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I moderne dansk kan morfemet der normalt betegnes refleksivt pronomen (Hansen & Heltoft
2011: 589), tilføjes til monotransitive konstruktioner med et bredt udvalg af verber, herunder
anskaffelsesverber (1) og perceptionsverber (2).
(1)

senere købte hun sig en bil

(2)

vi hørte os noget musik

De fleste tidligere beskrivelser (Hansen & Heltoft 2011: 1311, Heltoft 2014) betegner den
refleksive størrelse i denne konstruktion som et refleksivt indirekte objekt (IO), men jeg
argumenterer for at der er tale om en indirekte medium (IM) (Hvilshøj 1999, jf. Kemmer 1993:
78). Denne IM-konstruktion har sin historiske oprindelse i IO-konstruktionen, og formålet med
foredraget er at forklare hvordan den moderne IM-konstruktions egenskaber er et produkt af
udviklingen af det danske IO fra middeldansk til nutiden. Jeg præsenterer forandringerne fra
refleksivt pronomen med IO-funktion til IM-markør på baggrund af empirisk data fra historiske
og moderne korpusser der dækker perioden 1400-2020.
Ligesom i andre germanske sprog (Barðdal 2007; Colleman 2011) har det danske IO
undergået en semantisk indsnævring fra bred Interessent-betydning (i Zúñigas (2011)
terminologi: Afficiary), med mulighed for at betegne en ren Interessent i ikke-overdragelsessagforhold som i (3a) fra midten af det 18. årh. (Høysgaard 1752: 107), til den specialiserede
semantik i nutidens IO som betegner en Recipient (og udelukker ikke-overdragelses-semantik,
Heltoft 2019: 160-162). IO i (3a) står i paradigmatisk opposition til præpositionel realisering af
Interessenten (3b), et karakteristisk træk ved IO som argument i ældre såvel som nutidigt dansk
(Hansen & Heltoft 2011: 1347).
(3)

a. han skal løse os knuden
b. han skal løse knuden for os

Forløberen for den moderne IM-konstruktion er en refleksiv variant af IO-konstruktionen med
et refleksivt pronomen der betegner IO-argumentet med den semantiske rolle Interessent. Fra
dette udgangspunkt er der sket en semantisk spaltning ledsaget af en syntaktisk differentiering.
Mens IO undergår den semantiske indsnævring, bevarer det refleksive element den gamle IObetydning som stadig findes i den moderne IM der har som funktion at specificere
subjektsreferenten som Interessent (jf. (1-2)), hvilket gør IM kompatibel med en meget bredere
klasse af verber end IO (jf. Barðdal, Kristoffersen & Sveen (2011) angående norsk). Modsat IO
har det refleksive element mistet sin argumentstatus. Det står ikke længere i paradigmatisk
opposition til præpositionel realisering (jf. (3)), og fra at have udfyldt en plads i
sætningsskemaet som en regulær nominal konstituent er IM-morfemet nu klitiseret til
sætningskernen (Heltoft 2011), enten subjektet (jf. (1)) eller verbet (jf. (2)).
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