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I de senere årene har forskere fått tilgang til flere korpora, som The Oslo Multilingual Corpus (OMC), 

som inneholder parallelle oversettelser av de samme tekstene. Man kan hevde at kildetekstene i et 

slikt korpus kan fungere som et utmerket tertium komparationis for måltekstene (Egan 2013). Med 

utgangspunkt i preposisjonsfraser i de norske tekstene i OMC har vi sammenlignet diverse 

relasjonsutrykk i fransk og engelsk (Egan 2014, Egan & Rawoens 2013, Egan & Graedler antatt). Selv 

om de ikke er konstruert for sammenligning av svensk og norsk, inneholder The English-Swedish 

Parallel Corpus (ESPC) og The English-Norwegian Parallel Corpus (ENPC) ca. 80% av de samme 

engelske kildetekstene. Disse tekstene kan forsyne forskeren med sammenlignbare data på samme 

måte som OMC (se Rawoens & Egan 2014). Utgangspunktet for dette innlegget er hypotesen at 

engelskspråklige tekster med konstruksjoner som inneholder preposisjonen between kan fungere 

som et tertium comparationis for kodingen av det semantiske fenomenet ‘betweenness’ i svensk og 

norsk. Alle forekomster av between i tekstene som er felles for både ESPC og ENPC ble klassifisert i 

henhold til det semantiske innholdet i preposisjonsfrasene. Deretter ble oversettelsene analysert. 

Hovedfokuset er ikke på samsvar mellom oversettelsene og de opprinnelige uttrykkene, men på 

samsvar og mangel på sådan mellom de to settene med oversettelser. Analysen viser (som forventet) 

at de to nært beslektede skandinaviske språkene i stor grad ligner hverandre i kodingen av dette 

relasjonelle begrepet, med over 70% av tilfeller oversatt med både mellan og mellom. Oversettelsene 

ble deretter undersøkt for å kartlegge forekomster av mellan og mellom som ikke svarer til between i 

de opprinnelige tekstene. Analysen viser at de svenske og norske preposisjonene brukes parallelt i 

over 25% av disse. 
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