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This report contains the stimulus materials used in the judgment study referred to
in Coppock & Engdahl (submitted) Quasi-Definites in Swedish: Elative Superla-
tives and Emphatic Assertion (section 2.1 and Appendix).

The materials were collected from the newspaper corpus Göteborgs-Posten in
Språkbanken <spraakbanken.gu.se/korp>.

Quasi-definites with superlative adjectives
(12) Trycket på Fulke resulterade i att han efter en briljant inledning, där han var cirka två

meter ifrån hole-in-one på det första hålet (par-4, 230 meter), placerade de två följande
utslagen i skoge. På femte hålet toppade han inspelet, som den nervösaste amatör [alt:
amatören] - och sedan följde bogey på bogey (sju totalt).

(4) Ännu går det inte att ta miste på att det här en gång var Östberlin. Miljön, stämningen
och tempot skvallrar fortfarande om det. Men somliga på kaféer och Kneipen verkar för
moderiktiga för att höra hit. Den trendiga svärtan i kläder och skor och den självsäkra
stilen avslöjar dem, om de så sitter på det vildaste anarkisthak [alt: anarkisthaket].

(47) Kineserna visar varje dag under besöket att de inte har den ringaste avsikt [alt: avsik-
ten] att bry sig om eventuella förmaningar när det gäller mänskliga rättigheter.

(48) Den mänskliga frihetens ständiga expansion är inte huvudsakligen en fysisk process, en
våldsam kamp mot övermakten. Den föds och bärs snarare av våra fantasier. Därigenom
får den en dynamik som kan krossas endast av den grymmaste tyrann [alt: tyrannen].

(53) DEN GAMLA UTOMBORDARENmå vara en kär gammal vän som alltid startar vid första
rycket och som aldrig sviker ens i det värsta oväder [alt: ovädret]. Men utombordaren
är samtidigt ett miljöproblem. Den bullrar och släpper ut mängder av avgaser.

(54) Snälla ja-företrädare, sluta med att framställa EU som miljöprojekt. Om det hade det
minsta inslag [alt: inslaget] av att vara det, så skulle det förmodligen finnas någon
miljöorganisation i Sverige som hade något gott att säga om EU.

(6) Mansprispartiet oroar sig också över att det ser ut att bli en kvinnlig ordförande i TCO
istället för den stiliga och manlige fallskärmakrobaten Björn Rosengren. Jobbar han på
Tabu? Män som är gifta med sjuksköterskor kan intyga att de (männen alltså) kan få
upp till 37,4 i feber utan att väcka det minsta medlidande [alt: medlidandet]. Räkna
med att denna Inger Olsson kan bli väldigt otrevlig i styrelserummet. Vad gör hennes man
förresten?

(65) Medan husse skäller som en bandhund nöjer sig Apache med att snällt vifta på svansen,
som den trognaste IOC-ledamot [alt: IOC-ledamoten].

(67) Säger jag, som är tjugo år och inte har några barn. Säger jag, som följer den "trevliga famil-
jeserien" på TV 4. Det ena avsnittet visar hur en liten grabb får en bomb i födelsedagspre-
sent av sin far och det andra avsnittet vinner över den värsta mardröm [alt: mardröm-
men] med hästlängder: En ung kille blir skjuten av sin far som är i full färd med att råna
postkontoret där de befinner sig.

(73) Hela tåget kan abonneras för konferenser på toppnivå, men lämpar sig i övrigt bäst om du
har en verkligt lyckad affär att fira. Priserna skulle nämligen få även den bäste skotte
[alt: skotten] att sätta maltwhiskyn i vrångstrupen. 13 000 kronor dygnet för två som
delar kupé. Men då ingår som sagt spriten ...

(775) Ingen kan påstå att Frölunda har det minsta flyt [alt: flytet].
(79) Uppenbarligen fyller dessa gamla gregorianska kyrkosångare ett behov som inte den smar-

taste skivbolagsdirektör [alt: skivbolagsdirektören] hade en aning om att det exis-
terade.
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(830) Jag och alla mina medarbetare hyser den största respekt [alt: respekten] för Tobias
Lund och hans gärning inom akademikerrörelsen och för honom själv som yrkesman och
medmänniska.

(883) Ett stånd prydnadskål kan lysa upp den mörkaste vinterdag [alt: vinterdagen] och
klarar åtskilliga köldgrader.

(910) En och en halv månad tar den minsta dokumentär [alt: dokumentären].
(932) Vid rättegången företräddes hövdingen av en fältkamrer som menade att "man blåst upp

en lumpen småsak till det grövsta brott [alt: brottet]". Poliskammaren dömde dock
landshövdingen till 13 riksdaler och 16 skilling böter för gatufredsbrott.

Quasi-definites that are fixed expressions
(43) Partierna går nu ut i en kort sommarstiltje. Valrörelsen blir spännande. Om vänsterpartiet

ramlar ur riksdagen och kristdemokraterna klarar sig kvar kan Carl Bildt fortfarande vinna,
men då måste han få väljarna att tro på den ljusnande framtid [alt: framtiden].

(652) Och den ljusnande framtid [alt: framtiden] är vår. Det är ungdomens privilegium att
tro på framtiden. Ingen naturvidrig ålderspessimism kan kväva entusiasmen inför det stora
äventyret.

(898) Inbillningssjuk. Charles Darwin led av hypokondri så till den milda grad [alt: graden]
att han bara kunde jobba ett par timmar om dagen. En fjärdedel av hans vakna tid upptogs
av migrän och magvärk. Om nätterna drömde han mardrömmar.

(909) Den lillgamla sonen Max, spelad av Gabriel Odenhammar från Sune-serien, kläcker ur sig
snärtiga one-liners. Men manusförfattarna har ansträngt sig så till den milda grad [alt:
graden] att det blir just väldigt ansträngt.

(919) Sapfo, 600-talet före Kristus, grekisk skald från Lesbos. Försökte lysa upp tillvaron för gif-
tasvuxna kvinnor med bröllopsdikter. Uppskattades så till den milda grad [alt: graden]
att hon kallades den tionde musan (de var nio i mytologin).

Potential editing errors (no superlative, indefinite head noun)
(105) Tidigare hade Microsoft, som är världens största programvarutillverkar, utlovat en lansering

av den nya version [alt: versionen] av Windows under första halvåret 1995.
(123) Men avtalsförsäkringarna är också konstruerade så, att det blir mycket attraktivt att för-

tidspensionera sig. Det hoppas pensionsarbetsgruppen att parterna ändrar på, så att den
faktiska pensionsålder [alt: pensionsåldern] stiger från dagens cirka 58 år.

(129) Finlands utrikesminister, Heikki Haavisto, instämde. EU måste "bidra väsentligt" i den
känsliga hantering [alt: hanteringen] av kärnavfallet på Kola, i ryska delen av Bar-
entsregionen, ansåg han.

(207) Den ekonomiska integrationen av det fd kommunistiska Östeuropa med den västeu-
ropeiska ekonomi [alt: ekonomin] har således gått snabbt.

(376) Fjärran Östern är en fortsatt expansiv marknad - exporten till regionen ökade med 38
procent. Tio procent av den svenska varuexport [alt: varuexporten] går nu till Fjärran
Östern.

(403) Domstolen har ifrågasatt det lämpliga i att den 40-åriga kvinna [alt: kvinnan] är hans
övervakare, men hon har svarat med att mannen har förtroende för henne.

(410) Mest drastisk blir effekten för den stora grupp [alt: gruppen] med inkomster mellan
14600 och 22000 kronor. De får bara sjukersättning för den del av lönen som ligger under
14600 kronor. Skatter och avgifter får de däremot fortsätta betala fullt ut.

(448) Vi är nu på väg att starta anläggningen igen efter 20 timmars stopp och en rad reparationer.
Får vi ett stopp i en fabriksanläggning av detta slag är det det omfattande arbete [alt:
arbetet] att få igång den igen i den rådande kylan.

(486) Då, eller om det var efter den nya fjärdeplats [alt: fjärdeplatsen] vid Los Angeles-OS
1984, pekade mästaren Ed Moses ut svensken som den som skulle ta över efter honom.
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(5) Och han påminde om att han själv betraktades som en "förbrukad modell" så sent som i
somras. Kohl ansåg att den knappa majoritet [alt: majoriteten] i parlamentet inte
innebär några regeringsproblem.

(568) Internationella fotbollförbundet hade ett sista förberedande VM-möte i New York onsdag-
torsdag. Tommy ville slippa den avslutande presskonferens [alt: presskonferensen].
FIFA (generalsekreterare Blatter) tvingade honom kvar.

(607) Stefan Mattsson, koncernchef i Mattssonföretagen där Feab ingår, hade på i går eftermid-
dag inget att säga om utredningen. Han tror att det dröjer veckor innan den brittiska
haverikommission [alt: haverikommissionen] kommer med en preliminär rapport.

(615) September 1990 - då IOK kongressade i Tokyo och Atlanta vann den avslutande om-
röstning [alt: omröstningen] mot Aten med röstsiffrorna 51-35.

(623) Trots den häftiga kritik [alt: kritiken] från en rad olika politiker i Bohuslän mot regerin-
gens handläggning av E6-utbyggnaden till och förbi Uddevalla kommer inte kommunika-
tionsminister Mats Odell att ändra sin plan för hanteringen av projektet.

(684) Heja den unga kvinna [alt: kvinnan] på linje 1 mot Östra sjukhuset den 3 december kl
12.40. Och skäms övriga passagerare.

(75) Världens varvsindustri karaktäriseras av överkapacitet och överutbudet är särskilt påtagligt
inom stortank. "En allmänt omfattad bedömning är att den allmänna överkapacitet
[alt: överkapaciteten] kommer att bestå för överskådlig tid. . . "

(750) Detta är bara några prov på det ursinniga dödandet i Iliaden, det mäktiga epos [alt:
eposet] av Homeros eller någon annan med samma namn. Avlivandet var inte maskinellt
som nu, utan ett hantverk.

(781) Sjögren planerar i utgångsläget för att ta ut tre singelspelare och två dubbelspelare i laget
och sedan avvakta med att lämna den definitiva uppställning [alt: uppställningen]
fram till lottningen, för gardera sig mot eventuella skador.

(787) Familjeskäl, uppges vara den officiella anledning [alt: anledningen]. Samtidigt är det
ingen hemlighet att Lasse & Putte inte uppskattar den amatörism, den bristande satsningen
och målmedvetenheten, som dominerar i alplandet.

(834) I elfte timmen tänker den borgerliga kommunledning [alt: kommunledningen] i
Halmstad på egen hand genomdriva den stora affären med Sydkraftaktier.

(848) IK Surd ryckte visserligen till 3-0 i första halvlek, men efter paus reducerade Hephata från
till 3-2. Närmare kom dock inte stockholmarna. Debutanten Isa Brabonjiqi var förstås den
store matchhjälte [alt: matchhjälten] genom att svara för ett äkta hattrick.

(893) Cerovics Besinningslöshetens år är ett stycke lysande politisk kommentar i tradition från
Tucholsky och Kisch. Oberoende av politiska lojaliteter analyserar han de serbiska bedräg-
ligheterna ända ner i den bittra botten [alt: bottnen]: "Serbiens problem ligger i att
..."

(905) Hotellchefen Christer Tonning var förresten den store vinnare [alt: vinnaren] denna
fina kväll på sköna Påskbergsvallen. Istället för att kräva Fotbollförbundet på betalning
för veckans förläggning tog han intäkterna från matchen.

(925) Ljuspunkten i dag är den nya satsning [alt: satsningen] på Chansen i Arvika. Det är
ett projekt som arbetsförmedlingen startat med 12 idéfyllda människor, som nu får tid att
utveckla en egen idé som kanske kan ge job.

(937) De planerade att släppa in sina stjärnor samtidigt. Så ingen av dom ensam riskerade att
anklagas för att ha brutit den gemensamma överenskommelse [alt: överenskom-
melsen].

(945) Ändå blomstrar den kommersiella handel [alt: handeln] med barns kroppar. Hotet om
aids har inte nämnvärt hejdat handeln. Istället söker sig förövarna längre ner i åldrarna.

(946) Annars var göteborgarna ordentligt på gång under andra halvan av den första perioden,
efter den snabba kvittering [alt: kvitteringen] 10-1.

(955) Folkpartiombudsmannen Göran Lidgren i Skaraborg säger till GP apropå folkpartistyrda
Tibros läge som den västsvenska kommun [alt: kommunen] med minst kvinnor i
politiken att det kan ha att göra med svårigheterna att rekrytera politiker: ...
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Controls: Doubly definite noun phrases
(1501) Kan Ingvar Carlsson mobilisera samma glöd och auktoritet under de återstående vecko-

rna av folkomröstningskampanjen som i gårdagens riksdagsdebatt, lovar det gott för den
slutliga utgången [alt: utgång] av omröstningen.

(1502) Sammanfattningsvis menade kommunen att det avgörande är spelinnehållet, inte det tekniska
utförandet [alt: utförande], och då är uppdelningen skicklighets-slumpspel i linje med
lagstiftningens syfte, argumenterade kommunen.

(1503) Adressen är Östra Hamngatan 46-48 och den gamla bion ligger i en husdel, som byggdes
över den ursprungliga gården [alt: gård].

(1504) Huset är litet och boendekostnaderna låga för den brittiska tvåbarnsfamiljen [alt:
tvåbarnsfamilj] Moreton i ett villasamhälle strax utanför Wolverhampton. Trots att de
nästan helt är beroende av mannens inkomst får de pengar över varje månad.

(1505) Det är vår städgumma. Vårt ansikte utå. Men vi har känt att det även är dags att vi
börjar hjälpas åt på det regionala planet [alt: plan], säger Angela Beausang som igår
valdes till ordförande i Kvinnojour i Väst.

(1506) Med hjälp av data från de bägge mätpunkterna kan man i efterhand exakt räkna ut den
nya positionen [alt: position].

(1507) Innehavarna av aktier och optioner i gamla Cardo får företrädesrätt att teckna aktier i det
nya bolaget [alt: bolag].

(1508) Yitzhak Rabin tog sig inte ens tid att träffa pressen som väntade utanför hans kontor
i Tel- Aviv. Han skickade ut en talesman som förklarade att premiärministern inte var
"tillgänglig för ceremonier" en dag som denna; han var fullt upptagen med att försöka
rädda den fångne soldaten [alt: soldat].

(1509) Den juridiska grunden för att Gotland ska kunna få sådana skapas genom att ett Gotland-
sprotokoll läggs till det svenska anslutningsavtalet [alt: anslutningsavtal].

(1510) Tyskland, som är ordförande i EU:s ministerråd i höst, tror dock att man funnit en lösning
på det italienska mjölkproblemet [alt: mjölkproblem].

(1511) Sedan Sovjetunionen kollapsade och det kalla kriget [alt: krig] upphörde väntade sig
säpo att de främmande ländernas underrättelseresurser skulle minska i Sverige.

(1512) Det är oklart om Arafats Fatah-organisation och de andra fredsvänliga krafterna har ma-
joritet - eller om den palestinska polisen [alt: polis] skulle vinna en konfrontation med
Hamas militära gren.

(1513) Många spelare i Frölunda håller med honom och är negativa till den tillfälliga förstärknin-
gen [alt: förstärkning] men tycker det vore bra om NHL-gubbarna stannade hela sä-
songen.

(1514) Efter att norska medier redan spräckt nyheten om Arafat och Rabin, var den stora över-
raskningen [alt: överraskning] att även Israels utrikesminister Shimon Peres får priset.
Nobelkommittén motiverar detta med att det är svårt att skilja på Peres och premiärminis-
ter Yitzhak Rabins insatser i fredsprocessen. PLO-ledaren Yasser Arafat var däremot den
klart viktigaste personen på den palestinska sidan.

(1515) Israels premiärminister Yitzhak Rabin och hans jordanske kollega Abdel Salem Majali
undertecknade avtalet med sina initialer. I slutet av nästa vecka kommer den formella
underskriften [alt: underskrift] vid en ceremoni i Arava-öknen på gränsen mellan de
båda länderna. Då har också USA:s president Bill Clinton aviserat sin närvaro.

(1516) Rapporten är samtidigt en varningsskrift till främst den nye finansministern [alt: fi-
nansminister] Göran Persson.

(1519) Totalt arbetade fem brandbilar i natt med att försöka få bukt med den besvärande röken
[alt: rök].

(1520) Ökade utgifter för arbetslösheten och socialbidrag gör att kommunerna måste dra ner ännu
mer på den ordinarie verksamheten [alt: verksamhet], säger Karin Rudebäck, ansvarig
för kommunalekonomiska frågor på Kommunförbundet.
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