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Pannkakor är läckert. Om pannkaksmeningar och semantifiering 

av genus i fastlandsskandinaviska  

Preludium. Pannkakor är läcker-t.  

– Kongruens = samstämmighet i särdrag som genus och numerus. 

– Standardsvenska har ett stabilt och förutsägbart kongruenssystem.  

– Pannkakskonstruktionen tycks vara en anomali i detta system.  

Postludium. Pannkakskonstruktionen är en avläggare av en förskjutning i genussystemen, 

där semantiskt genus växer i styrka, på bekostnad av formellt genus.  
 

I.  Det svenska och standarddanska kongruenssystemet 

 
A. Svenska: två formella genus: utrum (n-genus) och neutrum (t-genus). Formellt genus 

saknar inherent betydelse. 

 

(1) bil-en      hus-et        svenska, standarddanska 

 

(2)     DP          

  

    D    NP         

 

        N          

        √ + formellt genus 

 

 

B. Predikativt adjektiv kongruerar med subjektet, normalt i genus och numerus: 

 

(3) a  Bil-en     var  grön-Ø.         standardsvenska 

  bil-SG.UTRUM    grön- SG.UTRUM      

 

b  Hus-et     var  grön-t.  

  hus-SG.NEUTRUM   grön-SG.NEUTRUM      

 

c  Bil-arna/hus-en  var grön-a. 

  bil-PL/hus-PL     grön-PL 

 

(4) a  Bilen     var grøn.         standarddanska 

bil-SG.UTRUM    grön- SG.UTRUM      

 

b  Huset     var  grøn-t.   

  hus-SG.NEUTRUM   grön-SG.NEUTRUM 

 

c  Bilerne/husene  var  grønn-e 

bil-PL/hus-PL     grön-PL 
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C. Antagande: Vissa nominala element (nominalfraser och satser) saknar numerus:  

 

(5) a  Grädde  och  mjölk  är  *gul-a/OKgul-t. 

 b  Knivkastning   och  eldsslukande  är  *skadlig-a/OKskadlig-t. 

c  Att  Bo  sjunger  och  att  Lisa  spelar  är  *trevlig-a/OKtrevlig-t. 

 

“Nakna singularer”, “event nominalizations” (Grimshaw 1992) och satser saknar 

numerussärdrag. 

 

(6) a Grädde  och  mjölk,  (det)   är  gul-t. 

 b Knivkastning   och  eldslukande, (det)    är   skadlig-t. 

  c Att  Bo  sjunger  och  att  Lisa  spelar,  (det)   är   trevlig-t. 

 

Pronomenet det saknar (åtminstone i vissa fall) numerus, men har formellt genus. (cf. 

Josefsson 2009, 2010). 

 

 Numerus, singular kopplas semantiskt till räknebarhet (+ avgränsning): boken/en 

bok, ett gott vin 

Frånvaro av numerus kopplas semantiskt till icke-räknebarhet (substans, aggregerad 

substans m.m.) bok, gott vin 

 

II. Pannkaksmeningar 
(7) a Senap  är   gul-t.               

 subjektet har en SUBSTANS-läsning 

 

b Grönsaker är vitaminrik-t. 

  subjektet har en AGGREGERAD SUBSTANS-läsning. 

 

b  Två  älskare  är  omoralisk-t. 

 subjektet har en PROPOSITIONS-läsning ‘att ha X’ 

 

c Pannkakor  är  nyttig-t. 

 subjektet har en PROPOSITIONS-läsning ‘att ha X’ 

 

  d [Henne  i  en  sportbil]småsats  vore    trevlig-t. 

 subjektet har en PROPOSITIONS-läsning ‘att ha X i Y’ 

 

D. Vad ligger problemet? T-ändelsen är en anomali i paradigmet. 

• Det finns inget som tyder på en allmän kongruensuppluckring 

• Det finns en speciell semantik knuten till subjektet i denna konstruktion 

• Det finns speciella syntaktiska egenskaper hos subjektet i konstruktionen. 

 

E. Förslag till analys: Subjektet i pannkaksmeningar är större än vad det ser ut.  Jfr (8a), 

(8b) och (8c) med (8a’), (8b’) och (8c’). Jfr även SAGs “flerledade satförkortningar”. 

 

(8) a [[Två  älskare]   [varje kväll]]  är  omoralisk-t. 

a’ *[Två  älskare]   [varje kväll]  haffades   av  polisen. 

 

b [[Pannkakor]   [på morgonen]]  är  trevlig-t. 
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b’ *[Pannkakor]  [på morgonen] åt   vi   igår.   

 pancakes    in morning.the  ate  we  yesterday  

 

c   Fest  för  sina   närmaste  vid  födelsedagar  är   självklar-t. 

 party  to   REFL  closest   at   birthdays   is   natural-neut 

 ‘To have parties for one’s family at birthdays is natural.’ 

 

(9) [[Två  älskare]DP   [varje kväll]DP]XP  är   omoralisk-t. 

 two  lovers   each night     is   immoral-neut 

 ’To have two lovers is immoral-neut.’ 

 

De preverbala leden in (8a, b och c) samt i (9) ingår i en större XP.  

Fråga: Vad är detta för en XP`Svaret är “en Classifier Phrase”. 

 

(10)  a XP         b XP      d XP 

 

X    vP       X    NP   X    SC 

 

  SU   v’      c XP 

 

    v    OBJ  X    NbP 

    HA 

 

Kongruensen kommer från detta X. 

• Propositionsläsning i (10a) 

• Substansläsning i (10b) 

• Aggregerad substans-läsning i (10c) 

• Småsatsläsning i (10d)    

 

F. Fördelar med analysen: 

• Klassificerarfrasens egenskaper kan förklara syntax och semantik i pannkaksmeningar 

• Klassifierarfrasen och pannkaksmeningar ska ses i ljuset av en pågående förändring av 

fastlandsskandinaviskans genussystem. 

 

G. Tidigare förslag: 

Enger (2004): Pannkaksmeningar uppvisar semantisk kongruens 

Josefsson (2009): Kongruensen i pannkaksmeningar är kongruens i formellt genus, men inte i 

numerus. Det som triggar neutrumkongruens är ett fonologiskt tomt klassificerarlikt element 

som utgör den översta funktionalla kategorin i subjektet.  

 

(För en översikt över tidigare analyser, see Källström 1993) 

 

III. Översta projektionen i pannkaksmeningar – en klassificerarfras 

 
H. Fler exempel på “genusbyte”: 

 

(11) Kaffe-t   är  stark-t!       kaffe-t ’the coffee’ is neuter 
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(12) a Kan jag  få  en kaffe.  

 b Kan jag få en [PORTION] kaffe.  

 

 “Portions-läsning” mer generellt involverar en klassificerare. PORTION kan 

preciseras och kvantifieras: 

 

(13) a Jag  köpte  [[en  låda]Class   jordgubbar]Noun phrase. 

 

b Ge  mig  [[en  kopp]Class kaffe]Noun phrase! 

 

Föreslagen struktur: fraser som en låda and en kopp etc. finns i en separat projektion, 

en  “Classifier phrase”: 

 

(14)      ClassP 

 

 ClassifierCOMMON       NP/NbP 

en låda          jordgubbar 

en kopp          kaffe 

en            kaffe 

 

 

I. Tentativt: PORTIONs-semantiken ska kopplas till the Universal Packager device 

(Pelletier1991). En klassificerare knyts till grundläggande semantik, i svenska kopplat 

till neutrum och utrum: 

 

Räknebarhet  utrum 

Icke-räknebarhet  neutrum 

 

J. Klassificerare, substansläsning och “ The Universal Grinder” 

(15)  a Ämnet      tjära är  klibbig-t.  tjära - utum 

 

   'Tar is sticky.' 

 

  

b  Øneut Tjära  är klibbig-t.      

 

   'Tar is sticky.' 

 

 

 

(16) a Tjära  är  klibbig-t.     

b Senap   är  gul-t.        

c Morot   är  gul-t.        

    d Øneut  tjära/morot/senap  är  gul-t 

 

Förslag: Øneut är en klassificerare, en fonologisk nollvariant av det, indefinit och icke-

specifik: 

 

Kongruens 

Kongruens 
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(17)   ClassP 

  

   Class     NP 

   Øneut    tjära/senap/carrot 

 

(18)       CP 

 

    ClassP          C’ 

 

  Class   NP      C       AP 

  Øneut  senap/morot     är 

                 ClassP       A’ 

                       

                          A 

               Øneut  senap/morot   gul-t 

 

 

 

K. The Universal Grinder 

“Consider the ‘Universal Grinder’, a device that takes in an object corresponding to the count 

term and spews out the finely ground matter of which it is made. A hat, for instance is fed into 

it and afterwards there is hat all over the floor. This is so despite the fact that there is another 

word we might have used (for example, felt or straw). So for any word one would wish to call 

a count term, there is a related mass term designating, roughly, the stuff of which it is made.” 

(Pelletier 1991: 497) 

(19) a [Øneut  Senap/morot]NP  är  gul-t.               

b  [Øneut  [HA Två  älskare]VP ]  är  omoralisk-t. 

c [Øneut  [HA Pannkakor]VP ]  är  nyttig-t. 

  d [Øneut  [HA Henne  i  en  sportbil]SC]  vore    trevlig-t. 

 

  e   ClassP 

 

   Class     NP/NbP/VP/SC/AP 

   Øneut 

L. Sammanfattningsvis: “Pannkaksmeningar” har en klasssificerare som saknar fonologi. 

Den saknar numerussärdrag, men har draget neutrum. Betydelse: The Universal 

Grinder. 

 

Konsekvens: Det fnns två sorters genus som korresponderar med två positioner för 

genus, “hos roten” (se ovan) och prenominalt, i klassificeraren. 

 

Kongruens 
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(20) a  DP         b   ClassP 

  

    D    NP        Class    NP 

                 Ø 

        N          

        Formellt genus     Genus 

 ~icke-semantiskt    ~ semantiskt  

 

Rotens genus, formellt genus, saknar semantik 

Genus neutrum hos klassificeraren signalerar frånvaron av numerus  tolkningen: 

icke-räknebarhet (substans, massa, aggregerad substans, event, egenskap …) 

 

IV.  Danska och en pågående genusförändring – semantiskt genus på 

frammarsch  
 

(18) Tre varieteter: västjyska, östjyska, standarddanska 

 

• standarddanska: 

 

  bil-en,     hus-et             

 

• västjyska, formellt genus är semantiskt betingat, prenominala determinerare: 

 

a æ mælk ‘mjölken’  æ hus ‘huset’ (Skautrup 1968, part IV, 128)   

b det mælk  (that.neut milk) dén hus (that.common house) ‘that house’ 

(demonstratives) 

c det mælk   

d æ mælk  ‘the milk’ – det ’it’   æ hus ’the house’ – den ‘it’ 

(Didrichsen 1971, 95) 

 

 

Ringgaard 1971:30–31 

 

 
 

West  Jutlandic people have a hard time learning the correct use of gender in Standard 

Danish. They are often caught by using en (indf.c) and den (3c) about things. But even 
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more often they are caught making reference to substances by using det (3n). The West 

Jutlandic gender system has gone to their blood to the degree that they do not really 

understand that substances can be anything but neuter. 

 

• Östjyska: Torben Arboe (Arboe 2009): Det finns en stark tendens även i 

östjyska (och andra varieteter av danska) att behandlar substantiv som 

betecknar substanser som neutrum.  

 

(19) a de bomuld (def.neut cotton)    bomulden (cotton.common.def) 

b de row (def.neut rye)     row’n (rye.common.def) 

c  de sop (def.neut soup)    sopen (soup.common.def) 

d de jo’e (def.neut soil)     jo’in (soil.common.def) 

e de kalk (def.neut chalk)    kalken (chalk.common.def) 

              (Jensen 1956, 18) 

 

Jensen (1956):‘some good soil’ is no ˈgåt ˈjoǝ (some good.neut soil) but ‘the soil was dug up’ 

would be ˈjo’ɹn wa grawt ˈåp (soil.def.common was dug up).  

 

Vad är då de (det) noget?  

Ella Jensen (Houlsbjerg, East Jutlandic): a substantivisk Mængdeled  

Arboe: genus-markør  

Mitt förslag: numeruslös klassificerare 

 

M. East Jutlandic (more specifically a variety of the Aarhus dialect) allowed the use of 

both neuter and common gender suffixed determiner – though with different 

interpretations: The form vinen (wine.common.def) ‘the wine’ and rugen 

(common.def) ‘the rye’, were used when a particular kind or species was denoted, but 

vinet (neuter.def) ‘the wine’ and ruget (rye.neuter.det) ‘the rye’, when an indefinite 

mass or quantity reading was intended (p. 17). (The “original” formal gender of vin 

‘wine’ is neuter, whereas rug ‘rye’ is common gender.) (according to Høysgaard 1747, 

(as cited in Aarboe 2009, 17))  

 

(20)   västjyska      östjyska      standarddanska 

     ClassP       ClassP       ClassP 

 

   Class    NP   Class    NP   Class    NP 

   de(t)    mælk   de(t)    mælk   Øneut    mælk 

 

Men: Arboe 2009: det regn, det musik 

 

18. Modern svenska, framför allt “något-konstruktionen” – och pannkakskonstruktionen. 
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Sedermera gjuter man det genom en sikt och blandar dertill så mycket bränvin, som man har 

saft, hwartill man för hwarje tredjedels kanna af denna blandning lägger 1 ℔ socker och 

något kanel (Handlbok för dryckers beredning 1835) 

men är det oxe-lefwer, så tages något knappare; dertil slås ock et halft stop söt miölk, något 

stött peppar, ingefära, litet rifwit muskott, mejram och timjan . Cajsa Warg. 1770. Hjelpreda 

i Hushållningen För Unga Fruentimber/Allehanda slags Korf 

Och badh hon min s[alig] f[ru] m[or] inte skule göra sigh någet sårg om migh (Agneta Horn 

ca 1657) 

N. Utveckling av semantisk användning av den och det i modern danska; 

(21) Ja, vi ska afvente et  tog fra Hovedbanegården, så  vi  bliver lidt forsinket.  Vi kører 

 så  snart  den er kørt. 

 (Hansen & Heltoft, 2011, part 2, paragr. 5.4) 

 

(22) Han har  masser  af  svin. Skal vi købe en/et av dem. 

(Hansen & Heltoft, 2011, part 2, paragr. 5.4) 

 

Pannkaksmeningar i standardanska: 

(24) Sne  er hvid-t 

(25) Sild   er  godt 
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(26) Pandekager   er godt,   pandekager  er  sundtN.  

 

I ett nötskal:  

(27) a  'de  'mjælk  æ    'suker        Thy, West Jutland) 

3N  milk  be.PRS sour 

‘That milk is sour.’ 

 

   b  Mjölk   är    sur-t.          Sw 

     milk(C)  be.PRS sour-N 

     ‘Milk is sour.’ 

 

 

V. Sammanfattning: förskjutning av genussystemen 

 
• Västjyska: Det gamla fornnordiska systemet ersattes, med början kring 1000 e.Kr. av 

ett semantiskt baserat system, med “stoffneutrum” och prenominala klassificerare (det, 

noget ) omärkta för numerus  

 

• Det västjyska systemet spreds till östjyska. Klassificerare: det, noget. Även suffigerade 

artiklar fick semantiskt värde. 

 

• Systemet med klassificerare spreds till svenska och standarddanska  

pannkaksmeningar. 

 

• Ökad användning av den “to refer to singular instances of concrete, countable 

inanimate objects (e.g. pieces of furniture, instruments etc.), even if the nouns used to 

refer to these objects are ‘Neuter’ and according to normative grammar, the ‘Neuter’ 

pronoun det should be used.” (se Dahl 1999, 111). Ordpar som godisen – godiset, 

skiten – skitet. 

 

 

VI. Kommer det nya systemet att vara stabilt? 

(Arboe 2009, 19) 

 

VII. Semantifiering av genus – ett mer utbrett fenomen? 
 

Nederländska (Audring 2012): “The new semantic system rests on th degree of individuation 

of the referent. It associates a high degree of individuation with masculine gender and a low 

degree of individuation with neuter gender. The female pronoun is only used for female 

persons and a few feminine animals (p. 113). 
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Pontisk grekiska (Karatsareas 2014): “Targets controlled by non-human and inanimate nouns 

appear in the neuter form.” 

 

 

Engelska (Siemund 2013), frisiska (Wahrig-Burfeind (1989), lågtyska dialekter (Rohdeburg 

2004), Afrikaans (Ponelis), urindoeuropeiska: Matasovic 2004:134 
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