SPROGNINJAS VEJLEDNING
I ADVERBIELT -T
Se: § 37, 38 i Retskrivningsordbogen, side 32-39 i Håndbog i Nudansk

KUN ADVERBIUM: ALDRIG -T!
aldrig
sandelig

for nylig (2 ord!) heldigvis
sandsynligvis
sædvanligvis

muligvis
temmelig

naturligvis
tilfældigvis

navnlig
uheldigvis

nemlig

MÅDESADVERBIUM LÆGGER SIG TIL VERBUM: ALTID -T!
smiler venligt – kørte hurtigt – opførte sig forfærdeligt – udførte nummeret fuldkomment – skylles grundigt med vand

BETYDNINGSFORSKEL: -T ELLER IKKE -T
Ved visse adverbier er der betydningsforskel mellem adverbiet med -t og det rene adverbium. Adverbiet med -t betegner den måde, noget
forholder sig på/foregår på. Det rene adverbium betegner afsenderens holdning.
Arbejdede præcist. – Bussen kører præcis kl. 8:00. Talte ligefremt. – Har ligefrem penge med til os.
De var nært knyttet. – Havde nær mistet sin stilling. Knapt afmålte rationer. – Forstår knap, hvad man mener.

OG SÅ ER DER ALLE DE VALGFRIE
ADVERBIER MED -VIS DANNET AF ADJEKTIVER: VALGFRIT -T
delvis(t)

etapevis(t)

månedsvis(t)

GRADSADVERBIUM LÆGGER SIG TIL ADJEKTIV OG ANDRE ADVERBIER: VALGFRIT -T
Gradsadverbier virker forstærkende, og man kan udskifte dem med fx meget, særdeles, smadder-, skide-, mega-.
ikke særlig(t) langt – forfærdelig(t) glad – ualmindelig(t) dårligt forberedt – klaret sig virkelig(t) godt – frygtelig(t) bange

ADVERBIER MED UEGENTLIG BETYDNING: VALGFRIT -T
Kan ikke rigtig(t) (egentlig ikke) stave
Kan rolig(t) (uden problemer) blive her
Kan magelig(t) (sagtens) sidde 6 i bilen

men: kan ikke stave rigtigt
men: opfører sig roligt
men: sidder mageligt i stolen

TID, STED OG HOLDNING: VALGFRIT -T (§ 38)
bliver foreløbig(t) boende – koster 140.000 årlig(t) – vågnede tidlig(t) – males indvendig(t) – har udtrykkelig(t) bedt om – personlig(t) er jeg ikke
i tvivl, men: han udtrykte sig meget personligt
Hertil hører også: formentlig(t), forhåbentlig(t), formodentlig(t)

SAMTIDIG: ALTID OK UDEN -T
Her bestemmer betydningen.
samtidig
= desuden, i øvrigt
Vi vil samtidig gøre Dem opmærksom på, at …

= samtidig
Samtidig sender vi vores bedste hilsner.

samtidig
= på én gang, på samme tid
= samtidig(t)
De to tog afgår samtidig(t).
Målstregen blev passeret samtidig(t) af hele tre løbere.
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