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Abstract 

 

English in Danish and the risk of domain loss with special focus on the domain 

of natural science and technology 

Danish has been under heavy influence from English over the past decades. In Denmark, it 

is therefore often debated whether the spread of English poses a threat to the Danish 

language. However, the debate tends to focus on language for general purposes, which is 

insufficient in regards to the discussion on domain loss. Domain loss is the situation where 

a language loses its ability to meet the communicative needs within a specific subject field.  

 

Consequently, the aim of this thesis is to examine the English influence on Danish within 

the domain of natural science and technology, which is a field that is often said to be 

highly affected by English. The empirical data consists of an electronic corpus containing 

140 articles from the Danish trade journal 'Ingeniøren'. All the articles fall under the topic 

of green cars. The English influence in the corpus is examined by means of the 

concordance program MonoConc Pro, which allows the English impact to be measured 

quantitatively. 

 

The types of influence examined are lexical and grammatical influence. The analysis of the 

lexical influence shows that English loanwords make up no more than 1.3 % of the total 

number of words in the articles examined. This result is consistent with previous studies 

although these were made ten to fifteen years ago and examined Danish language for 

general purposes. The analysis also shows a preference for loanwords partly or entirely 

consisting of Danish morphemes. 

 

The analysis and discussion of the English impact on Danish grammar is based on 

Sørensen (1995) and Borg (2000). It shows that some areas of Danish grammar are highly 

affected by English including reduced relative clauses, verb + particle and premodification. 

However, most areas are either unaffected or only modestly affected. 

 

The thesis also discusses whether the domain of natural science and technology is affected 

by English to a degree that it is now faced with the risk of domain loss. Based on the 



empirical analysis and discussion, my conclusion is that the domain of natural science and 

technology is not currently threatened by domain loss. However, the discussion on domain 

loss shows that it is difficult to predict how the situation will evolve in the future. Some 

linguists argue that the English influence strengthens the Danish language (Larsen 1999, 

and to a certain extent Gottlieb 2009); others see it as a threat in terms of domain loss 

(Jarvad 2001 and Davidsen-Nielsen 2004); while still others perceive it as a transition to 

parallel language use (Ravnholt 2008). In the thesis, it is therefore emphasized that the 

linguistic development should be kept under careful observation to ensure that it is not 

moving towards domain loss. 

 

Moreover, the thesis stresses the importance of determining the extent of English influence 

required for domain loss to occur. At the moment this remains undetermined, which is 

likely to result in domains wrongfully being declared lost. This in turn may lead to specific 

domains being declared lost so many times that the gravity of the situation will not be 

recognized should a domain indeed be faced by the threat of domain loss. 
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1. Indledning 

Dansk har altid været under indflydelse af andre sprog, og i nyere tid kommer denne 

indflydelse hovedsageligt fra engelsk. Det skyldes især globaliseringen og de amerikanske 

mediers store udbredelse i Danmark. Med den øgede globalisering og den stadige intro-

duktion af nye medier synes denne påvirkning kun at stige. Det har ført til debat blandt 

forskere, politikere og den almindelige offentlighed om, hvorvidt der er grund til be-

kymring for det danske sprogs fremtid. Senest kaldte politikere fra Dansk Folkeparti, 

Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF i januar 2009 til kamp mod udbredelsen af engelsk 

på de danske universiteter ved at udarbejde en beretning, som skulle sikre dansk som 

forsknings- og undervisningssprog på universiteterne (Ejsing 2009). 

 

Deltagerne i sprogdebatten deler sig i tre grupper: De, der mener, at den engelske påvirk-

ning er en berigelse af det danske sprog; de, der mener, at den er en forringelse, men at 

dansk som sprog ikke er truet; og endelig de, der mener, at den engelske påvirkning både 

forringer og er en trussel for dansk.  

 

Med andre ord omhandler debatten både, hvorvidt den engelske indflydelse er positiv eller 

negativ, og hvorvidt dansk er i fare for at blive udkonkurreret af engelsk. I den forbindelse 

diskuteres også risikoen for domænetab – det vil sige, at engelsk helt overtager inden for 

bestemte fagområder – samt om man bør gribe ind over for dette og i så fald hvordan.  

 

Ikke desto mindre har debatten om den engelske indflydelse tendens til at dreje sig om det 

danske sprog generelt set. Det vil sige, at det er dansk almensprog, der fokuseres på frem 

for de enkelte fagsproglige domæner. Dette er ikke fyldestgørende for den fagsproglige 

forskning, da man ikke uden videre kan overføre debatten til faglige domæner, idet man 

må tage højde for, at indflydelsen fra engelsk ikke nødvendigvis er ens inden for almen-

sprog og fagsprog. 

 

1.1 Problemformulering 

Formålet med dette speciale er derfor specifikt at undersøge et af de domæner, der ofte 

nævnes som særligt påvirket af engelsk (Kulturministeriet 2003: 23; Syddansk Universitet 

2000); nemlig det teknisk-naturvidenskabelige domæne med særligt fokus på emnet miljø-

venlige biler. I den forbindelse vil jeg undersøge følgende:  
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 Hvordan bruges engelsk frem for dansk i 140 specielt udvalgte artikler fra 

fagbladet Ingeniøren? 

 Er indflydelsen fra engelsk så stor, at der er ved at ske domænetab inden for det 

teknisk-naturvidenskabelige område?  

 

1.2 Afgrænsning 

Da det teknisk-naturvidenskabelige domæne er meget bredt, vil alle områder inden for 

domænet ikke blive behandlet i dette speciale. I stedet vil specialet beskæftige sig med et 

lille udsnit af domænet, nærmere defineret som miljøvenlige biler. Jeg antager således, at 

140 specielt udvalgte artikler om dette emne er repræsentativt for det teknisk-naturviden-

skabelige domæne.  

 

I den forbindelse bør det imidlertid nævnes, at en del af de tekster, der findes inden for 

domænet, udelukkende forfattes på engelsk. Da dette speciale fokuserer på, hvordan 

engelsk bruges i dansk, er de engelske tekster dog mindre interessante i denne sammen-

hæng. Derfor vil den del af domænets tekster ikke blive behandlet i specialet. Specialet 

beskæftiger sig desuden kun med den skriftlige og ikke den mundtlige del af sproget. 

 

Derudover skal det nævnes, at i debatten om brugen af engelsk i dansk er der forskel på, 

hvad der regnes for engelsk påvirkning. Det, som dette speciale vil beskæftige sig med som 

engelsk i dansk, er påvirkning af ordforråd og grammatik. Der skelnes ikke mellem påvirk-

ning fra amerikansk og britisk engelsk. 

 

Med hensyn til den leksikalske påvirkning skal det bemærkes, at engelske ord, som er 

optaget i dansk før 1960, ikke medtages som engelsk påvirkning i dette speciale. Grunden 

er, at de efter så mange år må anses for at være blevet en naturlig del af dansk for nutidens 

sprogbrugere. 1960 er i denne forbindelse et relevant skæringspunkt, da det var på det 

tidspunkt, at påvirkningen fra engelsk for alvor tog til (Jarvad 2001: 12). Den afgrænsning 

benyttes ikke ved den grammatiske indflydelse, da der ikke findes tilsvarende mulighed for 

at fastslå, hvornår de forskellige grammatiske påvirkninger har gjort deres indtog i dansk.  

 

Endelig vil dette speciale se bort fra proprier som en del af den engelske påvirkning. Det 

skyldes, at proprier ikke som sådan udgør et valg om at benytte engelsk frem for dansk, 
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idet propriet nu engang må gengives, som det er, medmindre der foreligger en officiel 

dansk ækvivalent, hvilket sjældent er tilfældet. 

 

1.3 Empiri 

De empiriske data i dette speciale består således af et dansksproget korpus på 140 artikler 

fra Ing.dk, som er den elektroniske udgave af fagbladet Ingeniøren (en oversigt over 

artiklerne findes i bilag 1). De udvalgte artikler hører alle under samme emne, da en 

afgrænset terminologi letter søgningen i korpusset og dermed giver et mere nøjagtigt 

resultat. Emnet for artiklerne er miljøvenlige biler, hvilket er valgt af den grund, at det er et 

område, som er særdeles aktuelt, og som ved en umiddelbar gennemgang af emnerne på 

Ing.dk synes at indeholde et middel niveau af engelsk påvirkning.  

 

De øvrige kriterier for udvælgelsen af de empiriske data er, at de skal bestå af en vis 

mængde tekst, så der er tilstrækkeligt materiale til, at undersøgelsen bliver retvisende. 

Derudover skal de være forholdsvis nye, så de giver et billede af sproget, som det er i 

øjeblikket. På baggrund af disse kriterier er alle de udvalgte artikler på mere end 300 ord 

og stammer fra perioden februar 2008 til februar 2009.   
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2. Metode 

For at besvare problemformuleringens første spørgsmål – det vil sige, hvordan engelsk 

bruges frem for dansk i artiklerne fra Ingeniøren – er en analyse af de empiriske data nød-

vendig. Til denne analyse benytter jeg den kvalitative såvel som den kvantitative metode. 

 

For det første identificerer jeg typiske karakteristika i 10 af de 140 artikler ved at under-

søge den engelske indflydelse på sproget i artiklerne. Det gøres med særligt henblik på 

leksikalsk og grammatisk påvirkning. Her benytter jeg derfor den kvalitative metode til at 

bestemme den typiske indflydelse i teksterne inden for de relevante områder. De ti artikler 

er tilfældigt udvalgt på den måde, at hver fjortende artikel i kronologisk rækkefølge er 

valgt. På den måde repræsenterer de ti artikler hele perioden og dækker flere af de emner, 

der bliver behandlet i det samlede korpus. De ti udvalgte artikler findes som bilag 2 til 

dette speciale. 

 

De karakteristika, jeg finder ved hjælp af den kvalitative metode, bruges derefter som 

målepunkter, der danner grundlag for den kvantitative del af analysen. Her kortlægger jeg 

den engelske påvirkning i det samlede korpus ved, med udgangspunkt i målepunkterne, at 

søge i det elektroniske korpus via konkordansprogrammet MonoConc Pro (lokaliseret på 

www.athel.com/mono.html). Jeg foretager med andre ord elektroniske søgninger på de 

eksempler på engelsk indflydelse, jeg har fundet i de ti artikler, for at fastslå om de 

forekommer yderligere i resten af korpusset.  

 

Desuden søger jeg på de eksempler på engelsk indflydelse, som Sørensen nævner under de 

forskellige låneordstyper (1995: 19-22, 57-118) og under sin gennemgang af engelsk 

påvirkning af dansk syntaks (ibid.: 143-166). Ligeledes danner Borgs komparative 

gennemgang af engelsk grammatik (2000) udgangspunkt for de elektroniske søgninger 

vedrørende grammatisk påvirkning. Jeg foretager således søgninger på de tilfælde, hvor 

dansk grammatik ifølge Borg (ibid.) adskiller sig fra den engelske, og hvor der derfor er 

mulighed for, at sproget kan blive påvirket. Endelig noterer jeg de tilfælde af engelsk 

indflydelse, som viser sig i forbindelse med søgninger på andre eksempler. 

 

Måden hvorpå, jeg søger i korpusset, er ved at benytte konkordansfunktionen i MonoConc 

Pro. I den forbindelse anvender jeg markeringen *, som sikrer, at alle former af ordet 
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kommer med. En søgning på for eksempel opgradere* giver således resultaterne 

opgradere, opgraderer, opgraderede, opgraderet og opgraderes. Desuden benytter jeg 

markeringen @, som tillader, at der kan være op til fem ord mellem søgeordene. Det er 

bl.a. relevant ved søgning på verbum + partikel, som for eksempel tanke @ op, der giver to 

resultater: tanke deres egne brintbiler op og tanke den lille, lyseblå hydrogenhybridbil op. 

 

Denne metode til analyse af det empiriske materiale giver mulighed for at kvantificere den 

engelske indflydelse i artiklerne. Det har den fordel, at resultaterne bliver mere objektive 

og faktuelle, idet de er målelige og verificerbare, og ikke blot hviler på subjektive vur-

deringer. Ulempen er dog, at man muligvis ikke fanger samtlige eksempler på engelsk 

påvirkning, idet der kan være eksempler, som ikke optræder blandt målepunkterne eller i 

litteraturen, og som derfor ikke kommer frem i korpusanalysen. Ikke desto mindre vil 

analysen frembringe tilstrækkelige karakteristika til at give et retvisende billede, uanset at 

enkelte eksempler ikke kommer med. 

 

I forbindelse med den leksikalske påvirkning er det vigtigt at bemærke, at det i nogle 

tilfælde kan være svært at vurdere, hvorvidt et bestemt ord kan betegnes som engelsk 

påvirkning. Det skyldes blandt andet, at sprogene udvikler sig parallelt, så man derved kan 

have svært ved at fastslå, hvor et bestemt ord er opstået først (Sørensen 1995: 22).  

 

Til at bestemme hvorvidt et ord kan betegnes som engelsk påvirkning eller ej, benytter jeg 

ordbogen for nye ord i dansk på nettet (Dansk Sprognævn 2007), som oplyser, når et nyt 

ord eller en ny betydning af et ord stammer fra engelsk. Derudover supplerer jeg med 

Sørensens ordbog over anglicismer i dansk (1997) i de tilfælde, hvor et ord ikke behandles 

i førstnævnte ordbog. I de tilfælde hvor et ord hverken findes i ordbogen for nye ord i 

dansk (Dansk Sprognævn 2007) eller i Sørensens ordbog over anglicismer i dansk (1997), 

eller hvor disse ordbøger udtrykker tvivl om ordets oprindelse, vil jeg vurdere det enkelte 

tilfælde med udgangspunkt i diverse opslagsværker (især Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab 2005-7 og Dansk Sprognævn 1966 og 2006). Den fundne leksikalske 

påvirkning opdeles derefter i kategorier, der baseres på låneordstyperne beskrevet i 

Sørensen (1995) samt Hansen og Lund (1994). Disse uddybes nærmere i afsnit 3.1. 
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Specialet vil desuden indeholde en diskussion om, hvorvidt der kan siges at foreligge 

domænetab på det teknisk-naturvidenskabelige område. Til det formål benytter jeg den 

kvalitative metode ved at sammenstille teori om domænetab med resultaterne af den 

empiriske analyse. Jeg tager udgangspunkt i Jarvad (2001), som mener, at domænetab er 

en reel risiko inden for det teknisk-naturvidenskabelige område, og at dansk kan ende med 

at blive et sprog, der kun tales i privatsfæren, samt Ravnholt (2008), som mener, at dansk 

har tilstrækkeligt udtrykspotentiale inden for alle videnskabelige domæner og ikke på 

nuværende tidspunkt er truet af domænetab. Desuden inddrager jeg forskellige andre 

teoretiske betragtninger om domænetab, hvor det måtte være relevant. 

 

2.1 Begrebsafklaring 

Domænetab: Begrebet domænetab benyttes i sprogdebatten med forskellige betydninger, 

der er forbundet med opfattelsen af, hvad ordet domæne dækker over (Ravnholt 2008). I 

Jarvads undersøgelse af domænetab (2001) betragtes domæne som udtryk for et område i 

samfundet. Her defineres domænetab som: ”det at et sprog ”mister” områder fordi der 

fortrinsvis anvendes et fremmedsprog i sammenhænge, hvor man ellers har kunnet klare 

sig med hjemlige sprog” (ibid.: 16).  

 

I den anden betydning af ordet domæne refereres der til et fagområde. Ud fra denne 

opfattelse defineres begrebet domænetab som: ”at dansk har mistet den udtrykskraft, der 

skal til for, at man kan sige det, man har brug for at sige om det pågældende emne, eller at 

dansk ikke har været i stand til at udvikle den nødvendige udtrykskraft” (Ravnholt 2008). 

 

Førstnævnte definition handler således om hvorvidt, man vælger at benytte dansk eller 

engelsk inden for bestemte samfundsområder, mens sidstnævnte definition ser på mulig-

heden for at udtrykke sig ved hjælp af dansk inden for et fagområde. I førstnævnte 

definition kan manglende udtrykskraft ses som slutpunktet for domænetab, mens tabet 

allerede begynder, når man vælger at benytte engelsk frem for dansk (Ravnholt 2008). 

 

Når der tales om domænetab i dette speciale, er det med henvisning til Ravnholts definition 

– det vil sige, i betydningen at dansk har mistet eller ikke har været i stand til at udvikle 

den fornødne udtrykskraft. Genstanden for specialets interesse er netop brugen af engelsk 
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inden for et bestemt fagområde; det teknisk-naturvidenskabelige område, og det er således 

hensigtsmæssigt at benytte den hermed forbundne definition. 

 

Låneord: Når man beskæftiger sig med sprogets ordforråd, er det muligt at sondre mellem 

tre typer af ord baseret på ordenes oprindelse: arveord, som er de oprindelige danske ord, 

samt låneord og fremmedord (Hansen & Lund 1994: 31-33). Både låneord og fremmedord 

er ord, der er importeret fra andre sprog. Forskellen er, at låneordene i modsætning til 

fremmedordene er tilpasset dansk med hensyn til lydlig struktur, ortografi og bøjning 

(ibid.).  

 

I dette speciale skelnes der ikke mellem låneord og fremmedord, da den leksikalske 

påvirkning i stedet opdeles i kategorier efter låneordstype (jf. specialets afsnit 3.1). 

Begrebet låneord vil således blive benyttet som dækkende for begge typer importord.  
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3. Teori 

Teorien i specialet fordeler sig på tre områder. De første to områder vedrører den leksi-

kalske og den grammatiske påvirkning fra engelsk. Teorien inden for disse områder er især 

relevant i forbindelse med specialets analyse og diskussion af, hvordan engelsk bruges 

frem for dansk i artiklerne fra Ingeniøren. Det tredje område omhandler domænetab, og 

teorien på dette område vil danne baggrund for diskussionen om, hvorvidt der er ved at ske 

domænetab på det teknisk-naturvidenskabelige domæne. I det følgende vil de tre områder 

blive gennemgået enkeltvis. 

 

3.1 Låneordstyper 

Den mest iøjnefaldende type af engelsk påvirkning af dansk er den leksikalske påvirkning, 

da den ofte er let genkendelig for de fleste sprogbrugere. Dog deler den leksikalske 

påvirkning sig i flere kategorier, hvoraf nogle bærer tydeligere præg af deres engelske 

oprindelse end andre. I dette speciale benyttes således syv kategorier til at beskrive de 

forskellige låneordstyper. Kategorierne er baseret på inddelingen af låneordstyper i Søren-

sen (1995: 19-22, 57-118) samt Hansen og Lund (1994: 42-55). 

 

Direkte lån betegner den type låneord, som overføres direkte fra engelsk. Her bruges med 

andre ord den samme form af ordet som på engelsk, dog kan det være modificeret lydligt, 

ortografisk og bøjningsmæssigt (Hansen & Lund 1994: 42). Eksempler på direkte lån, der 

er henholdsvis uændret og modificeret i dansk, er aftershave og angloamerikansk (Søren-

sen 1995: 65-66).  

 

Under denne kategori bør nævnes det, som Hansen og Lund (1994: 54) kalder ”citatord”. 

Det er ord, der optræder i en tekst, ofte i anførselstegn eller kursiv, men som ellers normalt 

ikke optræder i dansk. Hansen og Lund (ibid.: 54-55) anfører denne type ord som en 

kategori for sig selv. I dette speciale vil citatord dog blive betragtet som direkte lån, da den 

eneste forskel på citatord og direkte lån er, i hvor høj grad ordet er integreret i dansk, 

hvilket også er forskelligt blandt de direkte lån indbyrdes. 

 

Oversættelseslån er engelske ord, som er oversat til dansk. Det er ofte sammensatte 

substantiver, hvor hvert led bliver oversat; for eksempel fringe benefits  frynsegoder 

(Sørensen 1995: 19). Ved oversættelseslån indføres altså ingen nye morfemer i dansk, som 

 12



det er tilfældet ved direkte lån, men der opstår i stedet nye morfemkombinationer (Hansen 

& Lund 1994: 45). 

 

Hybrider er derimod sammensatte ord, som er dannet af både danske og engelske dele, 

såsom discountbutik og hårspray (Sørensen 1995: 72-73). Dog med undtagelse af engelske 

stammer med danske bøjningsendelser (Hansen & Lund 1994: 51). Disse kategoriseres i 

stedet som direkte lån, der er modificeret bøjningsmæssigt. 

 

Betydningslån beskriver det fænomen at et ord, der allerede eksisterer i dansk, får tilføjet 

en ny betydning under påvirkning af et tilsvarende engelsk ord (Sørensen 1995: 76). Her 

opstår altså ingen nye ord eller morfemer, men kun nye muligheder for hvordan et 

eksisterende ord kan benyttes. For eksempel er ordet overhøre et betydningslån, som 

oprindeligt betød 'eksaminere' eller 'ikke høre noget', men som under indflydelse fra det 

engelske overhear desuden har fået betydningen 'høre noget, der ikke er beregnet for én' 

(Hansen & Lund 1994: 47).  

 

Formelle omdannelser er, når et dansk ord ændrer form, så det nærmer sig formen af det 

tilsvarende engelske ord (Sørensen 1995: 92). Sørensen nævner bl.a. at busstoppested ofte 

afløses af busstop (bus stop), og at rekordholder (record-holder) nu jævnligt benyttes frem 

for den tidligere form rekordindehaver (ibid.: 93). 

 

Initialord eller akronymer – det vil sige ord, som er dannet af forbogstaverne af flere ord i 

en bestemt ordforbindelse – er ifølge Sørensen (ibid.: 99) blevet udbredt i dansk under 

indflydelse fra engelsk. En stor del af de initialord, der benyttes på dansk, dækker over 

engelske betegnelser, såsom CD, der er et akronym for compact disc (ibid.: 102). Men der 

er også nogle, som er oversat til dansk; for eksempel EDB (elektronisk databehandling), 

der er en oversættelse af EDP (Electronic Data Processing) (ibid.: 99-100). Da jeg ikke 

medregner proprier som en del af engelsk indflydelse i dansk, vil initialord, der dækker 

over proprier, naturligvis heller ikke blive medregnet som engelsk indflydelse.  

 

Pseudolån henviser til ord, hvis bestanddele er engelske, og som derfor ligner engelske 

ord, hvilket de dog ikke er (ibid.: 104). Det kan være ord, der er opstået på dansk grund, og 

som sådan slet ikke findes i engelsk; for eksempel stationcar, som på engelsk hedder 
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station wagon eller estate car (ibid.: 21). Desuden kan det være ord, der findes på engelsk, 

men i en anden form end den, der bruges på dansk, eller som har en anden betydning på 

engelsk end på dansk. Her giver Sørensen (ibid.: 108) bl.a. eksemplet flirt, som på dansk 

betegner handlingen 'at flirte'. Samme fænomen beskrives på engelsk ved flirtation, 

hvorimod ordet flirt betegner 'en person, der flirter'. 

 

Sørensen (ibid.: 21) betegner pseudolån som en mere perifer type låneord end de øvrige, 

hvilket sandsynligvis også er grunden til, at Hansen og Lund (1994) ikke nævner pseudo-

lån i deres gennemgang af låneordstyperne. Pseudolån er ganske vist opstået i dansk og er 

som sådan ikke egentlig engelske, men da ordene er dannet af engelske morfemer og til 

forveksling ligner engelske ord, må den engelske indflydelse vurderes at være så frem-

trædende, at denne kategori bør medtages i forbindelse med engelsk indflydelse i dansk. 

 

Sørensen (1995: 22) nævner desuden ”indirekte anglicismer” som en af de mere perifere 

låneordstyper. Indirekte anglicismer er ord, der er opstået som en videreudvikling af 

låneord, som allerede er optaget i dansk. Således har det engelske hooligan for eksempel 

ligget til grund for dannelsen af det danske roligan (ibid.: 112-114).  

 

Ligesom pseudolån er indirekte anglicismer heller ikke inkluderet i de låneordstyper, som 

Hansen og Lund (1994) nævner. I modsætning til pseudolån mener jeg dog ikke, at det er 

relevant at medtage indirekte anglicismer som kategori, da indflydelsen netop kun 

indirekte er engelsk. De ord, som de indirekte anglicismer er opstået på baggrund af, er 

naturligvis eksempler på engelsk indflydelse, men derudover mener jeg ikke, at det er 

engelsk påvirkning, der ligger til grund for, at de oprindelige låneord udvikler sig, så de 

indirekte anglicismer opstår. Det må derimod betragtes som en naturlig del af det danske 

sprogs egen udvikling. 

 

Endelig omtaler Hansen og Lund (ibid.: 50) den type låneord, de kalder ”omsætning”. 

Omsætning betegner nye ord, som beskriver et fænomen, der allerede er beskrevet på 

engelsk. Modsat oversættelseslån er det ikke tilfældet ved omsætning, at det engelske ord 

bliver oversat direkte. Hansen og Lund (ibid.) beskriver det sådan, at ”ved oversættelses-

lånet går påvirkningen fra ord til ord”, og close reading bliver for eksempel til 

nærlæsning. Ved omsætning sker påvirkningen derimod gennem den ydre virkelighed, som 
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ordene beskriver (ibid.). Her bruger de eksemplet sightseeing og rundfart, som beskriver 

samme fænomen, men som ikke ordret har samme betydning. 

 

Det virker dog ikke åbenlyst, at de ord, der hører under kategorien omsætning, skulle være 

et udtryk for engelsk indflydelse på dansk. Behovet for at kunne beskrive et bestemt 

fænomen har eksisteret hos både de engelske og danske sprogbrugere, og det er muligt at 

behovet for at beskrive et sådan fænomen er opstået uafhængigt i dansk. Da man desuden 

vælger at benytte et ord, som er uafhængigt af det tilsvarende engelske ord i både form og 

direkte betydning, virker det ikke oplagt, at denne type ord nødvendigvis skulle være et 

resultat af engelsk indflydelse. Af den grund vil omsætning ikke blive medtaget som 

kategori i dette speciale. 

 

3.2 Syntaks og grammatik 

Udover at beskrive den leksikalske påvirkning og de forskellige låneordstyper giver Søren-

sen (1995) desuden en gennemgang af engelsk påvirkning af dansk syntaks. Fordelen ved 

denne gennemgang er, at den ikke beskriver henholdsvis engelsk og dansk syntaks, men at 

den specifikt omhandler de områder, hvor dansk er blevet påvirket af engelsk. Således er 

alle de emner, Sørensen (1995: 143-166) diskuterer, relevante for dette speciales analyse af 

engelsk indflydelse på dansk grammatik.  

 

Ulempen er dog, at Sørensens (ibid.) gennemgang ikke er så detaljeret. Han giver blot et 

kort oprids af problemstillingen med få eksempler. Det kan derfor være nødvendigt at 

supplere med grammatikbøger eller andre opslagsværker for en mere dybdegående 

beskrivelse. Derudover beskæftiger han sig ikke med indflydelsen på dansk grammatik 

generelt, men kun med den syntaktiske påvirkning. Alt i alt danner Sørensens (ibid.) 

gennemgang dog en god basis for arbejdet med engelsk indflydelse på dansk grammatik.  

 

Da jeg ikke mener, at Sørensens fremstilling af engelsk indflydelse på dansk syntaks i sig 

selv er fyldestgørende for dette speciales analyse, har jeg valgt at supplere med Borgs 

engelske grammatik (2000). Den har den fordel frem for mange andre grammatikbøger, at 

den lægger særlig vægt på det komparative aspekt. Det er altså grundlæggende en engelsk 

grammatik, men i de tilfælde, hvor der er forskel på engelsk og dansk, gør Borg (ibid.) 

opmærksom på dette og inddrager de danske grammatikregler. På den måde fremhæver 
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han de tilfælde, hvor sprogene er forskellige, og hvor der derfor er sandsynlighed for, at 

engelsk har kunnet påvirke dansk.  

 

Sørensen (1995) og Borg (2000) overlapper hinanden på nogle punkter, men de behandler 

også hver især forskellige grammatiske tilfælde. Ved at benytte dem i fællesskab mener 

jeg, at de vigtigste emner i forbindelse med engelsk indflydelse på dansk grammatik er 

dækket.  

 

3.3 Domænetab 

Den mest omfattende undersøgelse af domænetab inden for dansk sprog er lavet af Jarvad 

(2001). Målet for rapporten er at kortlægge omfanget af domænetab i dansk, hvilket Jarvad 

gør ved at undersøge, i hvilken udstrækning henholdsvis dansk og engelsk benyttes inden 

for bestemte samfundsområder (ibid.). De områder, som har særlig relevans for det 

teknisk-naturvidenskabelige domæne, er de områder, som Jarvad (ibid.) kalder ”viden-

skabens sprog”, der dækker over videregående uddannelse og forskning og ”næringslivets 

sprog”, som vedrører det private erhvervsliv.  

 

For at kortlægge omfanget af domænetab i forbindelse med ”videnskabens sprog” har 

Jarvad (ibid.: 106-113) undersøgt andelen af videnskabelige afhandlinger, som er skrevet 

på henholdsvis dansk og engelsk. Afhandlingerne dækker bøger og artikler udgivet fra 

Forskningscenter Risø og fra forskellige fakulteter på Københavns Universitet. På Risø var 

81 % af artiklerne i gennemsnit skrevet på engelsk i 1990, mens gennemsnitligt 91 % af 

artiklerne var engelske i 2000 (ibid.: 107-109). Hvad angår bøger, var gennemsnitligt 86 % 

skrevet på engelsk i 1990, hvorimod samme tal i 2000 var på 91 % (ibid.). På Natur-

videnskabeligt Fakultet var andelen af engelske artikler i gennemsnit 67 % og 84 % i 

henholdsvis 1990 og 2000 (ibid.: 109). For bøger galdt det, at gennemsnitligt 62 % var på 

engelsk i 1990, mens gennemsnitligt 71 % var på engelsk i 2000 (ibid.). 

 

Både på Risø og Naturvidenskabeligt Fakultet er størstedelen af de videnskabelige af-

handlinger altså publiceret på engelsk. Desuden er der generelt set væsentlig større stigning 

i antallet af engelske afhandlinger end i antallet af danske i perioden 1990 til 2000. Ifølge 

Jarvad (ibid.: 106) er det derfor ”berettiget at tvivle på, om man overhovedet har et dansk 

fagsprog” på det naturvidenskabelige domæne. På baggrund af ovennævnte tal konkluderer 
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hun desuden, at ”domænet videnskab inden for de naturvidenskabelige-tekniske fag er tabt, 

og aktiviteten på dansk er så lille at det danske videnskabssprog stagnerer og dør ud” 

(ibid.: 110). 

 

I forhold til domænet ”næringslivets sprog” fokuserer Jarvad (ibid.: 120-124) især på 

virksomhedernes valg af koncernsprog. Hun har undersøgt ti udvalgte virksomheder, som 

alle nævner i sine stillingsannoncer, at deres koncernsprog er engelsk. På trods af at 

koncernsproget blev angivet til at være engelsk, viste Jarvads undersøgelse, at i største-

delen af virksomhederne var omgangssproget blandt danskere dansk, ligesom der blev talt 

dansk til afdelingsmøder, medmindre der var udlændinge til stede (ibid.: 123). Desuden 

viste undersøgelsen, at virksomhederne ofte brugte dansk i nyhedsbreve og personaleblade 

samt på intranettet (ibid.). Hvad angår sproget på virksomhedernes hjemmesider, var der 

nogenlunde ligevægt i fordelingen mellem dansk og engelsk (ibid.: 127). Jarvad (ibid.: 

124) mener ikke, at engelsk kan siges at være det egentlige koncernssprog for under-

søgelsens virksomheder, men alligevel konkluderer hun, at engelsk er det dominerende 

sprog inden for domænet erhvervsliv (ibid.: 83, 127).  

 

Det kan være svært at gennemskue, hvordan Jarvad når frem til det resultat, at engelsk er 

dominerende inden for erhvervslivet. I en stor del af de optællinger hun nævner, bruges der 

enten mest dansk, eller de to sprog bruges på lige fod, og engelsk kan vel således højst 

siges at bruges parallelt med dansk inden for erhvervslivet. Det er generelt et kritikpunkt i 

forhold til Jarvads rapport, at det flere steder er svært at se sammenhængen mellem de 

empiriske data og de konklusioner, Jarvad drager. Dette underbygges yderligere af 

rapportens mangel på egentlige konklusionsafsnit. Rapporten har et sammendrag i 

begyndelsen, men ellers består den hovedsageligt af præsentation af de empiriske data. 

Som læser mangler man, at der bliver fulgt op på disse data, og man savner en egentlig 

argumentationsrække fra de empiriske data og frem til de konklusioner, rapporten drager. 

  

I tråd med dette retter Ravnholt (2008) kritik mod Jarvads påstand om, at det er berettiget 

at tvivle på, om man har et dansk fagsprog inden for det teknisk-naturvidenskabelige 

domæne. På trods af at rapporten viser, at væksten i de engelsksprogede publikationer på 

Risø og Naturvidenskabeligt Fakultet har været væsentligt større, er der nemlig også 

registreret en stigning i antallet af dansksprogede publikationer (Ravnholt 2008; Jarvad 
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2001: 107-109). På baggrund af dette mener Ravnholt (ibid.) ikke, at stigningen i antallet 

af engelsksprogede publikationer kan ses som et tegn på, at der ikke længere findes et 

anvendeligt dansk fagsprog. Tværtimod opfatter han udviklingen i antallet af henholdsvis 

dansk- og engelsksprogede publikationer som et udtryk for, at dansk har tilstrækkelig 

udtrykskraft, men en mere begrænset kommunikativ rækkevidde, hvorfor engelsk ofte 

benyttes i stedet (ibid.). 

 

I forlængelse af dette argumenterer Ravnholt (2008) for, at væksten i både de dansk- og 

engelsksprogede publikationer kan betragtes som parallelsproglighed under udvikling. Det 

vil sige ”en situation, hvor de to sprog anvendes ved siden af hinanden, og hvor forskerne 

vælger mellem sprogene i forhod til den målgruppe de sigter på” (ibid.). Parallel-

sproglighed er den ønskelige situation, men ifølge Ravnholt er det dog ikke umiddelbart let 

at afgøre, om udviklingen peger hen imod domænetab eller parallelsproglighed, da man i 

begge situationer vil opleve, at dansk og engelsk bruges ved siden af hinanden, og at 

engelsk, i hvert fald i en periode, breder sig (ibid.). 

 

I modsætning til Jarvad (2001) mener Ravnholt (2008) således ikke, at der foreligger 

videnskabeligt grundlag for, at dansk skulle være truet af domænetab. Derimod kon-

kluderer han, at det indtil videre ser ud til, at dansk kan anvendes inden for alle 

videnskabelige domæner, så længe man accepterer, at der dannes nye ord og udtryk, 

eventuelt ved lån (ibid.).  

 

Davidsen-Nielsen (2004) forholder sig ikke helt så optimistisk, da der efter hans mening 

foregår domænetab på en række områder. Hans opfattelse af domænetab er dog ikke 

relateret til brugen af engelsk i dansk, men til brugen af engelsk i stedet for dansk (ibid.: 

42). Han arbejder således ud fra Jarvads definition af domænetab (jf. afsnit 2.1). Ikke desto 

mindre anser Davidsen-Nielsen ikke engelsk i dansk for at være uden relevans, da han 

mener, at domænetab typisk finder sted ”efter en periode med kraftig låneordspåvirkning” 

(2004: 42). Ligesom Ravnholt (2008) er Davidsen-Nielsen tilhænger af parallelsprog-

lighed, da han ser det som det bedste middel til at begrænse domænetab (ibid.: 43). 

 

Ifølge Gottlieb (2009: 68-69) er det usandsynligt, at den sproglige situation i Danmark vil 

udvikle sig til parallelsproglighed. Det begrunder han bl.a. med det ulige forhold mellem 
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de to sprog, hvor engelsk er den dominerende part (ibid.). I stedet argumenterer han for, at 

den engelske indflydelse i dansk peger hen imod, at de to sprog påvirker hinanden, 

hvorved de også hele tiden nærmer sig hinanden (ibid.). Som en følge af det ulige forhold 

vil dansk dog nærme sig engelsk i væsentlig højere grad, end det omvendte er tilfældet 

(ibid.). 

 

Gottlieb (ibid.: 88) er dog ikke bekymret for det danske sprog, som situationen er i 

øjeblikket, for som han påpeger, har det danske sprog klaret sig fint på trods af en langt 

større påvirkning fra tysk. Den holdning deler han med Larsen (1999: 27), der heller ikke 

anser påvirkningen fra engelsk for anderledes end de påvirkninger fra andre sprog, som 

dansk tidligere har været udsat for.  

 

Både Gottlieb (2009: 89) og Larsen (1999: 27) mener, at den engelske indflydelse er 

medvirkende til at forny det danske sprog, og efter Larsens opfattelse er det netop herved, 

at sprogets fremtid sikres (ibid.). Derfor betragter han ikke brugen af engelsk i dansk som 

en trussel for det danske sprog (ibid.). Danskerne ”kombinerer eksisterende elementer på 

nye måder, tillægger eksisterende danske ord nye betydninger, oversætter fra andre sprog 

og optager udenlandske ord direkte, i mere eller mindre tilpasset form” (ibid.). Dog har 

han et vist forbehold over for de direkte lån, der ikke bliver tilpasset til dansk (ibid.: 34). 

Larsens optimisme i forhold til engelsk i dansk bunder således bl.a. i, at nye elementer ofte 

tilpasses til og integreres i det danske sprog, og at påvirkningen, efter hans mening, derfor 

blot er en del af sprogets udvikling. Gottlieb forholder sig dog noget mere kritisk, idet han 

drager en parallel mellem den engelske indflydelse og brugen af diverse rusmidler: ”det, 

der kan virke stimulerende i små doser, kan i større mængder være dræbende” (2009: 89, 

min oversættelse). 

 

I specialet bruges de forskellige teoretiske betragtninger sammen med resultatet af den 

empiriske analyse som grundlag for diskussion om, hvorvidt der kan siges at være ved at 

ske domænetab på det teknisk-naturvidenskabelige område. Desuden anvendes de anførte 

teoretiske betragtninger i vurderingen af det teknisk-naturvidenskabelige domænes frem-

tidsudsigter. 
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4. Analyse og diskussion af de empiriske data 

 

4.1 Leksikalsk indflydelse 

4.1.1 Tilfælde med flere mulige kategorier 

Bilag 3 viser de låneord, som er fundet i korpusset. Opdelingen i kategorier er ikke en 

knivskarp opdeling, idet nogle af låneordene kan høre under flere kategorier. Tabel 1 

fremhæver et udvalgt udsnit af de empiriske data, der vises i bilag 3. De udvalgte data er 

alle låneord, hvor der kan være uenighed om, hvilken kategori de tilhører. Tabellens første 

kolonne efter det danske ord viser den låneordstype, ordet kategoriseres som i dette 

speciale. Den anden kolonne viser de øvrige mulige kategorier. 

 

Tabel 1: Låneord med flere mulige kategorier 
Dansk ord Kategori Andre mulige kategorier 

Gylden faldskærm Oversættelseslån Betydningslån 
Formel omdannelse 

Digital Direkte lån Betydningslån 
Formel omdannelse 

Administration Direkte lån Betydningslån 

Meningsfuld Betydningslån Formel omdannelse 

Power-FET-transistor Direkte lån Initialord 

 

For det første kan betegnelsen gylden faldskærm fra det engelske udtryk golden parachute 

betragtes som et oversættelseslån, idet hver del bliver oversat direkte, hvorved der skabes 

et nyt udtryk. Dette er nok den mest hensigtsmæssige måde at kategorisere det på, da man 

på den måde fokuserer på det samlede udtryk. Man kan dog også argumentere for, at det er 

et betydningslån, idet ordet faldskærm går fra at have konkret betydning til at have figurlig 

betydning. Endelig kunne man mene, at det er en formel omdannelse af udtrykket, som på 

dansk oprindelig hedder et gyldent håndtryk, hvilket i øvrigt stammer fra samme engelske 

udtryk.  

 

Ligeledes kan ordet digital betegnes som et betydningslån. Slår man ordet op i ordbogen 

for nye ord i dansk på nettet (Dansk Sprognævn 2007), står der nemlig, at der er registreret 

en ny brug af ordet i 1964, og at betydningen er 'talmæssig'. Det er dog ikke så ligetil at 

finde det, der så skulle være den oprindelige betydning af ordet. Digital findes ikke i 

 20



Ordbog over det danske Sprog (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2005-7), som 

ellers dækker perioden fra 1700 til 1950. Desuden opgiver både Den Danske Ordbog (Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab 2009) og Politikens Nudansk Ordbog (Becker-Chris-

tensen 2005) kun den angiveligt nye betydning af ordet. Dog nævner Politikens Nudansk 

Ordbog (ibid.) etymologi for ordet, og her står: ”samme ord som digitalis.”  

 

Hvis digital således oprindeligt har været det samme som digitalis – det latinske navn for 

planten 'fingerbøl' – må det vel være betydningen af digitalis, som er den oprindelige 

betydning. På den måde ville digital ikke kun være et betydningslån, men samtidig også en 

formel omdannelse, da ordet både har skiftet form og betydning. Dette ville være en 

forholdsvis kringlet måde at optage nye låneord på, og det virker derfor mere sandsynligt, 

at ordet digital er optaget som et direkte lån fra engelsk. 

 

På samme måde kan man diskutere, hvorvidt ordet administration – som i artiklerne fra 

Ingeniøren optræder i form af bl.a. Obama-administrationen – hører under henholdsvis 

betydningslån eller direkte lån. Sørensen (1995: 81) kategoriserer administration som et 

betydningslån, hvor betydningen er gået fra at være 'det at administrere' til at blive brugt i 

betydningen 'regering'.  

 

Sørensen (ibid.: 83) nævner selv, at man kan komme med den kritik, at et ord som 

administration snarere er en fejloversættelse. Han argumenterer imidlertid for, at sproget 

udvikler sig, og at det, der muligvis starter som en fejloversættelse, derfor kan gå hen og 

blive bredt accepteret og blive optaget i sproget. Her nævner han specifikt ordet admi-

nistration som et eksempel på en fejloversættelse, der er blevet bredt accepteret, og som 

derfor er gået hen og blevet et betydningslån. Den opfattelse bakkes op af Den Danske 

Ordbog (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2009), som under administration blandt 

andet skriver: ”En stats ministre og deres (politisk valgte) embedsmænd – især om forhold 

i USA.”  

 

På den anden side oplyser Politikens Nudansk Ordbog (Becker-Christensen 2005) kun den 

oprindelige betydning af ordet, ligesom der ikke er registreret en ny betydning ifølge 

Dansk Sprognævn (2007). Der er altså ikke enighed om, hvorvidt ordet administration har 

fået en ny accepteret betydning. Et yderligere argument for, at det ikke nødvendigvis er en 
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betydning, der er slået an, er, at de to eksempler fra korpusset ikke forekommer i en tekst, 

der er uafhængigt formuleret af en dansk sprogbruger. Tværtimod optræder de i en tekst, 

som formidler oprindeligt engelsksproget nyhedsstof fra Reuters. Det er derfor sandsynligt, 

at den engelske term har smittet af på den danske formulering.  

 

Ovenstående viser, at 'regering' som ny betydning af ordet administration er ved at blive en 

del af det danske sprog, men at denne nye betydning dog endnu ikke er fuldt ud accepteret. 

På den baggrund har jeg valgt at kategorisere administration som direkte lån. Det er efter 

min mening mest dækkende i betragtning af, at betydningen 'regering' endnu ikke er slået 

rigtigt an, at der sandsynligvis er tale om afsmitning fra et engelsk oplæg, og at det 

engelske udtryk the Obama administration er overført direkte. 

 

I forbindelse med betydningslån bør desuden knyttes en kommentar til ordet meningsfuld. 

Det har nemlig ikke som sådan fået ny betydning, men er gået fra at være et ord, der var 

ved at udgå af det danske sprog til, under indflydelse fra det engelske meaningful, at være 

et ord, som ofte benyttes i moderne dansk (Sørensen 1995: 94). Sørensen (ibid.) har dog 

kategoriseret det som en formel omdannelse, hvilket kan være svært at se begrundelsen for, 

da ordet ikke har ændret form. Derimod mener jeg, at kategorien betydningslån er bedst 

dækkende, da man kan argumentere for, at ordet på sin vis har fået en ny betydning, idet 

ordets betydning og konnotationer bliver påvirket af, hvorvidt ordet virker som en naturlig 

del af den gængse sprogbrug eller ej.  

 

Endelig er der ordet power-FET-transistor, der indeholder akronymet FET (felteffekt-

transistor eller field-effect transistor) og således kunne kategoriseres som et initialord. 

Samtidig er ordet i sin helhed taget direkte fra engelsk, og jeg har derfor valgt at 

kategorisere det som et direkte lån. Faktisk er mange af de initialord, jeg har fundet i det 

empiriske materiale, i virkeligheden også direkte lån. Dog er det interessant at have denne 

kategori adskilt fra de direkte lån, da den engelske påvirkning ikke kun viser sig i form af, 

at ordene bag akronymerne er engelske, men også ved selve den øgede brug af initialord. I 

dette korpus er der en del initialord, hvilket kan siges at være typisk for tekniske tekster. 

Det viser sig da også ved, at samtlige initialord på nær ét (CEO) betegner tekniske 

fænomener. 
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4.1.2 Låneord med dansk sprogstof foretrækkes 

Der er en klar overvægt i antallet af låneord under kategorien med direkte lån, hvilket 

kunne foranledige til at tro, at de direkte lån er den dominerende låneordstype. Kigger man 

til gengæld på antallet af forekomster, er billedet et andet. De direkte lån forekommer 

nemlig kun få gange hver især, mens låneordene i kategorierne oversættelseslån, hybrider, 

og betydningslån har væsentligt flere forekomster. Det tyder på, at der er en præference i 

forhold til de ord, der helt eller delvist består af danske morfemer frem for de låneord, der 

kun består af engelsk stof, og som derfor i højere grad kan virke fremmedartede.  

 

Sørensen (1995: 74) hævder ellers, at det er de direkte lån, der foretrækkes. Han har optalt 

ordene i sit empiriske materiale, som er et almensprogligt korpus hovedsageligt baseret på 

landsdækkende aviser, og kommer frem til, at de låneord, der består af engelsk sprogstof, 

er i væsentligt overtal.  

 

Det er svært at vurdere, om Sørensen (ibid.) har optalt sit empiriske materiale ud fra 

antallet af forskellige ord eller ud fra antallet af forekomster. Han nævner kun antallet af 

låneord, men ikke hvorvidt det antal udelukkende består af forskellige ord, eller om nogle 

ord optræder flere gange. I sin optælling opdeler Sørensen (ibid.) låneordstyperne efter, om 

de indeholder engelske dele eller ej. Således regner han direkte lån, hybrider, initialord og 

pseudolån for ord med engelske dele. Over for disse har han de låneordstyper, der ude-

lukkende indeholder danske morfemer, hvilket er oversættelseslån og betydningslån. 

Sørensen benytter ikke kategorien formelle omdannelser, men da denne type låneord 

ligeledes består af danske morfemer, regnes den med sammen med de to sidstnævnte 

kategorier. 

 

En lignende optælling af de låneord, jeg har fundet i mit empiriske materiale, viser, at en 

optælling ud fra antallet af forskellige låneord giver resultatet 61 låneord med engelsk 

sprogstof i forhold til 24 låneord, der udelukkende består af dansk sprogstof. En optælling 

baseret på antal forekomster kommer på den anden side frem til 186 låneord med engelske 

bestanddele i forhold til 246 låneord, der kun består af danske morfemer. I det første 

tilfælde er det således samme resultat som det, Sørensen (ibid.) kommer frem til, hvorimod 

det andet tilfælde viser det modsatte.  
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Denne forskel mellem antal forskellige ord og antal forekomster kan muligvis forklares 

ved, at de direkte indlånte ord kan virke udanske. På den anden side må man formode, at 

låneord bestående af danske morfemer i højere grad virker integrerede i det danske sprog, 

og at en del sprogbrugere derfor heller ikke er bevidste om, at ord fra disse kategorier i 

virkeligheden er låneord. For eksempel vil låneord som bæredygtig, miljøvenlig og 

hjemmeside nok virke mere danske for mange sprogbrugere end ord som joint venture, 

roamingaftale og CAN-interfaces. Det er derfor ikke overraskende, at den første type ord 

bruges oftere, i kraft af at de er bedre integreret i sproget.  

 

Ser man til gengæld på de direkte indlånte ord, er der her en tendens til, at en del af dem 

beskriver tekniske termer, for hvilke der ikke eksisterer tilsvarende danske termer. Det er 

eksempelvis tilfældet for ord som flooded electrolyte batteri og power-FET-transistor. Det 

kan være en del af grunden til, at antallet af låneord med engelsk sprogstof er større; netop 

fordi der er mange tekniske betegnelser, der ikke er oversat, således at sprogbrugeren ikke 

har nogen alternativer. Samtidig er det også tydeligt, at en del af de direkte lån kommer af 

ren afsmitning fra en engelsk kildetekst eller fra sprogbrugere, der ofte er i berøring med 

engelsk, og det er derfor enkeltstående eksempler frem for ord, der er ved at blive en del af 

det danske sprog. Det gælder blandt andet de direkte lån CEO, letter of intent og 

handshake. Det er således også en del af forklaringen på hvorfor, de direkte lån har så få 

forekomster.  

 

4.1.3 Engelske låneord udgør kun en mindre andel 

Ud over hvordan låneordene fordeler sig mellem de forskellige kategorier, er det desuden 

interessant at se på den samlede engelske indflydelse. Betragter man de ti udvalgte artikler, 

består de tilsammen af 5.358 ord, hvoraf 69 er ord, der kan betegnes som engelsk ind-

flydelse. Det vil sige, at ca. 1,3 % af ordene i de ti artikler er eksempler på engelsk 

indflydelse. Umiddelbart virker 1,3 % måske som en temmelig lav andel, men det af-

hænger af indgangsvinklen. 

 

Jarvad (1999: 111-113) har nemlig også set på andelen af engelske ord i en række tekster. 

Dog medregner hun kun de direkte lån. Hun kommer frem til det resultat, at andelen af 

engelske ord varierer fra 0,01 % i en litteraturvidenskabelig bog over 1,1 % i en bog om 

marketing til 3 % i et ugeblad og et ”alment oplysende månedsblad” (ibid.). De resultater 
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ligger godt i tråd med de 1,3 %, som var resultatet for dette speciales empiriske materiale, 

og på baggrund af de resultater konkluderer Jarvad, at den engelske leksikalske påvirkning 

af dansk er meget stor. Hendes belæg for den konklusion er en sammenligning med avis-

ernes fejlorddelinger, som, da man først gik over til edb-sætning, var på 2 %. Det medførte 

en mængde opmærksomhed, samt at mange troede, at reglerne for orddeling var ophævet. 

Jarvads argument er altså, at når de 2 % havde den virkning, så er 2 % en stor anddel, og så 

er den engelske påvirkning også stor (ibid.). 

 

På den anden side mener Hansen og Lund (1994: 23), at det er klart, at den engelske 

indflydelse er så iøjnefaldende. De har ligeledes optalt den leksikalske påvirkning, og 

kommer frem til, at en dansk avistekst indeholder gennemsnitligt 1-1,5 % engelske ord 

(ibid.). I modsætning til Jarvad anser de dog denne andel for en meget svag påvirkning. De 

argumenterer desuden for, at den engelske påvirkning er så fremtrædende netop fordi, der 

kun er få ord (ibid.: 24). De hævder altså, at ”havde der været lige så mange, som der er 

franske, latinske og tyske ord, ville man ikke fæste sig ved dem” (ibid.). Derudover har det 

også en betydning, at de engelske låneord er så nye, og dermed ikke er lige så integreret i 

det danske sprog med hensyn til udtale, ortografi og bøjning (ibid.). 

 

Der er nok ikke mange, som vil være uenige i, at den engelske påvirkning af det danske 

ordforråd er iøjnefaldende. Det er da også den ting, Jarvad (1999) og Hansen og Lund 

(1994) kan blive enige om. Spørgsmålet er så, om påvirkningen skal betragtes som stor 

eller lille. Hvis man grundlæggende er imod den engelske indflydelse i dansk, og ønsker at 

det danske sprog skal forblive upåvirket, så vil en andel af engelske ord på 1,3 % sand-

synligvis virke som meget. Har man derimod accepteret, at sproget udvikler sig, og der 

derfor hele tiden kommer nye ord til – i øjeblikket primært fra engelsk – vil 1,3 % nok 

virke som et rimeligt tal. Ser man på det så objektivt, som det nu kan lade sig gøre, må man 

konstatere, at med en andel af engelske ord på 1,3 % er der lang vej endnu, før de engelske 

låneord kommer i overtal i tekster af en type som artiklerne fra Ingeniøren. 

 

Desuden er resultaterne fra Jarvads (1999) og Hansen og Lunds (1994) optællinger ikke 

langt fra resultatet på 1,3 % på trods af, at det er henholdsvis ti og femten år siden, at de 

blev lavet. Man kan således ikke registrere en egentlig udvikling over den årrække. På den 

baggrund virker det derfor også usandsynligt, at den engelske indflydelse på det danske 
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ordforråd inden for rimelig fremtid vil stige så kraftigt, at der vil være risiko for, at de 

engelske låneord kommer i overtal. 

  

Endelig er det værd at bemærke, at det teknisk-naturvidenskabelige domæne, som tidligere 

nævnt, ofte siges at være påvirket af engelsk i særlig høj grad. Ikke desto mindre er 

andelen af engelske ord i artiklerne fra Ingeniøren ikke større end for de almensproglige 

tekster, som Jarvad (1999) og Hansen og Lund (1994) har undersøgt. 

 

Der er ganske vist mange af de engelske låneord i korpusset, der betegner tekniske 

fænomener, men som det fremgår af bilag 4, optræder der ligeledes mange danske tekniske 

termer i artiklerne fra Ingeniøren. Der bruges altså stadig et dansk fagsprog inden for det 

teknisk-naturvidenskabelige domæne. På det leksikalske plan må man således konstatere, 

at der er lang vej endnu, før de engelske låneord kommer i overtal, også hvad angår 

teknisk-naturvidenskabelige tekster. 
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4.2 Grammatisk indflydelse 

4.2.1 Usikker engelsk indflydelse 

Den engelske påvirkning er ikke helt så let at fastslå, når det kommer til grammatik. Man 

kan ikke, som med låneordene, slå de forskellige tilfælde op og konstatere, hvornår og 

hvorfra de er kommet ind i det danske sprog. Derfor er det ved flere af de nævnte 

eksempler sandsynligt, men ikke sikkert, at de stammer fra engelsk. Som Sørensen anfører, 

er det kun ”i få tilfælde, at den engelske syntaktiske indflydelse er uomtvistelig. I de fleste 

tilfælde er situationen den, at engelsk kan have sat skub i en udviklingstendens, som i 

forvejen var til stede i dansk” (1995: 24). Dette gælder også for den øvrige grammatiske 

indflydelse. 

 

I den forbindelse bør det derfor også understreges, at de eksempler, der nævnes som 

engelsk indflydelse, ikke nødvendigvis er ukorrekte på dansk, da der ofte kan være flere 

korrekte alternativer. Dog kan der være en tendens til, at et alternativ foretrækkes frem for 

andre og derfor bruges oftere. Det siger altså noget om den engelske indflydelse, når en 

bestemt form, der minder om den, man ser på engelsk, og som ikke tidligere har været så 

udbredt, vinder indpas i det danske sprog. 

 

Som nævnt i teoriafsnittet baserer jeg specialets analyse og diskussion af den grammatiske 

indflydelse på Sørensens gennemgang af engelsk indflydelse på dansk syntaks (1995: 143-

167) og Borgs komparative grammatik (2000). For at lette overblikket vil de dele, der 

indeholder flere underafsnit, blive afsluttet med en opsummering i form af en grafisk 

oversigt; tabel 2-7. Desuden gives en oversigt i bilag 5 over de tilfælde af grammatisk 

indflydelse, der forekommer i korpusset, og de der ikke gør. Alle disse tilfælde vil blive 

uddybet og diskuteret nedenfor. 

 
 4.2.2 Infinitte konstruktioner 

Der findes to overordnede verbalformer; den finitte og den infinitte. Den finitte verbalform 

omfatter præsens, præteritum, imperativ og konjunktiv, som alle er kendetegnet ved, at de 

altid er bøjet i tid (Borg 2000: 55). Den infinitte verbalform dækker over formerne 

infinitiv, præsens participium og perfektum participium. Karakteristisk for disse er, at de, i 

modsætning til de finitte former, ikke er bøjet i tid, og som sådan er ””fastlåste” former 

uanset syntaktisk position” (ibid.).  
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Ifølge Borg er der forskel på, hvad man forstår ved en sætning inden for henholdsvis 

engelsk og dansk grammatik (ibid.: 14). På dansk er det nødvendigt med en finit 

verbalform, for at der er tale om en sætning, og det gælder både for helsætninger og 

ledsætninger (ibid.). På engelsk er der ligeledes et krav om en finit verbalform, når det 

kommer til helsætninger, mens en engelsk ledsætning uden problemer kan være infinit, det 

vil sige uden en finit verbalform (ibid.). Der findes forskellige typer infinitte ledsætninger, 

som hver især vil blive gennemgået i det følgende. 

 

Subjekt og finit verbal er udeladt 

For det første anfører Borg (2000: 14, 296), at det, der typisk udelades af en infinit led-

sætning, er subjekt og finit verbalform. Han nævner bl.a. sætningen While I was walking 

down the street, I met an old friend som et eksempel på en finit konstruktion. Det skal 

sammenlignes med den infinitte form While walking down the street, I met an old friend, 

hvor både subjekt og finit verbal, det vil sige 'I was', er udeladt (ibid.). Denne type infinitte 

konstruktion omfatter i øvrigt reducerede relativsætninger, men da de gennemgås særskilt, 

er de ikke medregnet her. 

 

Der findes få forekomster i korpusset af infinitte konstruktioner, hvor subjekt og finit 

verbal er udeladt:  

Før præsidentvalget forudså Deutsche Bank, at elbiler og pluginhybrider i 2015 

vil udgøre tre procent af det årlige amerikanske bilsalg, voksende til syv procent i 

2020.  

 
Spørgsmålet er så, hvilken spænding man taler om, men den må jo være meget 

stor, svarende til effekten på store eltog herhjemme på 25 kilovolt.  

 

Disse forekomster må dog formodentligt betragtes som sideordnede helsætninger frem for 

ledsætninger, da en umiddelbar omskrivning af eksemplerne til finitte konstruktioner ville 

lyde:  

[…] og det tal vil vokse til syv procent i 2020.  

[…] og (må) svare til effekten på store eltog herhjemme på 25 kilovolt. 
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Da helsætninger som nævnt kræver en finit verbalform på både dansk og engelsk, kan 

disse forekomster ikke ses som direkte engelsk indflydelse, men må afskrives som gram-

matisk ukorrekte formuleringer. Dog er det muligt, at der foreligger indirekte påvirkning 

fra engelsk, da eksemplerne trods alt kan være afmitning fra det engelske sprogs langt 

mere udstrakte brug af infinitte konstruktioner. 

 

Absolutte konstruktioner 

En anden type infinitte ledsætninger er dem, Borg (2000: 305) kalder absolutte konstruk-

tioner. Her er subjektet medtaget, mens det finitte verbal stadig er udeladt. Et eksempel på 

dette er Her aunt having left the room I declared my passionate love for Sheila (ibid.), hvor 

der findes et subjekt i form af 'her aunt'. Der er ingen forekomster af absolutte konstruk-

tioner i korpusset. 

 

Verballøse sætninger 

Verballøse sætninger er, som navnet siger, konstruktioner, som hverken indeholder finitte 

eller infinitte verbalformer; f.eks. When in London, he usually puts up at the Carlton Hotel 

(ibid.: 15). Borg (ibid.) anfører, at verballøse sætninger er kendetegnet ved, at både subjekt 

og verbal mangler. Et andet sted (ibid.: 309) nævner han dog, at verballøse sætninger også 

kan inkludere et subjekt, som det er tilfældet i eksemplet Hundreds of passengers were 

stranded, many of them children. Man må derfor antage, at verballøse sætninger kan kon-

strueres både med og uden et subjekt.  

 

Der findes verballøse sætninger i korpusset, men igen er det helsætninger og ikke led-

sætninger, hvilket gør den engelske indflydelse tvivlsom. Derudover er størstedelen af 

forekomsterne underoverskrifter, hvilket ligeledes gør det svært at vurdere, om der 

foreligger engelsk indflydelse, idet der i overskrifter og underoverskrifter generelt bruges 

et langt mere reduceret sprog. Følgende verballøse sætninger fra korpusset er under-

overskrifter: 

Over 42 kilometer per liter 

Virkningsgrad på 18 procent 

Fire gange så dyrt per km som mini-dieselbil 

Stærk brintgaffeltruck til Vestas 

Bornholm som dansk elbil-testcenter 
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Mens nedenstående eksempler er fra den løbende tekst: 

For eksempel på under tre timer efter 200 km kørsel.  

 
En halv million elbiler i 2015 alene i Danmark og lade- og batteriskiftestationer 

over hele landet allerede i 2011. 

 

Der er kun to forekomster af verballøse ledsætninger i korpusset:  

Ideen bag Project Better Place er nemlig, at batteriet i bilen skal enten lades op 

eller helt udskiftes på ladestationer rundt omkring i landet. 

 
Connie Hedegaard roste det vestjyske initiativ og indviede derefter brinttanken 

ved at tanke den lille, lyseblå hydrogenhybridbil op – en ombygget norsk elbil af 

mærket Think. 

 

Her kan man med noget større sandsynlighed fastslå, at der foreligger engelsk indflydelse, 

da infinitte ledsætninger som nævnt er typisk for engelsk syntaks og ikke for dansk. Dog 

må indflydelsen inden for dette område siges at være temmelig begrænset med kun to 

eksempler. 

 

Superlativ + infinitiv 

Ligesom Borg, nævner Sørensen også de infinitte konstruktioner i sin gennemgang af 

engelsk indflydelse på dansk syntaks. I den forbindelse fremhæver han den type kon-

struktion, hvor en superlativ følges af en infinitiv, f.eks. He was the first to come (Sørensen 

1995: 144). Ifølge både Sørensen (ibid.) og Borg (2000: 240) vil man ved en lignende 

superlativ normalt benytte en relativsætning på dansk, således at sætningen ville lyde: Han 

var den første, der kom. En konstruktion, der tilsvarer den engelske, altså at være den 

første (eller sidste) til at gøre noget, er mulig på dansk, men henviser til en handling, som 

følger på en beslutning (Sørensen 1995: 145).  

 

De eksempler, Sørensen giver, er alle konstruktioner, hvor infinitiven følger direkte efter 

superlativen. Det kan dog også være en konstruktion med en nominalfrase mellem super-

lativ og infinitiv, som det er tilfældet i The first man to set foot on Mars […], der er det 

eksempel, Borg nævner (2000: 240). I det ene eksempel, der findes i korpusset, er der 

ligeledes en nominalfrase mellem superlativen og infinitiven: 
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Det første nationale initiativ til at uddrive lithium fra landets hvide, månelignen-

de landskab - et værk til 35 millioner kroner - er planlagt til at kunne åbne i år. 

 
Eksemplet burde altså, hvis man følger Borg og Sørensen, have været konstrueret som en 

relativsætning på dansk: Det første nationale initiativ, der skal uddrive lithium […]. Det 

kan dog diskuteres, hvorvidt eksemplet nødvendigvis skal konstrueres med en relativ-

sætning, idet man kan argumentere for, at det kan ses som en handling, der følger på en 

beslutning. Politikens Nudansk Ordbog (Becker-Christensen 2005) definerer nemlig initi-

ativ som ”en handling som sætter noget i gang” og at 'tage initiativ til noget' som ”tage 

beslutning om noget og sætte det i gang”.  

 

På baggrund af disse definitioner kan man således opfatte eksemplet som en handling, der 

følger på en beslutning. Hvis det er tilfældet, kan man, som nævnt ovenfor, godt bruge 

superlativ + infinitiv på dansk, og det er dermed mindre sandsynligt, at eksemplet er et 

resultet af engelsk påvirkning.  

 

Forkortet relativkonstruktion 

Det er ikke kun i forbindelse med konstruktionen superlativ + infinitiv, at relativsætningen 

er relevant. Relativsætninger kan nemlig selv være infinitte konstruktioner, og kaldes da 

forkortede relativkonstruktioner (Sørensen 1995: 145). Det er tilfældet ved et eksempel 

som: Og meningsmålinger offentliggjort i dag vidner om, at den nye generation […] 

(ibid.), der i sin fulde form inkluderer både et relativpronomen og et finit verbal: Og 

meningsmålinger, der blev offentliggjort i dag, vidner om […]. Ligesom de øvrige infinitte 

konstruktioner er forkortede relativkonstruktioner typisk engelsk syntaks, mens en relativ-

sætning på dansk som hovedregel benyttes i sin fulde form, og således indeholder et 

relativpronomen og et finit verbal (Borg 2000: 240).  

 

Der findes en hel del forekomster af forkortede relativkonstruktioner i korpusset, og da 

denne konstruktion som sagt er atypisk for dansk syntaks, må man formode, at der her er 

sket en væsentlig påvirkning fra engelsk. 

Og da det ikke er teknisk muligt at mærke strøm produceret fra eksempelvis et 

kulkraftværk eller fra en vindmølle […]. 
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Styrelsen sender et tilsvarende beløb efter et forsøg med biodiesel baseret på 

rapsolie (RME, rapsmethyester), som rådgiverfirmaet Niras står i spidsen for. 

 
Artimis' digitale hydraulikpumpesystem er opfundet på University of Edinburgh 

under et forskningsprojekt ledet af professor Stephen Salter. 

 
Ifølge […] havde elbiler i 2006 en virkningsgrad målt på hele kæden fra råstof til 

hjul på 30 procent. 

 
Bornholm kan være på vej til at blive en ø fyldt med elbiler. 

 
Bilerne er en del af et udviklings- og demonstrationsprojekt kaldet Link2009, og 

Københavns Kommune har oplyst, at […].  

 
Den gennemsnitlige ydelse for fire støddæmpere ligger mellem 1-6 kW, svarende 

til 8-44 procent energieffektivitet.  

 

Kolon erstatter finit verbal 

En lidt anden form for infinit konstruktion er den type, hvor et kolon erstatter det finitte 

verbal. Ifølge Sørensen (1995: 146) benyttes denne konstruktion især i nyere amerikansk 

samt i engelsk journalistik. Måden, den bruges på, er, at der redegøres for et hændelses-

forløb, og herefter følger et substantiv og dernæst et kolon, som står i stedet for et finit 

verbal; f.eks. Danmark er ikke alene om hedebølgen, hele Europa er trykket af grader. En 

trøst: Vinhøsten tegner virkeligt godt på grund af megen varme, tørke og sol (ibid.). 

 

I korpusset er der ingen eksempler på, at kolon optræder i den nævnte kontekst, men der er 

forekomster af kolon, der erstatter et finit verbal uden det forudgående hændelsesforløb. 

Alle forekomsterne er imidlertid overskrifter og underoverskrifter, hvilket, som nævnt i 

forbindelse med de verballøse sætninger, gør det svært at vurdere, om der er tale om 

engelsk indflydelse.  

Test af Tesla Roadster: Den retter op på alt, hvad Ellerten ødelagde 

Her erstatter kolon et finit verbal som viser eller konkluderer. 

 
Nye regler: Elbiler kan erstatte biobrændstof  

Her er det et finit verbal som fastslår, der bliver erstattet af kolon. 
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Nye tal ændrer ikke på fakta: Københavns brintbiler sviner mere end elbiler  

Kolon står her i stedet for relativpronomen og finit verbal: som er. 

 
Verdens hurtigste sportsvogn: Snart som elbil 

Det finitte verbal ville her være fås eller kommer. 

 
Desuden er der fem forekomster, hvor kolon erstatter det finitte verbal er, som i: 

Ny Volvo: Elbil på baghjulene, dieselbil på forhjulene  

 
Endelig er der en mængde forekomster, hvor kolon står i stedet for et finit verbal i 

stil med siger, mener eller udtaler. For eksempel: 

 
Eksperter: Gyldne løfter om elbiler er tågesnak og salgsgas 

WWF: Elbiler kan blive gigantiske miljøsyndere 

 

Den sidstnævnte type af overskrifter, hvor kolon erstatter et finit verbal som siger, mener 

eller udtaler, er formentlig et udtryk for det reducerede sprog, der generelt bruges i over-

skrifter og ikke så meget et spørgsmål om engelsk påvirkning. Det baserer jeg på, at man 

ofte ville benytte kolon i de eksempler, selv om det finitte verbal ikke var udeladt, idet 

teksten efter kolonnet opfattes som en form for direkte tale. F.eks. Eksperter udtaler: 

Gyldne løfter om elbiler er tågesnak og salgsgas.  

 

Ved de øvrige overskrifter virker det mindre naturligt, at kolon erstatter det finitte verbal, 

da man normalt ikke ville medtage et kolon, hvis sætningen blev skrevet fuldt ud: Nye 

regler fastslår, at elbiler kan erstatte biobrændstof. Man kan med andre ord sige, at det 

finitte verbal i overskrifterne med siger, mener eller udtaler er skåret væk, mens det i de 

øvrige overskrifter er blevet erstattet. Derfor virker det også mere sandsynligt, at de øvrige 

overskrifter kunne være eksempler på engelsk indflydelse. 

 

”X eller ikke x” 

Endelig nævner Sørensen (1995: 146-147), at der muligvis er tale om engelsk indflydelse 

ved en infinit konstruktion som ”frikort” eller ikke ”frikort”, så er det jo rart med en 

ekstrafortjeneste. Denne formulering ligger nemlig tæt op ad den engelske konstruktion x 
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or no x, men ifølge Sørensen kan der ligeledes være tale om indflydelse fra norsk og 

svensk (ibid.). Der er ingen forekomster af denne type infinitte konstruktion i korpusset. 

 

Tabel 2: Infinitte konstruktioner 
Kategori Eksempel Forekomster 

i korpus 
Engelsk 
indflydelse 

Subjekt og finit verbal 
er udeladt 

[…] voksende til syv procent i 
2020. 

6 Muligvis 
indirekte  

Absolutte 
konstruktioner 

- Ingen - 

Verballøse sætninger […] tanke den lille, lyseblå 
hydrogenhybridbil op – en 
ombygget norsk elbil af 
mærket Think. 

2 Sandsynligt 

Superlativ + infinitiv Det første nationale initiativ til 
at uddrive lithium […].  

1 Mindre 
sandsynligt 

Forkortet 
relativkonstruktion 

[…] strøm produceret fra 
eksempelvis et kulkraftværk 
eller fra en vindmølle […]. 

16 Sandsynligt 

Kolon erstatter finit 
verbal 

Verdens hurtigste sportsvogn: 
Snart som elbil 

5 Mindre 
sandsynligt 

”X eller ikke x” - Ingen - 
 

 
4.2.3 Verber 

Passiv: Det indirekte objekt bliver subjekt 

Når en aktiv sætning vendes til en passiv sætning på dansk, sker det ifølge Sørensen (1995: 

147-148) ved, at enten det direkte eller det indirekte objekt i aktivkonstruktionen bliver 

subjekt i passivkonstruktionen. En sætning som Man nægtede ham udrejsetilladelse bliver 

således til Der blev nægtet ham udrejsetilladelse med det direkte objekt som subjekt, og til 

Han blev nægtet udrejsetilladelse, når det indirekte objekt bliver subjekt. Sørensen mener, 

at sidstnævnte mulighed, hvor det indirekte objekt bliver subjekt, enten er et resultat af 

engelsk indflydelse, eller at engelsk muligvis har sat skub i en udvikling, der allerede var i 

gang i dansk på dette område (ibid.). 

 

Den opfattelse underbygges af Hjulmand og Schwarz (1998: 256), som anfører, at engelsk 

har de samme to muligheder for at vende en aktiv sætning til passiv, og at der her ofte er 

tendens til, at det indirekte objekt bliver subjekt. På dansk er det derimod ikke så udbredt, 

at det indirekte objekt bliver subjekt, og man vil som regel foretrække andre konstruktions-
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muligheder (ibid.). Der er ingen forekomster i korpusset af passivkonstruktioner, hvor et 

indirekte objekt bliver subjekt. 

 

Ergative verber 

Ligesom verbalformerne som nævnt kan opdeles i finitte og infinitte, kan selve verberne 

bl.a. inddeles efter, om de er transitive, hvilket vil sige, at de kan følges af et direkte 

objekt, eller om de er intransitive og ikke følges af et objekt (Borg 2000: 58-59).  

 

På engelsk kan nogle ellers transitive verber optræde intransitivt i forbindelse med et 

adverbium og med tilnærmelse til passiv funktion (Sørensen 1995: 148). Et ofte brugt 

eksempel er The book sells well (ibid.). Denne type verber kaldes ergative verber, og ved 

disse vælger dansk som regel en formulering med subjektsprædikat, som i dette tilfælde 

kunne være er nem at sælge (Borg 2000: 136). Ikke desto mindre har den engelske 

formulering smittet af på dansk, hvor man nu finder eksempler som Bogen sælger godt 

(Sørensen 1995: 148). Der er dog ingen eksempler på dette i korpusset. 

 

Intransitive verber får transitiv funktion 

Omvendt sker det ligeledes, at ellers intransitive verber får transitiv funktion under på-

virkning fra engelsk (ibid.: 150). Det gælder f.eks. verberne taler og snakker, der nu kan 

bruges transitivt, som i Krag og Heath taler EF (ibid.). Dette forekommer nogle gange i 

korpusset: 

Vi taler her kabler og udstyr i industriskala.  

 
Producenterne snakker tågesnak. 

 
Der kan sagtens ligge et stort potentiale i at oplade fremtidens elbiler direkte på 

vejnettet via induktiv opladning, ikke mindst når vi taler bykørsel. 

 
Men når vi taler Jaguar, skal der større kræfter til. 

 
Uanset hvilken kobling man har, snakker vi jo normalt 20 til 25 procents tab, og 

det er jo rimelig meget […]. 
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Præposition mangler 

Desuden ses det, at danske forbindelser af verbum + præposition mister præpositionen, 

hvilket ifølge Sørensen (ibid.: 149-150) sandsynligvis bunder i, at der på engelsk findes et 

betydningsmæssigt tilsvarende transitivt verbum. Således bliver en dansk forbindelse som 

influere på påvirket af det engelske influence, og der opstår konstruktioner som at influere 

regeringsmedlemmers handlinger (ibid.). Dette forekommer ikke i korpusset.  

 

Vendinger med en form af være 

Sørensen (ibid.: 152) nævner to konstruktionsformer, som formentlig er kopieret fra 

engelsk. Som det fremgår af overskriften, indeholder begge en form af verbet være. Den 

første er typen Der er biler og biler – og så Rolls-Royce, hvor betydningen er, at der er 

forskel på biler.  

 

Den anden type konstruktion henviser til en form for identitet eller manglende identitet, 

som i: Jeg er ikke kostforagter, en kælderkold pilsner og et godt stykke mad, det er også 

mig (ibid.). Ingen af konstruktionsformerne optræder i korpusset. 

 

Verbum + partikel 

På dansk er det blevet udbredt at benytte forbindelser af verbum + partikel, hvor begge led 

er betydningsmæssige enheder (ibid.: 152-155). Denne type konstruktion tilskriver Søren-

sen den engelske påvirkning (ibid.). 

 

Verbum + partikel omfatter for det første verbum + adverbium i både transitiv og intran-

sitiv funktion (ibid.). Denne forbindelse findes i korpusset i form af tage over, bakke op og 

tanke op, der optræder henholdsvis to, tre og otte gange:  

 […] Hyundai's new zealandske forhandler bakker projektet op ved at forhandle 

de færdigombyggede biler. 

 
Desuden skal netværket fungere som et socialt netværk for passagererne, som jo 

ikke får meget besvær med kørslen, når automatikken tager over. 

 
Det kan være, at man løbende tanker op, og så vil det jo gå væsentligt hurtigere. 
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Ifølge ordbogen for nye ord i dansk på nettet (Dansk Sprognævn 2007) stammer for-

bindelserne tage over og bakke op fra engelsk og er således eksempler på engelsk ind-

flydelse. Tanke op kan ikke på samme måde fastslås som engelsk indflydelse, men kan 

være indflydelse fra det engelske fill up. 

 

En anden type verbum + partikel er forbindelsen verbum + præposition, hvor der er tryk på 

verbet (Sørensen 1995: 152-155). I korpusset ses denne type som forbindelserne trække på 

fra det engelske draw on samt stå for fra stand for.  

Batterierne vil formentlig trække hårdt på klodens ressourcer af litium. 

 
HCCI står for Homogenous Charge Compression Ignition, hvor brændstoffet i 

cylinderen antændes af høj kompression og ikke et tændrør […]. 

 
DME står for dimetylether og produceres primært af naturgas […]. 

 

Den sidste type verbum + partikel, der skal nævnes her, er forbindelsen verbum + adver-

bium + præposition (ibid.). Der er kun et enkelt eksempel af denne type i korpusset, nemlig 

leve op til, som til gengæld optræder elleve gange; 

Når man siger elbil, tænker mange på en ellert, der ikke kan leve op til de krav, 

almindelige mennesker har. 

 

Refleksivt pronomen mangler 

En gruppe danske verber konstrueres med refleksivt pronomen i modsætning til det til-

svarende engelske verbum (Sørensen 1995: 149). Det har haft den indflydelse, at man nu 

kan støde på de danske verber uden det refleksive pronomen (ibid.). Det gælder for verber 

som: identificere (sig) med, koncentrere (sig) om og specialisere (sig) i (ibid.). I korpusset 

er der ingen eksempler på, at det refleksive pronomen er udeladt. 

 

 

 

 

 

 

 

 37



Tabel 3: Verber 
Kategori Eksempel Forekomster 

i korpus 
Engelsk 
indflydelse 

Passiv: Det indirekte 
objekt bliver subjekt 

- Ingen - 

Ergative verber - Ingen - 
Intransitive verber får 
transitiv funktion 

Vi taler her kabler og udstyr i 
industriskala. 

5 Sandsynligt 

Præposition mangler - Ingen - 
Vendinger med en form 
af være 

- Ingen - 

Verbum + partikel Hyundai’s new zealandske 
forhandler bakker projektet op.

27 Sandsynligt 

Refleksivt pronomen 
mangler 

- Ingen - 

 

 
4.2.4 Præmodifikation 

En nominalgruppe indeholder altid en kerne i form af et substantiv og kan derudover 

indeholde bestemmelser foran eller efter kernen; henholdsvis præ- og postmodifikationer 

(Sørensen 1995: 156). 

 

I engelsk fagsprog benyttes ofte en høj grad af præmodifikation, hvilket til tider resulterer i 

forholdsvis tunge konstruktioner (Quist 2004: 35). På dansk foretrækker man derimod 

typisk en konstruktion, hvor enten en del af eller hele bestemmelsen er en postmodifikation 

(ibid.). Ifølge Sørensen (1995: 156-157) har den engelske tilbøjelighed til at bruge præ-

modifikationer efterhånden bredt sig til moderne dansk, hvor præmodifikationer af den 

engelske type nu er ved at vinde indpas. 

 

I den forbindelse fremhæver Sørensen (ibid.) to typer præmodifikationer. Den ene består af 

substantiv + præposition + samme substantiv; f.eks. væg-til-væg tæppe. Den anden består 

af en sætning, hvor verbet ofte er i imperativ, som i en vent-og-se holdning. Begge disse 

typer præmodifikationer skulle efter Sørensens udsagn være meget udbredte (ibid.). Ikke 

desto mindre er der kun et enkelt tilfælde af den første type i korpusset, nemlig fase-til-fase 

spænding, mens den anden type ikke er til stede. 

 

Ud over disse to typer er præmodifikation, som nævnt, i det hele taget mere typisk for 

engelsk end dansk. Sørensen nævner derfor også flere eksempler på anden præmodi-
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fikation; bl.a. under-bordet aftaler, anti-Shah demonstrationer og 1905-oprøret (ibid.). 

Han påpeger, at man i traditionelt dansk ville foretrække postmodifikationer i disse 

tilfælde. Præmodifikation forekommer særdeles ofte i korpusset, og en umiddelbar 

gennemgang viser omkring 33 eksempler på præmodifikation, der formentlig ville kon-

strueres helt eller delvist som postmodifikationer i traditionelt dansk. Her nævnes blot et 

udpluk: 

en hårdfør 40 kW tre-faset elmotor 

de træ-gas-drevne biler 

en 100 procent elektrisk 200 kW induktionsmotor 

dansk elbil-testcenter 

brændselscelle-ombyggede elbiler 

en håndholdt, trådløs pda-lignende skærm 

 

4.2.5 ”Nogensinde” som postmodifikation 

Det er dog ikke kun præmodifikationer, der er udtryk for engelsk indflydelse. Sørensen 

(1995: 159) nævner ligeledes et eksempel på en type postmodifikation, som sandsynligvis 

kan tilskrives engelsk indflydelse. Det drejer sig om nogensinde placeret efter superlativ + 

substantiv, som i det engelske eksempel the greatest film ever (ibid.). Det sædvanlige på 

dansk er, at nogensinde anbringes i en relativsætning (ibid.). I korpusset findes følgende 

eksempel:  

Det her er den største forretningsmulighed nogensinde. 

 

4.2.6 Adjektiver 

Ifølge Sørensen (1995: 157-158) benytter engelsk oftere adjektiviske konstruktioner end 

dansk, hvilket skulle have ført til at nylig og angivelig nu hyppigt bruges som adjektiver på 

dansk. Nylig og angivelig optræder ikke som adjektiver i korpusset. 

 

4.2.7 Oplysning placeres midt i navn 

På engelsk kan man vælge at anbringe en oplysning om en person mellem dennes for- og 

efternavn, f.eks. Erich ”Love Story” Segal (ibid.: 159). På dansk ville en sådan oplysning 

skrives efter hele navnet, og det må derfor betragtes som engelsk indflydelse, når den 

engelske konstruktionsform benyttes på dansk. Der er ingen eksempler på dette i korpusset.   
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4.2.8 Tidsangivelse som subjekt 

Tidsangivelser findes som regel i præpositionsled på dansk; f.eks. det vil vise sig i de 

kommende måneder, mens det på engelsk er langt mere almindeligt, at tidsangivelser også 

kan fungere som subjekt – ofte i forbindelse med verberne see og find (ibid.: 159-160). Det 

er derfor sandsynligt, at der foreligger påvirkning fra engelsk ved dette eksempel fra kor-

pusset: 

De kommende par år ser dermed lovende ud for elbilentusiasterne. 

 

4.2.9 Artikelbrug 

Generisk reference ved tællelige ord i singularis 

Der er en del forskelle i artikelbrugen på henholdsvis dansk og engelsk. Blandt andet 

sætter engelsk generelt artikel foran tællelige substantiver i singularis, hvilket resulterer i, 

at den ubestemte artikel optræder i større omfang på engelsk end på dansk (Borg 2000: 

169-172). 

 

Borg fremhæver tre situationer, hvor denne forskel kommer til udtryk. Det drejer sig om 

tællelige substantiver i singularis, der henholdsvis står som subjektsprædikat: hun er 

enebarn  she is an only child, som direkte objekt: ryger han pibe?  does he smoke a 

pipe? eller efter en præposition: pigen uden hat er min søster  the girl without a hat is 

my sister (ibid.). Som det ses af eksemplerne, benytter engelsk den ubestemte artikel, mens 

dansk udelader artiklen.  

 

Det skal understreges, at denne regel kun gælder, når det drejer sig om generisk reference. 

Det vil sige, når substantivet henviser til ”noget alment gyldigt, generelt, ubegrænset som 

ikke knytter sig til en konkret situation/tid eller et konkret sted” (ibid.: 167). Der er i 

korpusset ikke brugt artikel ved tællelige substantiver i singularis med generisk reference, 

og der er således ingen eksempler på, at engelsk skulle have påvirket den danske 

artikelbrug på dette område.  

 

Generisk reference ved tællelige ord i pluralis 

Det er ikke kun, når tællelige substantiver med generisk reference optræder i singularis, at 

der er forskel på engelsk og dansk artikelbrug. Det gælder også, når de optræder i pluralis 

(Borg 2000: 177-181). Her består forskellen i, at dansk har tendens til at vælge bestemt 
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pluralis; Amerikanerne er generelt højere end mexicanerne, mens engelsk ikke har artikel; 

Americans are generally taller than Mexicans (ibid.). 

 

Samme forskel finder man ved begrænset generisk reference. Det vil sige, hvor den 

generiske reference indsnævres ved, at der bliver tilføjet en præ- eller postmodifikation, 

men der stadig henvises til noget alment gyldigt og generelt; f.eks. De afrikanske elefanter 

er en truet dyreart  African elephants are an endangered species (ibid.). 

 

I modsætning til hvad tilfældet var ved de tællelige substantiver i singularis, tyder det på, 

at engelsk har haft en vis indflydelse på artikelbrugen ved de tællelige substantiver i 

pluralis med generisk reference. Korpusset indeholder nemlig en hel del tilfælde af både 

generisk og begrænset generisk reference, hvor den bestemte artikel er udeladt: 

Batterier har mange års udvikling bag sig og bliver masseproduceret.  

 
[…] hvor nysgerrige fra hele Danmark kan lære mere om elbiler, og endda prøve 

flere forskellige slags, hvis man går og drømmer om at købe en. 

 
Men alle bilfabrikanter er interesseret, og jeg er overbevist om, at der kommer 

nye alliancer i løbet af de næste måneder. 

 
Inden 2020 regner Dong Energy med, at en halv million elbiler vil køre på 

danske veje. 

 
Firmaet hæfter sig ved, at cirka 30 procent af den tid, vindmøller er ude af drift, 

skyldes problemer med traditionelle gearkasser, som er møllebranchens akilles-

hæl. 

 

Det skal bemærkes, at ifølge Borg (ibid.) er det ikke altid, man på dansk bruger ubestemt 

pluralis i disse tilfælde. Han påpeger blot, at der er en tendens til det. Derfor ville nogle få 

forekomster af den engelske artikelbrug nok heller ikke kunne tilskrives engelsk ind-

flydelse. Da der her er mindst 35 tilfælde, er det dog nærliggende at antage, at engelsk i en 

vis grad har påvirket den danske artikelbrug. 
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Generisk reference ved utællelige ord 

Endelig findes den generiske reference også ved utællelige ord. Her udelader engelsk 

ligeledes artiklen, hvorimod dansk ofte har bestemt singularis (Borg 2000: 182). For 

eksempel Art is long, life is short  kunsten er lang, livet er kort (ibid.). Det samme gør 

sig gældende for begrænset generisk reference ved utællelige ord (ibid.).  

 

Der findes 28 tilfælde i korpusset, hvor artiklen er udeladt ved utællelige substantiver med 

generisk reference eller begrænset generisk reference. Med andre ord har man her benyttet 

den typiske engelske artikelbrug. Eksempler på dette er: 

[…] Priusens eget batteri, som ikke kan lades op i stikkontakten, men kun via 

bremseenergi eller bilens benzinmotor. 

 
Brinten fremstilles af vand ved elektrolyse med strøm fra vindmøller. 

 
Men al udvikling koster jo penge, og hvis ingen tager initiativet til at teste brint i 

praksis, så bliver det jo aldrig til noget […]. 

 

Igen er der ikke tale om en fast regel, men kun at der er en tendens til at vælge bestemt 

singularis på dansk (ibid.). Desuden er det i visse tilfælde reglen, at man ikke har artikel på 

dansk; nemlig hvis det utællelige substantiv betegner noget konkret frem for noget abstrakt 

(Hjulmand og Schwarz 1998: 91). Da begge muligheder benyttes på dansk, er det svært at 

fastslå, hvorvidt forekomsterne i korpusset skal ses som engelsk indflydelse eller som 

påvirkning fra den danske form med udeladt artikel.  

 

The + substantiv + of 

Engelsk har bestemt artikel i en række tilfælde, hvor dansk undlader at bruge artikel. 

Eksempelvis bruges den bestemte artikel the ved substantiver fulgt af en of-frase, som 

specificerer kernen (Borg 2000: 186). Ved en del af disse tilfælde har dansk ingen artikel; 

He is the son of John Gregg  Han er søn af John Gregg (ibid.). 

 

Et andet eksempel, Borg (ibid.) nævner, er det engelske They came in the hope of seeing 

her, hvor man på dansk ville udelade bestemt artikel og blot sige 'i håb om'. I korpusset 

forekommer et enkelt tilfælde, hvor man har benyttet den typiske engelske opbygning: 
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Nu skal vi i dialog med nogle folketingspolitikere i håbet om en finanslov-

bevilling. 

 

Der findes yderligere 15 eksempler i korpusset, hvor der er brugt bestemt artikel ved en 

konstruktion, der tilsvarer den engelske konstruktion med substantiv + of-frase, bl.a.: 

[…] at bilproducenterne vil binde adskillige milliarder i udviklingen og produk-

tionen af de elektriske køretøjer. 

 
Japanske Mitsubishi begynder allerede næste år serieproduktionen af en elbil, 

der kan køre 160 kilometer per opladning […]. 

 
Men der er risiko for, at de danske elkunder kommer til at betale for etableringen 

af en teknologisk blindgyde […]. 

 
Jacob Jensen Design er færdig med udarbejdelsen af et koncept med forskellige 

tegninger af både to-personers- og fire-personers-biler […]. 

 
Om disse bør ses som engelsk indflydelse er tvivlsomt, da det ifølge Borg (ibid.) kun er i 

nogle tilfælde, at dansk udelader artikel ved denne type konstruktion. Ud over eksemplet 

med 'i håbet om' er der ikke nogen af forekomsterne fra korpusset, der direkte kan side-

stilles med de tilfælde, Borg (ibid.) nævner, hvor dansk udelader artikel. Det er således kun 

det ene eksempel, der med en vis sikkerhed kan fastslås som engelsk indflydelse. 

 

Bestemt artikel ved superlativ, ordenstal, next og last 

Desuden har engelsk som hovedregel bestemt artikel foran superlativ, ordenstal samt next 

og last, hvilket er i delvis modsætning til dansk (Borg 2000: 188). For eksempel siger man 

på engelsk: It will be sold at the highest bid, mens man på dansk ville udelade artiklen og 

blot have: til højeste bud (ibid.). 

 

Det er dog vigtigt at bemærke, at Borg ikke hævder, at dansk altid udelader artikel i disse 

tilfælde, men blot at den danske artikelbrug er i delvis modsætning til den engelske. Det vil 

med andre ord sige, at der er tilfælde, hvor det er fuldt accepteret at bruge bestemt artikel 

ved superlativ, ordenstal, næste og sidste på dansk.  
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I overensstemmelse med dette anfører Allan et al. (1995: 99), at det kun er ved nogle 

udtryk med superlativ, at man ikke har artikel på dansk. Ved de eksempler på bestemt 

artikel + superlativ, som findes i korpusset, er det da heller ikke oplagt at udelade den 

bestemte artikel. Nogle forekomster af bestemt artikel + superlativ: 

I Better Place må vi så sørge for at sælge det bedste produkt til den bedste pris. 
 
Det mest interessante ved præsentationen er ifølge lektor og elbilsekspert Jørgen 
Horstmann fra DTU Elektro dog, at Renault vil bruge lithium-ion-batterier […]. 
 
Det her er den største forretningsmulighed nogensinde.  
 

Med hensyn til ordenstallene kan de ligeledes bruges med eller uden bestemt artikel på 

dansk. Ifølge Allan et al. (1995: 132) er reglen, at ordenstal enten optræder med foranstillet 

artikel, possessivt pronomen eller genitiv på dansk; f.eks. Det er den første i dag og Eva er 

hans anden kone. Omvendt nævner både Borg (2000: 188) og Hjulmand og Schwarz 

(1998: 96) eksempler, hvor dansk ikke bruger artikel; f.eks. Dette er første gang og De bor 

på anden sal.  

 

Ligesom ved superlativerne hører de konstruktioner med bestemt artikel + ordenstal, som 

findes i korpusset, til de tilfælde, hvor man uden problemer kan bruge bestemt artikel på 

dansk; 

Det andet problem er, at Danmark skal mindske den årlige CO2-udledning fra 

den ikke-kvotebelagte sektor […]. 

 
Renault holder fast i, at om 18 måneder er batteriteknologien blevet 60 procent 

bedre, så de første kunder ikke behøver at bekymre sig […]. 

 
Origo Industries er nu i gang med den tiende prototype, som ikke kan offentlig-

gøres for nuværende. 

 

I forbindelse med næste kan man have bestemt artikel foran, når det optræder i betyd-

ningen 'følgende' (Allan et al. 1995: 99). Det gælder altså forekomster som nedenstående: 

I løbet af det næste årti […] 
 
[…] der kommer nye alliancer i løbet af de næste måneder. 
 
Den skal det næste års tid gennemgå en række test […]. 
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Når Allan et al. (ibid.) netop fremhæver, at artikel kan bruges ved næste i betydningen 

'følgende', må man gå ud fra, at der generelt ikke bruges artikel ved øvrige tilfælde af 

næste på dansk. Når det alligevel forekommer, kan det muligvis skyldes påvirkning fra 

engelsk. Næste bruges otte gange i korpusset med bestemt artikel og i anden betydning end 

'følgende', blandt andet: 

Regeringens folk indsamlede udtalelser og inputs, de kunne præsentere for de 

andre lande til det næste G8-møde. 

 
Den næste opdagelse var, at ionerne bevæger sig ned i nanoskopiske ”tunneler” 

[…]. 

 
Over for Ingeniøren løfter han lidt af sløret for, hvad man kan forvente sig af den 

næste generation.  

 

Endelig er der sidste, som også kun har bestemt artikel i nogle tilfælde på dansk. Ved nogle 

af forekomsterne i korpusset kan artiklen ikke udelades; 

Der er sket meget det sidste halvandet år, både hvad angår teknisk udvikling men 

også opfattelsen af fremtiden. 

 

Ved andre af forekomsterne ville den bestemte artikel godt kunne udelades, men det kan 

næppe ses som engelsk indflydelse, at man har valgt at bruge den. Det gælder eksempler 

som: 

Med et tryk på speederen er chaufføren king of the road, mens han smækker det 

sidste søm i Ellertens ligkiste. 

 
Bilen måtte udgå fra den sidste gennemkørsel. 

 

Bestemt artikel ved following, same, former og latter 

Ligesom ved eksemplerne ovenfor benytter engelsk hovedsageligt bestemt artikel foran 

following, same, former og latter, og også her er den engelske artikelbrug i delvis mod-

sætning til dansk (Borg 2000: 189). På dansk er artiklen ofte udeladt i disse tilfælde, men 

det er muligt at bruge den bestemte artikel (Hjulmand & Schwarz 1998: 96). Derfor kan 

det sandsynligvis heller ikke ses som engelsk indflydelse, når den bestemte artikel bruges 
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foran de danske ækvivalenter til following, same, former og latter, som ved disse 

eksempler fra korpusset: 

Når vi bliver importører, vil vi havne i den samme situation som USA og resten af 

EU er i i dag. 

 
Østkraft vil kun investere i elbiler, der lever op til de samme sikkerhedskrav som 

almindelige biler […]. 

 

Manglende artikel ved konstruktioner med proprier 

Ved forbindelsen adjektiv + proprium, f.eks. fantastiske Ole Olsen og nyrige Norge, kan 

man opleve, at artiklen udelades på dansk, som ellers normalt har bestemt artikel (Sørensen 

1995: 160). Det er muligt, at det skyldes indflydelse fra engelsk, hvor man finder en 

tilsvarende konstruktion (ibid.). Det forekommer 33 gange i korpusset, at den bestemte 

artikel mangler ved adjektiv + proprium, og i alle tilfældene er det ved adjektiver, der 

betegner nationalitet; 

Prototypen bliver forsynet med en stak lithium-ion-batterier fra danske Lithium 

Balance, som netop har specialiseret sig i kraftige 30V-batterier […]. 

  
Samtidig kommer elbiler som norskproducerede Think City, kinesiske BYD og 

amerikanske Tesla til salg i Danmark […]. 

 
Amerikanske Shelby Supercars, der har fartrekorden for serieproducerede biler, 

har besluttet at udvikle en 100 procent elektrisk sportsvogn. 

 

På samme måde mangler artiklen til tider ved navn + apposition på dansk; som i Rupert 

Murdoch, australsk bladkonge, hvilket ligeledes har parallel til engelsk (ibid.). I korpusset 

findes otte eksempler, hvor artiklen mangler ved navn + apposition. Heriblandt: 

Jens Moberg, nytiltrådt administrerende direktør for Better Place […]. 
 
Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy […]. 

 

Manglende artikel ved del af/part af 

Endvidere mangler den ubestemte artikel ifølge Sørensen (1995: 160-161) ofte ved udtryk-

kene del af og part af, hvilket, han antager, skyldes indflydelse fra det engelske part of. 
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Således ser man f.eks. konstruktioner som Husk endvidere, at islam er del af en inter-

national bevægelse (ibid.). Dette forekommer ikke i korpusset.  

 

Ubestemt artikel ved kendt reference 

Det sidste, der skal nævnes i forbindelse med artikelbrug, er tilfælde, hvor man bruger 

ubestemt artikel ved reference til noget, der allerede er kendt, eller som tidligere har været 

omtalt; f.eks. Det har undret en dansk offentlighed (Sørensen 1995: 161-161). Den 

ubestemte artikel anvendes ellers normalt ved henvisning til noget nyt og ikke tidligere 

omtalt, og Sørensen (ibid.) peger på, at en tilsvarende brug af ubestemt artikel er udbredt 

på engelsk. Der er ingen forekomster i korpusset af ubestemt artikel ved kendt reference. 

 

Tabel 4: Artikelbrug 
Kategori Eksempel Forekomster 

i korpus 
Engelsk 
indflydelse 

Generisk reference ved 
tællelige ord i singularis 

- Ingen - 

Generisk reference ved 
tællelige ord i pluralis 

Men alle bilfabrikanter er 
interesseret […]. 

35 Sandsynligt 

Generisk reference ved 
utællelige ord 

Brinten fremstilles af vand 
ved elektrolyse med strøm 
fra vindmøller. 

28 Muligt 

The + substantiv + of […] i håbet om en 
finanslovbevilling. 

16 'I håbet om' er 
sandsynlig; 
ved resten 
mindre 
sandsynligt 

Bestemt artikel ved 
superlativ, ordenstal, next 
og last 

Den skal det næste års tid 
gennemgå en række test 
[…]. 

30 Mindre 
sandsynligt. 
Ved otte 
forekomster 
af næste dog 
muligt 

Bestemt artikel ved 
following, same, former 
og latter 

[…] elbiler, der lever op til 
de samme sikkerhedskrav 
som almindelige biler. 

6 Mindre 
sandsynligt 

Manglende artikel ved 
konstruktioner med 
proprier 

Prototypen bliver forsynet 
med en stak lithium-ion-
batterier fra danske 
Lithium Balance […]. 

41 Sandsynligt 

Manglende artikel ved 
del af/part af 

- Ingen - 

Ubestemt artikel ved 
kendt reference 

- Ingen - 
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4.2.10 Pluralis 

Kollektiver 

Kollektiver er substantiver, der betegner en gruppe af individer såsom offentligheden, 

familien og forsamlingen (Sørensen 1995: 162). Ifølge Sørensen (ibid.) behandles kollek-

tiver traditionelt set som singularis på dansk, men efterhånden er det blevet mere udbredt at 

bruge en pluralisform. Det forekommer da også hyppigt, at kollektiver behandles som 

pluralis i korpusset. Her følger et udsnit: 

Hvordan Riversimple så har tænkt sig at tjene deres 30 millioner kroner dyre 

investering hjem, melder historien intet om. 

 
Det fik holdet dog ikke lov til i år, så de var nødt til at installere en brændstof-

pumpe […]. 

 
Som de første i verden vil USA nu udstyre el- og hybridbiler med en slags støj-

alarm. 

 
Regeringspartiet Socialistisk Venstre i Norge, der politisk er på linje med danske 

SF, har på deres landsmøde i Bergen besluttet […]. 

 
Greenpeace har ret i deres tal. 

 
Kina har da også allerede meldt sig på banen. Deres beholdning er på papiret en 

femtedel af Bolivias, men store reserver fra Tibets saltminer holder dem i gang. 

 

På engelsk er det almindeligt at vælge pluralis ved kollektiver, og det er således sand-

synligt, at engelsk påvirkning ligger til grund for den øgede brug af pluralis i forbindelse 

med kollektiver på dansk (ibid.).  

 

Distributiv pluralis 

Et andet tilfælde, hvor engelsk bruger pluralis, mens dansk har singularis, er i forbindelse 

med distributiv pluralis (Borg 2000: 152). Distributiv pluralis forekommer, når et substan-

tiv i pluralis følges af andre substantiver, der angiver et tilhørsforhold til dette, og pluralis-

formen føres videre hertil (ibid.). Det kan illustreres ved en sætning som They shook their 

heads (ibid.), hvor pluralisformen fra 'they' føres videre til 'their heads'. På dansk, hvor 

man bruger singularis, svarer det nævnte eksempel til De rystede på hovedet (ibid.). I 
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forbindelse med distributiv pluralis nævner Borg (ibid.) og Sørensen (1995: 163) desuden 

eksempler som chapters 2 and 3 og children between the ages of 3 and 6. Disse er udtryk 

for den såkaldt logiske pluralis, der bruges på engelsk men ikke på dansk (Borg 2000: 

152). 

  

Den distributive pluralis forekommer to gange i korpusset, og det er muligt, at disse 

forekomster skyldes engelsk indflydelse. Det kollektive substantiv 'holdet' i det første 

eksempel er i øvrigt behandlet som pluralis i overensstemmelse med engelske regler. 

[…] derfor har holdet bag DTU Dynamo måttet lægge hovederne ekstra meget i 

blød for at fremstille en brændstofpumpe […]. 

 
Elbilerne starter nemlig deres liv som helt almindelige Fiat'er med benzin- eller 

dieselmotor. 

 

Substantiver i ny pluralisform 

Desuden påpeger Sørensen (1995: 163-164), at visse danske substantiver, der normalt kun 

optræder i singularis, nu også kan findes i pluralis. Det drejer sig om substantiver som 

eksport(er), indsigt(er), politik(ker), tjenest(er), teknologi(er) og økonomi(er) (ibid.). De 

tilsvarende engelske substantiver forekommer ofte i pluralis, og der er derfor en rimelig 

sandsynlighed for, at det er engelsk sprogbrug, der ligger til grund for disse nye pluralis-

former (ibid.). 

 

I korpusset findes pluralisformerne politikker, som optræder en enkelt gang, og tekno-

logier, som forekommer relativt hyppigt; 

Staten kan netop påvirke markedet med politikker, men med forslaget om brint-

busser sker det på en forkert måde. 

 
Masatami Takimoto tør ikke give et bud på, hvilke teknologier som har de bedste 

odds for at slå igennem. 

 
Også i Indien er landets største bilproducent, Tata, begyndt at investere voldsomt 

i miljøvenlige bilteknologier som brint, el, og trykluft. 
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Derudover forekommer pluralisformen industrier nogle gange i korpusset, bl.a.i følgende 

eksempler:  

Standarder er en betingelse for, at industrierne vil investere i produktionsudstyr i 

et større omfang. 

 
[…] Bolivias præsident, Evo Morales, en passioneret USA-kritiker, er kendt og 

berygtet for at nationalisere det latinamerikanske lands energiindustrier. 

 

Industri er ikke blandt de substantiver, som Sørensen (ibid.) nævner, men det må dog anses 

for at tilhøre den gruppe af danske substantiver, der som regel optræder i singularis. Dette 

underbygges af, at der blandt eksemplerne i Den Danske Ordbog (Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab 2009) og Politikens Nudansk Ordbog (Becker-Christensen 2005) på hvor-

dan ordet bruges i kontekst, kun findes et enkelt tilfælde, hvor pluralisformen industrier er 

benyttet. Desuden har Ordbog over det danske Sprog (Det Danske Sprog- og Litteratur-

selskab 2005-7), der dækker ældre dansk frem til 1950, ingen eksempler på, at industri 

anvendes i pluralis. 

 

Flertals-s 

I forbindelse med pluralis på henholdsvis engelsk og dansk er der endnu et punkt, der bør 

nævnes; nemlig brugen af engelsk flertals-s på dansk. Det er et punkt, som hverken Søren-

sen (1995) eller Borg (2000) nævner, men som optræder en hel del gange i korpusset:  

Workshops, inputs, dollars, tons, trucks, gaffeltrucks, øko-bil-teams, jobs, utility 

vehicles, airbags, tests, bits, bytes. 

 

Som det fremgår af ovenstående eksempler, bruges det engelske flertals-s i korpusset kun 

ved bøjning af engelske låneord. Ved at man vælger den engelske bøjningsform, går den 

engelske indflydelse her fra at være leksikalsk til også at være grammatisk. Ifølge Jarvad 

(1999: 106) er det ellers normen, at engelske låneord tilpasses det danske bøjningssystem, 

og Retskrivningsordbogen (Dansk Sprognævn 2006) foreskriver da også, at flere af oven-

stående ord skal bøjes efter det danske bøjningsmønster enten ved at tilføje suffikset -er; 

f.eks. workshopper, eller ved at bruge stammen af ordet; f.eks. input. 
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Tabel 5: Pluralis 
Kategori Eksempel Forekomster 

i korpus 
Engelsk 
indflydelse 

Kollektiver Som de første i verden vil USA nu 
udstyre el- og hybridbiler med en 
slags støjalarm. 

22 Sandsynligt 

Distributiv pluralis Elbilerne starter nemlig deres liv 
som helt almindelige Fiat’er med 
benzin- eller dieselmotor. 

2 Sandsynligt 

Substantiver i ny 
pluralisform 

Politikker; teknologier; industrier 24 Sandsynligt 

Flertals-s Workshops; jobs; airbags 29 Sandsynligt 
 

 
4.2.11 Pronominer 

Kataforiske pronominer 

På dansk foretrækker man som regel anaforiske pronominer. Det vil sige pronominer, der 

viser tilbage til et substantiv som i eksemplet: Da Hans kom hjem, drak han sig en kop 

kaffe (Sørensen 1995: 164). På engelsk ser man derimod ofte, at pronominer optræder 

kataforisk, hvorved de viser fremad; f.eks. When she returned home, Mrs Winston decided 

to own up (Borg 2000: 279).  På dansk er man også så småt begyndt at se flere tilfælde af 

kataforiske pronominer (ibid.), men der er dog ingen eksempler på dette i korpusset. 

 

Du i betydningen man 

Pronomenet du bruges i stigende grad, hvor betydningen svarer til man. Det kan ifølge 

Sørensen (1995: 165) uden tvivl tilskrives indflydelse fra engelsk og det tilsvarende pro-

nomen you. I korpusset findes 17 tilfælde, hvor du anvendes i betydningen man, bl.a. i 

følgende eksempler: 

For at have en rigtig stor infrastruktur, skal man have rigtig mange kunder, men 

det får du først, når du har infrastrukturen. 

 
Hvis du er på vej fra København til Århus, kører du ikke ind og venter i flere 

timer. 

 
Nu kan du tanke brint i Vestjylland. 

 
Argumentet for at købe en elbil skal ikke være, at den kan erstatte benzinbilen, 

men at du kan ”fylde tanken” for 40 kr. i løbet af natten. 
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Hvad som ubestemt relativpronomen 

Brugen af hvad som ubestemt relativpronomen er forholdsvis ny på dansk (Sørensen 1995: 

166). Dette underbygges af Allan et al. (1995: 205), der anfører, at hvad kun bruges som 

relativpronomen i begrænset omfang. Hvad som relativpronomen kan både henvise til 

personer og ikke-personer som eksempelvis: forsøg fra kinersernes side på at udnytte, 

hvad de betragter som politiske uoverensstemmelser (Sørensen 1995: 166).  

 

Denne brug af hvad kan dog ikke betegnes som begrænset i korpusset, hvor der findes et 

betydeligt antal forekomster. Det er sandsynligt, at den tilsvarende brug af det engelske 

relativpronomen what ligger til grund for den øgede brug på dansk (ibid.). Eksempler fra 

korpusset er: 

Samtidig koster den en femtedel af, hvad et litium-ion-batteri koster per energi-

enhed, og den kan optage og afgive sin energi lynhurtigt. 

  
Han er med til at opbygge en miniudgave af, hvad, Risø håber, kan blive frem-

tidens elsystem med mere vindkraft og bedre udnyttelse af den.  

 
Her tilbagelagde den, hvad der omregnet svarer til 306 kilometer på en liter ben-
zin.  
 
En halv el-bil til en fjerdedel af prisen er tilsyneladende, hvad kriseramte Gene-

ral Motors har arbejdet på i de seneste 18 måneder sammen med innovations-

firmaet Segway. 

 

Tabel 6: Pronominer 
Kategori Eksempel Forekomster 

i korpus 
Engelsk 
indflydelse 

Kataforiske pronominer - Ingen - 
Du i betydningen man Nu kan du tanke brint i 

Vestjylland. 
17 Sandsynligt 

Hvad som ubestemt 
relativpronomen 

Her tilbagelagde den, hvad der 
omregnet svarer til 306 
kilometer på en liter benzin.  

25 Sandsynligt 
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4.2.12 ”Der” udelades i indirekte spørgesætninger med hv-ord 

Indirekte spørgesætninger med et hv-ord som subjekt eller del af subjektet konstrueres på 

dansk ved tilføjelse af et formelt der; f.eks. Hvem gjorde det?  Jeg ved ikke, hvem der 

gjorde det (Sørensen 1995: 143-144). På engelsk følger direkte og indirekte spørgsmål 

derimod det samme syntaktiske mønster; Who did it  I don’t know who did it (ibid.). 

Ifølge Sørensen (ibid.) medfører engelsk indflydelse, at det ellers obligatoriske der ude-

lades i indirekte spørgesætninger med hv-ord. Det fører til eksempler som: Det må være op 

til den socialdemokratiske gruppe at vurdere, hvilken lære skal drages af sagen (ibid.). 

Dette forekommer ikke i korpusset. 

 

4.2.13 ”Det” som formelt og indholdstomt subjekt mangler 

På dansk anvendes det som formelt og indholdstomt subjekt efter (lige)som og end (Borg 

2000: 30). Efter de tilsvarende engelske ord as og than er pladsen derimod tom (ibid.). 

Eksempelvis: Som det fremgår af ovenstående, er forslaget ikke endeligt  As will appear 

from the above, the proposal is not final (ibid.). Der findes et enkelt eksempel i korpusset, 

hvor det i tråd med den engelske konstruktionsform er udeladt:  

Hvis projektet forløber som forventet, vil Oslos byråd have resten af bybusserne 

ændret, så de også kan køre på biometan. 

 

4.2.14 Nominalisering (ledsætning  frase) 

Engelsk skriftsprog har tendens til at være mere nominaliseret end dansk, og bl.a. er tek-

nisk sprog en af de engelske sproggenrer, der generelt er kendetegnet ved en høj grad af 

nominaliseringer (Borg 2000: 48-49). Nominalisering betegner det grammatiske fænomen, 

at verber omdannes til substantiver; f.eks. forbrænde  forbrænding.  

 

Den form for nominalisering, Borg (ibid.) henviser til som typisk for engelsk, er imidlertid 

den, hvor nominaliseringen resulterer i, at en ledsætning omdannes til en nominalfrase; 

f.eks. Efter at man hos de lokale myndigheder havde gennemført denne forbindelse, […] 

 Efter gennemførelsen hos de lokale myndigheder af denne forbindelse, […]. I korpusset 

findes et lignende eksempel: 

Siden den første præsentation af Chevrolet Volt i 2007 på en bilmesse i Detroit 

har ingeniørerne hos GM især fokuseret på, at skabe en mere aerodynamisk bil. 
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Derudover findes et par eksempler, der kan anføres under denne form for nominalisering, 

idet de understregede fraser kan ses som omdannede ledsætninger:  

Her skovler Tore Blomqvist træ ind, som gennemgår en ufuldstændig forbræn-

ding med minimal tilførsel af ilt. 

Som ledsætning: …, hvor der tilføres en minimal mængde ilt. 
 

Amerikanske bilfabrikker er hastigt i gang med at opbygge et samlet sæt 

standarder for konstruktionen af elbiler og hybridbiler. 

Som ledsætning: …, hvordan elbiler og hybridbiler skal konstrueres. 
 

Han er med til at opbygge en miniudgave af, hvad, Risø håber, kan blive frem-

tidens elsystem med mere vindkraft og bedre udnyttelse af den. 

Som ledsætning: …, der udnyttes bedre. 

 
Da nominalisering ikke er udelukket på dansk, men blot mere udbredt på engelsk, er det 

dog tvivlsomt, om disse eksempler skal betragtes som engelsk indflydelse. 

 

4.2.15 Ledsætning med adverbialled foran subjektet 

Danske ledsætninger har, i modsætning til engelske ledsætninger, aldrig adverbialled foran 

subjektet (Borg 2000: 266). En engelsk ledsætning som Although with such prospects we 

are prepared to... vil derfor i en tilsvarende dansk konstruktion have adverbialleddet efter 

subjektet; Skønt vi med disse udsigter er indstillet på nye investeringer,... (ibid.). I kor-

pusset er der ingen eksempler på danske ledsætninger med adverbialled foran subjektet. 

 

4.2.16 Tempus 

Hear, understand og forget 

Når det kommer til tempus, er der ligeledes forskelle på engelsk og dansk. En af disse 

forskelle findes i forbindelse med verberne hear, understand og forget. Her kan man bruge 

præsens på engelsk, mens man på dansk som regel vil benytte perfektum (Borg 2000: 108). 

Ved et eksempel som I hear that he has been to prison in his twenties vil man altså 

oprindeligt bruge har hørt på dansk. Dog er præsensformen ved at vinde indpas i moderne 

dansk (ibid.), hvilket sandsynligvis skyldes påvirkning fra engelsk. Hvert af de tre verber 

forekommer en enkelt gang i præsens i korpusset:  
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Vi hører igen og igen, at elbilerne har en lovende fremtid foran sig, mens batteri-

erne er for dårlige. 

 
Jeg sad og kiggede på tingesten (red: batteriet) og jeg tænkte "Nu forstår jeg det. 
[…]” 
 

Der skal også være en automatik, som holder øje med, om ladestikket er taget 

ordentligt ud, så en uopmærksom bilejer ikke glemmer det, før han kører derfra. 

 

Præteritum ved efter og før 

På samme måde er der forskel i tempus på engelsk og dansk ved ledsætninger med efter og 

før (ibid.: 112). På dansk er det nemlig reglen, at man bruger pluskvamperfektum, mens 

man på engelsk har muligheden for enten at bruge pluskvamperfektum eller præteritum; 

f.eks. Efter han havde parkeret sin bil, skyndte han sig hen til hotellet  After he (had) 

parked his car, he hurried… (ibid.). I korpusset findes fem ledsætninger med efter og før, 

hvor der i overensstemmelse med de engelske grammatikregler er brugt præteritum: 

1. april 2007 forlod han SAP, efter det blev åbenlyst, at han ikke ville blive 

topchef.  

 
Striden mellem H2 Logic og Dansk Elbilkomité begyndte, efter komiteen an-

klagede brintbilerne for at udlede 130 procent mere CO2 end en effektiv dieselbil 

som Toyota Aygo.  

 
Prototypen er finansieret af det britiske transportministerium, efter at opfindelsen 

for fem år siden blev valgt som en af de få teknologiske kandidater […]. 

 
”Vi er godt tilfredse,” sagde lederen af DTU Team Innovators, Torben S. Om-

men, ingeniørstuderende på fjerde år, kort efter at den lille bil rullede fra banen.  

 
Før præsidentvalget forudså Deutsche Bank, at elbiler og pluginhybrider i 2015 

vil udgøre tre procent af det årlige amerikanske bilsalg […].  
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Tabel 7: Tempus 
Kategori Eksempel Forekomster 

i korpus 
Engelsk 
indflydelse 

Hear, understand og 
forget 

Vi hører igen og igen, at 
elbilerne har en lovende 
fremtid […]. 

3 Sandsynligt 

Præteritum ved efter og 
før 

Før præsidentvalget forudså 
Deutsche Bank, at […]. 

5 Sandsynligt 

 

 
4.2.17 Komparativ hvor betydningen svarer til superlativ 

På engelsk bruger man til tider en komparativ i tilfælde, hvor man sammenligner mellem 

to; f.eks. I prefer the younger of the two sisters (Borg 2000: 238-239). Det er dog for-

holdsvis formelt sprog, og i mere uformelt sprog, såvel som på dansk, ville man vælge en 

superlativ (ibid.). Denne engelske brug af komparativ forekommer ikke i korpusset. 

 

4.2.18 ”Undre, at..” 

Ud over de grammatiske og syntaktiske forskelle, som Sørensen (1995) og Borg (2000) 

gennemgår, er der yderligere et par tilfælde i korpusset, som bør nævnes. Det første 

omhandler eksemplet:  

Med sådan en påstand kan det ikke undre, at det lille superbilfirma har brug for 

lidt ekstra penge […].   

 

Verbet undre efterfulgt af en at-sætning bør i henhold til Den Danske Ordbog (Det Danske 

Sprog- og Litteraturselskab 2009) følge det syntaktiske mønster ”det undrer NOGEN at + 

SÆTNING”. En konstruktion med undre efterfulgt af en at-sætning kræver altså et pronomen 

på dansk. Det er dog udeladt i ovenstående eksempel fra korpusset, og det er muligt, at det 

skyldes påvirkning fra engelsk, hvor man benytter tilsvarende konstruktioner; It should 

come as no surprise that.. og It is no wonder that... 

 

4.2.19 Apostrof foran genitiv-s 

Dernæst er der nogle tilfælde i korpusset, hvor der er brugt apostrof foran genitiv-s: 

Better Place’s 
Dong Energy’s 
Hyundai’s 
Tesla’s 
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Dette følger de engelske grammatikregler, hvor apostrof + s bruges til at signalere genitiv; 

f.eks. Peter’s car (Borg 2000: 200-201). På dansk dannes genitiv ved at tilføje -s til ordet, 

f.eks. Svends sommerhus, mens apostrof kun bruges ved ord, der ender på -s, -x og -z 

(Allan et al. 1998: 48). Det er ikke kun i korpusset til dette speciale, at man finder denne 

type af engelsk indflydelse. Ifølge Jarvad (1999: 105) ser man generelt, at den engelske 

brug af apostrof ved genitiv-s spreder sig i dansk.  

 

4.2.20 Sammensætninger 

Det sidste, der skal nævnes, drejer sig om sammensatte ord. Reglen for sammensatte ord 

er, at de generelt skal skrives i ét ord på dansk; f.eks. køleanlæg og produktudvikle 

(Jacobsen & Jørgensen 2004: 125-126). Mere specifikt kan man sige, at ”et substantiv eller 

et verbum der står lige foran et andet ord og lægger sig til det, skal altid skrives i ét ord 

sammen med det efterfølgende ord” (ibid.). Ikke desto mindre rummer korpusset mere end 

hundrede forekomster af sammensætninger, der efter de nævnte regler burde være skrevet i 

ét ord, men som i stedet er adskilt af en bindestreg. Her nævnes blot et udpluk – de 

tilsvarende engelske ord er anført i parantes: 

el-biler    (electric cars) 

el-forbrug    (power consumption) 

diesel-motor    (diesel engine) 

brændselscelle-projekter  (fuel cell projects) 

brint-teknologien   (hydrogen technology) 

nacelle-fabrik  (nacelle factory) 

cement-giganten  (cement giant) 

økonomi-udgave  (economic version)  

benzin-dækslet  (fuel flap) 

titanium-belagte  (titanium coated) 

mango-formet  (mango-shaped) 

crash-boks   (crash box) 

Chrysler-ejede  (Chrysler-owned) 

Nogaro-banen   (Nogaro circuit) 

Risø-direktøren  (Risø CEO) 

Bilka-venlig   (Bilka-friendly) 
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Desuden findes i korpusset et antal sammensætninger med talord, adjektiver og adverbier, 

som ifølge Retskrivningsordbogen (Dansk Sprognævn 2006) skrives i ét ord, bl.a.: 

tre faset/tre-faset  (three-fased) 

to-trins   (two-stage) 

off-road   (off-road) 

real-tid   (real time/real-time) 

ikke-kvotebelagte  (non-quota) 

ikke-vestlige   (non-western) 

ikke-elektriske  (non-electric) 

 

Det skal bemærkes, at det ikke er udelukket at adskille sammensætninger ved hjælp af 

bindestreg på dansk, da man har mulighed for at bruge en tydeliggørende bindestreg 

(Jacobsen & Jørgensen 2004: 76). Det vil sige, at man tilføjer en bindestreg for at gøre 

lange eller usædvanlige sammensætninger lettere at læse (ibid.). Det kan således ses som 

en tydeliggørende bindestreg, når der skrives Kangoo-elbil eller discount-børnecontainer, 

men i langt de fleste af tilfældene er bindestregen unødvendig, da sammensætningerne 

hverken er lange eller usædvanlige.  

 

På engelsk skrives sammensatte ord som regel i to eller flere ord, eventuelt føjet sammen 

af en bindestreg, som det også fremgår af ovenstående eksempler. Det er således oplagt at 

antage, at den udbredte tendens til at adskille sammensætninger er et resultat af engelsk 

påvirkning. Især virker eksemplerne med ikke- som afsmitning fra engelsk, hvor det 

tilsvarende non- er et almindeligt udbredt præfiks. 

 

Omvendt er sammensætninger ifølge Jacobsen og Jørgensen (2004: 125) et af de områder i 

dansk retskrivning, som særligt volder problemer, og hvor der derfor laves mange fejl. Det 

er således muligt, at det ikke skyldes engelsk indflydelse, men derimod manglende viden 

om de danske retskrivningsregler, når sammensatte ord adskilles af bindestreg. Til støtte 

herfor kan nævnes eksemplet stand-by, som forekommer i korpusset. Standby skrives i ét 

ord både på dansk og engelsk, og kan derfor med en vis sandsynlighed betragtes som en 

retskrivningsfejl. 
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Argumenterne taler således både for og imod, at ovenstående eksempler kan tilskrives 

engelsk indflydelse. Det behøver dog ikke at være et enten-eller. Tværtimod er det rimeligt 

at antage, at de mange forekomster i korpusset skyldes en kombination af fejlagtig 

retskrivning og engelsk indflydelse. Det er også Jarvads (1999: 105) vurdering, idet hun 

henviser til, at forvirringen omkring de danske regler for sammensatte ord muligvis 

forstærkes ved kontakten med engelsk. 

 

4.2.21 Indflydelsen rækker bredt men ikke så dybt 

Som nævnt er det svært at fastslå den engelske indflydelse på dansk grammatik. Når man 

ikke med sikkerhed kan sige, om der foreligger engelsk indflydelse ved de enkelte tilfælde, 

bliver det også vanskeligt at bestemme mængden af engelsk indflydelse.  

 

Oversigten i bilag 5 giver umiddelbart det indtryk, at der er en høj forekomst af engelsk 

indflydelse i korpusset, da listen med de tilfælde der forekommer, er noget længere end 

den tilsvarende liste med tilfælde, der ikke findes i korpusset. Her skal man dog tage højde 

for, at der, som det fremgår af analysen, kun findes et enkelt eller få eksempler ved en 

række af de punkter, der forekommer i korpusset. Desuden dækker oversigten kun de 

tilfælde, der er behandlet i specialet – det vil sige de områder af grammatikken, hvor det 

ifølge Sørensen (1995: 143-167) og Borg (2000) er sandsynligt, at engelsk har påvirket 

dansk. Der er således flere områder inden for grammatikken, som ikke er blevet påvirket af 

engelsk, og som ikke nævnes i oversigten. 

 

Ikke desto mindre er der nogle af områderne, hvor der findes et betydeligt antal fore-

komster af engelsk indflydelse. Det drejer sig bl.a. om forkortede relativkonstruktioner, 

verbum + partikel, præmodifikation, flertals-s og hvad som ubestemt relativpronomen. Her 

lader det til, at den engelske indflydelse for alvor har slået an, og man må derfor formode, 

at de engelskprægede konstruktioner på disse områder er kommet for at blive. 

 

Alt i alt må det siges at være et forholdsvis bredt udsnit af dansk grammatik, som med 

rimelig sandsynlighed er blevet påvirket af engelsk. Med udgangspunkt i analysen kan man 

konstatere, at den engelske indflydelse rækker bredt, da den berører mange områder, men 

til gengæld rækker den i de fleste tilfælde ikke så dybt i antallet af forekomster under hvert 

emne. 
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5. Domænetab – en reel trussel? 

5.1 Det teknisk-naturvidenskabelige domæne er ikke tabt 

For at kunne diskutere hvorvidt den engelske indflydelse er så stor, at det teknisk-

naturvidenskabelige område i øjeblikket er udsat for domænetab, er det relevant at over-

veje, hvad der kræves, før den situation foreligger. Hvor stor en del af sproget skal den 

engelske påvirkning udgøre, før situationen kan betegnes som domænetab? Det er et yderst 

relevant spørgsmål, for skal man kunne diskutere om, der foreligger domænetab, må man 

nødvendigvis også have en klar opfattelse af, hvornår domænetabet indtræder. 

 

Ikke desto mindre er dette spørgsmål ubesvaret i teorien. Det er altså op til den enkelte at 

vurdere, om dansk har den udtrykskraft, der skal til, for at man kan sige det, man har brug 

for at sige om det pågældende emne. Det samme gælder for Jarvads definition af domæne-

tab (jf. afsnit 2.1) til trods for, at hun faktisk selv stiller spørgsmålet om, ”hvor meget der 

skal til i et område, for at det er tabt” (Jarvad 2001: 83). Det bliver der dog ikke redegjort 

for efterfølgende, og også på dette område er det derfor op til den enkelte at vurdere, hvad 

der er tilstrækkeligt til at kunne betegnes som domænetab. 

 

Ravnholt (2008) anfører som nævnt, at domænetab foreligger, når dansk har mistet eller 

ikke har været i stand til at udvikle den nødvendige udtrykskraft inden for et bestemt 

domæne. Sproget har ikke mistet sin udtrykskraft, fordi man må anvende et fåtal af 

engelske ord eller konstruktionsformer for at udtrykke sig, men først ved det tilfælde hvor 

det pågældende fagsprog som helhed er utilstrækkeligt. Det er vel nærliggende at antage, at 

den situation foreligger, når det er nødvendigt at anvende en overvægt af engelsk for at 

kunne kommunikere inden for domænet. Ikke desto mindre viser studier af sprog, der er 

under ekstrem påvirkning af engelsk, at de engelske lån ikke udgør mere end 45 % ved 

mundtlig kommunikation (McCormick 2002 i Gottlieb 2009: 74). Når andelen ikke er 

højere her, kan man med rette sætte spørgmålstegn ved, om det er realistisk, at 

påvirkningen fra engelsk skulle kunne blive så omfangsrig, at danske tekster vil indeholde 

en overvægt af engelsk sprogstof. Det er det næppe, og derfor er det formentlig også 

rimeligt at tale om domænetab allerede inden, det engelske sprogstof kommer i overtal. 

 

Et yderligere argument herfor fremsættes af Gottlieb (2009: 74), som kalder den engelske 

påvirkning af dansk for kvantitativ lille men kvalitativ stor. Med det mener han, at de 
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engelske låneord typisk er ord med højt semantisk indhold, mens de danske ord, som 

blandt andet omfatter de mere semantisk indholdstomme funktionsord, især benyttes til at 

skabe sammenhæng i teksten (ibid.). Det underbygger idéen om, at der kan foreligge 

domænetab, selv om andelen af engelsk sprogstof er mindre end andelen af dansk 

sprogstof; nemlig i den situation, hvor størstedelen af indholdsordene er eksempler på 

engelsk indflydelse, mens det hovedsageligt er funktionsordene, der er danske.  

 

Gottliebs (ibid.) påstand om, at det semantiske indhold ofte ligger i de engelske låneord, 

mens de danske ord har til opgave at skabe sammenhæng i teksten, anfægtes af resultatet af 

specialets empiriske analyse og diskussion. Her er de engelske låneord ganske vist alle 

indholdsord, men det er der også en stor del af de danske ord, der er. Ikke desto mindre er 

det en vigtig pointe, at forholdet mellem indholdsord og funktionsord er relevant, når man 

undersøger den engelske indflydelse. I forhold til det teknisk-naturvidenskabelige domæne 

ser det dog ikke ud til, at engelsk har overtaget på det punkt. 

 

Ser man mere overordnet på resultatet af den empiriske analyse og diskussion, er det lige-

ledes svært at få øje på, at der skulle være risiko for domænetab inden for den nærmeste 

fremtid. Selv i betragtning af at den engelske påvirkning ikke behøver være i overtal, for at 

man kan tale om domænetab, må det formodes, at den trods alt beskedne leksikalske 

indflydelse på 1,3 % næppe kan kvalificere sig til at betegnes som domænetab. Som 

analysen viser, benyttes der stadig et dansk fagsprog inden for det teknisk-natur-

videnskabelige domæne, og det er således ikke rigtigt, når Jarvad (2001: 106) konkluderer, 

at det er ”berettiget at tvivle på, om man overhovedet har et dansk fagsprog” på dette 

område. 

 

5.2 Usikkerhed om de fagsproglige domæners fremtid 

Ikke desto mindre kan optagelsen af nye engelske låneord ses som et udtryk for, at dansk 

ikke er i stand til at udvikle den nødvendige udtrykskraft, hvilket på længere sigt vil føre til 

domænetab. Et synspunkt, der indirekte anføres af Davidsen-Nielsen (2004: 42), der som 

nævnt påpeger, at domænetab typisk er resultatet af en periode med kraftig låneords-

påvirkning. Denne opfattelse er i tråd med Jarvads (2001: 110) påstand om, at det danske 

teknisk-naturvidenskabelige fagsprog er ved at stagnere og dø ud. 
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Udviklingen kan dog også ses som et tegn på det modsatte; nemlig at det danske sprog 

netop udvikler den nødvendige udtrykskraft ved at optage engelske låneord. Den holdning 

fremføres som nævnt af Larsen (1999: 27), der påpeger, at danskerne gør det engelske 

sprogstof til deres eget, ved at tage det de kan bruge, og i større eller mindre grad tilpasse 

det til dansk. Ud fra den betragtning vil optagelsen af nye engelske låneord ikke føre til 

domænetab, men tværtimod til en fremtidssikring af det danske sprog.  

 

Specialets empiriske analyse og diskussion viser, at de ord der foretrækkes, er dem der helt 

eller delvist består af dansk sprogstof. På baggrund af dette er det således nærliggende at 

antage, at Larsen (ibid.) har ret i sin betragtning af, at det er danskernes måde at udvikle 

den nødvendige udtrykskraft for dansk. Det er muligt, at inspirationen kommer fra engelsk, 

men danskerne gør det engelske sprogstof til deres eget. 

 

Med hensyn til den grammatiske påvirkning er det tvivlsomt, om den kan betragtes som en 

udvikling af sprogets udtrykskraft. Der er ganske vist tilfælde, hvor påvirkningen kan siges 

at forbedre udtryksmulighederne i dansk, men generelt set er den engelske indflydelse på 

dansk grammatik ikke nødvendig, for at man kan sige det, man gerne vil sige. Udviklingen 

her er nok nærmere et eksempel på, at de to sprog påvirker hinanden og på den måde 

nærmer sig hinanden, sådan som Gottlieb (2009: 69) anfører. Hvis det er tilfældet, og hvis 

udviklingen fortsætter, kan der være risiko for, at engelsk overtager på dette område. Ifølge 

Gottlieb (ibid.) er det nemlig usandsynligt, at to sprog kan bruges parallelt, og man må i 

stedet forvente, at afstanden mellem sprogene vil blive mindre jo længere frem, man 

kommer. Det problematiske ved dette er, at engelsk og dansk ikke vil påvirke hinanden 

ligeligt, da der, som nævnt, er tale om et ulige forhold, og det vil derfor være dansk, der 

nærmer sig engelsk mere og mere (ibid.: 68-69). 

 

I modsætning til Gottlieb mener Ravnholt (2008), at parallelsproglighed er en realistisk 

mulighed. Ud fra hans betragtning kan den engelske indflydelse på dansk netop være et 

udtryk for overgangen til en situation, hvor dansk og engelsk benyttes parallelt. Ravnholt 

(ibid.) erkender, at påvirkningen fra engelsk til dansk er væsentligt mere omfangsrig end 

påvirkningen den anden vej. Det ser han dog ikke umiddelbart som problematisk, men 

derimod kalder han den engelske indflydelse for et nødvendigt gode i forhold til parallel-

sproglighed (ibid.). 
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Som det fremgår af ovenstående, er det svært at forudse, hvordan den sproglige situation 

vil udvikle sig. Blandt sprogforskerne er der uenighed om, hvorvidt den engelske ind-

flydelse skal betragtes som: et middel til at fremtidssikre det danske sprog, et skridt på 

vejen mod et parallelsprogligt samfund eller en reel trussel i forhold til domænetab. 

Situationen inden for de fagsproglige domæner bør derfor følges i fremtiden, så man er 

opmærksom på, i hvilken retning udviklingen går. I den forbindelse bør man desuden 

definere nærmere, hvor meget der skal til, før et domæne er i fare for at blive tabt. Derved 

bliver det mere klart, hvornår der er grund til at slå alarm. Hvis ikke dette bliver nærmere 

præciseret, risikerer man en 'ulven kommer'-situation, hvor fagsproglige domæner uberet-

tiget bliver erklæret tabt så mange gange, at man ikke tager situationen alvorligt, når 

risikoen for domænetab reelt bliver en trussel. 

 

At hævde at der foreligger domænetab på det teknisk-naturvidenskabelige område, er efter 

min mening uberettiget. Det er en forhastet konklusion, der uhensigtsmæssigt afskriver 

domænet. Som dette speciale har påvist, eksisterer der stadig et brugbart fagsprog på 

området. Man bør imidlertid følge udviklingen nøje, så man sikrer sig, at situationen ikke 

forværres. Ligeledes bør man have fokus på risikoen for domænetab, således at man er 

afklaret i forhold til om, og i så fald hvordan, man vil gribe ind, hvis det teknisk-

naturvidenskabelige fagsprog eventuelt skulle blive truet af domænetab i fremtiden. 
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6. Konklusion 

Specialets fokus har været at undersøge, hvordan engelsk bruges i et antal danske tekster 

inden for en afgrænset del af det teknisk-naturvidenskabelige domæne. Dette er blevet 

gjort både med henblik på den leksikalske og den grammatiske påvirkning. 

 

Hvad angår den leksikalske påvirkning afhænger analysen af, om man vurderer antallet af 

forskellige låneord eller antallet af forekomster. Analysen af de empiriske data viste, at nok 

var låneordene med engelsk sprogstof i overtal med hensyn til antallet af forskellige ord, 

men antallet af forekomster var højest for de låneord, der bestod af danske morfemer. Der 

er altså påvist en præference i forhold til de ord, der helt eller delvist består af dansk 

sprogstof, og som derved nemmere integreres i dansk. 

 

Det er ligeledes påvist i specialet, at mængden af leksikalsk påvirkning i artiklerne fra 

Ingeniøren objektivt set er forholdsvis lille – nemlig 1,3 %. Der kunne således ikke 

registreres en stigning i forhold til tidligere opgørelser, hvilket giver anledning til at tro, at 

udviklingen heller ikke vil stige voldsomt i nærmeste fremtid. Desuden var andelen af 

leksikalsk påvirkning ikke større i specialets fagsproglige korpus end i de tidligere under-

søgte almensproglige korpusser på trods af det teknisk-naturvidenskabelige domænes ry 

som et særligt påvirket område. 

 

Med hensyn til den grammatiske påvirkning viste analysen, at en del områder var berørt, 

og nogle af disse i så høj grad, at man må formode, at den engelske indflydelse her er 

permanent. På den anden side er der endnu mange områder inden for dansk grammatik, 

som enten er uberørte, eller hvor påvirkningen fra engelsk er særdeles beskeden. 

 

Målet for specialet har desuden været, at undersøge om indflydelsen fra engelsk er så 

omfattende, at det er relevant at tale om domænetab på det teknisk-naturvidenskabelige 

område. Det kan ikke siges at være tilfældet, da konklusionen for den empiriske analyse og 

diskussion alt i alt var, at der stadig eksisterer et brugbart dansk fagsprog inden for 

domænet. 

 

Dog blev spørgsmålet rejst vedrørende, hvor meget der skal til, før der foreligger 

domænetab. Herunder blev det fremført, at det engelske sprogstof ikke behøver at være i 
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overtal, før der er tale om domænetab. Det er især tilfældet, når de engelske låneord udgør 

indholdsordene, mens dansk bliver reduceret til at omfatte funktionsord og lignende 

sprogstof med et lavt semantisk indhold. Det blev imidlertid konstateret, at en sådan 

situation ikke foreligger i specialets empiriske materiale, hvor også de danske ord har et 

højt semantisk indhold. 

 

Ikke desto mindre bør man klarlægge hvor høj en grad af engelsk indflydelse, der skal til, 

før der er tale om domænetab. Det vil udstyre sprogforskerne med bedre værktøjer til 

fremtidige undersøgelser og diskussioner om sprogets tilstand, samt være medvirkende til 

at fagsproglige domæner ikke bliver erklæret tabt i utide. Desuden er det vigtigt, at man 

fortsat følger udviklingen inden for de fagsproglige domæner, da der, som specialet har 

vist, er stor uenighed om hvilken situation, den sproglige udvikling bevæger sig hen imod. 

 

Grundet specialets begrænsede omfang har det ikke været muligt at undersøge flere emner 

inden for det teknisk-naturvidenskabelige domæne, som her er repræsenteret af emnet 

miljøvenlige biler. Det ville være interessant i en fremtidig undersøgelse at arbejde med et 

bredere udsnit af emnerne inden for domænet og se, om der er forskel på den engelske 

indflydelse emnerne imellem. Det ville naturligvis også give et endnu mere præcist billede 

af domænets sproglige tilstand. Derudover ville det ligeledes være relevant at undersøge 

flere andre fagsproglige domæner og sammenligne den engelske indflydelse og risikoen 

for domænetab. 

 

Med dette speciale har jeg givet et billede af den sproglige tilstand på det teknisk-

naturvidenskabelige domæne. Dette har efter min mening været en mangelvare i debatten 

om brugen af engelsk i dansk, hvor der ofte fokuseres på dansk almensprog frem for 

fagsprog. Desuden har specialet bidraget til diskussionen ved at undersøge den engelske 

indflydelse kvantitativt. Den nuværende debat er ofte baseret på subjektive vurderinger 

uden nogen egentlige målinger til at understøtte disse. De målinger, der findes, er typisk ti-

femten år gamle, og kan derfor ikke give et opdateret billede af sprogets tilstand. Specialet 

kan således bidrage til den videre debat om brugen af engelsk i dansk både i kraft af dets 

fokus på et fagsprogligt domæne og i kraft af dets empiribaserede kvantitative resultater. 
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USA: Bilbatteriproducenter tigger om ti 
milliarder i støtte 

Kent Krøyer 19-12-2008 357 http://ing.dk/artikel/94479-usa-
bilbatteriproducenter-tigger-om-ti-milliarder-
i-stoette 

Ombyg din egen Hyundai Getz til elbil 
for 100.000 kroner 

Kent Krøyer 17-12-2008 390 http://ing.dk/artikel/94327-ombyg-din-egen-
hyundai-getz-til-elbil-for-100000-kroner 

Nordens elbilkonge Think er på randen 
af konkurs 

Mads Nyvold 15-12-2008 400 http://ing.dk/artikel/94296-nordens-
elbilkonge-think-er-paa-randen-af-konkurs 

General Motors: Ingen brintbiler uden 
massiv støtte 

Morten Lund 13-12-2008 721 http://ing.dk/artikel/94218-general-motors-
ingen-brintbiler-uden-massiv-stoette 

Elbiler skal sikre amerikanske 
bilgiganter 108 milliarder statskroner 

Mads Nyvold 3-12-2008 503 http://ing.dk/artikel/93903-elbiler-skal-sikre-
amerikanske-bilgiganter-108-milliarder-
statskroner 73
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BMW: Vores biler på almindelig strøm 
sviner mere end dieselmodellen 

Mads Nyvold 
 

27-11-2008 461 http://ing.dk/artikel/93787-bmw-vores-biler-
paa-almindelig-stroem-sviner-mere-end-
dieselmodellen 

Elektriske støddæmpere skal oplade 
elbilers batterier 

Kent Krøyer 25-11-2008 400 http://ing.dk/artikel/93654-elektriske-
stoeddaempere-skal-oplade-elbilers-batterier 

Solcellefirma vil købe kriseramte Opel 
og bygge elbiler 

Kent Krøyer 21-11-2008 301 http://ing.dk/artikel/93603-solcellefirma-vil-
koebe-kriseramte-opel-og-bygge-elbiler 

Lokalt elselskab vil udbrede elbiler på 
Bornholm 

Anne Marie 
Primdal 

20-11-2008 488 http://ing.dk/artikel/93568-lokalt-elselskab-
vil-udbrede-elbiler-paa-bornholm 

Elbiler og ladestationer invaderer Berlin 
til næste år 

Andreas Sune 
Hansen 

12-11-2008 463 http://ing.dk/artikel/93224-elbiler-og-
ladestationer-invaderer-berlin-til-naeste-aar 

Ny type blybatteri til hybridbiler på vej  Kent Krøyer 10-11-2008 391 http://ing.dk/artikel/93174-ny-type-blybatteri-
til-hybridbiler-paa-vej 

Dansk bildesigner vinder kamp mod 
verdens mest kendte elbilproducent 

Thomas Djursing 4-11-2008 304 http://ing.dk/artikel/93000-dansk-bildesigner-
vinder-kamp-mod-verdens-mest-kendte-
elbilproducent 

Hydraulisk postbil sparer halvdelen af 
dieselforbruget 

Kent Krøyer 28-10-2008 443 http://ing.dk/artikel/92611-hydraulisk-postbil-
sparer-halvdelen-af-dieselforbruget 

Kænguruens land vil også have 
infrastruktur til elbiler  

Andreas Sune 
Hansen 

24-10-2008 462 http://ing.dk/artikel/92537-kaenguruens-land-
vil-ogsaa-have-infrastruktur-til-elbiler 

Termoelektrisk materiale kan spare 10 
procent brændstof i biler 

Mikkel Meister 15-10-2008 438 http://ing.dk/artikel/92167-termoelektrisk-
materiale-kan-spare-10-procent-braendstof-i-
biler 

Renault løfter sløret for fremtidens elbil 
i Danmark  

Anne Marie 
Primdal 

13-10-2008 434 http://ing.dk/artikel/92125-renault-loefter-
sloeret-for-fremtidens-elbil-i-danmark 

Hidsig el-sportsvogn har motor i 
hjulene 

Mikkel Meister 13-10-2008 414 http://ing.dk/artikel/92096-hidsig-el-
sportsvogn-har-motor-i-hjulene 

Topsøe løfter sløret for verdens største 
demo-anlæg for DME-brændstof 

Sanne Wittrup 10-10-2008 801 http://ing.dk/artikel/92072-topsoee-loefter-
sloeret-for-verdens-stoerste-demo-anlaeg-for-
dme-braendstof 
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Kontroversielle kommunale brintbiler 
sendes nu i offentligt EU-udbud 

Kalika Bro-
Jørgensen 

9-10-2008 509 http://ing.dk/artikel/92094-kontroversielle-
kommunale-brintbiler-sendes-nu-i-offentligt-
eu-udbud 

Siemens: Danske elbiler skal 
kommunikere med kraftværkerne  

Kent Krøyer 8-10-2008 663 http://ing.dk/artikel/91980-siemens-danske-
elbiler-skal-kommunikere-med-kraftvaerkerne 

Indisk-norsk elbil indtager 
Skandinavien: Pris 225.000 kroner 

Anne Marie 
Primdal 

1-10-2008 327 http://ing.dk/artikel/91698-indisk-norsk-elbil-
indtager-skandinavien-pris-225000-kroner 

Chrysler klar med små elbiler til 
byboere fra næste år 

Mikkel Meister 25-9-2008 464 http://ing.dk/artikel/91512-chrysler-klar-med-
smaa-elbiler-til-byboere-fra-naeste-aar 

Nu kan du tanke brint i Vestjylland Søren Hebsgaard 24-9-2008 1.083 http://ing.dk/artikel/91510-nu-kan-du-tanke-
brint-i-vestjylland 

Siemens og DTU: Elbiler i garagerne 
skal stabilisere fremtidens elnet 

Mads Nyvold 
 

15-9-2008 754 http://ing.dk/artikel/91256-siemens-og-dtu-
elbiler-i-garagerne-skal-stabilisere-fremtidens-
elnet 

Toyotas udviklingschef: Elbilen bliver 
kun en niche 

Nicolai 
Østergaard 

13-9-2008 757 http://ing.dk/artikel/91196-toyotas-
udviklingschef-elbilen-bliver-kun-en-niche 

Politikere baner vejen for el- og brint-
biler 

Claus Djørup, 
Thomas Djursing 

12-9-2008 354 http://ing.dk/artikel/91231-politikere-baner-
vejen-for-el-og-brint-biler 

Britisk sportsvogn lades op på ti 
minutter med nye superbatterier 

Thomas Djursing 10-9-2008 446 http://ing.dk/artikel/90996-britisk-sportsvogn-
lades-op-paa-ti-minutter-med-nye-
superbatterier 

Rovsing: Forbyd nye benzin- og 
dieselbiler om 15 år 

Thomas Djursing 4-9-2008 343 http://ing.dk/artikel/90880-rovsing-forbyd-
nye-benzin-og-dieselbiler-om-15-aar 

Ud med diesel-slugende Mercedes'er - 
ind med miljø-taxaer 

Thomas Djursing 20-8-2008 377 http://ing.dk/artikel/90327-ud-med-diesel-
slugende-mercedeser-ind-med-miljoe-taxaer 

Tesla: Om to år sælger vi familie-elbil 
til 150.000 kroner 

Thomas Djursing 18-8-2008 411 http://ing.dk/artikel/90278-tesla-om-to-aar-
saelger-vi-familie-elbil-til-150000-kroner 

Prestigefyldt klimaprojekt med 
brintbiler i København vakler 

Sanne Wittrup 15-8-2008 472 http://ing.dk/artikel/90217-prestigefyldt-
klimaprojekt-med-brintbiler-i-koebenhavn-
vakler 
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Sponsorerede klimalimousiner: Fart og 
aircondition er vigtigere end miljø 

Kalika Bro-
Jørgensen 

5-8-2008 553 http://ing.dk/artikel/89912-sponsorerede-
klimalimousiner-fart-og-aircondition-er-
vigtigere-end-miljoe 

Europa oversvømmes med 250.000 
elbiler om syv år 

Thomas Djursing 1-8-2008 305 http://ing.dk/artikel/89889-europa-
oversvoemmes-med-250000-elbiler-om-syv-
aar 

Ekspert: Københavns køb af brintbiler 
er smask ulovligt 

Kalika Bro-
Jørgensen 

29-7-2008 827 http://ing.dk/artikel/89841-ekspert-
koebenhavns-koeb-af-brintbiler-er-smask-
ulovligt 

Nye tal ændrer ikke på fakta: 
Københavns brintbiler sviner mere end 
elbiler  

Kalika Bro-
Jørgensen 

25-7-2008 761 http://ing.dk/artikel/89814-nye-tal-aendrer-
ikke-paa-fakta-koebenhavns-brintbiler-sviner-
mere-end-elbiler 

Svensk mekaniker ombygger sin Volvo 
til at køre på træ 

Mads Nyvold 
 

18-7-2008 626 http://ing.dk/artikel/89747-svensk-mekaniker-
ombygger-sin-volvo-til-at-koere-paa-trae 

Verdens hurtigste sportsvogn: Snart 
som elbil 

Magnus 
Bredsdorff 

18-7-2008 369 http://ing.dk/artikel/89751-verdens-hurtigste-
sportsvogn-snart-som-elbil 

Københavns brintbiler udleder dobbelt 
så meget CO2 som dieselbiler 

Magnus 
Bredsdorff 

17-7-2008 425 http://ing.dk/artikel/89749-koebenhavns-
brintbiler-udleder-dobbelt-saa-meget-co2-
som-dieselbiler 

Professor: Københavns miljø bedre tjent 
med elbiler end dyre brændselsceller 

Kalika Bro-
Jørgensen 

14-7-2008 629 http://ing.dk/artikel/89696-professor-
koebenhavns-miljoe-bedre-tjent-med-elbiler-
end-dyre-braendselsceller 

Danmark skal slå verdensrekord i 
elbiler med brændselsceller 

Kalika Bro-
Jørgensen 

11-7-2008 618 http://ing.dk/artikel/89680-danmark-skal-slaa-
verdensrekord-i-elbiler-med-braendselsceller 

Volkswagens ekstreme øko-vidunder på 
gaden om to år 

Thomas Djursing 2-7-2008 380 http://ing.dk/artikel/89507-volkswagens-
ekstreme-oeko-vidunder-paa-gaden-om-to-aar 

Dansk opfinder vil oplade elbiler, mens 
de kører 130 km/t 

Thomas Djursing 30-6-2008 745 http://ing.dk/artikel/89470-dansk-opfinder-vil-
oplade-elbiler-mens-de-koerer-130-kmt 

Elmotor reddede hybridbil i 24-timers 
racerløb 

Thomas Djursing 30-6-2008 321 http://ing.dk/artikel/89467-elmotor-reddede-
hybridbil-i-24-timers-racerloeb 
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USA klar til satsning på hybridlastbiler  Thomas Djursing 25-6-2008 400 http://ing.dk/artikel/89314-usa-klar-til-
satsning-paa-hybridlastbiler 

Eksperter: Drop nu de afgifter på plug-
in-hybridbilerne 

Thomas Djursing 25-6-2008 380 http://ing.dk/artikel/89309-eksperter-drop-nu-
de-afgifter-paa-plug-in-hybridbilerne 

Engelsk ingeniør fjerner CO2 fra bilers 
udstødning 

Kent Krøyer 17-6-2008 334 http://ing.dk/artikel/89091-engelsk-ingenioer-
fjerner-co2-fra-bilers-udstoedning 

Dansk forsker: Japansk bil, der kører på 
vand, er et pressestunt 

Thomas Djursing 16-6-2008 424 http://ing.dk/artikel/89078-dansk-forsker-
japansk-bil-der-koerer-paa-vand-er-et-
pressestunt 

Superledere i japansk elbil med 500 HK Kent Krøyer 16-6-2008 359 http://ing.dk/artikel/89071-superledere-i-
japansk-elbil-med-500-hk 

Danmark vil sætte standarden for elbiler Thomas Djursing 16-6-2008 452 http://ing.dk/artikel/89055-danmark-vil-saette-
standarden-for-elbiler 

Test af Tesla Roadster: Den retter op på 
alt, hvad Ellerten ødelagde 

Thomas Djursing 10-6-2008 805 http://ing.dk/artikel/88866-test-af-tesla-
roadster-den-retter-op-paa-alt-hvad-ellerten-
oedelagde 

Sig farvel til gearkasse og kobling: 
Hydraulik-biler sparer benzin 

Kent Krøyer 4-6-2008 472 http://ing.dk/artikel/88705-sig-farvel-til-
gearkasse-og-kobling-hydraulik-biler-sparer-
benzin 

Forskere vil generere elektricitet i 
bilernes glohede udstødningsrør 

Kent Krøyer 4-6-2008 372 http://ing.dk/artikel/88715-forskere-vil-
generere-elektricitet-i-bilernes-glohede-
udstoedningsroer  

Danskerne går glip af Mitsubishis nye 
elbil 

Thomas Djursing 2-6-2008 506 http://ing.dk/artikel/88639-danskerne-gaar-
glip-af-mitsubishis-nye-elbil 

Norsk elbil holder stadig i startboksen 
trods store løfter 

Thomas Djursing 30-5-2008 326 http://ing.dk/artikel/88645-norsk-elbil-holder-
stadig-i-startboksen-trods-store-loefter 

Ny motor: Ren som benzin, effektiv 
som diesel 

Søren Hebsgaard 30-5-2008 867 http://ing.dk/artikel/88589-ny-motor-ren-som-
benzin-effektiv-som-diesel 

Japanerne pumper milliarder i lithium-
batterier til hybridbiler 

Magnus 
Bredsdorff 

29-5-2008 663 http://ing.dk/artikel/88512-japanerne-pumper-
milliarder-i-lithium-batterier-til-hybridbiler 
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DTU's øko-racer overhalet af svenskere Søren Hebsgaard 26-5-2008 473 http://ing.dk/artikel/88459-dtus-oeko-racer-
overhalet-af-svenskere 

Video: DTU’s brintbil kørte 2048,5 
kilometer på literen 

Søren Hebsgaard 23-5-2008 503 http://ing.dk/artikel/88446-video-dtus-brintbil-
koerte-20485-kilometer-paa-literen 

Superpumpe i hjertet af DTU's økobil Mikkel Meister 17-5-2008 406 http://ing.dk/artikel/88148-superpumpe-i-
hjertet-af-dtus-oekobil 

DTU's øko-biler viser vejen ud af 
oliekrisen 

Mikkel Meister 13-5-2008 652 http://ing.dk/artikel/88025-dtus-oeko-biler-
viser-vejen-ud-af-oliekrisen 

Nu ruller den første brintbil med 
danskstyret brændselscelle 

Magnus 
Bredsdorff 

8-5-2008 332 http://ing.dk/artikel/87857-nu-ruller-den-
foerste-brintbil-med-danskstyret-
braendselscelle 

Risø har ombygget sin Prius med nyt 
superbatteri 

Magnus 
Bredsdorff 

7-5-2008 749 http://ing.dk/artikel/87846-risoe-har-
ombygget-sin-prius-med-nyt-superbatteri 

Elbiler venter på den økonomiske og 
politiske vilje 

Berit Viuf 2-5-2008 779 http://ing.dk/artikel/87681-elbiler-venter-paa-
den-oekonomiske-og-politiske-vilje 

DTU's øko-biler skifter navn til 
FLSmidth 

Sanne Wittrup 30-4-2008 324 http://ing.dk/artikel/87736-dtus-oeko-biler-
skifter-navn-til-flsmidth 

Træt af at vente på elbilen? Sæt selv din 
Prius i stikkontakten 

Magnus 
Bredsdorff 

29-4-2008 519 http://ing.dk/artikel/87647-traet-af-at-vente-
paa-elbilen-saet-selv-din-prius-i-stikkontakten 

Elbilernes fremtid ligger i hænderne på 
Kina og Indien 

Thomas Djursing 28-4-2008 448 http://ing.dk/artikel/87620-elbilernes-fremtid-
ligger-i-haenderne-paa-kina-og-indien 

Leder: Elbilerne kommer, men vent lige 
20 år 

Rolf Ask Clausen 22-4-2008 1.165 http://ing.dk/artikel/87427-leder-elbilerne-
kommer-men-vent-lige-20-aar 

Firmaet bag verdens mest kendte elbil 
sagsøgt for kontraktbrud 

Thomas Djursing 16-4-2008 370 http://ing.dk/artikel/87359-firmaet-bag-
verdens-mest-kendte-elbil-sagsoegt-for-
kontraktbrud 

Verdens mest kendte elbilproducent: 
Dansk bildesigner stjal vores teknologi 

Thomas Djursing 16-4-2008 336 http://ing.dk/artikel/87242-verdens-mest-
kendte-elbilproducent-dansk-bildesigner-stjal-
vores-teknologi 

Dansk designer i spidsen for elbil til 
under 100.000 kroner  

Thomas Djursing 15-4-2008 365 http://ing.dk/artikel/87233-dansk-designer-i-
spidsen-for-elbil-til-under-100000-kroner 78
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Eksperter: Gyldne løfter om elbiler er 
tågesnak og salgsgas 

Thomas Djursing 9-4-2008 721 http://ing.dk/artikel/87021-eksperter-gyldne-
loefter-om-elbiler-er-taagesnak-og-salgsgas 

Elbiler kan give staten tab på 40 
milliarder kroner 

Thomas Djursing 7-4-2008 486 http://ing.dk/artikel/86972-elbiler-kan-give-
staten-tab-paa-40-milliarder-kroner 

General Motors giver hybridbil med 
gasmotor topprioritet 

Thomas Djursing 4-4-2008 430 http://ing.dk/artikel/86949-general-motors-
giver-hybridbil-med-gasmotor-topprioritet 

Nye regler: Elbiler kan erstatte 
biobrændstof 

Sanne Wittrup 4-4-2008 444 http://ing.dk/artikel/86926-nye-regler-elbiler-
kan-erstatte-biobraendstof 

Dong-partner om elbil til 100.000 
kroner: Kæden er hoppet af 

Thomas Djursing 4-4-2008 530 http://ing.dk/artikel/86944-dong-partner-om-
elbil-til-100000-kroner-kaeden-er-hoppet-af 

Dong-salg af elbiler til private Sanne Wittrup 4-4-2008 330 http://ing.dk/artikel/86900-dong-salg-af-
elbiler-til-private 

Ekspert: En halv million danske elbiler i 
2020 er tvivlsomt 

Thomas Djursing 28-3-2008 513 http://ing.dk/artikel/86768-ekspert-en-halv-
million-danske-elbiler-i-2020-er-tvivlsomt 

Danskerne kan købe elbiler for under 
100.000 kroner om to år 

Thomas Djursing 28-3-2008 413 http://ing.dk/artikel/86755-danskerne-kan-
koebe-elbiler-for-under-100000-kroner-om-to-
aar 

Dong vil skaffe elbiler til Danmark Nicolai 
Østergaard, 
Thomas Djursing 

27-3-2008 378 http://ing.dk/artikel/86740-dong-vil-skaffe-
elbiler-til-danmark 

Kinesere overhaler alle giganterne med 
opladelig hybridbil 

Thomas Djursing 11-3-2008 400 http://ing.dk/artikel/86369-kinesere-overhaler-
alle-giganterne-med-opladelig-hybridbil 

Klassiske Morgan fræser 400 kilometer 
på brint-tank 

Birgitte Marfelt 5-3-2008 381 http://ing.dk/artikel/86187-klassiske-morgan-
fraeser-400-kilometer-paa-brint-tank 

Ny batteri-separator forhindrer elbiler i 
at eksplodere 

Thomas Djursing 28-2-2008 326 http://ing.dk/artikel/86087-ny-batteri-
separator-forhindrer-elbiler-i-at-eksplodere 

National strategi: Elbiler skal køre på 
både brint og batterier 

Birgitte Marfelt 27-2-2008 461 http://ing.dk/artikel/85965-national-strategi-
elbiler-skal-koere-paa-baade-brint-og-batterier 

Ekspert: Stop snakken om, at batterier 
til elbiler ikke er klar 

Thomas Djursing 11-2-2008 488 http://ing.dk/artikel/85470-ekspert-stop-
snakken-om-at-batterier-til-elbiler-ikke-er-klar 

  79

mailto:thd@ing.dk
mailto:thd@ing.dk
mailto:thd@ing.dk
mailto:sw@ing.dk%C2%A0
mailto:thd@ing.dk
mailto:sw@ing.dk%C2%A0
mailto:thd@ing.dk
mailto:thd@ing.dk
mailto:nic@ing.dk
mailto:nic@ing.dk
mailto:thd@ing.dk
mailto:thd@ing.dk
mailto:bim@ing.dk%C2%A0
mailto:thd@ing.dk
mailto:bim@ing.dk%C2%A0
mailto:thd@ing.dk


Danmark klar til at lette afgiften på 
plug-in-hybridbiler 

Claus Djørup 7-2-2008 350 http://ing.dk/artikel/85438-danmark-klar-til-
at-lette-afgiften-paa-plug-in-hybridbiler 

Dansk forsøg skal svare på, om rapsolie 
i bilerne sviner 

Mads Nyvold 6-2-2008 379 http://ing.dk/artikel/85309-dansk-forsoeg-
skal-svare-paa-om-rapsolie-i-bilerne-sviner 

Israel planlægger en halv million 
ladestationer til elbiler 

Thomas Djursing 21-1-2008 488 http://ing.dk/artikel/84901-israel-planlaegger-
en-halv-million-ladestationer-til-elbiler 

Økologisk Råd: Brintbusser er kun et 
pressestunt 

Mikkel Meister 18-1-2008 312 http://ing.dk/artikel/84880-oekologisk-raad-
brintbusser-er-kun-et-pressestunt 

Pensioneret raketbrændstof kan erstatte 
brint i biler 

Mikkel Meister 17-1-2008 482 http://ing.dk/artikel/84852-pensioneret-
raketbraendstof-kan-erstatte-brint-i-biler 

Snart kommer bilen, der kører på 
trykluft 

Mikkel Meister 17-1-2008 632 http://ing.dk/artikel/84834-snart-kommer-
bilen-der-koerer-paa-trykluft 

En tankfuld biobenzin sluger korn til et 
helt års mad-forbrug 

Mikkel Meister 16-1-2008 312 http://ing.dk/artikel/84729-en-tankfuld-
biobenzin-sluger-korn-til-et-helt-aars-mad-
forbrug 

Nu skal der køre brintbusser i de store 
byer 

Mikkel Meister 14-1-2008 383 http://ing.dk/artikel/84674-nu-skal-der-koere-
brintbusser-i-de-store-byer 
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Bilag 2 – De ti udvalgte artikler 

 

Nu testes danskernes første elbil: Rækkevidde på 
100 kilometer 

Renault har sendt de første prototyper af sin Kangoo Be Bop ud på landevejene. 
Hverken batteri-teknologien eller mulighed for skift er på plads.  

Af Magnus Bredsdorff, tirsdag 30. jun 2009 kl. 16:58  

Den første familiebil, som danskere, der vil skifte til elbil er blevet stillet i udsigt af 
projektet Better Place, ruller nu ud på landevejen. 
 
Endnu er bilerne dog ikke at se herhjemme, men Renault er klar med prototypen af sin 
Kangoo Bo Bop Z.E., som blandt andet skal stilles til rådighed for Better Place. Den skal 
det næste års tid gennemgå en række test, inden den er klar til at gå i 
samlebåndsproduktion om et års tid. 
 
Renault understreger, at prototypen er næsten identisk med den model, som danskerne 
kommer til at køre i. På ét punkt halter det dog gevaldigt: Batterierne. 
 
For det første er rækkevidden stadig ikke i nærheden af de 160 kilometer, som Renault og 
Better Place stiller i udsigt. Det 15 kWh store lithium-ion-batteri på 250 kilo, som kommer 
fra Renault og Nissans joint venture med NEC, kan højst bringe bilen ud på 100 kilometer. 
 
Renault holder fast i, at om 18 måneder er batteriteknologien blevet 60 procent bedre, så de 
første kunder ikke behøver at bekymre sig, men det er ikke den eneste udfordring for 
Better Place. 
 
I prototypen er de 48 batterimoduler med hver fire celler helt enkelt placeret i et hulrum 
under gulvet. Hulrummet gør, ifølge Renault, konstruktionen sikker. 
 
For at sikre fører og passager mod at skulle træde op i kabinen som i førerhuset på en 
lastbil er bilen sænket to cm i forhold til versionerne med benzin- og dieselmotorer. 
 
Men batterierne lader sig ikke umiddelbart hente ud af sandwichkonstruktionen, så de kan 
udskiftes på en af de stationer, som Better Place vil opstille over hele Danmark. Renault 
nøjes derfor med at konstatere, at partnere nu kan selv kan eksperimentere med 
konstruktioner, som egner sig til skiftestationerne. 
 
Den statskontrollerede, franske bilgigant gør desuden en dyd af at understrege, at der ikke 
er tale om nogen sinke på asfalten. Topfarten bliver begrænset til 130 kilometer i timen, 
men elmoteren på 60 hestekræfter og med et drejningsmoment på 190 Nm accelerer den 
ombyggede varevogn op til 50 km/t på seks sekunder. 
 
Bilen kommer bestemt heller ikke til at ligne en discount-børnecontainer med sit LED-lys 
og de store 18-tommer-fælge. 
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Futuristisk Kangoo-elbil klarer 160 kilometer per 
opladning 

Aflæs hurtigt hvor meget strøm der er tilbage i din elbil ved at kigge på døren. Den 
nye model af den futuristiske varevogn Kangoo fra Renault kommer op på 160 
kilometer per opladning - og kan oplades via et normalt strømstik.  

Af Ulrik Andersen, torsdag 07. maj 2009 kl. 11:55  

Med LED-lamper på bilens døre, der viser hvor meget strøm, der er tilbage i batteriet, er 
designet stadig noget futuristisk på den elbil-prototype, som Renault i går viste frem på 
bilfabrikkens generalforsamling.  
 
Men ifølge pressemeddelelsen fra fabrikken, er bilen i modsætning til den prototype, der 
sidste år blev præsenteret på Paris Motor Show, meget lig den elbil, som Renault sætter i 
masseproduktion i 2011. Og teknikken vil sandsynligvis også blive brugt i de vare-elbiler, 
som franskmændenes japanske alliancepartnere, Nissan, allerede næste år sender på 
markedet i USA og Japan. 
 
Modellen har en 44 kW motor (svarer til 60 hk) med en maksimal omdrejningshastighed 
på 12.000 omdrejninger i minuttet. Gearkassen er erstattet med et simpelt reduktionsgear, 
så de mange omdrejninger kan overføres til hjulene uden at flå bilen i stykker.  
 
Det mest interessante ved præsentationen er ifølge lektor og elbilsekspert Jørgen 
Horstmann fra DTU Elektro dog, at Renault vil bruge lithium-ion-batterier fra Nissan og 
NECs fælles fabrik AESC i bilen.  
 
»Der er ikke mange lithium-ion-batterier tilgængelige på markedet i dag, så det er et 
interessant bevis på, at den japanske fabrik nu er i gang.« 
 
Batterierne er bygget op af 48 moduler med fire celler hver og har en kapacitet på 15 kWh. 
Det er ifølge Jørgen Horstmann stort set lige så meget som de nikkel-cadmium batterier, 
som Renault brugte i de elbilsversioner, de lavede af Kangoo-modellen i 1990’erne. 
 
Rækkevidden på 100 kilometer er også omtrent den samme som i de ældre modeller, men 
den nye Kangoo be bop Z.E. har en højere tophastighed på 130 km/t. Renault lover dog, at 
rækkevidden i den version, de sætter i masseproduktion i 2011 vil være over 160 
kilometer.  
 
Batteriet kan oplades på seks til otte timer fra en normal stikkontakt, og hvis man har 
adgang til en 400 volt/32 amperes stik kan 80 procent af batteriet oplades på omtrent 30 
minutter. 
 
Prototypen kommer på Europaturne i juli, hvor den vil kunne prøvekøres. 
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Better Place-chef lover: Kom fra Gedser til Skagen 
på el i 2011 

Interview: Direktøren for Better Place lover elbilisterne tilstrækkeligt med 
ladestandere og batteriskiftestationer til, at de kan krydse landet i elbil om to år.  

Af Birgitte Marfelt, onsdag 04. mar 2009 kl. 07:19  

En halv million elbiler i 2015 alene i Danmark og lade- og batteriskiftestationer over hele 
landet allerede i 2011. Ingen tvivl om at det er en opgave af gigantiske dimensioner at 
finansiere, udvikle, designe, producere og ikke mindst afsætte et helt nyt transportsystem. 
 
Men Jens Moberg, nytiltrådt administrerende direktør for Better Place, der sammen med 
Dong har defineret og lovet at nå målet, tror på det:  

»Personligt synes jeg, at 2011 næsten er for sent. Men der er jo også meget, vi kommer til 
at lave efter 2011. Det er bare vigtigt at sørge for, at kunderne får en rigtig god oplevelse 
fra starten, for ellers opstår der mistro.« 
 
Til klimatopmødet i december er han klar til at præsentere sit første batteriskifteanlæg for 
verden, når verden kommer til København. For »seeing is believing,« som Jens Moberg 
hyppigt siger under samtalen med ing.dk.  
 
Det er vigtigt at få vist klodens beslutningstagere, at fuldautomatiske batteriskifteanlæg 
altså ikke er særligt svært og meget langt fra er science fiction.  
 
De første biler er klar i 2011  

Er bilerne klar til 2011? 
 
»Vi kunne godt skaffe danske ordrer på 100.000 i 2011, men jeg er ikke sikkert på, at 
fabrikanterne kan levere. I 2010 får vi nogle biler, som vi vil være i stand til at vise frem. 
Renault og Nissan, som er længst fremme, og som vi i dag har en aftale med, vil starte 
masseproduktion og levere fra 2011, og så er det ikke usandsynligt, at vi har en halv 
million elbiler omkring 2016-18.« 
 
»Men vi snakker med andre end Renault. Nogle er mere ivrige end andre og ser chancer 
for at skaffe sig markedsandele, for der er jo ingen lov om, at de markedsandele, der er i 
dag gælder på benzin- og dieselbilmarkedet, også er dem, der skal være på elbilmarkedet. 
Det afhænger af, hvem der er mest innovativ og leverer den bedste kvalitet til den bedste 
pris.« 
 
»Jeg har bl.a. talt med koreanske bilfabrikanter som Hundai og Kia. Men alle bilfabrikanter 
er interesseret, og jeg er overbevist om, at der kommer nye alliancer i løbet af de næste 
måneder.«  
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Standerne er designet  

Standerne til ladestationerne er allerede designet. De påkalder sig ingen opmærksomhed i 
gadebilledet, og logikken sidder ikke i standeren, men i bilen og operationscentret, der skal 
orkestrere hele systemet af biler og grøn energiforsyning. 
 
»Vi udvikler et operativsystem til bilen, der sørger for, at bilen bliver identificeret og får 
den rigtige strøm – ligesom der i mobiltelefonen er et ”handshake” mellem mobiltelefonen 
og serviceleverandøren.« 
 
»Så når du kobler dig til ladestationen, er beskeden: Jeg er Jens’ bil, og Jens har et 
abonnement. Så er der strøm. Dvs. at du ikke er afhængig af din egen ladestander. 
 
Infrastrukturen 
Hvad kræver det af infrastruktur i 2011? 
 
»Det kræver, at ladestanderne er tilgængelige i det offentlige rum. For at folk skal tro på 
konceptet, skal de vide, at de ikke løber tør for strøm. Vi skal alle sammen vænne os til, at 
tanke bilen om natten, hvor der er overskudsstrøm. Det kan gøre derhjemme, hvis vi har 
hus - eller ved ladestationen på gaden, hvis vi bor i lejlighed på Østerbro.« 
 
Hvor mange ladestationer skal der være, for at det kan blive en succes fra starten? 
 
»Når du bliver abonnent, og du bor i hus, kommer vi ud og sørger for at installere en 
ladestation ved din villa. For folk der bor i lejlighed, kræver det, at vi aftaler med de 
forskellige kommuner, at der bliver sat et antal ladestationer op, hvor folk bor. Den dialog 
er vi ved at starte på. Det er en meget fin balance, for vi vil heller ikke have, at der står et 
hav af ladestandere, som ikke bliver brugt.« 
 
Kør hen over værkstedsgraven 
Men eftersom en opladning tager flere timer, kræves der også i 100vis af 
batteriskiftestationer langs motorvejsnettet: 
 
»Hvis du er på vej fra København til Århus, kører du ikke ind og venter i flere timer. 
Derfor siger vi det, som egentlig er så indlysende, at i stedet for at tanke op, skifter du bare 
batteri, kører ind på noget, der ligner dagens benzinstation og hen over en værkstedsgrav, 
hvor dit batteri, fuldautomatisk, bliver skiftet på 2-3 minutter. Så fra 2011 vil vi gerne 
sørge for, at folk kan komme fra Gedser og til Skagen – eller fra Helsingør til Tønder,« 
lover Jens Moberg. 
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Forskellige elstik gør livet svært for elbil-ejere 

Fremtidens elbilejere kan se frem til et kaos af forskellige elstik, for indtil videre står 
elbilproducenterog koncepter som Better Place fast på at udforme deres egne stik og 
ladestandere.  

Af Sanne Wittrup, lørdag 24. jan 2009 kl. 13:00  

Elbilejere risikerer at skulle køre rundt med et udvalg af adaptorer i bagagerummet, fordi 
det ellers bliver umuligt at oplade bilen på andre ladestandere end dem, som netop deres bil 
er bygget til. 
 
Indtil videre ser det nemlig ikke ud til, at elbilproducenter m.v. er interesserede i en fælles 
standard for stikkene mellem bilens ladeledning og ladestanderne. Det fortæller danske 
deltagere i de internationale standardiseringsudvalg for elbiler. 
 
»Lige nu plejer hver fabrikant egne interesser. De tænker mere på, at den, der kommer 
først med sit koncept og sit stik, får den store fordel,« siger Lars Henrik Hansen fra Dong 
Energys Powersektion om sine indtryk fra IEC-standardiseringsarbejdet.  
 
Han vurderer dog, at det kan ændre sig hen ad vejen og henviser til, at bilfabrikanterne i 
sin tid blev enige om standarder for tankstationer. 
 
Men lige nu ser det ud til, at bilproducent og elselskaber slår sig sammen, så et elselskab 
opfører ladestandere med stik, der passer til én bestemt bil. Det gør Daimler og tyske RWE 
for eksempel i Berlin. 
 
Her i Danmark vil selskabet Better Place også opføre ladestandere hos forbrugeren, ved 
arbejdspladsen og på offentlige steder med et ladestik, der kun passer til biltyper, som er 
bygget til Better Place-konceptet. Kommunikationskonsulent for Better Place, Martin 
Wiinholt fra Hill & Knowlton, erkender, at det ikke er smart med de forskellige stik: 
 
»Men tingene sker nu, så vi kan ikke vente på, at man bliver enige om nogle 
stikstandarder,« siger han og tilføjer, at Better Place til gengæld stiller sit lade- og 
stikkoncept til rådighed for alle bilfabrikanter, der vil indbygge det i deres biler.  
 
Roamingaftaler a la mobiltelfoner  

Den danske elbilkomité kalder stiksituationen "noget rod", men håber, at der med tiden 
kommer fornuftige standarder for stik: 
 
»Det er vigtigt, at stikkene er robuste, vandtætte og sikret mod hærværk og mod 
strømtyveri,« siger Per Praëm fra Elbilkomiteen, der tilføjer, at man selvfølgelig går ud fra, 
at det vil blive muligt at købe strøm til sin elbil hos ethvert elselskab via roamingaftaler, 
som man kender det fra mobiltelefonverdenen. 
 
Selv om man i standardiseringsudvalget ikke kunne blive enige om standardstik, så 
arbejder man dog ud fra en flerfaset model. Ifølge Elbilkomiteen er det fornuftigt, da et tre 
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faset 16 amp ladestik kan oplade bilen på kortere tid. For eksempel på under tre timer efter 
200 km kørsel. 
 
Der var også enighed i udvalgene om det overordnede princip for selve kommunikationen 
mellem stik og ladestander, der skal foregå via elledningen. Kommunikationen skal sørge 
for, at ladestanderen genkender bilen, kan registrere kWh-forbruget og derefter kan trække 
beløbet på den rigtig konto. 
 
»Jeg fornemmer ikke den store uenighed i gruppen, men det tager tid at udforme en 
standard, og imens sker tingene jo rundt omkring. Så det er svært at sige hvor det hele 
ender,« siger direktør Claus Andersen fra it-udviklingshuset Eurisco, som også sidder med 
ved bordet i det internationale standardiseringsudvalg.  
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Lokalt elselskab vil udbrede elbiler på Bornholm 

Solskinsøen skal udstyres med ladestationer og et testcenter for elbiler. Energinet.dk 
og Østkraft står bag projektet, og bilerne behøver ikke en rækkevidde længere end 
100 kilometer og en tophastighed over 100 km/t.  

Af Anne Marie Primdal, torsdag 20. nov 2008 kl. 11:45  

Bornholm kan være på vej til at blive en ø fyldt med elbiler.  
 
Med et projekt, der går under navnet Edison, der er et samarbejde mellem Energinet.dk, 
Bornholms elselskab Østkraft, en række virksomheder og flere universiteter, skal elbilen 
etableres i det bornholmske samfund mellem 2009 og 2011. 
 
Maja Bendtsen, civilingeniør hos Østkraft, mener, at Bornholm er ideel som teststed for 
elbiler, da øen har flere kvaliteter: 
 
»En rundtur på Bornholm er lidt mere end 100 km med varieret terræn, det betyder, at stort 
set alle elbiler på markedet vil kunne tage en køretur Bornholm rundt, uden at de skal lade 
op på vejen,« forklarer Maja Bendtsen. 
 
»Samtidig må vi maksimalt køre 80 km/t på Bornholm, så der er der også en del af 
elbilerne, der kan være med.« 
 
Indtil videre er det planen, at Bornholms Regionskommune skal have skiftet nogle 
hjemmepleje-biler ud. Aftalen her er, at bilerne minimum skal have en rækkevidde på 100 
km og en tophastighed på 100 km/t.  
 
På sigt skal alle kommunens biler skiftes ud med elbiler, men de første anskaffelser vil 
ligge omkring 2 til 10 biler i 2009. 
 
»Elbilerne ligger temmelig højt i pris i forhold til de biler, som de ellers bruger i 
hjemmeplejen. Derfor kan det blive vanskeligt at få et større antal ud at køre lige her med 
det samme,« siger Maja Bendtsen. 
 
Men det er ikke meningen, at det kun er hjemmeplejen, der skal futte øen rundt i elbiler. 
Maja Bendtsen fortæller, at en del familier på Bornholm har to biler, hvoraf den ene kun 
bruges til kørsel på øen. Det vil derfor være ideelt, hvis familiens bil nummer to, der kun 
tøffer rundt på øen, kunne erstattes af en elbil. 
 
Bornholm som dansk elbil-testcenter 
Edison projektet skal ligge en god bund for udvikling af teknologi indenfor elbiler. 
Bornholmerne skal samle viden og styringsværktøjer, så de blandt andet finder ud af, 
hvornår på døgnet opladning af elbilerne er mest gunstigt. 
 
Østkraft har også planer om at udvikle et testcenter på øen, hvor nysgerrige fra hele 
Danmark kan lære mere om elbiler, og endda prøve flere forskellige slags, hvis man går og 
drømmer om at købe en.  
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»Vi har planer om at have en lille vognpakke af forskellige typer biler, som man kan 
komme ind og prøve af. Vi vil også rådgive om, hvad man skal huske, når man har en elbil 
og andre lignede ting. Afsluttende kan man tage turen rundt på Bornholm, så man kan 
prøve bilen af og se, at den rent faktisk kan det, som vi siger,« siger Maja Bendtsen. 
 
Indtil videre har Tesla Roadster været på besøg på Bornholm. Den tog turen rundt uden 
besvær.  
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Nu kan du tanke brint i Vestjylland 

20 flasker med hver 0,875 kilo brint under et tryk på 200 bar udgør den nye offentlige 
brintfyldestation i Vestjylland. Men virkningsgraden for de to eneste biler, der kan 
tankes med den, er stadig helt i bund.  

Af Søren Hebsgaard, onsdag 24. sep 2008 kl. 17:27  

 

Den 24. september 2008 vil måske blive husket som dagen, da Danmark tog de første 
seriøse skridt ind i brintalderen. 
 
Her indviede klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) seks brinttankstationer, som 
skal fylde den flygtige gas på biler, gaffeltrucks og andre køretøjer. Fem af tankanlæggene 
ligger på virksomheder i Vestjylland. Den sjette er offentlig og ligger ved siden af 
Vestforsyningens fjernvarmeværk lidt uden for Ringkøbing. 
 
Connie Hedegaard roste det vestjyske initiativ og indviede derefter brinttanken ved at 
tanke den lille, lyseblå hydrogenhybridbil op – en ombygget norsk elbil af mærket Think. 
 
Med lidt hvæsen og pusten strømmede brinten fra kompressoranlægget ind i bilen, og kort 
efter sad ministeren med armen i karmen – som man jo gør i Vestjylland – med retning 
mod Vestas’ fabrik i Ringkøbing.  
 
Der kommer ikke til at være trængsel omkring brintstanderen. Der findes indtil videre kun 
syv brintkøretøjer i Vestjylland, og den offentlige tankstation skal udelukkende betjene en 
brintdrevet servicevogn og en bybil fra Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
»Men hvis andre anskaffer sig en brintbil og gerne vil tanke her, så kan vi også finde en 
ordning på det med det samme,« siger Jacob Hansen, direktør for og medstifter af 
virksomheden H2 Logic, som har udviklet teknikken i brinttankstationen. 
 
H2 Logic åbnede landets første offentlige tankstation sidste år på Folkecenter for 
Vedvarende Energi i Thy, hvor alle kan komme og brint. Der er dog tale om et væsentligt 
mindre anlæg med kun seks trykflasker med brint, hvor det nye har 20 flasker. 
 
Virkningsgrad på 18 procent 
Virkningsgraden ved at køre brintbil er endnu meget lav. Først ryger 50 procent af 
strømmen til elektrolysen, hvor vand spaltes i brint og ilt, og endnu kan H2 Logics 
brændselsceller kun hive 42 pct. af energien ud af brinten, så det giver en samlet 
virkningsgrad på ca. 18 pct. 
 
Til sammenligning har moderne batterier en virkningsgrad på ca. 80 pct., hvor de 20 pct. 
går tabt i transmission og opladning. Men teknologien er stadig for ung til at kunne tåle 
sammenligning, siger Jacob Hansen fra H2 Logic. 
 
»Batterier har mange års udvikling bag sig og bliver masseproduceret. Men det er 
selvfølgelig vigtigt, at vi får virkningsgraden op,« siger han og henviser til, at f.eks. DTU-
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Risø har udviklet en elektrolyse, som er langt mere effektiv end de 50 pct. 
 
Rækkevidde: 90 kilometer 
Heller ikke rækkevidden er endnu tilstrækkelig. Bilindustrien har et mål om 600 kilometer 
på en tankfuld, hvilket blandt andre Honda har opnået i en af sine brintbiler. 
 
Så langt er H2 Logic ikke endnu. Når tanken er helt fyldt op med et tryk på 350 bar, er der 
cirka et kilo brint i den lille Think. Dermed kan den med et konservativt skøn, som Jacob 
Hansen udtrykker det, køre omkring 90 km. 
 
I Norge, hvor bilerne tankes med et tryk på 700 bar, kan bilerne køre ca. 150 km på en 
tankfuld. 
 
»Vi forventer også komme til at køre med 700 bar her i Danmark, men det høje tryk 
kræver et meget mere komplekst og dyrere system. Derudover arbejder vi på at optimere 
styringen af forbrændingen i bilen, så vi kan få flere kilometer ud af den,« siger Jacob 
Hansen, som dog ikke citeres for noget gætteri om rækkevidden i de næste generationer af 
brintbilen. 
 
En ny generation af Think-bilen er nemlig under udvikling, og Jacob Hansen regner med, 
at der vil køre 50 udgaver af næste generation i Danmark inden FN's klimatopmøde i 
København næste år. 
 
Fire gange så dyrt per km som mini-dieselbil 
Selv om oliepriserne får de danske bilister til at vånde sig, er der heller noget at juble over, 
når det kommer til prisen på selve brinten. 
 
En tankfuld er på ca. 10 kubikmeter brint, som koster 10-12 kroner pr. kubikmeter, og med 
en rækkevidde på 90 km giver en pris på ca. 1,33 kr. pr. kørt km. En dieselbil af samme 
kaliber som den lille lyseblå Think-hydrogenbil koster til sammenligning ca. 0,33 kroner 
pr. kørt km ved en dieselpris på 11 kr. per liter og en økonomi på 30 km/liter. 
 
Det rører dog ikke Torben Nørregaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, som jo 
skal betale for at have brintbilerne tøffende rundt i bybilledet. 
 
»Det kan godt være at det bliver nogle dyre kilometer, du er kommet frem til, og så har du 
ikke en gang regnet investeringen med. Men al udvikling koster jo penge, og hvis ingen 
tager initiativet til at teste brint i praksis, så bliver det jo aldrig til noget,« siger han. 
 
Stærk brintgaffeltruck til Vestas 
En af de andre brinttankstationer ligger Vestas' nacelle-fabrik, hvor den skal bruges til at 
fylde en brintdrevet gaffeltruck. På fabrikken kører allerede masser af batteridrevne 
gaffeltrucks, som har meget større virkningsgrad end den brint, så hvad er egentlig vundet 
ved at køre på brint? 
 
»De batteridrevne gaffeltrucks kan maksimalt løfte omkring to tons. Hvis der skal løftes 
tungere ting, er det i dag nødvendigt med diesel- eller LPG-drevne trucks. Så det handler 
ikke om at bruge brint i stedet for batterier men om at brinten kan bruges, hvor batterier 
simpelthen ikke kan løse opgaven,« siger Jacob Hansen fra H2 Logic. 
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Indtil videre er der planlagt fem yderligere offentlige brinttankstationer. Aftalerne med de 
energiselskaber, som skal opføre og drive dem er stadig til forhandling, så Jacob Hansen 
vil ikke ud med, hvor de kommer til at ligge. En ting er dog sikkert, og det er at det vil 
koste penge: 
 
»Projektet kræver et økonomisk tilskud fra politisk side. Men vi kan da fornemme, at 
partierne i Folketinget er positivt indstillede,« siger han. 
 
Fakta om brinttankstationerne i Vestjylland 
Der findes seks brinttankstationer i Vestjylland: Ved Vestas i Ringkøbing, Skov- og 
Naturstyrelsen og Golfclub Storådalen i Holstebro, P. Grene i Skjern, Hvide Sande 
Fiskeauktion samt Ringkøbing-Skjern Kommunes. 
 
Brinten fremstilles af vand ved elektrolyse med strøm fra vindmøller. Ved elektrolysen er 
virkningsgraden ca. 50 pct. 
 
Brinten produceres i Holstebro, fyldes på trykflasker ved 200 bar og køres med lastbil ud 
til de seks brinttankstationer. 
 
Hver fyldestation rummer ca. 18 kg brint. De er fordelt på to såkaldte brint-batterier a ti 
flasker. Hver flaske er på 50 liter, 200 bar og indeholder 0,875 kg brint. 
 
I brinttankstationen komprimeres brinten til 400 bar. Når bilen skal fyldes op, sker det ved 
trykudligning mellem kompressoren og bilens tank. 
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Verdens hurtigste sportsvogn: Snart som elbil 

Amerikanske Shelby Supercars, der har fartrekorden for serieproducerede biler, har 
besluttet at udvikle en 100 procent elektrisk sportsvogn. Bilen kan måske fås med op 
til 1.000 hestekræfter.  

Af Magnus Bredsdorff, fredag 18. jul 2008 kl. 07:25  

Der er hård konkurrence på vej til Tesla Roadster, den elektriske sportsvogn som er blevet 
en hel verdens fancy miljøkæledægge. 
 
Amerikanske Shelby Supercars, som har sat verdens hurtigste tid i en serieproduceret bil, 
er gået i gang med at udvikle en grøn version af sin superbil. Den første prototype skal på 
gaden i begyndelsen af næste år, og allerede mod slutningen af året vil kunderne kunne 
købe bilen. 
 
Det er yderst småt med detaljer om den grønne superbil. I en kort meddelelse om 
udviklingen skriver Shelby Supercars blot, at den bliver forsynet med én elmotor på 500 
hestekræfter, som giver bilen »ægte superbil-egenskaber«. 
 
Shelby undersøger også, om det er muligt at bygge en version med to motorer på hver 500 
hestekræfter og træk på to eller fire hjul, men den beslutning lader ikke til at være taget 
endnu. Til gengæld slår firmaet fast, at ambitionen under alle omstændigheder er at slå 
hastighedsrekorden for elbiler. 
 
»Vi kan gøre det hurtigere, billigere og mere miljørigtigt end andre producenter,« siger 
stifter Jerod Shelby. 
 
Hvilke og hvor mange batterier superbilen skal forsynes med, nævner han intet om. I sin 
meddelelse skriver firmaet i stedet, at det udvikler et helt nyt system, som vil sikre bilen 
længere kørsel uden at oplade. Ja, faktisk står der ordret "med mulighed for år mellem 
opladningerne". 
 
Med sådan en påstand kan det ikke undre, at det lille superbilfirma har brug for lidt ekstra 
penge at gøre godt med til udviklingsarbejdet, og derfor er det på vej til at tage de første 
fremmede investorer ind. I første omgang har Jerod Shelby valgt de finansielle rådgivere til 
formålet. 
 
Shelby Supercars Ultimate Aero slog hastighedsrekorden for biler i september sidste år ved 
at køre næsten 412 kilometer i timen i gennemsnit i to passager af en motorvej i staten 
Washington. Bilen, hvis V8-motor yder 1.183 hestekræfter, bliver dog kun bygget i 50 
eksemplarer. Den kommer til at dele chassis med den nye elbil, skriver Car Central på sin 
hjemmeside.  
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Sig farvel til gearkasse og kobling: Hydraulik-biler 
sparer benzin 

Et britisk firma har pillet gearkasse, kobling og trækaksler ud af en BMW og 
erstattet det med et hydraulisk system, som fordeler trækkraften til hjulene. Det får 
BMW'en til at køre dobbelt så langt på literen i byen. Nu vil også Sauer-Danfoss 
benytte systemet.  

Af Kent Krøyer, onsdag 04. jun 2008 kl. 13:53  

Fremtidens hybridbiler skal ikke have en elmotor til at supplere forbrændingen af benzin 
eller diesel, men derimod en avanceret hydralikpumpe. 
 
Det mener det skotske firma Artemis Intelligent Power, som har afsluttet et 22 måneder 
langt forsøg med en BMW 530i. Den blev strippet for kobling, gearkasse og træktøj, og 
hele herligheden blev erstattet med en nyudviklet, hydraulisk transmission. 
 
Resultatet var, at BMW'en kørte dobbelt så langt per liter benzin i bykørsel. Når 
motorvejskørsel regnes med, blev forbedringen samlet på 30 procent. 
 
En af de væsentlige fordele i bykørsel med den hydrauliske transmission er, at den 
opsamler bremseenergi i en tryktank og afleverer den igen, når bilen skal accelerere. 
 
Foruden tryktanken er der en digitalt styret hydraulisk pumpe ved motoren og ligeledes 
digitale hydrauliske motorer ved hjulene. Komponenterne fylder omtrent det samme som 
en manuel gearkasse, kobling og træktøj. 
 
Den digitalt styrede hydraulikpumpe, som overtager energien fra benzinmotoren, er 
opbygget omtrent som en stjernemotor med seks cylindre i cirkel. Hver cylinder har to 
ventiler, der styres af en computer. Ventilerne åbnes og lukkes med elektromagnetiske 
spoler, der drives af en computerkontrolleret power-FET-transistor. 
 
Styringen er så hurtig, at hvert enkelt stempelslag kan kontrolleres med variabelt 
væskeflow. Det betyder, at kraftoverførslen fungerer som et "milliongear", et kontinuert 
variabelt gear. Dermed kan den tilknyttede forbrændingsmotor optimeres til et mindre 
omdrejningsinterval, som giver bedre benzinøkonomi. 
 
Energieffektiviten i hele transmissionsleddet overstiger 90 procent, og til forskel fra andre 
højeffektive hydrauliktransmissioner er den også effektiv ved lav belastning. 
 
Artemis hævder på sin hjemmeside, at hydraulikken er meget robust og oven i købet 
billigere end traditionelle el-hybrid-biler. 
 
Prototypen er finansieret af det britiske transportministerium, efter at opfindelsen for fem 
år siden blev valgt som en af de få teknologiske kandidater til at opfylde regeringens 
ambition om en væsentlig reduktion i CO2-udslip fra trafikken, skriver internetmagasinet 
Greencarcongress. 
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Danske Sauer-Danfoss, som er en af verdens største leverandører af hydraulik til 
maskinindustri og landbrug, har tegnet kontrakt om at bruge Artemis' digitale 
hydrauliksystemer. Sauer-Danfoss har overført ingeniører fra USA og Europa til Skotland 
for at involvere sig i Artemis' udviklingsarbejde. 
 
Artimis' digitale hydraulikpumpesystem er opfundet på University of Edinburgh under et 
forskningsprojekt ledet af professor Stephen Salter. Ideen var at kombinere digital 
ventilstyring med eksisterende komponenter, som har høj styrke og pålidelighed. 
 
Et af Artemis' aktuelle projekter er at udvikle ny hydraulisk gearkasse til store vindmøller. 
Firmaet hæfter sig ved, at cirka 30 procent af den tid, vindmøller er ude af drift, skyldes 
problemer med traditionelle gearkasser, som er møllebranchens akilleshæl.  
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Træt af at vente på elbilen? Sæt selv din Prius i 
stikkontakten 

En amerikansk batteriproducent tilbyder ejerne af hybridbiler en ekstra 
batteripakke til at lægge i bagagerummet. Den kan oplades i stikkontakten og sørge 
for, at Prius'en kommer over 42 kilometer på en liter benzin.  

Af Magnus Bredsdorff, tirsdag 29. apr 2008 kl. 14:02  

Den amerikanske batteriproducent A123 Systems tilbyder ejere af Toyotas hybridbil, Prius, 
at køre endnu mere grønt. 
 
A123 har sendt en pakke med batterier på markedet, der kan ligge på reservehjulets plads 
under bagagerumsgulvet, og som kan oplades direkte i stikkontaktet. Produktet kommer, 
før bilproducenterne selv, mellem dem Toyota, er klar med opladelige versioner af deres 
hybridbiler, også kaldet plug-in-hybridbiler. 
 
Foreløbig kan den ekstra batteripakke kun købes i USA, hvor den skal monteres af et 
installatør, der er autoriseret af A123. Prisen er høj, knap 10.000 dollars svarende til 
48.000 kroner, og Toyota vil ifølge amerikanske medier ikke se med milde øjne på det, 
hvis de nye batterier beskadiger bilens øvrige systemer. Så hænger ejeren på regningen. 
 
Lithium-ion-batterier holder hele bilens levetid 
Det skulle der dog kun være minimal risiko for, mener A123 Systems. Batterierne sluttes 
nemlig ikke til hele bilens komplicerede styresystem, men sættes mellem computeren og 
Prius’ens eget batteri, som ikke kan lades op i stikkontakten, men kun via bremseenergi 
eller bilens benzinmotor. 
 
Det nye batteri sørger for, at computeren får besked på, at der er tilstrækkeligt strøm på 
batteriet til at undlade at starte benzinmotoren, indtil det vel at mærke er afladet, eller der 
er brug for hestekræfterne fra forbrændingen. 
 
Batterierne kan lagre 5.000 watttimer strøm, skriver New York Times. De vejer 64 kilo og 
er af en type, som avisen betegner som lithium-ion-nanofosfat, der er udviklet på 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det skal sammenlignes med, at Prius’ens 
eget nikkel-metal-hydrid-batteri vejer 45 kilo, men kun lagrer 1.300 watttimer. 
 
Den sammenligning holder ikke engang helt, for Prius’en forhindrer, at batteriet bliver 
mere end 50 procent afladet for at forlænge holdbarheden, skriver den amerikanske avis.  
 
A123 hævder derimod, at bagagerumsbatteriet kan klare 7.000 fulde afladninger. Selve 
opladningen i stikkontakten tager tre til fire timer. 
 
Over 42 kilometer per liter 
A123 koncentrerer sig ikke så meget om, hvor langt Prius’en kan køre udelukkende på 
batterierne, da benzinmotoren alligevel træder til under høj belastning.  
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I stedet slår selskabet på, at med den nye batteripakke kan benzinøkonomien komme over 
42 kilometer per liter. Under normale forhold kører en almindelig Prius ikke meget mere 
end det halve. 
 
Desuden har selskabet udviklet en lille regnemaskine, så kunderne på en hjemmeside kan 
få syn for, hvor meget CO2 de sparer kloden for ved at købe batterierne. 
 
A123 er godt klar over, at prisen er for høj til, at bagagerumsbatterierne bliver et hit. Men 
formålet er først og fremmest at vise bilfabrikkerne, som selskabet gerne vil have som 
kunder, at systemet virker. 
 
Derfor fremhæver batteriproducenten i stedet, at batterierne er testet over 300.000 
kilometer uden problemer, og at de fungerer i både ekstrem varme og kulde. 
 
Sidste år underskrev A123 en aftale med General Motors om at udvikle batterierne til den 
længe ventede hybridbil Volt, der skal på markedet i 2010.  
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Dong vil skaffe elbiler til Danmark 

Elbilerne er på vej til Danmark gennem et samarbejde mellem Dong og den israelske 
softwareudvikler Shai Agassi, der vil levere infrastruktur til elbilerne.  

Af Nicolai Østergaard, Thomas Djursing, torsdag 27. mar 2008 kl. 14:23  

Fremtiden byder på flere konkurrerende elbiler på det danske marked. DONG Energy 
offentliggør, at den danske energigigant og det californiske Project Better Place med stifter 
Shai Agassi i spidsen har indgået en aftale om at sende Renault-Nissans kommende elbil i 
handlen i Danmark.  
 
Det er planen, at Projekt Better Place Denmark indenfor de kommende år vil sende 
miljøvenlige, batteridrevne elbiler på gaden. Arbejdsdelingen bliver, at DONG skal levere 
den grønne strøm, mens Project Better Place skal levere den infrastruktur, der skal sikre en 
effektiv drift af elbilerne.  
 
Danskerne skal selv købe en elbil, men lejer batteriet af Dong på samme måde, som man 
tanker taletid på sin mobiltelefon. Ideen bag Project Better Place er nemlig, at batteriet i 
bilen skal enten lades op eller helt udskiftes på ladestationer rundt omkring i landet.  
 
Med projektet får danskerne i løbet af en overskuelig årrække mulighed for at vælge 
mellem både den norske Think City, der kommer til Danmark i begyndelsen af 2009 og 
Renault-Nissans model, som endnu ikke er sat i produktion. Gennem sit samarbejde med 
NEC i Japan har Nissan udviklet en avanceret litium-ion batteripakke, som opfylder 
elbilens krav og vil blive masseproduceret.  
 
»Med projektet håber vi at yde et væsentligt bidrag til at reducere CO2 -udslippet fra den 
danske vognpark. Vi får samtidig en hel ny mulighed for at lagre den ustabile elproduktion 
fra vindmøllerne, da elbilerne typisk vil blive opladet om natten, hvor udnyttelsen af 
energiproduktionen er lav,« siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy 
i en pressemeddelelse. 
 
DONG har indtil videre underskrevet et såkaldt ”Letter of Intent”, hvor man sammen med 
Project Better Place vil arbejde videre på et projekt, der skal bane vejen for, at danskerne 
kan få mulighed for at købe miljørigtige el-biler til en attraktiv pris.  
 
»Samarbejdet giver os mulighed for at udnytte vores ressourcer optimalt til fordel for 
miljøet. Sammen med DONG Energy vil Project Better Place sikre en miljømæssigt ren og 
bæredygtig tilgang til energi og transport,« siger Shai Agassi, CEO og stifter af Project 
Better Place i en pressemeddelelse.  
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Direkte lån Forekomster 
Digital 6 
Power-FET-transistor 1 
Software 1 
Hardware 1 
Letter of Intent 1 
Hit 2 
Fancy 1 
Seeing is believing 1 
Handshake 1 
Joint venture 1 
Discount 1 
Innovativ 4 
Innovations- 4 
Internet 1 
Flooded electrolyte batterier 1 
Pick-up trucks 1 
Utility vehicle/sport utility vehicle 3 
Chief innovation officer 1 
Proton Exchange Membrane fuel cell 1 
Crash-boks 1 
Crash test 2 
Business case 1 
Hint 1 
King of the road 1 
Powerdrivere 1 
Pressestunt 4 
Mediestunt 1 
Kit 1 
Open source 3 
Boost 2 
Setup 1 
Obamas administration/obama-administrationen 2 
Workshop 1 
Airbag 4 
Bits 1 
Bytes 1 
Antal direkte lån: 36 Forekomster i alt: 61 

Initialord Forekomster 
LPG-drevne 1 
LED-lamper/LED-lys 2 
CEO 2 
MEA (Membrane Electrode Assembly) 1 
CAN-interfaces/CAN-bussen/CAN-bussprog 3 
PC 1 
ESP 1 
ABS 2 
TV 1 
PDA-lignende 1 
Antal initialord: 10 Forekomster i alt: 15 

 
 

Hybrider Forekomster 
Væskeflow/energiflow 5 
Roamingaftale 2 
Softwareudvikler/software- 12 
Hardware- 2 
Superbil/super- 43 
Plug-in-hybridbiler/plug-in 28 
It-udviklingshuset/it- 3 
Nacelle-fabrik 1 
Internetmagasin 1 
Powerelektronik 2 
Ombygningskit 1 
Antal hybrider: 11 Forekomster i alt: 100 

 
 

Pseudolån Forekomster 
Aircondition 6 
Stationcar 2 
Choker 1 
Speeder 1 
Antal pseudolån: 4 Forekomster i alt: 10 

B
ilag 3 – L

åneord i korpusset opdelt efter låneordstype 
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Oversættelseslån Forekomster 
Hjemmeside 12 
Miljøvenlig/miljøvenlighed 34 
Miljørigtig 5 
Mobiltelefon 18 
Styresystem 9 
Optimere 11 
Opgradere 13 
Gylden chance 1 
Gylden faldskærm 1 
Antal oversættelseslån: 9 Forekomster i alt: 104 
 
 
Betydningslån Forekomster 
Generation 22 
Koncept 13 
Grøn 28 
Strippet 1 
Kandidat 2 
Bæredygtig 21 
Pakke/-pakke 29 
Gab 1 
Niche/nichemarked/nicheprodukt 5 
Flåde 9 
Display 5 
Meningsfuld 1 
Antal betydningslån: 12 Forekomster i alt: 137 
 
 
Formelle omdannelser Forekomster 
Mellem dem 3 
Kollapse 1 
Skridt fremad 1 
Antal formelle omdannelser: 3 Forekomster i alt: 5 
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Bilag 4 – Tekniske termer fra de ti udvalgte artikler 

 
 

Låneord 
 
Digital 
Power-FET-transistor  
Software  
Softwareudvikler/software- 
Hardware/Hardware- 
Hjemmeside 
Mobiltelefon 
Styresystem 
LPG-drevne 
LED-lamper/LED-lys 
Roamingaftale 
Superbil 
Væskeflow/energiflow 
Plug-in-hybridbiler/plug-in 
It-udviklingshuset/it- 
Nacelle-fabrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danske ord 
 
Gear/gearkasse/reduktionsgear 
Kobling 
Hydraulikpumpe 
Hybrid-, el-, hydraulik-, brintbil 
Benzin 
Trækaksler 
Trækkraft 
El-, benzin-, forbrændings-, V8-motor  
Stjernemotor 
Transmission 
Bremseenergi 
Tryktank 
Cylinder 
Ventiler 
Computer 
Elektromagnetiske spoler 
Stempelslag 
Omdrejningsinterval 
Drejningsmoment 
Energieffektivitet 
Batteridrevne 
Ladestationer 
Lithium-ion-batterier 
Nikkel-cadmium batterier 
Hestekræfter 
Watttimer 
Bar 
Chassis 
Virkningsgrad 
Kompressoranlæg 
Batteriskifteanlæg 
Elektrolyse 
Brændselscelle 
Vindmølle 
Tophastighed 
Adaptor 
kWh-forbrug 
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Forekommer i korpus 
 

 Infinitte konstruktioner  
o Subjekt og finit verbal er udeladt 
o Verballøse sætninger 
o Superlativ + infinitiv 
o Forkortet relativkonstruktion 
o Kolon erstatter finit verbal 

 Verber 
o Intransitive verber får transitiv funktion 
o Verbum + partikel 

 Præmodifikation 
o Substantiv + præposition + samme substantiv 
o Anden præmodifikation 

 Nogensinde som postmodifikation  
 Tidsangivelse som subjekt 
 Artikelbrug  

o Generisk reference ved tællelige ord i pluralis 
o Generisk reference ved utællelige ord 
o The + substantiv + of 
o Bestemt artikel ved superlativ, ordenstal, next og last 
o Manglende artikel ved konstruktioner med proprier  

 Pluralis 
o Kollektiver 
o Distributiv pluralis 
o Substantiver i ny pluralisform 
o Flertals-s 

 Pronominer 
o Du i betydningen man 
o Hvad som ubestemt relativpronomen 

 Det som formelt og indholdstomt subjekt mangler 
 Nominalisering (ledsætning  frase) 
 Tempus 

o Hear, understand og forget 
o Præteritum ved efter og før 

 ”Undre, at..” 
 Apostrof foran genitiv-s 
 Sammensætninger 

Forekommer ikke i korpus 
 

 Infinitte konstruktioner  
o Absolutte konstruktioner 
o ”X eller ikke x” 

 Verber  
o Passiv: Det indirekte objekt bliver subjekt  
o Ergative verber  
o Præposition mangler 
o Vendinger med en form af være 
o Refleksivt pronomen mangler 

 Præmodifikation som sætning 
 Adjektiver 
 Oplysning placeres midt i navn 
 Artikelbrug 

o Generisk reference ved tællelige ord i singularis 
o Bestemt artikel ved following, same, former og latter 
o Manglende artikel ved del af/part af 
o Ubestemt artikel ved kendt reference 

 Kataforiske pronominer 
 Der udelades i indirekte spørgesætninger med hv-ord 
 Ledsætning med adverbialled foran subjektet 
 Komparativ hvor betydningen svarer til superlativ 

 

B
ilag 5 – G

ram
m

atisk indflydelse i korpusset  
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