Begge to og begge dele

Begge to refererer til et sæt af konkrete, bekendte substantiver eller pronominer – meget tit
to personer. Begge uden to betyder det samme, men er mere skriftsprogligt:
1. Der var to øl i køleskabet og jeg skyndte mig at drikke dem begge (to).
2. Vi var begge (to) trætte efter at have løbet.
3. Kan du tage enten kagen eller isen? Jeg kan ikke have dem begge (to).

Begge dele betragter to dele af en (konstrueret) helhed – der godt kan være adjektiver eller
verbalhandlinger:
4. Vi du have kaffe eller te? – Det er lige meget, jeg kan lide begge dele.
5. Vil du have et æble eller en pære? – Begge dele, tak!
6. Du ryger ikke! Drikker du så, eller går du med piger? - Jeg gør begge dele.
7. Er du fuld eller tosset? - Jeg er nok begge dele.
8. Hvad kunne du bedst lide, kagen eller isen? - Jeg kunne godt lide begge dele.

Forskellen på 3 og 8 er, at 3 handler om at bære to hele, konkrete ting (dem) og 8 om et
stykke af, eller smagen af en dessert, dvs. noget abstrakt.

Begge parter refererer til de to sider i en konflikt, forhandling eller et modsætningsforhold:
9. Overenskomstforhandlingerne var hårde, men begge parter havde meget at vinde ved
at nå et resultat.
10. Danmark og Canada besætter hvert år Hans Ø militært i nogle timer. Begge parter
kræver suverænitet over øen.

Svar på spørgsmålene med begge to eller begge dele, eller begge parter
1. Cykler I, selvom det regner?
2. Der står en Tesla og en Skoda ude på gaden, hvilken af dem er din?
3. Jeg går ud fra, at du passer børn og din mand slår græs, ikke?
4. Hvem slår græsplænen, og hvem slår børnene?
5. Hvordan ser du dig selv: som Tesla-ejer eller som Skoda-ejer?
6. Må jeg gætte: du er vædder og din mand er jomfru?
7. Både Skoda-ejere og Tesla-ejere hævder, at deres bil er verdens bedste. Hvem
har ret?
8. Hvem har ansvaret for at opdrage børnene, skolen eller forældrene?
9. Skal din næste mand være rig eller ung og flot?
10. Er det forhjulet eller baghjulet, du har lappet?
11. Kan du nå at lappe forhjulet og pumpe baghjulet?
12. Er det butikkerne eller forbrugerne, der betaler omkostningerne ved
dankortet?
13. Er det et visakort eller et dankort?
14. Huskede du skruetrækkeren og tangen?
15. Er det spejlæg eller økologisk havregrød, du har i dit hipster-skæg?
16. Hvem har mest ud af den danske model i Danmark, arbejdsgiverne eller
arbejdstagerne?

