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I skandinaviske språk kan her(re) og der(re) brukes som forsterkere av demonstrativer i fraser 

som det her arket, hun derre jenta. I trøndermål kan herre/derre brukes aleine som et 

sjølstendig demonstrativ: «du såg jo derre klippet på Youtube» (Nordisk dialektkorpus, 

Røros). Hvilke pragmatiske funksjoner har her(re) og der(re) ved siden av den deiktiske, og 

hvordan har disse funksjonene oppstått?  

Adverba her og der har blitt helt eller delvis grammatikalisert i flere språk, og gitt 

opphav til nye demonstrativforsterkere (Diessel 1999: 74), f.eks. hierdie (den her) og daardie 

(den der) i afrikaans, som har opphav i adverbet hier/daar og demonstrativet die. Dette likner 

på de sammensatte demonstrativene med her(re) og der(re) i norsk, men i norsk ser de ut til å 

ha utvikla flere pragmatiske funksjoner ved siden av den deiktiske, f.eks. bakgrunnsdeiksis (se 

Lie 2010) og spesifikk referanse (se Dyvik 1979). Dessuten kan herre og derre i visse 

dialekter i norsk ha funksjon som demonstrativer aleine, uten å stå sammen med et tradisjonelt 

demonstrativ som den eller sånn. En finner også eksempler på at her og der brukes som 

forsterkere av herre og derre: «e itte helt sikker på herre her e» (Nordisk dialektkorpus, 

Gauldal). I slike eksempler er det tydelig at herre har mista den adverbiale funksjonen, og at 

den deiktiske funksjonen har blitt forsterka.  

Det er kun de utvida variantene herre og derre som kan fungere som reine 

demonstrativer, her og der brukes bare som forsterkere. De utvida variantene kan også være 

forsterkere (den derre gutten), men da står de i regelen ikke etter substantivet (?den gutten 

derre), og de brukes heller aldri adverbialt (*jeg sitter herre). I foredraget vil jeg se på 

hvordan de pragmatiske funksjonene til demonstrativforsterkerne har oppstått, drøfte de 

funksjonelle forskjellene på her/der og de utvida variantene herre/derre, samt presentere mitt 

doktorgradsprosjekt om grammatikaliseringa av her og der.  
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