tydeligere i nordamerikadansk. Også Johannessen (2015a) nævner 

at denne type konstruktioner oftest har V2-ledstilling (p. 66-67). 

                                                           
255 Der er da også kun en meget lille andel af forfeltsfordoblingerne hvori der refereres anaforisk til et spansk element: I data findes i 

alt seks eksempler, alle med V2-ledstilling. De udgør 0,6 % hvilket er omtrent lige så lidt som i nordamerikadansk hvor det er 1,4 % 

(n=4) (jf. Kühl & Heegård Petersen 2018: 432). En konstruktion svarende til forfeltsfordobling findes på spansk (modsat i engelsk 

ifølge Kühl & Heegård Petersen 2018: 432), men den er ikke frekvent med adverbialer, jf. følgende eksempel med entonces som 

anafor: ”al volcarse mi automóvil entonces llegó la policia” (Kahane & Kahane 1950: 245). 
256 Interessant nok er der en næsten nøjagtigt lige stor andel hovedsætninger med forfeltsfordobling i nordamerikadansk og i 

argentinadansk, hhv. 17,8 % og 18,0 % af det samlede antal hovedsætninger (med et initialt nonsubjekt) (jf. Kühl & Heegård 

Petersen 2018: 431; 287 ud af 1.615 omregnet til procent). Jeg kender ikke til tilsvarende undersøgelser af ekstrapositionens 

generelle hyppighed i danmarksdansk talesprog, men Jensen (2003) har fundet at 83,7 % af alle syntaktisk integrerede initiale 

ledsætninger genoptages af et adverbial i talt dansk (jf. p. 257 (dog fejl i tallet, se Appendix 6, Table 6.42)). 
257 Det man direkte kan aflæse af modellen, er at når der ikke er forfeltsfordobling, dvs. sætningen har fået et nej som kategorisk 

variant, er der signifikant øget tendens til V3. 
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Figur 6.16: Plot af sammenhængen mellem V3 og faktoren Forfeltsfordobling 

6.10.2.5.1 Anafortype i forfeltsfordoblingerne 

Jeg undersøgte også hvilke anaforer der anvendes i forfeltsfordoblingerne med hhv. V2- og V3-ledstilling, 

og det viser sig at forfeltsfordobling med der stort set ikke findes i V3-sætningerne, mens den er hyppig i 

V2-sætningerne, jf. tabel 6.16. Så er samlet set den mest anvendte anafor.258 

  
  

 
V2 V3 Hovedtotal 

andet     2,96% 6,38% 3,11% 

der   28,73% 4,26% 27,64% 

DetDen     5,92% 0,00% 5,66% 

så   62,39% 89,36% 63,58% 

Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 
Tabel 6.16: Fordeling af anafortyper i forfeltsfordoblingerne i hhv. V2- og V3-sætningerne 

Kategorien ’andet’ dækker over følgende mere eller mindre atypiske anaforer med reference til et 

adverbial: da, da der, derfra, først der, her, i den gang, og så, så der, så efter et stykke tid og så først og 

følgende anaforer der refererer til et objekt: de, dem, ham og han. De dækker over i alt 33 forekomster259 

som alle er talt med – bl.a. på det grundlag at på dette som på alle punkter vil man i argentinadansk finde 

en større diversitet end i danmarksdansk – skønt den anaforiske reference nok kan diskuteres i visse 

tilfælde. Af de mere atypiske eksempler fra førstnævnte gruppe er:  

”da han kom så efter et stykke tid han kaldte en lillebror som hed Frederik fra København” (Inf97, født 

1965) 

                                                           
258 En analyse af en mulig interaktion mellem valget af anafor i forfeltsfordoblinger og alder giver ingen signifikante resultater. 
259 Men ”standardanaforerne” da, derfra og her og dem og ham udgør 21 af disse. 
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når han kom hjem så først var sønnen der (Inf35, født 1929)   

”eller når jeg sidder og læser avisen og så er der en eller anden en eller anden øh øh” (Inf99, født 1955) 

I sidstnævnte gruppe har jeg bemærket nominativformerne de og han som ses anvendt i følgende tre 

eksempler:  

”menneskerne de kunne jeg godt lide” (Inf102, født 1961)  

”J.S. ham han kender jeg ikke” (bemærk selvrettelse fra ham til han) (Inf97, født 1965) 

”S. han han kan man sige måske mange ting men det der det”260 (Inf127, født 1968) 

Som det ses, er der tale om tre af de yngste talere, og generelt er nominativ-akkusativ-vaklen i denne 

talergruppe ikke helt infrekvent. 

Kategorien ’DetDen’ står for anaforerne det eller den som refererer til objekter som i eksempelvis:  

”det det med at blande det det kunne hun ikke lide” (Inf10, født 1955) 

”og den bog den havde jeg heldig- f- -vis kunnet købe brugt engang” (Inf54, født 1932) 

Som det fremgår af tabel 6.16, er der ingen ekstraponerede objekter genoptaget med det eller den blandt 

V3-sætningerne, ligesom der i det hele taget ikke findes andet end adverbialforfeltsfordoblinger efterfulgt 

af SV. 

6.10.3 Subjektet 

Den hypotese angående subjektet der bygger på hvordan informationsstrukturen er i spansk, er at XSV-

struktur findes i højere grad når subjekterne indeholder præsupponeret information, og sådanne 

præsupponerede subjekter udtrykkes oftere i bestemte nominaler, proprier, personlige pronominer og i 

korte led. 

Den anden hypotese der vedrører subjekter, stammer fra Eide & Hjelde (2015) (og bliver afprøvet og afvist 

af Kühl & Heegård Petersen (2018)), og den siger at pronominale subjekter kan øge sandsynligheden for V3.  

Hypoteserne indgik i form af to variable der i modellen viste sig at have en signifikant indflydelse på 

tendensen til V3 – når der altså samtidig kontrolleres for alle de øvrige uafhængige variables effekt, og når 

taler indgår som tilfældig variabel – og disse to variable angår subjektets længde, og om subjektet er et 

personligt pronomen eller ej. I det følgende ser vi først på sidstnævnte, subjektstypen. 

6.10.3.1 Modelfaktor: SubjektstypePersPronEksklDetVsIkkePersPron 

Det ikke just letlæselige modelfaktornavn afslører at denne variabel dækker over personlige pronominer 

eksklusiv samtlige forekomster af subjekts-det over for subjekter der er alt andet end personlige 

pronominer. Jeg kodede disse subjekts-det’er alt efter om de havde reference eller ej, og om denne 

reference i så fald var anaforisk eller kataforisk, men anså kodningen for for usikker og afgjorde at det 

sikreste valg var helt at udelade dem. En anden pointe ved at udelade dem er at subjekts-det på spansk 

                                                           
260 I dette eksempel står styrelsen til en præposition som dog ikke siges eksplicit, i forfeltet (jf. også afsnit 5.1.3 om 

præpositionsstranding som undgås hos yngre argentinadansktalere). 
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sjældent er udtrykt eksplicit (kun som demonstrativt pronominalt det), og følgelig ville en indlemmelse af 

dem forplumre sammenligningen med spansk. 

Af modellen kan vi aflæse – hvad figur 6.17 også viser – at tendensen til V3 falder meget signifikant når 

subjektet udgøres af et personligt pronomen.261 

 

Figur 6.17: Plot af sammenhængen mellem V3 og faktoren SubjektstypePersPronEksklDetVsIkkePersPron (dvs. om 

subjektet er et personligt pronomen (ekskl. alle forekomster af det) eller ej) 

Således kan mit resultat ikke understøtte en mulig indflydelse fra spansk i form af en sammenhæng mellem 

XSV-ledstilling og personlige subjektspronominer, som per default bærer præsupponeret information. 

Resultatet kan endvidere ikke direkte sammenlignes med Eide & Hjelde (2015) og Kühl & Heegård Petersen 

(2018) der begge medregner alle former for pronominale subjekter.262 Når jeg afprøver en tilsvarende 

faktor, pronominale subjekter over for ikke-pronominale subjekter (med taler som tilfældig faktor), er 

tendensen fortfarende stærkt signifikant (p<0,001) i retning af at der er langt mindre sandsynlighed for V3 

med et pronomen som subjekt. Dette resultat er således hverken på linje med Eide & Hjelde (2015) og 

Alexiadou & Lohndal (2018) der især ser pronominer som subjekter i V3-sætningerne, eller med Kühl & 

Heegård Petersen (2018) der ingen korrelation finder overhovedet mellem pronominale/nominale 

 

 

                                                           
261 Som vi kan se i afsnit 6.10.4.2 om interaktionen mellem denne faktor og faktoren ForfeltAdvVsNonAdv, har denne tendens størst 

betydning når forfeltet udgøres af et adverbial. 
262 Kühl & Heegård Petersen (2018) udelader foreløbige og formelle subjekter (der samt det når det ikke har anaforisk reference). 
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subjekter og ledstilling.263  

En anden binær subjektstypevariabel, nominale vs. ikke-nominale subjekter, var som enkeltfaktor med taler 

som tilfældig faktor højsignifikant (og viste en stærkt øget tendens til V3 med nominale subjekter), men 

havde altså ikke samme forklaringskraft i modellen.264 Der er altså noget der tyder på at danskargentinerne 

særligt har V3 i sætninger med et nominalt subjekt frem for et pronominalt. Denne tendens kan måske 

pege på at de anvender XSV-konstruktionen til at fokusere på et mere markeret eller vigtigt subjekt. Det 

kunne også have været til at præsentere nye diskursreferenter, men nedenfor gør jeg rede for subjekternes 

bestemthed, og det viser sig først og fremmest at dreje sig om definitte nominaler. 

6.10.3.1.1 Nominale subjekters definithed 

En faktor der kun går på en del af det samlede subkorpus, og som derfor ikke kunne indgå i modellen, er 

subjektets bestemthed som selvsagt kun vedrører de nominale subjekter.265 Tester man definitheden med 

taler som tilfældig faktor, får man at sandsynligheden for V3 stiger i meget signifikant grad (p<0,01) når det 

nominale subjekt er definit. Dette er på linje med hypotesen om en påvirkning fra spansk hvor den 

præsupponerede information kan udtrykkes i et bestemt nominal, og når det drejer sig om subjektet, ofte 

står præverbalt. Men som nævnt ovenfor er en alternativ forklaring til påvirkning fra spansk at man i 

argentinadansk først og fremmest sætter subjektet frem i sætningen, dvs. præverbalt på trods af et initialt 

nonsubjekt, når subjektet er særlig vigtigt, dvs. i form af et definit nominalt subjekt eller et proprium som 

har en bestemt reference der når ud over kommunikationssituationen.266 

6.10.3.2 Modelfaktor: Subjektslængde 

Subjekter indeholdende præsupponeret information vil oftere være kortere end subjekter der indeholder 

ny information som kan kræve flere ord at præsentere, og præsupponerede subjekter står – som flere 

gange nævnt – oftere præverbalt på spansk. Samtidig er der også en generel tendens til at tunge led står til 

højre i sætningerne på spansk. Det er grundlaget for at undersøge subjekternes længde med henblik på at 

finde en mulig påvirkning fra spansk. 

I modellen kom subjektslængde, målt i antal ord, ud som en signifikant faktor der peger på at jo længere 

subjekt desto mere V3, jf. figur 6.18. 

                                                           
263 Sammenligner man Kühl & Heegård Petersens (2018) tal med mine ved at se på andelen af de hhv. pronominale og nominale 

subjekter af hhv. V3-sætningerne og V2-sætningerne (dvs. deres ”Table 5” (p. 428) omregnet) får man følgende: 

 V3 – argentinadansk V3 – n.amerikadansk V2 – argentinadansk V2 – n.amerikadansk 

Pronominalt subjekt 296 (85,1 %) 82 (95,3 %) 4.293 (94,1 %) 1.309 (93,4 %) 

Nominalt subjekt 52 (14,9 %) 4 (4,7 %) 267 (5,9 %) 93 (6,6 %) 

Total 348 (100 %)  86 (100 %) 4.560 (100 %) 1.402 (100 %) 

Tabel 6.17: Andelen af pronominale (inkl. anaforisk det) og nominale subjekter efterfulgt af hhv. S-V og V-S i hhv. argentinadansk 

og nordamerikadansk 

Her ses det således også med al tydelighed at V3-sætningerne i argentinadansk skiller sig ud. Det kan m.a.o. pege på at XSV-

ledstilling har en særlig funktion i argentinadansk. 
264 Jeg havde desuden faktoren proprium vs. ikke-proprium som mulig faktor, men der var som enkeltfaktor og med taler som 

tilfældig faktor ingen signifikant sammenhæng med ledstillingen. 
265 Jeg medtog dog også proprierne som definitte størrelser. Proprierne omfatter 120 forekomster (2,0 % af alle subjekter/27,3 % af 

nominal- og propriumssubjekter). 
266 Med nøgne nominaler som subjekter er der omvendt en tendens til mindre V3, men den er ikke signifikant. 
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Figur 6.18: Plot af sammenhængen mellem V3 og faktoren Subjektslængde (i antal ord) 

Som med faktoren forfeltslængde afprøvede jeg også andre mulige variable, i dette tilfælde to binært 

fortolkede (<4 vs. >3 og 1 vs. >1). De viste begge meget høje signifikanstal, men konklusionen er den 

samme som tidligere: Det er metodisk set for problematisk med sådanne mere eller mindre subjektive 

inddelinger af længden. 

Der er naturligvis en vis korrelation mellem ovenstående resultat om subjektstype og subjektslængden idet 

V2-sætningerne langt overvejende har pronominale subjekter som oftest vil være på ét ord. Men ser man 

udelukkende på de nominale subjekters længde, viser det sig stadig at V3-sætningerne har signifikant flere 

subjekter på over tre ord end V2-sætningerne,267 jf. figur 6.19. 

 

Figur 6.19: Fordelingen af nominale subjekter på hhv. over tre og under fire ord i V2- og V3-sætningerne  

                                                           
267 P<0,05. For at teste signifikansen har vi brug for en binær variabel, og vi kan da bruge ovennævnte <4 vs. >3. 
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Mit resultat er dermed det modsatte af hvad man kunne forvente ud fra hypotesen om påvirkning fra 

spansk. Men måske kan tendensen til at lange subjekter fører til V3 netop forenes med tendensen til at 

nominale (definitte) subjekter fører til V3 i ovenstående mulige forklaring om at argentinadansktalerne 

anvender V3-konstruktionerne til at præsentere markerede, indholdstunge subjekter tidligt i sætningen. 

Måske er det også et processeringsanliggende, sådan at lange vigtige led ”presser sig på” for at komme ud 

så tidligt som muligt, her efter at den (i mange tilfælde) tids- eller stedsmæssige scene er sat. Som 

eksempler kan nævnes ”tit den man bruger hver søndag er den samme” (Inf35, født 1929) og ”på den 

anden øh øh [side] så al den voldelige kriminalitet begyndte at stige på grund af den arbejdsløshed” (Inf97, 

født 1965). 

6.10.4 Signifikante interaktioner i modellen 

Der er to signifikante interaktioner i denne model og m.a.o. to signifikante interaktioner som var med til at 

give den bedst mulige model.268 Det faktum at modellen ikke indeholder nogen signifikante interaktioner 

mellem en aldersfaktor (FaktiskAlder eller Aldersgruppe hvoraf alle kombinationer er afprøvede), betyder 

altså at jeg ikke med denne tilgang kan forklare hvorfor de yngste talere har så meget mere V3 end de 

ældste talere.269 Modellen kan m.a.o. kun forklare hvad der fører til V3 generelt for hele talergruppen. 

6.10.4.1 Interaktion: Forfeltslængde * Forfeltsfordobling 

Kombinationen af de to faktorer forfeltslængde og forfeltsfordobling viser at forfeltslængde kun betyder 

noget i kraft af interaktionen med forfeltsfordobling. Som det sås i modellen, er forfeltslængde ikke 

signifikant som enkeltfaktor med hensyntagen til de øvrige faktorer. Interaktionen er ekstremt signifikant 

og siger at længden på forfeltet kun betyder noget når der ikke er forfeltsfordobling, og i de tilfælde stiger 

sandsynligheden for V3 jo længere forfeltet er, indtil det når 12-13 ord; herefter, dvs. i sætninger med 

forfelter på mellem ca. 13 og 30 ord, er der en høj, men ikke længere stigende sandsynlighed for V3. 

Interaktionen siger omvendt at forfeltets længde intet betyder når der er forfeltsfordobling, jf. figur 6.20. 

                                                           
268 Eneste anden signifikante interaktion i det hele taget var mellem talernes faktiske alder og hvorvidt forfeltet indeholder adverbial 

eller et nonadverbial, men den mistede sin signifikans i den bedst mulige model. Denne interaktion vidner om den stærke 

sammenhæng mellem V3 og adverbialer i forfeltet og sagde: Alder har ingen betydning når forfeltet består af et nonadverbial – der er 

i så fald lige få tilfælde af V3 – mens alder har stor betydning når forfeltet er et adverbial, sådan at V3-sandsynligheden falder med 

alderen.  
269 Læseren bedes dog erindre interaktionen mellem faktisk alder og attitudeadverbialer, jf. afsnit 6.10.2.1.2.  
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Figur 6.20: Plot af interaktionen Forfeltslængde (i antal ord) * Forfeltsfordobling 

6.10.4.2 Interaktion: ForfeltAdvVsNonAdv * SubjektstypePersPronEksklDetVsIkkePersPron 

Også kombinationen af om forfeltet består af et adverbial eller ej, og om subjektet er et personligt 

pronomen eller ej, viste sig signifikant. Således har det størst betydning om subjektet er et personligt 

pronomen eller ej i sætninger der har et adverbial på 1.-pladsen, jf. figur 6.21. Det bekræfter altså at 

subjektstypen har en betydning for sandsynligheden for V3 eftersom der stort kun er V3-sætninger med et 

adverbial i forfeltet. 
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Figur 6.21: Plot af interaktionen ForfeltAdvVsNonAdv (dvs. om (nonsubjekts)forfeltet indeholder et adverbial eller ej) * 

SubjektstypePersPronEksklDetVsIkkePersPron (dvs. om subjektet er et personligt pronomen (ekskl. det) eller ej) 

6.10.5 Øvrige forkastede variable 

Flere af hypoteserne om en mulig påvirkning fra spansk kan man ikke se afspejlet i den endelige model. 

Dem testede jeg som følgende faktorer VerbaletsInformationelleTyngde, KopulaVsIkkeKopula, 

PræverbaleAdverbialerSpansk, Intransitivitetstype og Prædikativkonstruktioner. De to sidstnævnte havde 

ingen signifikans når de indgik som enkelt uafhængig variabel med taler som tilfældig faktor.270 De tre 

førstnævnte faktorer fremstod derimod som signifikante som enkeltvariable med taler som tilfældig faktor 

(dvs. tendens til mere V3 med lette verbaler, med kopulaverber og når det indledende adverbial tilhørte en 

gruppe af adverbialer der – oversat til spansk – typisk ville stå præverbalt271), men alle tre mistede 

signifikansen når de indgik i modellen, dvs. deres umiddelbare signifikans kan i virkeligheden tilskrives 

nogle af de andre faktorers påvirkning (jf. også afsnit 6.10.2.1.2 om faktoren 

PræverbaleAdverbialerSpansk).  

Under kodningen af sætningerne angav jeg også ved verbalerne diatese (aktiv-passiv (herunder også -s-

passiv, blive-passiv, der-blive-passiv og få-passiv)) og hjælpeverber (modale, temporale og passive). 

Testningen af disse faktorer med taler som tilfældig faktor viste at hverken verbalets diatese eller 

tilstedeværelsen af hjælpeverber betyder noget overhovedet for den undersøgte ledstillingsvariation i 

argentinadansk. 

                                                           
270 Der var en tendens til flere inergative verbaler og flere sætningsfinale adjektival- og nominalprædikativer blandt V3-sætningerne 

med initiale adverbialer, begge tendenser i tråd med hypoteserne, men resultaterne var altså ikke signifikante. 
271 Den første er ikke i overensstemmelse med hypoteserne; de to sidstnævnte er, men jf. det beskrevne paradoks i hypoteserne 

angående verbalets tyngde vs. om det er et kopulaverbum eller ej i afsnit 6.3.3. 
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6.11 Opsamling på modelanalysen 

Mixed-model-analysen af V3-determinerende faktorer i argentinadansk viste at sociofaktoren alder til 

sammen med fire aspekter ved forfeltets udfyldning og to aspekter ved subjektets beskaffenhed kan 

forklare hvad der fører til sætninger med XSV-ledstilling. Hertil kommer de to interaktioner: Forfeltets 

længde i samspil med forfeltsfordobling og subjektstype i samspil med om der er et adverbial eller 

nonadverbial i forfeltet. Kobler man modelanalysen med de delanalyser jeg har foretaget af 

”subsubkorpusser”, kan man altså konkludere at sandsynligheden for V3 øges kraftigt: 

- desto yngre talerne er 

- når forfeltet indeholder et adverbial (især attitudeadverbialer og især når det ikke er et adverbielt 

så) 

- når forfeltet indeholder en ledsætning 

- når forfeltet indeholder et spansk element 

- når forfeltet ikke indeholder en anafor (især der) der refererer til et led i ekstraposition 

- desto længere forfelterne er når der ikke samtidig er forfeltsfordobling 

- når subjektet ikke er et (personligt) pronomen (og især når sætningen samtidig har et adverbial på 

1.-pladsen), men i stedet er et definit nominal 

- desto længere subjekterne er. 

På baggrund heraf kan der altså gives et kvalificeret bud på hvilke sproginterne mekanismer der ansporer til 

V3-ledstilling blandt arvesprogstalere af dansk i Argentina. Derimod kan analysemodellen ikke forklare 

hvorfor talerne under 60 har så mange flere V3-konstruktioner end talerne over 60 idet der som nævnt ikke 

er nogen signifikante interaktioner (som bibeholdt signifikansen i modellen) mellem ovenstående 

lingvistiske variable og talernes alder.  

6.12 Diskussion 

Argentinadansktalerne har V3 i 7,6 % af deres hovedsætninger med et initialt nonsubjekt. Niveauet er 

således på linje med det der observeres blandt arvesprogstalere af dansk (fra 1960’erne og 1970’erne) i 

Nordamerika (jf. Kühl & Heegård Petersen 2018), men noget højere end hvad der ellers er afrapporteret for 

skandinaviske og (de fleste) andre germanske arvesprog i Nordamerika. Det er desuden statistisk 

højsignifikant at de 17 yngste argentinadansktalere producerer langt flere V3-hovedsætninger end de 17 

ældste talere. 

I monolingvalt danmarksdansk ses ikke variation på dette punkt, og man kan derfor konstatere at en 

igangværende simplificering af ledstillingen finder sted i argentinadansk, og at denne forandring uvægerlig 

må ses i lyset af majoritetssprogets direkte og indirekte effekt, dvs. både den intense kontakt med spansk 

og betydningen af at være et lille og forsvindende minoritetssprog, som dels bruges mindre og mindre af 

talerne, dels i stadig mindre grad ”læner sig op ad” og holdes sammen af normerende institutioner.  

Det faktum at den procentmæssige andel af V3 er omtrent lige stor i argentinadansk og nordamerikadansk, 

gør netop at man også må overveje andre årsager end direkte kontakt med majoritetssproget til denne 

ledstillings opståen; hvis det var den eneste årsag, kunne man forvente et højere niveau i 
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nordamerikadansk hvor majoritetssproget engelsk mere entydigt kan påvirke i XSV-retning (foruden i 

retning af subjektsinitiale sætninger). 

Den eneste – men til gengæld meget vigtige – målbare sociologiske faktor med betydning for talernes V2-

V3-variation er deres alder, således at talerne under 60 som nævnt og som forventet i forhold til 

hypoteserne producerer flere V3-hovedsætninger end talerne over 60.  

De lingvistiske faktorer der har signifikant betydning for hovedsætningsledstilling i argentinadansk, er 

overordnet set forfelternes og subjekternes beskaffenhed. Som mixed-model-analysen viser, øges 

sandsynligheden for V3 signifikant når forfeltet udgøres af et adverbial eller en ledsætning eller består af 

eller indeholder et spansk element. Når der er forfeltsfordobling, sænkes sandsynligheden for V3 omvendt 

signifikant. Når der ikke er forfeltsfordobling – og kun da – har forfelternes længde en betydning, sådan at 

desto længere forfelt (op til 12-13 ord), desto større sandsynlighed for V3. Denne signifikante interaktion 

konsoliderer forfeltsfordoblingens betydning i retning af mindre V3-sandsynlighed idet forfeltsfordoblingen 

”overtrumfer” forfeltslængdens betydning. Ligeledes øges sandsynligheden for V3 desto længere subjektet 

er, og når det ikke er et personligt pronomen. Tendensen til at ikke-pronominale subjekter spiller sammen 

med V3, forstærkes når der er et adverbial i forfeltet som vi ser af den signifikante interaktion mellem disse 

to faktorer. 

På baggrund heraf kan man konkludere at de faktorer der har indflydelse på V2-V3-variationen, stemmer 

overens med fire af de faktorer som hidtidig forskning i ledstilling i hovedsætninger med noninitialt subjekt 

i germanske arvesprog (opstillet i tabel 6.2) har fundet betydningsfulde. For tre af faktorerne i tabel 6.2 er 

der til gengæld ingen korrelation med V2-V3 i argentinadansk. Både i argentinadansk, nordamerikadansk og 

nordamerikanorsk er der stort set kun V3 i hovedsætninger med et adverbial i forfeltet (jf. Kühl & Heegård 

Petersen 2018 og Alexiadou & Lohndal 2018). Både i argentinadansk og i nordamerikadansk ses en markant 

øget sandsynlighed for V3 når der er et majoritetssprogligt – hhv. spansk og engelsk – element i forfeltet, 

og ligeledes en meget klar sammenhæng mellem V2 og forfeltsfordobling. Endelig ser det ud til at 

argentinadansk har til fælles med nordamerikanorsk at ledsætninger i forfeltet øger sandsynligheden for V3 

(jf. Eide & Hjelde 2015 og Johannessen 2015a). Denne undersøgelse kan derimod ikke påvise at lange 

forfelter i sig selv øger sandsynligheden for V3 sådan som Eide & Hjelde (2015) finder. Derimod ser det ud 

til at lange forfelter har en betydning når der ikke er forfeltsfordobling. I forhold til subjektstype viser mine 

resultater det modsatte af Eide & Hjelde (2015) og Alexiadou & Lohndal (2018) der finder en sammenhæng 

mellem pronominale subjekter og V3 i nordamerikanorsk. 

Sidstnævnte faktor, pronominale subjekter, er også nævnt i tabel 6.1 over hypoteser på baggrund af V2-V3-

tendenser i spansk som en mulig V3-faciliterende faktor, men tendensen er altså en anden i 

argentinadansk. Det samme gælder for faktoren subjektslængde. Mixed-model-analysen kan således ikke 

påvise overensstemmelse med nogen af de hypoteser der er genereret på baggrund af 

ledstillingsmønstrene i spansk.  

Går man til subundersøgelserne, dvs. de undersøgelser jeg har foretaget i tillæg til mixed-model-analysen, 

finder vi på den ene side i forhold til de adverbielle forfelters semantik at der ikke kan påvises nogen 

sammenhæng mellem temporale adverbialer og V3 sådan som Newman (2015) ser det i jiddish. Det svarer 

således til nordamerikadansk, hvor der heller ikke ses en sammenhæng (Kühl & Heegård Petersen 2018). På 

den anden side viser subundersøgelsen af de nominale subjekters definithed at der er en tendens til flere 
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definitte nominale subjekter i hovedsætninger med V3-ledstilling, hvilket stemmer overens med hypotesen 

om at subjekter der indeholder præsupponeret information oftere står præverbalt på spansk, og at disse 

ofte findes i form af definitte nominaler. Imidlertid er der ikke andre resultater der peger i denne retning, 

eftersom subjekterne isoleret set ikke oftere er proprier endsige kortere i V3-sætningerne – ligesom 

sandsynligheden for V3 som nævnt falder markant når subjektet er et personligt pronomen. Hvad angår 

subjektets beskaffenhed, ser det ud til at V2-reglen særligt trodses i argentinadansk når subjektet er definit 

og langt. Det kan altså tyde på at argentinadansktalerne især anvender V3-konstruktioner når subjektet har 

en særlig tyngde – både form- og indholdsmæssigt. I forhold til de hypoteser om en evt. påvirkning fra 

spansk som ikke vedrører subjektet, kan vi ikke med de øvrige subundersøgelser bekræfte en eneste af 

dem. Der var procentmæssigt flest V2-sætninger med lokative adverbialer i forfeltet, men forskellen var 

ikke signifikant. 

Subundersøgelserne affødte en række andre resultater som ikke var forudsagt af hypoteserne. Således 

påviser undersøgelsen at et sideordnende adverbielt så i signifikant grad øger sandsynligheden for 

efterfølgende VS-rækkefølge. Der er her tale om tilfælde hvor så står alene i forfeltet. Så er imidlertid 

samtidig den mest frekvente anafor ved forfeltsfordoblinger som også i signifikant grad efterfølges af VS, og 

det sætter derfor spørgsmålstegn ved om det er forfeltsfordoblingen eller snarere ordet så der medfører 

V2 – eller om de to omstændigheder forstærker hinandens tendens. Af subundersøgelserne af de 

adverbielle forfelters semantik fremgår det også at adverbialer med betingelsesbetydning øger 

sandsynligheden for V3. Som beskrevet er det dog her ikke muligt at afgøre om det er 

betingelsesbetydningen, eller det faktum at betingelsesadverbialerne næsten udelukkende består af 

ledsætninger, der har denne effekt på sætningsstrukturen. Der er desuden signifikant flere V3-sætninger 

med attitudeadverbialer i forfeltet. Som den eneste faktor interagerer den desuden med aldersfaktoren, 

sådan at man kan se at talerne over 60 har relativt set flere attitudeadverbialer i forfeltet med 

efterfølgende SV-ledstilling end talerne under 60. Netop sætninger med attitudeadverbialer på 1.-pladsen 

og efterfølgende SV-ledstilling repræsenterer muligvis en glidende overgang imellem egentlige 

nonsubjektsinitiale hovedsætninger med et adverbial i forfeltet og hovedsætninger med en slags 

etfeltshelhed på interjektionalpladsen. Selvhørte eksempler fra danmarksdansk (ikke multietnolekt) er 

”Heldigvis jeg hørte ham i går” (radioprogram P1) og ”Faktisk jeg skal have tømt de her kasser” 

(medarbejder i Netto) uden pause mellem attitudeadverbialerne og subjektet, dvs. med en 

intonationskontur der giver indtryk af at forfelt og neksus er en helhed. Fænomenet er ikke undersøgt i 

danmarksdansk talesprog, og så længe det empiriske sammenligningsgrundlag mangler, må vi gå ud fra at 

dansk i streng forstand følger V2-reglen, og at alle eksemplerne med attitudeadverbialer i forfeltet i denne 

undersøgelse repræsenterer brud på denne. Hvis de ældste talere, som altså har en øget tendens til V3-

ledstilling efter et attitudeadverbial, anvender en konstruktion der i en eller anden grad findes i 

danmarksdansk talesprog, kan det skyldes at attitudeadv-S-V-konstruktion har udviklet sig parallelt i 

danmarksdansk (hvor den også allerede findes med subjektive partikler der semantisk ikke er så fjernt fra 

attitudeadverbialer) og argentinadansk talesprog som sprogintern forandring. Det skulle således være 

noget man i højere grad finder hos de ældste og mindre standardafvigende talere – hvilket netop er 

tilfældet. 

Modelanalysen af V3-faciliterende faktorer og de ledsagende subundersøgelser præsenterer altså en række 

konkrete bud på hvilke sproglige strukturer der ser ud til at korrelere med hovedsætningsledstilling i 

argentinadansk. Der er tale om komplekse sammenhænge som peger i flere retninger i forhold til 
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hypoteserne. XSV-ledstilling er formentlig opstået i argentinadansk som konsekvensen af 

processeringsvanskeligheder på den ene side og af kontakten med spansk på den anden side – i takt med at 

sproget intergenerationelt set er blevet forandret. Det har så igen haft som følge at ledstillingen i et vist 

omfang er blevet simplificeret, men måske også at V3-ledstillingen til en vis grad har fået en særlig 

funktion, nemlig at præsentere tunge subjekter. 

Det faktum at ledsætninger i forfeltet øger sandsynligheden for V3, kan pege på at en kompleks struktur 

gør det sværere (for talere der sjældent anvender sproget) at processere hovedsætningen med verbalet på 

andenpladsen. Ledsætningen bliver m.a.o. produceret som en helhed, en form for chunk, hvorefter taleren 

fortsætter med den SV-ledfølge han/hun mestrer. Omvendt tyder den stærke sammenhæng mellem V2 og 

forfeltsfordobling på at det anaforiske element på forfeltspladsen hjælper talerne med at ”huske” hvilken 

sætningsstruktur de har påbegyndt, og dermed med at processere V2-hovedsætninger. Når denne støtte 

ved et genoptaget forfelt forsvinder, betyder det derimod noget hvis forfeltet er langt og der m.a.o. er 

”langt til” det finitte verbal; under sådanne omstændigheder bryder strukturen nemt sammen, og SV-

rækkefølge bliver den foretrukne.  

Det er plausibelt at argentinadansktalerne generelt i højere grad formulerer sig i chunks (jf. også 5.1.3). Når 

taleren er færdig med det indledende chunk, producerer han/hun V2-konstruktionen. V3-sætningerne kan 

altså ses som hovedsætninger med en ekstraposition til venstre, udfyldt af eksempelvis en ledsætning eller 

et langt adverbial, hvorpå følger en V2-sætning. Forfeltsfordoblingerne er interessante fordi de er i stand til 

at bryde det mønster.272 

Det er som nævnt muligt at XSV-strukturen i argentinandansk har fået den særlige funktion at præsentere 

nominale subjekter der både er finitte og lange. En informationsstrukturel analyse af disse subjekter og af 

de sætninger de optræder i, ville dog være nødvendig for at komme en forklaring nærmere. Finitheden 

kunne tyde på en overensstemmelse med given-before-new-princippet (se fx Nedergaard Thomsen 1996: 

136), mens selve længden kunne være i konflikt hermed. En alternativ forklaring er at selve processeringen 

også her spiller en rolle, sådan at lange og mere komplekse subjektsled ”fortrænger” det finitte verbal til 

tredjepladsen. 

Hvad angår kontaktpåvirkningen fra spansk på ledstilingen i argentinadansk, blev ingen af hypoteserne for 

hvad der kunne pege på påvirkning fra spansk tydeligt bekræftet. Til gengæld ser vi i resultaterne af 

modelanalysen et tegn på at spansk må have en indflydelse på ledstillingen, nemlig i det faktum at et 

spansk element før neksus øger sandsynligheden for V3-ledstilling. Dette resultat kan næsten kun tolkes 

som at spansk i forfeltet fremkalder SV-ledstillingen, og at dette enten skyldes at SV er den overordnet set 

hyppigste ledstilling i spansk, eller at det spanske XSV-mønster indlånes. Generelt er det altså muligt at V3-

varianten i argentinadansk er kommet til veje via kontakten med spansk som en frekventiel kopiering af det 

hyppigste SV-mønster på spansk eller måske snarere som en indsnævring af mulighederne på dansk, dvs. 

som en udnyttelse og generalisering af SV-strukturen som fandtes i dansk i forvejen, og som dansk og 

spansk har til fælles (og i spansk både som SV, men også specifikt som XSV). 

Imidlertid findes også XVS-ledstilling i spansk. En tolkning af den overordnede V2-V3-distribution – som ikke 

udelukker ovennævnte kontaktforklaringer på V3-forekomsterne – er derfor omvendt at spansk ledstilling 

                                                           
272 Imidlertid kan forfeltsfordoblinger i sig selv ses som eksempler på V3-sætninger, dvs. sætninger med strukturen X-X-V-S, som vi 

har ”fået til at passe ind i” sætningsskemaet. 
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der har XVS som en af sine muligheder, har haft en stabiliserende effekt på hovedsætningsstrukturen i 

argentinadansk hvor langt de fleste hovedsætninger med et initialt nonsubjekt (92,4 %) har VS-ledstilling.273 

Disse fortolkninger finder alle støtte i Heines (2008, 2006) argumentation om at der formentlig sjældent er 

tale om virkelig ledstillingsforandring når to sprog er i kontakt med hinanden, men derimod om at 

modtagersprogstalerne på forskellig vis kobler mønstre fra donor- og modtagersprog på basis af de 

intersystemisk ækvivalente strukturer de har adgang til. 

En anden og mindre konkret fortolkning af påvirkningen fra spansk er at den generelt langt friere ledstilling 

i spansk (jf. beskrivelsen i afsnit 6.3) har ”opblødt” ledstillingen i argentinadansk på linje med hvad 

Fortescue (1993) konkluderer om påvirkningen fra engelsk i ledstillingen i eskimoisk i Canada:  

The effect of English […] has thus been to loosen up the word order, obscuring the pragmatic factors 

that originally determined the relative positioning of clausal constituents when ’neutral’ conditions did 

not apply, but without imposing its own rigid ordering patterns on the receiving language (p. 283).  

I tilfældet spansk er der jo altså blot ikke tale om ”rigid ordering patterns”, men dog om mønstre som 

kunne være blevet overført mere direkte til dansk. 

Som beskrevet kan mixed-model-undersøgelsen af sproglige variables indvirkning på argentinadansk 

hovedsætningsledstilling ikke forklare hvorfor talerne under 60 producerer langt hovedparten af V3-

tilfældene. I en subundersøgelse af semantikken i forfeltsadverbialerne kunne det påvises at 

attitudeadverbialer som den eneste faktor interagerede med alder, og at de ældste talere havde en relativt 

set høj andel af attitudeadverbialer efterfulgt af SV. Men overordnet set kan man konkludere at de yngste 

talere sprogligt set ikke gør noget andet end de ældste talere når de producerer V3 – de gør bare mere af 

det. Det faktum peger i sig selv på at omstændigheder omkring de to aldersgruppers (muligheder for) 

anvendelse af dansk og evt. tilegnelse af dansk samt det danske sprogs status i Argentina spiller en 

afgørende rolle her. De yngste argentinadansktalere taler og har talt mindre dansk i deres liv end de ældste 

talere, de har ikke været del af så stærke dansktalende netværk som de ældste, de har ikke gået på dansk 

skole mens den stadig var (delvist) ”dansktalende”, de har i videre udstrækning giftet sig med ikke-

dansktalende osv. Samtidig er mange af de danskargentinske institutioner, der har haft en normerende 

effekt på dansk, gået tabt eller blevet gevaldigt indskrænket gennem årene, jf. fx Riehl (2010) for en 

beskrivelse af hvordan destabiliseringen af normsikkerhed og -loyalitet kan føre til strukturel simplificering 

og til sprogforandring i det hele taget. Det helt generelle indtryk man får af de yngste taleres dansk, og som 

det er logisk at tilskrive ovenstående årsager, er at de på alle måder har et mere restruktureret dansk som 

desuden indeholder flere lån og kodeskift fra spansk og i øvrigt mere genusinkonsistens (Heegård Petersen 

& Kühl, under udgivelse: 23). Som en art cirkelræsonnement kan vi sige at det derfor heller ikke er 

overraskende at de yngste talere også er dem der producerer signifikant flest brud på V2-reglen – uanset 

om de internt lingvistiske faktorer mest skal tolkes som udtryk for processeringsvanskeligheder eller som 

påvirkning fra spansk (XVS-, SV- eller en generelt friere ledstilling) eller som en igangværende simplificering 

                                                           
273 Andre steder i argentinadansk ses eksempler på en ledstilling der med stor sandsynlighed er et mønsterlån af spansk XVS-

ledstilling som relativsætningens OVS-ledfølge i ”vi laver lige det {mo-} [...] lo: contrario [...] som laver Brasilien og Bolivien og 

Chile” (sp. lo contrario ’det modsatte’) (Inf114, født 1929). Spanske relativsætninger har netop ”Free Subject Inversion” (Olarrea 

1998: 47-48), mens danmarksdansk ikke kan have postverbale subjekter i denne kontekst. Inf114 er en taler med et generelt meget 

spanskpræget dansk. 
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af syntaksen i dansk mod en generalisering af SV-ledstillingen.274 Desuden begunstiger det formentlig 

yderligere V3-brugen at den dels ikke er kritisk i forhold til at blive forstået (og slet ikke når både taler og 

modtager kender hinanden som de oftest vil gøre når der bliver talt argentinadansk), og at den dels føjer 

endnu en produktionsmulighed til så taleren har en større palet af strukturer at vælge imellem. 

6.13 Konkluderende bemærkninger 

Dette kapitel præsenterer en undersøgelse af ledstilling i nonsubjektsinitiale hovedsætninger i 

argentinadansk. Undersøgelsen er funderet på et subkorpus af CoSAmDa, nemlig 34 taleres samlede 

taleproduktion fra de semistrukturerede sociolingvistiske samtaler vi har haft med dem. De 34 talere udgør 

to aldersgrupper: de 17 yngste talere i CoSAmDa (alle under 60 år eller netop 60 på interviewtidspunktet) 

og de 17 ældste talere i CoSAmDa. Dette subkorpus svarer til 256.029 ord. Samtlige deklarative 

hovedsætninger med et initialt nonsubjekt indgår i analysen. 

I 7,6 % af disse hovedsætninger sætter argentinadansktalerne verbalet på tredjepladsen. Vi kan altså 

konkludere at der er variation på dette punkt i argentinadansk, men som vi har set, vidner det især om en 

igangværende simplificering hos de yngste talere af argentinadansk, og man kan samtidig lade sig overraske 

over i hvor høj grad de ældste talere følger standardnormen. Ledstillingen hos de yngste talere er langtfra 

”frosset fast” i én variant, og det er endda sådan at V3-ledstillingen muligvis har den særlige funktion i 

argentinadansk at introducere lange, nominale subjekter i sætningen. Som det er blevet diskuteret, er 

simplificeringen formentlig et resultat både af generelle processeringsvanskeligheder hos talere med et på 

flere områder restruktureret og mindre trænet dansk og af kontakt med spansk. Resultaterne af 

undersøgelsen kan dog ikke entydigt gøre rede for denne spanskpåvirkning. 

Foruden aldersfaktoren påvistes en række lingvistiske faktorer som med meget stor sandsynlighed er 

afgørende for hvornår V3 optræder i argentinadansk. Disse faktorer er koncentrerede omkring forfeltet og 

subjektet. XSV-ledstilling forekommer så godt som udelukkende i argentinadansk når der er et adverbial i 

forfeltet, og især når disse adverbialer semantisk set opstiller en betingelse eller tilkendegiver talerens 

holdning til sit udsagn eller guider modtageren i hvordan han/hun bør opfatte det. Desuden øges 

sandsynligheden for V3 kraftigt hvis der er en ledsætning eller et spansk element i forfeltet. 

Forfeltsfordobling sænker til gengæld denne sandsynlighed betragteligt. Forfelter fordobles oftest i 

argentinadansk med et adverbielt så, men også når så står alene i forfeltet, ser det ud til meget markant at 

føre til V2-ledstilling. Kun når der ikke er forfeltsfordobling, har forfeltets længde en betydning, sådan at 

desto længere forfelt (op til 12-13 ord hvorefter der sker en udligning), desto større sandsynlighed for V3. 

Subjekter der er lange, og som ikke er personlige pronominer (men derimod snarest definitte nominaler), 

har også en facilitatoreffekt på V3-ledstilling. 

De sproglige faktorer kan ikke i sig selv forklare hvorfor de yngre talere har så mange flere V3-forekomster 

– der er m.a.o. ikke nævneværdige sproginterne forskelle på hvordan og hvornår de ældste og de yngste 

talere producerer V3-hovedsætninger. Årsagen til de yngste taleres langt større V3-andel må derfor findes i 

de sociokulturelle omstændigheder som hhv. de ældste og de yngste talere har befundet sig og befinder sig 

                                                           
274 Det er som nævnt heller ikke utænkeligt at ufuldstændig tilegnelse spiller en rolle for de yngste taleres måde at tale dansk på, men 

en sådan udlægning kan ikke blive andet end gætværk da vi ikke kan gøre præcist rede for i hvilket omfang og på hvilken måde der 

er blevet talt dansk til talerne under 60 i løbet af deres opvækst endsige for hvornår spansk begyndte at dominere i deres sproglige 

repertoire. 
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i, som har ført til at de yngste taleres dansk er mindre trænet og i mindre grad omsluttet af en norm. Vi kan 

altså konstatere at V3 er et fænomen der følger med når sprogkompetencen er mindre. De nu 

hedengangne dansksprogsnormerende institutioner i Argentina og det faktum at de talere hvis dansk 

endnu i en eller anden grad er påvirket af en danmarksdansk normfølelse, går bort i disse år, medfører at 

der formentlig ikke eksisterer en eksplicit bevidsthed om V2-reglen i dansk, hverken på produktions- eller 

receptionssiden. Det betyder også at der ikke bliver reageret på samtalepartnerens produktion af V3. 

Desuden skaber V3 ingen forståelsesvanskeligheder. Alt i alt er der simpelt hen færre grunde til at 

anstrenge sig for og/eller muligheder for at ”huske” V2-reglen når en hovedsætning begynder med noget 

andet end subjektet.  

Denne undersøgelse står således som en brik i beskrivelsen af den pågående intergenerationelle forandring 

eller simplificering af dansk på vej mod sprogdød i Argentina. Den større andel af V3-ledstilling hos de 

yngste tilbageværende talere er ikke i sig selv et tegn på at dansk forsvinder, forstået sådan at dansk jo ville 

kunne ”leve fuldt funktionsdygtigt videre” i Argentina uden en rigid V2-norm i hovedsætninger med et 

initialt nonsubjekt som vi kender fra danmarksdansk. Det ville oven i købet blot gøre 

produktionsmulighederne bredere. Det er snarere omvendt: Man ved fra sprogdødsforskningen (jf. afsnit 

2.4) at strukturel simplificering ofte forekommer i sprog der er på vej til at forsvinde. Samtidig peger den 

store heterogenitet blandt de yngste talere på dette punkt (jf. afsnit 6.8) (og på flere andre punkter) ikke i 

retning af at en ny ledstillingsnorm er ved at etablere sig i argentinadansk – eller den vil ikke kunne nå at 

etablere sig før dansk ikke længere tales som et arvesprog i Argentina! 

6.14 Refleksion og perspektiver 

I ledstillingsundersøgelsens teoretiske og hypotesegenererende grundlag har jeg fokuseret entydigt på 

forskning der gælder andre arvesprog (foruden ledstillingsbeskrivelser af spansk). Det er klart at jeg på den 

måde er gået uden om megen indsigt som i høj grad kunne være interessant for min undersøgelse. Først og 

fremmest bør det nævnes at skulle man tage alvorligt at V3-produktionen hos argentinadansktalerne til en 

vis grad skyldes processeringsvanskeligheder, måtte man i langt højere grad komme ind på fænomenet 

syntaktisk processering og hvad det vil sige at noget er syntaktisk komplekst.  

En af dem der har undersøgt ledstilling i forhold til processering i dansk, er Nedergaard Thomsen (1998) 

som er baseret på Hawkins’ (1994) performansteori (Performance Theory of Order and Constituency).  Her 

anskues ledstilling som determineret af performansfaktorer som processeringslethed, dvs. den rækkefølge 

sætningsleddene har, er et resultat af at netop den måde er hurtigst og mest effektiv i forhold til at forstå 

(og producere) dem. Nedergaard Thomsen (1998) finder at ledstillingen i dansk bestemmes af syntaktisk 

kompleksitet (som udtryksmæssigt ofte kun kan måles i antal ord (eller morfemer) (p. 144, 159)) og af 

ordklasser – og via muligheden for semantisk-pragmatiske definitioner af ordklasserne – også af semantisk-

pragmatiske faktorer (p. 157). Mine resultater ville bl.a. kunne ses i lyset af udsagn som ”[t]he longer the 

fundament IC, the more non-optimal is clausal processing” (p. 150) og ”it is more efficient with 

(quantitatively) more simple constituents before more complex ones” (jf. short-before-long-princippet – og 

også functional-before-contentive-princippet (p. 160)). Hvilke implikationer har eksempelvis sidstnævnte 

udsagn i forhold til at lange, definitte nominale subjekter typisk findes på andenpladsen i 

(nonsubjektsinitiale) hovedsætninger i argentinadansk? 
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Jensen (2003) undersøger komplekse sætningskonstruktioner i dansk talesprog, dvs. sætninger der 

indeholder eksplikative, implikative og adverbielle ledsætninger, og ser på i hvor høj grad de er syntaktisk 

og prosodisk inkorporerede i helsætningen. Særligt interessant i forhold til min undersøgelse er Jensens 

analyser af de adverbielle ledsætningers position og integrerethed i helsætningen. Hun finder bl.a. at 

sætningsfinale adverbielle ledsætninger er langt hyppigere i dansk end sætningsinitiale (p. 257-260) fordi 

førstnævnte gør hele hovedsætningen lettere at processere (p. 260, med henvisning til Hawkins 1994). 

Imidlertid er initiale betingelsesledsætninger langt hyppigere end finale betingelsesledsætninger (– et 

resultat man kunne overveje i forhold til betingelsesledsætningers sammenhæng med V3 i argentinadansk). 

Det forklares som motiveret af semantiske processeringsfaktorer idet den indledende betingelse guider 

modtageren til at opfatte den efterfølgende helsætning hypotetisk. På det punkt er syntaktiske og 

semantiske processseringsprincipper altså i modstrid med hinanden. Når andre typer af adverbielle 

ledsætinger sættes først, kan det tænkes at talerne i det hele taget motiveres af et ønske om at vejlede 

modtageren i hvordan resten af hovedsætningen skal tolkes. Når adverbielle ledsætninger står 

sætningsinitialt, foretrækker talere desuden at have forfeltsfordobling – og en smule hyppigere når 

ledsætningen også er prosodisk integreret (p. 257). Til sammen med Nedergaard Thomsens (1998) udsagn 

om at ”[p]ronominal reduplication [in fundament position] […] means a great improvement of sentential 

processing” (p. 151), peger det på at der er grundlag for mine resultater i forhold til forfeltsfordoblingens 

signifikante korrelation med V2. 

I fremtidige undersøgelser af ledstillingen i argentinadansk ville det altså være givtigt at analysere 

sætningerne i forhold til syntaktisk kompleksitet (jf. Jensen 2003, Nedergaard Thomsen 1998), prosodi 

(Jensen 2003, Nedergaard Thomsen 1996) og desuden i forhold til informationsstruktur (jf. Nedergaard 

Thomsen 1996). En prosodisk analyse ville være særlig relevant i forhold til V3-sætningerne: Hovedtryk på 

forfeltet ville indikere at dette led er ytret som et chunk med en efterfølgende V2-sætning. Omvendt ville et 

tryktab på forfeltet tyde på at det er ytret som en helhed. 

På et tidligt tidspunkt i kapitel 6, nemlig i gennemgangen af tidligere forskning i V2-V3-variationen i andre 

germanske arvesprog, afskrev jeg den megen forskning der findes om netop denne ledstillingsvariation 

inden for multietnolekter i Norge, Sverige og Tyskland, som irrelevant – med den begrundelse at den 

sociokulturelle kontekst et arvesprog som argentinadansk tales i, er vidt forskellig fra den multietnolekt 

tales i. Det står til troende, men ikke desto mindre er der åbenlyst indsigter herfra – og i øvrigt fra den 

ligeledes omfangsrige forskning i fx svensk og norsk som andetsprog hvor processeringsvanskeligheder i høj 

grad kan spille en rolle – som ville kunne perspektiveres til dem som denne afhandling fremkommer med. 

Flere af de sproglige faktorer der i min undersøgelse har vist sig at have en effekt på V2-V3-variationen, 

stemmer overens med eller er det modsatte af hvad der er fundet i andetsprog og multietnolekt. Er det 

eksempelvis tilfældigt at betingelsesledsætninger er så hyppige med efterfølgende SV-ledstilling i både 

argentinadansk og norsk multietnolekt (jf. Opsahl 2009: 134, 138)? Eller at så i forfeltet i både 

argentinadansk og norsk multietnolekt korrelerer kraftigt med VS-ledstilling (jf. ibid.: 135-136)? Kan det fx 

også gælde for argentinadansk at selve hyppigheden af så i spontane narrativer (som er den tekstgenre der 

udgør både Opsahls (2009) og mine data) har ført til at så-V-S-strukturen er blevet tidligt tilegnet og derfor 

beherskes i så høj grad, sådan som Opsahl (2009) foreslår for strukturen i norsk multietnolekt (ibid.: 136)? 

Det faktum at forfeltsfordobling er hyppigst med VS-ledstilling i både svensk multietnolekt (Ganuza 2008: 

100-101) og norsk multietnolekt (Opsahl 2009: 134,140-141) ligesom i argentinadansk, bestyrker måske 
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yderligere udsagnet om at hovedsætningen da bliver lettere at processere, men altså ikke kun hos talere 

med et ”rustent” sprog. 

Ikke på trods af men på grund af de sociokulturelt set forskellige sammenhænge som fx argentinadansk og 

multietnolekter tales i, kan denne undersøgelse omvendt potentielt også bidrage med indsigter til 

udforskningen af sidstnævnte. I norsk multietnolekt er ”opphavet til strukturen […] antakelig å finne hos 

innlærere av norsk som andrespråk” samtidig med at strukturen ”kan […] kalles en identitetsmarkør” idet 

”bruken av strukturen i all hovedsak [er] knyttet til en inngruppestil” som anvendes til at positionere sig i 

forhold til bl.a. ”en mainstream majoritetskultur” (Opsahl 2009: 154-155). Oprindelsen til V3-strukturen i 

argentinadansk kan af gode grunde ikke forklares som en påvirkning fra andetsprogsdansk, og anvendelsen 

af V3-strukturen i argentinadansk kan ikke knyttes til sådanne sociopragmatiske faktorer. De ligheder man 

kan finde mellem V3-faciliterende sproglige kontekster i argentinadansk og norsk multietnolekt, kan 

medføre at man i multietnolektforskningen fortsat bør være åbne over for andre forklaringsmuligheder end 

de angivne. 
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DEL V: Afrunding 

Kapitel 7: Konkluderende bemærkninger og perspektiver 

7.1 Konklusion 

Denne afhandling er del af et projekt, Danske Stemmer i USA og Argentina, der har haft til formål at 

undersøge en hidtil ubeskreven danskvarietet, dansk i Argentina. Derfor gik forskningsspørgsmålet i 

udgangspunktet meget bredt på at beskrive og kortlægge denne lekt inden for de teoretiske 

forklaringsmodeller for hvad der sker når sprog er i kontakt, og når et minoritetssprog går i arv gennem 

generationer. Det er naturligvis så langt fra muligt inden for rammerne af en ph.d.-afhandling at komme 

omkring alle aspekter af dette brede spørgsmål. Denne afhandling er først og fremmest en brik i 

dokumentationen af argentinadansk inden det bliver for sent. 

Det gik nemlig på et tidligt tidspunkt op for os at vi med arvesprogsdansk i Argentina var vidne til et tilfælde 

af igangværende sprogdød, i hvert fald som et fuldt funktionsdygtigt og brugbart sprog. I afhandlingens 

første del påviste jeg det systemiske domænetab som argentinadansk har udviklet sig under, og som især 

har været undervejs de sidste 40-50 år. Fakta taler deres eget tydelige sprog: De ældste talere (over 60 år) 

fortæller at de tidligere har talt noget dansk med deres egne børn (oftest kun eller mest med det ældste 

barn i en søskendeflok), men at de i dag stort set kun taler spansk med deres børn og udelukkende taler 

spansk med deres børnebørn, og at de meget sjældent taler dansk med hinanden. Børnene (talerne under 

60 år) af de ældste talere er altså blevet talt dansk til som børn, og mange kan derfor stadig en del dansk, 

men sprogskiftet til spansk har for denne generation været mere abrupt fordi det danskargentinske 

samfund på det tidspunkt ikke længere var nær så endogamt og lukket som tidligere, og 1970’erne og 

1980’ernes unge danskargentinere er derfor i langt højere grad blevet sluset ud i det spansktalende 

argentinske samfund og på et tidligere tidspunkt i deres liv. For nogle af disse talere er det derfor muligt 

(om end ikke muligt at bevise) at de aldrig har tilegnet sig dansk ”fuldstændigt”. Arvesprogstalere af dansk 

under 40 år er så godt som ikkeeksisterende i Argentina. Argentinadansk kan således kategoriseres som et 

sprog der er ”[s]everely endangered” (nummer 2) på UNESCO’s 7-trins-skala for truede sprog (Brenzinger et 

al. 2003) hvor 0 er lig med den ultimative sprogdød. 

Inden for de begrebs- og beskrivelsesrammer som kontaktlingvistikken og arvesprogsforskningen stiller til 

rådighed, og som afhandlingens Del II gør rede for, tegner denne afhandling et synkront billede af 

argentinadansk og den intragenerationelle restrukturering der kan observeres. Afhandlingen anvender 

begrebet restrukturering. Det er blottet for det tilegnelsesperspektiv der præger store dele af 

arvesprogsforskningen, og det er der gode grunde til: Eftersom vi ikke kender sprogtilegnelses- og 

sprogudviklingshistorikken for argentinadansktalerne, kan vi nemlig ikke sige om deres sprog aldrig blev 

fuldt tilegnet da de var børn, såkaldt ufuldstændig tilegnelse, eller om de tidligere har haft et mere udviklet 

sprog som så er blevet svækket (jf. beskrivelserne af attrition). Restrukturering sigter til ordinterne 

strukturer og sætningsstrukturer der afviger fra danmarksdansk, og som fx kan være resultatet af 

kontakten med spansk, af en forsvindende (sikker) normfølelse eller af processeringsvanskeligheder. 

Eftersom dansktalerne i Argentina i dag hører til 2.-4. udvandrergeneration, ses også restrukturering hos de 

ældste talere. Afhandlingen har dog et gennemgående blik for at alder som følge af de ovenfor beskrevne 

sociokulturelle forandringer i det danskargentinske samfund er en afgørende faktor for hvordan 
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argentinadansk er struktureret. Afhandlingen har således haft som ærinde at påvise den pågående 

intergenerationelle forandring og restrukturering i argentinadansk. 

Gennem to dybdegående undersøgelser – én af argentinadansktalernes ordforråd, af deres accept af hhv. 

argentinadanske og danmarksdanske ord og af de normbegreber som de i den forbindelse lægger for 

dagen, og én af verbets stilling i deklarative hovedsætninger – giver jeg eksempler på både ordintern og 

syntaktisk restrukturering og viser hvordan også argentinadansktalernes normbegreb er under forandring.  

Ordene i et sprog er det der sprogligt set er størst almen bevidsthed om og opmærksomhed på. En 

danmarksdansker der lytter til argentinadansk, vil utvivlsomt først og fremmest lægge mærke til at der er 

ord som ikke bruges i danmarksdansk. I kapitel 5 gør jeg først status over ordforrådet i argentinadansk. 

Hverken leksikalske indlån fra spansk, forældede eller dialektale ord fylder meget i ordforrådet. De indlånte 

ord fra spansk er først og fremmest diskursord og substantiver, og substantiverne tilpasses i høj grad dansk 

morfologi. Det mest bemærkelsesværdigt forældede præg ved argentinadansk er muligvis fraværet af 

indlån fra engelsk. Statussen omfatter dog også eksempler på en række af de lån af mønstre fra spansk på 

grænsen mellem ord og syntaks som lader til at være udbredte i argentinadansk. 

Kernen i kapitel 5 er imidlertid de kvantitative og kvalitative resultater af en test af argentinadansktalernes 

leksikalske acceptabilitet. Testen indkredser en række ord som er særlige for det argentinadanske leksikon 

– på den ene side en blandet gruppe ord (mestendels verber), ’andet’-gruppen, med en anden semantisk-

pragmatisk distribution end i danmarksdansk, på den anden side -ere-afledninger af spanske ordstammer 

(hvoraf nogle også anvendes i danmarksdansk, men i så fald med en anden semantisk-pragmatisk 

distribution). Testen viser at argentinadansktalerne er mere bevidste om -ere-verberne som særligt 

argentinadanske, og samtidig er det dem der bedømmes signifikant lavest – og først og fremmest af talerne 

under 60. Skønt argentinadansktalerne som forventet er mere positivt stemt over for sætninger med et 

argentinadansk ord end den danmarksdanske kontrolgruppe, ser det altså ud til at de især bedømmer de 

argentinadanske ord højt når de går under bevidsthedsradaren. Samtidig underkender 

argentinadansktalerne i højere grad end kontrolgruppen de sætninger der kun indeholder danmarksdanske 

elementer. Via kommentarerne til egne besvarelser i testen bliver motivationen til hhv. positive og negative 

bedømmelser i mange tilfælde åbenbar.  

Skønt min tilstedeværelse i testsituationen som repræsentant for danmarksdansk naturligvis må 

medtænkes, er det på baggrund af både de målbare resultater og deltagernes metakommentarer undervejs 

min påstand at argentinadansktalerne stadig styrer efter et danmarksdansk normideal, men at dette 

normideal hviler på et ofte usikkert normbegreb. De har m.a.o. ikke noget særligt ønske om at tale andet 

end danmarksdansk (selv om de er usikre på hvor grænserne for danmarksdansk går), og deres egen måde 

at tale dansk på er ikke omgærdet af nogen særlig positiv bevidsthed. Især de yngste talere af 

argentinadansk anskuer ikke de argentinadanske ord som en del af deres måde at tale dansk på. Med 

udgangspunkt i Kristiansens regiolektteori argumenterer jeg for at manglen på bevidste positive holdninger 

til egen lekt er med til at begrunde den igangværende sprogdød.  

Et umiddelbart overraskende resultat var det at den danmarksdanske kontrolgruppe (bestående af ikke- 

eller lavtuddannede uden fremmedsprogsfærdigheder) bedømte sætningerne med et nonsensord højere 

end argentinadansktalerne. Det drager Polinskys (og andres) udsagn om arvesprogstaleres særlige ja-bias i 

tvivl, men især sætter det spørgsmålstegn ved et potentielt for ensidigt fokus på den uddannede, 
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(fler)sprogligt bevidste middelklasse i sprogforskningen. Arvesprogstalere har en sproglig usikkerhed til 

fælles med monolingvale der har kort eller ingen uddannelse, og som ikke taler fremmedsprog, skønt en 

sådan usikkerhed kommer forskellige steder fra. Omvendt er arvesprogstalere qua deres tosprogethed 

mere metasprogligt bevidste.  

V2-reglen er central i dansk sætningsopbygning og beskrivelser heraf, og V2-reglen – og eventuelle 

afvigelser fra den – er vidt udforsket i en germansk arvesprogssammenhæng. Idet danmarksdansk samtidig 

ikke har forandret sig på dette punkt siden de første danskere udvandrede til Argentina, udgør 

konstruktionen et ideelt undersøgelsesfelt i arvesprogsdansk. På baggrund af hypoteser genereret ud fra 

hidtidig forskning i hovedsætningsledstilling i germanske arvesprog og ud fra ledstillingsforholdene i spansk 

undersøger jeg i afhandlingens kapitel 6 verbets stilling i nonsubjektsinitiale deklarativer. Undersøgelsen 

foretages i et subkorpus bestående af i alt 256.029 løbende ord ytret af de 17 ældste talere og de 17 yngste 

talere (alle højst 60 år) i CoSAmDa. De yngste talere har i meget signifikant grad flere V3-forekomster end 

de ældste talere. En række sproglige faktorer korrelerer med verbalets placering på hhv. 2.- og 3.-pladsen, 

men ingen af disse faktorer kan forklare hvorfor de yngste talere har så mange flere V3-sætninger. Derfor 

er det undersøgelsens argument at V3 er et træk der følger med et dansk som på alle måder synes mere 

normafvigende og kontaktsprogspåvirket. Grundene til de yngste taleres større andel af V3-forekomster 

skal da snarere findes i ekstralingvistiske faktorer, dvs. faktorer uden for sproget selv, som netop større 

normusikkerhed, en sjældnere anvendelse af sproget og de deraf følgende større 

processeringsvanskeligheder. Flere af de intrasproglige faktorer med en effekt på ledstillingen peger netop 

på at processeringsvanskeligheder spiller ind: Eksempelvis er sandsynligheden for V3 langt større når 

forfeltet udgøres af en ledsætning hvilket gør helsætningsstrukturen mere kompleks. Omvendt er 

sandsynligheden for V3 meget lille når forfeltet fordobles hvilket kan tolkes som at taleren via anaforen i 

forfeltet hjælpes til at huske hvilken sætningsstruktur han/hun er i gang med at producere. 

Forfeltsfordoblingens effekt er så stærk at forfeltets længde i retning af mere V3 kun betyder noget når der 

ikke er forfeltsfordobling. Eneste faktor som kunne tolkes som havende et funktionelt indhold, er at V3 

foretrækkes når subjektet udgøres af et langt (definit) nominalt subjekt, sådan at V3 i argentinadansk 

særligt anvendes når vægtige, indholdstunge subjekter omtales. Men også dette kan vendes til et 

spørgsmål om processering: Når subjektet er langt, ”skubber” det et kortere verballed længere til højre. 

Tilstedeværelsen af et spansk element i forfeltet motiverer også til V3-ledstilling hvilket vidner om at 

kontakten med spansk må spille en rolle, men som gennemgangen af ledstillingsforholdene i spansk og 

undersøgelsen af hovedsætningsledstilling i argentinadansk viser, er der på ingen måde tale om en 1:1-

påvirkning fra spansk. Det er mere komplekst end som så: Effekten fra spansk på verbalets placering i 

hovedsætninger med et initialt nonsubjekt kan således komme i form af mønsterindlån af XSV-ledstilling 

eller generalisering af SV-ledstilling (tillige fra dansk) og en deraf følgende simplificering i den forstand at en 

syntaktisk distinktion der opretholdes i danmarksdansk, udviskes. Endelig kan den komme i form af at den 

intersystemisk ækvivalente XVS-ledstilling kan have en stabiliserende effekt på V2-ledstillingen, som trods 

alt er den foretrukne, især blandt de ældste talere. 

På den ene side udfordrer afhandlingens ledstillingsundersøgelse arvesprogslingvistikkens generaliserende 

påstand om at arvesprogs syntaks ikke er særlig sårbar. På den anden side er den på linje med Heines 

(2008, 2006) udsagn om at der med den variation vi kan observere på dette punkt i argentinadansk, ikke er 

tale om en (igangværende) regulær forandring, men snarere om at talerne udnytter de ledstillingsmønstre 

de kender fra det samlede sproglige repertoire de har adgang til. 
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Afhandlingens hovedargument er at argentinadansk ikke er et reduceret dansk, men et restruktureret 

dansk som stadig kan aktiveres til et fuldt brugbart kommunikationsmiddel hos de sidste generationer af 

arvesprogstalere, men hvis domæne efterhånden indskrænkes. Restruktureringen i argentinadansk er 

endvidere ikke resultatet af én faktor, men af et multidimensionelt net af faktorer, og de forskelle man kan 

observere i hhv. de ældste og de yngste taleres måde at tale dansk på, beror til syvende og sidst på 

sociokulturelle omstændigheder. Afhandlingen udfordrer således arvesprogslingvistikkens tilbøjelighed til 

generalisationer af forklaringsfaktorerne og tanken om hhv. arvesprog som én type sprog og 

arvesprogstalere som én type af tosprogede kendetegnet af bestemte træk.  

Er det så argentinadansk svanesang vi hører nu? Det springende punkt er at dansk ikke er blevet videregivet 

til de yngre generationer i Argentina. Dansk tales imidlertid stadig og stadig forbløffende flydende blandt de 

ældste generationer af udvandrerefterkommere i Argentina i dag. I så fald er der tale om en død i skønhed. 

I virkeligheden har svanesang intet med sangsvanens død at gøre, og vi skal naturligvis heller ikke erklære 

dansk i Argentina dødt før tid. Det har indtil nu vist sig helt utrolig levedygtigt, og i teorien er en sproglig 

revitalisering mulig, på linje med den man har set med The Welsh Language Project blandt efterkommere af 

walisere i Patagonien. Der er blot under de nuværende omstændigheder intet der tyder på at en sådan 

revitalisering vil finde sted. Derimod vil danskheden som en følelse og som en identitetsskabende faktor og 

danskheden i form af traditioner og skikke med meget stor sandsynlighed overleve argentinadansk sprog. 

7.2 Perspektiver 

Som de fleste studier efterlader også dette mange åbne døre, om end naturligvis tillige enkelte lukkede. Og 

heldigvis for begge dele! For det første giver det sig selv at der er mange aspekter af denne variant af dansk 

der ikke er udforsket. Jeg har i to casestudier undersøgt ledsætningsledstilling og strukturer der er 

påvirkede af det spanske se. Dem kunne jeg for eksempel tænke mig at udfolde i mere dybdegående 

undersøgelser.  

For det andet giver afhandlingens fokus på processering og kompleksitet anledning til at efterspørge viden 

om den eventuelle forekomst af V3 i tilegnelsen af dansk under forskellige omstændigheder. Især mangler 

vi viden om førstesprogstilegnelsen af ledstilling. Hvis V3 har større sandsynlighed for at forekomme når 

der står meget materiale foran verbet, kan det enten betyde at den slags konstruktioner undgås i 

sprogtilegnelsen, eller at man også finder V3 her. Begge resultater ville være interessante. Ligeledes 

mangler vi viden om hvor udbredt V3 – eller V3-lignende konstruktioner – er i voksnes L1-dansk, som for 

eksempel de i afhandlingen omtalte konstruktioner med et attitudeadverbial før SV hvor 

attitudeadverbialet – alt efter prosodi – måske snarere skal tolkes som en etfeltshelhed på 

interjektionalpladsen. 

Endelig giver den forskning der udgør den anden halvdel af Danske Stemmer-projektet, nemlig den om 

arvesprogsdansk i Nordamerika, en enestående mulighed for at kontrastere dels påvirkningen af dansk fra 

hhv. et andet germansk sprog, engelsk, og et romansk sprog, spansk, dels forskellige sociokulturelle 

omstændigheders betydning for hvordan det samme sprog, dansk, udvikler sig. Den mulighed er allerede i 

et vist omfang blevet grebet her og i andre af projektets publikationer, men vil i fremtiden kunne kaste 

mange andre interessante undersøgelser af sig. 
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Resumé 
Det vil sikkert være overraskende for mange læsere at der (også) tales dansk i Argentina, men det gør der. 
Argentinadansk er dog ikke blevet undersøgt før projektet Danske Stemmer i USA og Argentina, som dette 
ph.d.-projekt har været indlejret i, blev søsat i 2014.  
 
Det empiriske grundlag for afhandlingen er et korpus af semistrukturerede sociolingvistiske interview med 
98 argentinadansktalere i alderen 44-103, i alt godt 113 timers tale og 1.041.932 løbende ord. Hertil 
kommer yderligere 30 talere og godt 53 timers tale som ikke er udskrevet. Desuden er foretaget en 
leksikalsk acceptabilitetstest med 24 udvalgte talere. 
 
I afhandlingens første del beskrives baggrunden. Der gøres rede for hvordan det danske sprogs status har 
ændret sig: Den etniske institutionalisering via danske kirker og skoler, de danske indvandreres 
bosættelsesmønstre og netværk og traditionen for at gifte sig med andre danskere har alle medvirket til at 
dansk er blevet bevaret. Modsat har integrationen og assimilationen i det argentinske samfund, som særlig 
tog fart fra 1970’erne, medført et systemisk domænetab for dansk. Langt færre danskargentinere født efter 
ca. 1955 taler dansk i dag, og de der gør, har haft ringere muligheder for at anvende sproget i samtale. 
 
Afhandlingen bygger fundamentalt set på sociolingvistikkens ideer og anvender desuden den begrebs- og 
forståelsesramme som den grammatisk orienterede kontaktlingvistik og arvesprogslingvistikken stiller til 
rådighed. I kapitel 2 er fokus på beskrivelsen af indlån fra et sprog i et andet. I kapitel 3 belyses 
arvesprogslingvistikken og herunder også de sider af den som afhandlingen gør op med. Eksempelvis 
sættes der spørgsmålstegn ved relevansen i arvesprogsforskningens fokus på svækkelse og ufuldstændig 
tilegnelse som de vigtigste forklaringsfaktorer. I stedet anvender afhandlingen begrebet restrukturering om 
ordinterne og sætningsstrukturelle afvigelser fra danmarksdansk. Samtidig betvivles kategorierne arvesprog 
og arvesprogstalere som dækkende størrelser der deler bestemte træk på tværs af forskellige sprog(typer) 
og sociokulturelle omstændigheder. 
 
Efter en redegørelse for afhandlingens datasæt i kapitel 4 følger analyserne af ordforråd og 
hovedsætningsledstilling i argentinadansk i hhv. kapitel 5 og 6. Først gøres der status over det 
argentinadanske ordforråd med eksempler på forældede/dialektale ord og på leksikalske indlån og 
leksikalsk-syntaktiske mønsterindlån fra spansk. De kvantitative og kvalitative analyser af resultaterne af 
den leksikalske acceptabilitetstest viser dels at de fleste af de argentinadanske testord er særlige for 
argentinadansk, dels at argentinadansktalerne (og især de yngste) ikke har nogen argentinadansk 
normfølelse og dermed heller ikke har argentinadansk som deres normideal. Deres normideal er snarere 
danmarksdansk, om end der er usikkerhed mht. hvad det indebærer.  
Analysen af nonsubjektsinitiale deklarativer hos de 17 ældste og de 17 yngste talere i korpusset viser at 
verbalet står på andenpladsen i langt de fleste tilfælde, men også at de yngste talere har markant flere V3-
forekomster end de ældste. Med en avanceret statistisk analyse påvises det at en række sproglige variable 
– alle med forbindelse til forfeltet og subjektet –  har en signifikant effekt på sandsynligheden for V3. Ingen 
af de sproginterne faktorer kan dog forklare hvorfor de yngste talere langt oftere sætter verbalet på tredje 
plads. I stedet argumenterer afhandlingen for at de yngste taleres større andel af V3 snarere skal ses i lyset 
af en større normusikkerhed, en sjældnere anvendelse af sproget og de deraf følgende større 
processeringsvanskeligheder, dvs. faktorer der kan føres tilbage til de sociokulturelle omstændigheder som 
de yngste argentinadansktalere er vokset op under. 
 
Er det så argentinadansk svanesang vi hører? Meget tyder på det, og faktum er at dansk så godt som ikke er 
blevet videregivet til efterkommere født fra 1980’erne og frem. Denne afhandling vil dog ikke erklære 
argentinadansk dødt før tid. 
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Summary 
It will probably come as a surprise to many readers that Danish is spoken in Argentina, but it is. Argentine 
Danish has not, however, been the subject of any studies before the launch of the research project Danish 
Voices in the Americas in 2014. This PhD study forms part hereof.  

The empirical basis for this dissertation is based on a corpus of semi-structured sociolinguistic interviews 
with 98 speakers of Argentine Danish aged between 44 and 103 years of age, in total just over 113 hours of 
speech and 1,041,932 running words. Additionally, we interviewed another 30 speakers (approximately 53 
hours of speech); these conversations have not been transcribed but are referred to. Furthermore, we have 
conducted a lexical acceptability test with 24 carefully selected speakers of Argentine Danish. 

The first part of the dissertation gives the background. We explain how the status of the Danish language in 
Argentina has changed: The factors involved in the preservation of Danish include the original ethnic 
institutionalization via Danish churches and schools, the settlement patterns and networks of the first 
Danish immigrants, and their tradition of marrying other Danes. Counteracting this, a systemic domain loss 
for Danish has been caused by the integration and assimilation into Argentine society, a development 
which accelerated from the 1970s onwards. The proportion of Danish Argentines who can speak Danish is 
much lower amongst those born after approximately 1955, and those who are able to speak it have had 
fewer opportunities to use the language actively. This dissertation is essentially based on the ideas of 
sociolinguistics, drawing also on the terminology framework and the conceptual set-up provided by 
grammatically oriented contact linguistics and heritage linguistics. In chapter 2, the focus is on the 
description of transfer from one language to another. Chapter 3 contains an overview of heritage 
linguistics, including aspects that this dissertation dismisses. For instance, we question the relevance of the 
focus in heritage linguistics on attrition and incomplete acquisition as being the most pertinent explanatory 
factors. Instead, this dissertation applies the concept of restructuring when referring to morphological and 
syntactical deviations from Danish as spoken in Denmark. We also question the categories of heritage 
languages and heritage speakers as terms for sharing certain features across different languages, language 
types and sociocultural circumstances. 

We describe the data sets underlying this dissertation in chapter 4 and then proceed to the lexicon and 
main clause word order in Argentine Danish in chapters 5 and 6, respectively. Argentine Danish vocabulary 
is presented with examples of obsolete/dialectal words, and of lexical transfer and transfer of lexical-
syntactic patterns from Spanish. The quantitative and qualitative analyses of the results of the lexical 
acceptability test show that while most of the Argentine Danish test words are indeed particular to this 
variety of the language,  speakers (and especially the youngest ones) do not have a sense of any Argentine 
Danish norm and thus do not have it as their ideal norm. To the extent that they do have a norm, it is 
probably Danish as spoken in Denmark, but there is uncertainty with regard to what that actually means. 
The subsequent analysis of declarative sentences containing  non-subject-initial constituents among the 17 
oldest and the 17 youngest speakers in the corpus shows that the verb is in the second place (V2) in the 
vast majority of the cases, but also that the youngest speakers have markedly more V3 occurrences than 
the oldest ones. Using an advanced statistical analysis, it is shown that a number of linguistic variables - all 
connected to the first position and the subject of the sentence - have a significant effect on the probability 
of V3 order. However, none of these linguistic factors can explain why the youngest speakers so often put 
the verb in the third position. Instead, we argue that the larger proportion of V3 among the youngest 
speakers is probably due to a greater uncertainty as regards the norm, a reduced use of the language and 
consequently greater processing difficulties, i.e., factors which can be traced back to the sociocultural 
circumstances in which the youngest speakers of Argentine Danish grew up. Are these then the death 
throes of Argentine Danish? A lot is pointing in that direction, and it is a fact that the Danish language in 
most cases has not been passed on to descendants born after the 1980s. We do not think, however, that 
the time has come to declare Argentine Danish dead just yet. 
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