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Eric Papazian:
Per strøk ti l eksamen, hvilket ikke forbauset noen .
Om "re l ativsetninger med en setning som korrelat" .

I

Innledning.

A Om emne t - og f ramsti llinga _av det.
Emnet for denne framstilli nga er e n syntagmetype
samkan realiseres ved f.eks det som kommer etter komma i o v e rskriften (overtitelen). Overtite l en vil heretter bli omta lt
som eksempel (l). Andre eksemplarer av samme typen er
(2) Per strØktil eksamen , hva/ hvil ket h ans far aldri h ar g j ort.
(3) Per er doven, hva/hvilket hans far ikke e r.
(4) Per h ar skulket (forelesningene), hva/hvilket hans far
ikke har.
(5) Per er doven og - hva (som) verre er - dum.
(6) Der må - hvad vi har a n tydet før - treffes radikale
restriksjoner.
Det s i s t e eksemplet er tatt fra NRO ( se hvad, B), de a ndre er
sjØllaga. Det dreier seg som man ser om bisetninger innledet
med hva eller hvilket, i en bestemt funksjon e ller konteksttype - den som forbindelsene (1 -6) er eksempler på . Disse se tningene - eller denne bruken av dem
(gr~atisk-strukturelt)

tilsvarende

~

fins ba re i bokmål. Noen

kon~uksjon

fins ikke i ny -

norsk, og selv i bokmål e r d iss e setninge ne noe litterære . Etter
mitt språkØre kan hva og hvilket prinsipielt brukes om hvera nd re
i denne s e t ningstypen i de nne konteksttypen, men ofte syns jeg
at det e n e alternativet er bedre e nn det andre, sjØl om begge
trolig a lltid er mulig e. Personlig foretrekker jeg som regel
var i anten med hvilket, så l eis i

(l), men også hva som er etter

mitt øre mulig h er . Deri mot syn s jeg at hva
i

~om)

klinger best

(5), men det beror sannsynligvi s på at hva- setninga

et fast u ttrykk -

jfr . den avvikende l eddsti llinga.

her er
Med norma l

l eddsti lling kan også hvilket brukes . I set ning ene med hva (men
ikke de me d hvilk et) bl ir h va v an liqvis gjenta tt med r e l ativpronomen e t som når hva refererer til setnings innholdets "logiske
s ub jekt" (agens) , som i
I

(l ) e ller (5)

(jfr. også 8 nedenfor).

(5) er d e nne gjentakelsen v e d som etter min v u rderin g va l gf ri,

noe som mulige ns også henger sammen med at denne hva-setninga er
et fa st uttrykk .
Det som er i n teressan t

i samband med di sse setningene ,

er ikke fø r s t og fremst det strukturelle - set ning stypen i og fo r

- 2 seg, sjØl om det nok neppe er enighet blant grammatikere
om klassifiseringa av den. Såleis h eter det hos Lie (s. 102)
at setninger av denne typen "knapt kan sies å være verken
adjektiviske, nominale eller adverbiale", noe Lie mener er
en svakhet ved denne tradisjonelle 3-delinga av (særlig) bisetninger. For min del godtar jeg ikke at disse bisetningene
ikke kan klassifiseres innafor det tradisjonelle systemet,
og skal derfor også komme inn på hva slags (bi-)setninger
dette er. Men det største problemet som forbindelser av
typen (1-6) reiser, er hvordan hva/hvilket-setningene der
fungerer e ller er brukt, semantisk og særlig syntaktisk
sett, og især disse bisetningenes forhold, syntaktisk sett ,
til den andre setninga - hovedsetninga (utsagnssetninga)
som foreligger i disse forbindelsene. Men sjøl om spørsmålet om hva slagssyntagmer hva/hvilket- setningene er og
spørsmålet om hvorda n de e r brukt i forbindelser av typen
(1-6), er to prinsipielt ulike ting, henger de to tingene
se lvsagt på det nærmeste sammen ; det dreier seg om to ulike
sider av samme sak, som ikke kan betraktes isolert, sjØl om
jeg behandler dem

hver for seg nedenfor (pkt . III B og C-D).

Nedenfor vil jeg først referere det tradisjonelle
synet på og beskrivelsen av hva/hvilket-setningene i

for-

bindelser av typen (1-6) i norsk grammatikk, og også r e ferere
noen eksempler som ulike grammatikere gir på setninger av
de nne typen i den samme funksjonen (pkt. B n edenfor). I samband med det vil jeg omtale andre kon struksjon er som sies å
være brukt på samme må te (pkt. C), og diskutere noen etter
mitt skjØnn tvilsomme eksempler som enkelte grammatikere gir
på denne bruken av hva/hvilket-setninger eller andre konstruks joner (pkt. D). I hovedav s nitt Il vil jeg di skute re og kri~isere

eldre beskrivelser - en kunne nesten si den eldre be-

beskrivels~

- av hvordan de aktuelle setningene er brukt i

de aktuelle forbindelsene, med en faghistorisk

ekskurs om

synet på forho l det mellom hovedsetninger og deres eventuelle
undersetninger/leddsetninger i norsk grammatikk før og nå .
Jeg mener neml ig at den tradisjonelle beskrivelsen av bruken
av hva/hvilket-setningene i forbindelser av typen (1-6)
reiser store

problemer for nyere syntaktisk teori, og at

den må forstås på grunnlag av et syn på forholdet mellom set-

- 3 ninger som nå er avlegs i norsk grammatikk. Det sentrale
problemet i avsnitt II blir da det grammatiske forholdet
mellom de to setningene (bisetninga og hovedsetninga) i forbindelser av typen (1-6). I hovedavsnitt III vil jeg legge
fram et forslag til alternativ beskrivelse, der jeg som sagt
skiller mellom setningenes struktur (strukturell type/klassifisering, pkt . III B) og deres funksjon, syntaktisk (pkt. C)
og semantisk (pkt. O) .
B

Eldre beskrivelser av emnet.
Norske grammatikere er påfallende enstemmige både
når det gjelder klassifiseringa av disse setningene og når
det gjelder beskrivelsen av hvordan de er brukt i forbindelser
av typen (1-6). Alle grammatikere som i det hele tatt behandler slike forbindelser, sier at hva/hvilket-setningene er re l ativsetninger. Western sier videre at de er unØdvendige relativsetninger, siden han behandler eksemplene under denne overskriften. At setningene er relativsetninger, godtar også jeg,
og de vil heretter bli omtalt som det. Hva og hvilket fungerer
altså her som relativpronomen og vil bli omtalt som det. Når
det gjelder bruken, mener alle grammatikerne at relativsetningene i slike forbindelser har eller står til et korrelat,
som mest typisk er en hel setning (jfr. eksempel 1) , men som
også kan være en· større eller mindre del av en setning - enten
flere setningsledd (f.eks. verbal + adverbial i 2), ett setningsledd (f.eks. predikativet i 3), eller en del av etsetningsledd- en "leddel", eventuelt en "leddel" +noe mer
(f.eks .. hovedverbalet, eventuelt hovedverbalet + objektet,
i 4) . Dette korrelatet kommer som regel foran relativsetninga,
men det kan også komme e tter (jfr . 5), eller både foran og
e tter (jfr. 6).
Såleis behandler Western eksempler av typen (1-6)
under avsnittet om bundne relativsetninger , som han beskriver
slik (§ 316): "De bundne relativsetningene står som en nærmere
bestemme l se (adledd eller underledd) til et ord i oversetningen,
eller til hele ænnes innhold. • " . Her går det siste punktet
tydelig på tilfeller av typen (l) . Western nevner bl . a. disse
eks e mplene på (unødvendige) bundne relat i vsetninger av denne
typen:

- 4 (7) Det lykkes ingen lunde Forfatteren at paavise nogen fornuftig Plan f or Arbeide t. Hv ilk et ogsaa vilde være formeget
at vente.
(8) Dertil kom, hvad som for h am kanske veide t u ngest , at en
slik opfatn ing ikk e •..
Det siste eksemplet har etter mitt skjØnn også en annen s yntaktisk tolkning e nn som relativsetning med en s etning som
korrelat, noe jeg vil komme tilbake til nedenfor (pkt. Il l
C 4). Det samme s yn et p å s like forbindelser f inner vi hos
Beru l fsen. På s . 112 heter det bl .a. at "Mer vanlig er bruken
av hva og hvilket hvor korrelatet er hel e innholdet i e n foregåend e setning: Han er en av Norges beste idrettsmenn, hva
ingen vil benekte ". Næs sier ( § 319) om tilsvarende eksempler
at "Her er korrelatet ikke et ord , men en neksus, i regelen
d en h ovedsetninge n som relativsetningen slutte r seg til" . Et
eksempel er
(9) J eg s itter og skr iver i sommerva rme n, hvilket ikke e r noen
fornøy else .
Ellers er mang e av Næs ' eksempler etter min mening svært tvi lsomme som eksempl er p å relativse tninger brukt med en setning
som korre lat. Disse ska l

jeg komme tilbake til i pkt. D nedenfor.

Lie og Diderichsen bruker ikke b eteg nels e n e relativ setning og korrelat, men d e i praksis stort sett tilsvarende
termene impl ikativsetning og felles l edd . Det er derfor en anal yse som er p å linje med de foregående når begge reg ner
h va/hvilket-setning e n e i den aktu e ll e kontekst typen som implikativsetnin ger og sier a t " felles l eddet " er " et Prædikativ , en
Infinitiv e l ler en hel Sætning " (Diderichsen, § 82 , Tillæg 2 )
e ll er " me r enn e tt set nings l e dd"

(Lie, s. 1 02) . Ett av Dide -

rich sens eksempl er er
(10) Saa blev han vred, hvad (. . . ]

h a n altid blev , naar nogen

blot a ntydede Kritik .
Li e nevner bl.a. eksempl er som
(11) Hun tok tog , h va han a l dri gjorde.
der "fel l esleddet " sies å være "ve rbal + objekt , dvs. h ele
predikatet " , og
(1 2) Hun var byråsjef , hva j eg ikke ante.
der " fel l esleddet " ifØlge Lie er " he l e oversetni n gen

(i

ledd-

setn i ngen )" . Det er likevel e n viktig forskjell mellom Dtde-

-
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richsens og Lies beskrivelse av disse setningsforbindelsene
og de andre grammatikernes . Nemlig den at

både Diderichsen

og Lie snakker om en oversetning i samband med de aktuelle
forbindelsene (jfr. sitatet fra Lie ovenfor) , og at de såleis
regner med et innordningsforhold (over- og undersetningsforhold) mellom de to setningene (hovedsetninga og bisetninga)
i forbindelsene

(en annen sak er at de to grammatikerne ikke

er enige om hva som er relativsetningas oversetning og dermed
hovedsetninga i forbindelsen,

jfr. II C l og 2 nedenfor).

Diderichsens og Lies analyse utgjør derfor en klar variant i
forhold til de eldre grammatikernes, som vi kan kalle den
tradisjonelle beskrivelsen. Da jeg mener at dette spØrsmålet
- overset ning eller ikke oversetning, og hva den eventuelle
oversetninga omfatter - er sentralt i samband med spørsmålet
om relativsetningas syntaktiske funksjon i disse forbindelsene,
vil jeg drØfte det inngående nedenfor (pkt . II C og D).
I nynorsk fins som nevnt ikke denne bruken av
hva/hvilket-setninger. Noe ord som tilsvarer hvilket har jo
nynorsk ikke, og.

~~

brukes som relativpronomen bare i nomi-

nale korrelatløse relativsetninger med allmenn betydning
(Gjer kva du vil) . Likevel regner også nynorskgrammatikker med
at relativsetninger kan ha en setning som korrelat, eller
iallfall at relativpronomenet som kan "vise til" en setning,
hva en nå skal legge i det (det er etter mitt skjØnn ikke
klart om vise til betegner en semantisk eller syntaktisk
relasjon - en annen problemstilling som er sentral i samband
med disse relativsetningene og som særlig blir diskutert i
pkt . III A nedenfor).

Heggstad sier såleis (§ 729) at "Som

kan visa attende til ei heil setning", og hos Beito heter
det (§ 323) at "Det rel. pronomenet viser attende til ein
setningslekk eller ein syntaktisk samanheng , som stundom er
ei heil setning". Beito nevner ingen eksempler på det siste,
og Heggstads er etter mitt skjønn tvilsomt som eksempel på
den aktuelle bruksmåten. I alle fall er setninger innledet
med~

en annen (relativ-)setningstype enn de som behandles

her, og jeg vil derfor omtale Heggstads eksempel i neste avsnitt, der jeg tar opp andre konstruksjoner som har e ll er
sies å ha en setning som korrelat.

-
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C Andre konstruksjoner i samme funksjon.
l. Relativkonstruksjoner med noe (som).
En annen og (iallfall semantisk) nært beslekta
konstruksjon som

ofte nevnes i samband med f orbinde lser av

typen (1-6), er relativkonstruksjoner

med n oe som korrelat,

etterfulgt av en (restriktiv, nødvendig) relativsetning innledet med som , som kan utelates når ordet ikke "er s ubjekt",
noe som (!) jo alltid er mulig i slike relativsetninger. Denne
konstruksjonen er synonym med hva/hvilk e t-setningene i

for-

bindelser av typen (1-6) og kan derfor erstatte dem der. såleis kan vi i

(1-6) skifte ut hva eller hvilket med noe(som)

uten å e ndre betydningen i eksemplene . Men det er stil istiske
eller pragmatiske forskjeller mellom (bruken av) hvajhvilket- og
~konstruksjonene. San

nevnt brukes den f ørste bare i bokmål, mens den

siste er fullt brukelig

i begge mål. Og mens hva/hvilket-setningene

i slike forb indelser virker n oe litterære,gjelder ikke det
for n oe-konstru ks j o nen. Både Lie (pkt. 11 .33) og Berulfsen
(s. 112) nevner denne konstruksjonen som et bedre e ll er iallfall nyere alternativ til den første.
Når mange grammatikere nevner noe-konstruksjonen i
samband med relativsetninger som har en setning som korrelat,

er det vel nettopp på grunn av dette sti listiske forholdet
- synonymien og

valgfriheten mellom de to konstruksjonene,

og ikke fordi de mener at (også) noe-konstruksjonen er en
(slik) relativsetning . Likevel er det en grammatiker som hevder
nettopp det. Det er Næs , som (§ 319) omtaler noe han burde
visst i konteksten

Han valgte d en heldigste utveien, noe han

burde vi sst som en relativsetning (med den foregående setninga
som korrelat). Dette er ingen forsnakkelse,

for Næs er konse-

kvent og regner - så vidt jeg veit som den eneste i norsk
grammatikk - med noe (og det, se n e d e nfor) som "relativ" (§ 319).
For min del slutter jeg meg til d et som vel er det vanlige
s ynet i norsk grammatikk og regner ~ også i denne konteksten
ikke som relativpronomet

!

pronomen og korrelat til en

en relativse tning, men som ubestemt
relativsetning, der relativprono-

menet som kan utelates etter vanlige regler.
He lheten (noe + r elativset ning) er i så fall en rel ativkonstruksjon (om hva jeg legger i dette i pkt. Il B nedenfor) og ingen relativsetning. Strukturelt sett er konstruksjonen/syntagmetypen såleis klart forskjellig fra den som er
emnet her. J.len om noe-uttrykkene har en annen grammatisk struktur enn hva/hvilket-setningene,· så fungerer de syntaktisk p å

- 7 samme måten i den aktuelle konteksttypen (konteksten i forbindelser av typen (1-6). I slike kontekster er relativkonstruksjonen både syntaktisk og semantisk likeverdig (synonym)
med relativsetningene,
som frie varianter.

jfr. at de to syntagmetypene her fungerer

Fordi~konstruksjonen

har en enklere,

eller iallfall mindre problematisk , grammatisk struktur og er
mindre problematisk å klassifisere grammatisk-strukturelt enn
hva/hvilket-setningene , kan de belyse de sistnevnte både mht.
grammatisk-strukturell klasse (syntagme- og bisetningstype)
og mht. den funksjonen de har i den aktuelle konteksttypen,
både syntaktisk og semantisk sett. Jeg vil derfor vise til
noe-konstruksjonen i drøftinga av hva/hvilket-set n i ngene nedenfor.
2. Relativsetninger

med~ ·

Som nevnt fører enkelte grammatikere opp som relativsetning med en setning som korrelat (eller der relativpronomenet "viser til" en setning) også relativsetninger innledet
med som. Jeg har funnet ett eksempel hos Heggstad (§ 729) , ett
hos Lie (s. 102), og to hos Diderichsen (§ 82 , Tillæg 2), som
beskriver denne språkbruken som talespråk og eldre skriftspråk.
Nemlig henh.

(13) Eg var lett um hjarta og lett på foten den tid , som inkje
under var.
(14) Hun er ikke fra Bergen , som jeg sa tidligere .
(15) ~n er blevet renset, som hjælper for en kort Tid.
( 16 l Sa a blev han vred, [ ...] som han al tid blev, naar no gen
blot antydede Kr i tik (Diderichsen fører opp denne relativsetninga i

to varianter, en med hvad og en med som, jfr.

eksempel 10 (s. 4J . ovenfor) .
Jeg har også notert de fØlgende 3 eksemplene fra vanlig (skriftlig)språkbruk, der som-setninga ikke er brukt som eksempel.
Det første er tatt fra K.I. vannebos doktoravhandling Tempus
og tidsreferanse (1978, s. 15), de to siste fra A. Kiellands
roman r-tennesker og Dyr ( 1891, s. 392 i Samlede Værker III, 1-lindeudgave 1908) , i et sitat fra et brev som utmerker seg ved en
komisk blanding av dialektale (jærske) talespråklige og (danske)
høylitterære trekk.

(17) ... dvs. at Aristoteles skilte mellom språklige kategorier
eller - som ut fra denne synsvinkelen vil komme ut på
ett - at han egentlig skilte mellom visse fundamentale
forestillingskategorier slik disse manifesterte seg innen-

- 8 for det språk han tenkte i.
(18)

•.• og jeg sagde, han var en Tosk, som han var.

(19)

••• og Velas sagde, jeg var en gammel Gjeldstud, som var
LØgn.
Etter mitt skjØnn er det ikke nødvendig, og ikke en

gang naturlig(st), å betrakte (13-19) som eksempler på relativsetninger med en setning (eller setning sdel, jfr. 16 og 18)
som korrelat. Det er nemlig fullt mulig å regne relativsetninga
i disse eksemplene som elliptiske varianter/realisasjoner av
den ~-konstruksjonen som ble omtalt ovenfor, altså slik at
korrelatet er et utelatt noe, som i sin tur "vise r til" den
foregående el ler etterfølgende setninga eller setningsdelen.
I alle eksemplene kan vi såleis sette inn et noe (noget, noko)
foran relativsetninga uten å endre betydninga av den - vel å
merke så lenge forutsetninga er at relativsetninga/relativkonstruksjonen h ar et korrelat i konteksten. Nen en slik analyse syns jeg virker svært lite sannsyn lig i Lies eksempe l
(14), og den er vel heller ikke den rimeligste analysen av
Heggstads eksempel

(13) og Diderichsens (16), kanskje heller

ikke av Kiellands (18) . I

(15),

(17) og (19) er det derimot

utvilsomt at det forelig ger den bruken som er emnet her, og
h er er vel muligheten for å sette inn et noe også mest opplagt.
Viss dette er riktig, er det ved noe-konstruksjonen
brukt i s like kontekster mulig å utelate korrelatet så vel som
relativpronomenet, slik at konstruksjonen har 3 varianter:
En

fullste~g,

med noe som , og to elliptiske - en med utelatt

korrelat og en med utelatt relativpronomen. At det skulle
være mulig å utelate et korrelat som er så intetsiende (har så
vid eller genere ll betydning) som noe, er ikke påfallende .
Hen noen særlig vanlig språkbruk kan ikke dette være i

(moderne)

norsk, iallfall ikke i norsk skriftspråk, og neppe heller i
(moderne) dansk skriftspråk - jfr. Diderichsens vurdering av
språkbruken som talespråk og eldre skriftspråk. Både (15),
(l 7) og ( 19) virker sterkt avvikende på meg som østlending ,
og de andre eksemplene har som sagt en a nnen og til dels vel
så rimelig syntaktisk og semantisk tolkning (se nedenfor).
Jeg mener altså at som-setningene i

(13-19) og likn-

ende forbindelser må deles i to typer, der bare den ene har
samme funksjon som hva/hvilket-setningene eller noe-konstruksjonen i samme kontekst. Denne typen , som i eksemplene ovenfor

- 9 er klarest representert i

(15),

(17) og (19), kan -

ja, jeg

vil nesten si bør - betraktes som en forkortelse av den
sistnevnte konstruksjonen,

a l tså med (et utel att )

~

som k<rrelat innafor en vanlig relativkonstruksjon (det
spes ielle blir da bruken av hele
ikke av

~-setninga).

~-konstruksjonen

og

Den andre typen , som i eksemp lene

er klarest representert ved (14), men som sannsynligvis også
foreligger i

(13),

(16) og (18), har etter mitt skjønn ikke

noe korrelat i det hele tatt, iallfall ikke i den eksplisitte konteksten - den foregående setninga eller setningsdelen. Den vil derfor bli behandlet nedenfor, sammen med
andre tvilsomme eksempler på ulike kons truksjoner som sies
å stå med en setning eller setningsdel som korrelat.
o Noen tvilsomme eksempler på konstruksjoner med en setning
som korrelat.
l. Konstruksjoner med

~·

Disse eksemplene, altså (13),

(14),

(16) og (18)

ovenfor, kan nanlige>pp:attes som ellipser av en måtesadverbial
relativkonstruksjon med pronomenet slik (brukt som mAtesadverbial) som utelatt korrelat like så snart som, og tilmed
snarere enn, ellipser a v en nominal relativkonstruksjon med
~

som utelatt korrelat. Særlig i (14~ er en slik tolkning
naturlig(st). Hen i a lle 4 eksemplene er det, i motsetning
til i

(15),

(17) og (1 9 l, mu lig å sette inn et slik foran

-relatlvsetninga, og etter mitt skjønn lettere enn et noe,
uten å endre betydninga

av eksemplet. Dessuten kan vi er-

statte som med slik, fremdeles uten å endre betydninga.
Det vi ser at relativpronomenet (og h e l e relativsetninga) her
må h a måtesadverbial betydning, noe som slett ikke kan fork l ares uten å regne med et underforstått måtesadverbial
som korrelat. Som må i så fall regnes som l:etegnel se . for
"logisk n\!tesadverbial" i re l ativsetningas innhold ( som
gjentar innholdet av og er koreferent med et ute l a tt korrelat
eller "fellesledd" slik), og ikke som betegnelse for
objekt" (koreferent med et utelatt

"logi sk

~).

Side n både korrelat og relativpronomen kan utelates
1 slik- (relativ- )konstruksjon en, får vi også ved denne konstruksjonen 3 varianter el ler realisasjonstyper, e n fullstendig, rred både korrelat og relativpronooel), e n med utelatt
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er_mest opplagt . i

(14), kan

~i

bruke dette eksemplet

til illustrasjon , jfr.
(14 a) Hun er ikke fra Bergen , slik som jeg sa tidligere.
(14 b) Hun er ikke fra Bergen , slik jeg sa tidligere.
(14 () Hun er ikke fra Bergen, som jeg sa tidligere.
~n dette er ikke bare en annen syntagme type enn noe-konstruksjonen ; den har også en helt annen syntaktisk og semantisk funksjon enn noe-konstruksjonen (eller hva/hvilket-setningene) i samme kontekst. I alle variantene av (14) ovenfor
er relativkonstruksjonen brukt som et vanlig setningsledd ,
nemlig måtesadverbial, om enn noe løst tilknytta eller verbalfjernt (jfr . kommaet). Det viser seg iallfall i dette eksemplet
posisjonelt, ved at det er mulig å flytte konstruksjonen til
"forfeltet" , noe som aldri er mulig ved noe- eller hva/hvilketkonstruksjonene . Jfr.
(14 d) Slik som/Slik/Som jeg sa tidligere, er hun ikke fra
Bergen .
Ved ~llipse av korrelatet vil noe-

og slik-kon-

struksjonene falle grammatisk-strukturelt sammen i en relativsetning innledet med som. Teoretisk skulle (14) derfor også
kunne være en ellipse av , eller iallfall syntaktisk og semantisk
likeverdig med,
(20) Hun er ikke fra Bergen, noe som jeg sa tidligere.
slik

Li~

forutsetter i sin omtale av eksemplet . Denne tolkninga

av (14) er vel ikke umulig, men som sagt er den naturlige tolkninga etter mitt skjønn en tolkning som er synonym med (14 a,
b, eller d),altså som måtesadverbial. Det vil jeg begrunne med
at relativsetninga i

(14) uten merkbare betydningsendringer

kan forfeltplasseres, hvilket viser at den fungerer som (adverbial~

setningsledd og ikke står med en setning som korrelat .

Vi kan jamføre (14) med de tilsynelatende parallelle eksemplene
(15),

(17) eller (19), der som-setninga ikke kan forfeltplasseres

uten at eksemplet blir ugrammatisk, og der slik heller ikke kan
settes inn. Som sagt er den språkbruken som de 3 sistnevnte
eksemplene er klare eksempler på - altså utelatelse av noe i

en

noe-konstruksjon med en setning som korrelat (eventuelt bruk av
som-setninger med en setning som korrelat) - ikke vanlig i
moderne norsk skriftspråk . Det er derimot utelatelse av s lik i
adverbiale slik-konstruksjoner (eventuelt bruk av som-setninger
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~-setninger

som står lØst tilknytta kon-

teksten1uten å være grammatisk klart tilknytta noe enkelt ledd
(som under ledd), vil være

adverbia le setningsledd og ikke stå med

noen setning som korrelat, verken direkte eller

gjenn~~

et

implisitt noe.
2. Konstruksjoner med det.
Som nevnt er Næs' behandling av relativsetninger med
en setning som korrelat nokså forvirrende, særlig fordi eksemplene hans er av så mange ulike typer. Etter mitt skjønn er de
fleste av dem slett ikke

eksempler pl den kategorien de sies

å tilhØre og illustrere. Særlig tydelig er dette ved eksempler
som

(21) Garden hadde aldri vært kartlagt, det noen visste.
(22) Penger hadde de nok av, det jeg kunne skjønne.
At det-konstruksjonen i disse eksemplene ikke kan være noen
relativsetning, like lite som noe-konstruksjonen, er ~n ting
(men som sagt regner Næs, på grunnlag av slike eksempler, også
det som relativpronomen). Konstruksjonen

må være en relativ-

konstruksjon, der det er korrelat og ikke relativord. Nå kan
en vel var.skelig

sette inn noe relativpronomen her. Hen Beito

nevner (§323) at "Det relative pronomenet vantar vanleg i somme
faste ordlag ... ",

og det er etter mitt skjønn akkurat et slikt

ordlag som foreligger her. Bl.a. består verbalet i relativsetninga alltid av verb som vite, skjØnne eller verb med liknende betydning. Men poenget her er at konstruksjonen heller
ikke er brukt på samme måten som hva/hvilket-setningene (eller
noe-konstruksjonen) i samme kontekst, altså med en setning som
korrelat. For erstatter vi det i eksemplene ovenfor med hva/hvilket eller noe(som}, får uttrykket en helt annen funksjon og betydning. Det-konstruksjonen fungerer i eksemplene som et adverbialt setningsledd, der det

= så

vidt eller etter det (kon-

struksjonen kan vel tilmed betraktes som en ellipse av det sistnevnte uttrykket). Sjøl om adverbialet er noe lØst tilknytta
eller "verbalfjernt" på den måten at det står til hele resten
av helsetninga, og pga. sin betydning ikke så lett kan plasseres
i forfeltet, er det mulig å plassere det der. Dessuten fins det
anerkjente "setningsadverbialer" (f.eks

.iQ,nok) med en beslekta

betydning som ikke lar seg forfeltplassere overhodet. Derfor
interesserer heller ikke disse uttrykkene
SJOnen "setning som korrelat" .

L

samband med funk-
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~·

Som eksempler på relativsetninger med en setning som
korrelat fører Næs også opp disse:
(23) Hva jeg mener kan bevises , er at .• .
(24) At mennesker er forskjellige, er noe vi alle vet.
Heller ikke disse eksemplene har etter mitt skjØnn noe å gjøre
i en framstilling av relativsetninger med en setning som korrelat , for de aktuel le uttrykkene er her brukt som vanlige
setningsledd, henh. subjekt og predikativ (det siste syntagmet
er heller ingen relativsetning) . Næs sier at korrelatet for hvasetninga i

(23) er den etterfØlgende at-setninga. Bedre er det

å si at de to nominale leddsetningene i denne helsetninga er
koreferente, har s amme referent (nemlig det "jeg" mener kan
bevises, og som at-setninga nærmere beskriver eller identifiserer). Hen dette er jo normalt t ilfellet i predikativkonstruksjoner av denne typen (identitetspredikasjoner). At hva-setninga i

(23) ikke er brukt analogt med

~•a-se tninga

i

(2-6),

viser også det faktum at vi her kan erstatte hva også (eller
helst) med det (so m} , mens hva i
noe (som)

(2-6) bare kan skiftes ut med

(jeg kommer tilbake til denne forskjellen i pkt. III

B 3 nedenfor) •
II

Relativsetning med en setning som korrelat - en teoretisk
umulighet?

En kritikk av den tradisjonelle analysen.

A Innledning.
De refererte beskrivelsene av funksjonen til relativsetningene i kontekster av typen (1-6) kan summeres opp i
to hovedpunkter: De forutsetter, impliserer eller sie r eksplis itt at relativsetningene er a) bundne eller korrelatbestemte,
b) ledd se tninger, dvs. setninger som inngår som ledd (på ett
eller annet plan) i et syntagme . Det siste fØlger med nødve ndighet av det første, siden en bunden rela t ivs etning pr. definisjon fungerer som et l edd av viss type (underledd i et hypotagme, nærmere bestemt en relativkonstruksjon - se nedenfor).
Jeg mener at relativsetningene i slike forbind else r verken har
et korrelat eller fungerer som ledd (er leddsetninger) overhodet;
etter mitt skjØnn er de t

innafor e n allme nt godtatt syntaktisk

teori ikke mulig at disse relativsetningene har et korrelat på
samme måte eller i samme forstand som relativsetninger med f . eks.
som

har det. Mer generelt tror jeg ikke at relativsetninger

kan ha en

- 13 i det hele tatt noe mer enn en "leddel"

setning~ller

i en setning) som korrelat overhodet. Nedenfor skal jeg prøve
å begrunne dette ved å peke på de teoretiske problemene som den
tradisjonelle beskrivelsen reiser. Det kan passe å ta utgangspunkt i det som da blir det sentrale emnet, n emlig relativkonstruksjoner, og presisere hva jeg legger i betegnelser som
relativkonstruksjon, korrelat og bunden relativsetning.
B. Litt om re la tivkonst ruk sjoner , korrelat o g relativsetninger.
Utenom de tilfellene jeg diskuterer h er , brukes ordet
korrelat i norsk grammatikk som

regel i samband med det en kan

kalle vanlige relativsetninger, særl ig de som innledes med som.
Dette relativpronomenet sies l

"vise tilbake til", dvs. gjenta

innholdet av/referenten for et (som regel umiddelbart) foregående ledd, som oftest et nominal - korrelatet (både relativpronomenet og korrelatet kan stundom utelates, jfr . diskusjonen
av

~-

og slik-konstruksjonene i pkt. C og D ovenfor). Hel-

heten (syntagmet) av korrelat og relativsetning kalles en relativkonstrukEjon

og

regnes

som

hypotaktisk, med korrelatet

som overledd og relativsetninga som underledd. Relativkonstruksjoner fungerer normalt som ledd i setninger, enten egne setningsledd eller såkalte "leddeler", dvs. ledd på lavere plan
i setninga (enn det første) . Korrelatet og relativsetninga
hver for seg utgjør derimot aldri noe mer enn eventuelt "ledd deler" i en setning .
Etter denne allment godtatte analysen og språkbruken
er relativkonstruksjoner en særlig hypotagmetype, der det spesielle er at underleddet er en (relativ-)setning. Korrelatet kan
etter denne analysen defineres som overleddet for en relativsetning, og relativsetninger kan de le s i de som har et slikt
overledd/korrelat - bundne eller korrelatbestemte relativsetninger (det siste er et uheldig uttrykk, siden det er relativsetninga som bestemmer korrelatet og ikke omvendt) , og de som
ikke har det - ubundne eller korrelatlØse relativsetninger.
Det er særlig verdt å understreke at korrelat e tter denne beskrivelsen er noe grammatisk - en leddtype, og ikke en semantisk
størrelse. Dette er etter mitt skjønn den vanlige bruken av
ordet, iallfall i samband med (bundne) relativsetning er innlede t med~' hvor/der eller da, og det stemmer også med f.eks.
Lies definisjon av ordet. Lie beskriver nemlig (s.lOl) korrelatet som (den

semantiske størrelsen) "fellesleddets" gram-
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representant i

''overflatestrukturen", dvs. syntag-

met , her (over-)setninga: "I overflatestrukturen er fellesleddet oftest representert i oversetningen. Dette leddet kalles
da korrelat

for leddsetningen" . Jeg mener nå at det er ute-

lukket at relativsetninga i de aktuelle forbindelsene kan ha
et korrelat i denne betydninga av ordet, og at ordet fØlgelig
er brukt i en annen betydning i samband med disse forbindelsene.
Nedenfor skal jeg prøve å vise hvilke problemer den
elle

beskrivelse~,med

tradisjon-

enke lte tillempninger hos nyere gram-

matikere som Diderichsen og Lie, fØrer til viss en går ut fra
at korrelat

her betyr det samme som når ordet brukes i sam-

band med relativsetninger innledet med f.eks. som.
C. Noen problemer som den tradisjonelle beskrivelsen reiser .
l, Helheten- re lativkonstruksjon eller (over-)setning?
Den tradisjonelle beskrivelsen av relativsetningene
i forbindelser av typer (1-6) som r elativsetninger med korrelat
impliserer at det i slike forbindelser foreligger relativkonstruksjoner, alts å todelte hypotagmer bestående av et overledd
(korrelatet) og et underledd (relativsetninga) . Iallfall så
lenge en med korrelat skal forstå det samme her som ellers,
nemlig overleddet for en relativsetning. I forbindelser av
type (l), altså eksempler der korrelatet sies å være en (hel)
setning, blir relativkonstruksjonen
hele teksten, i

identisk med helheten,

forbindelsen. I ek5empler av typen (2-4), der

korrelatet sies å være bare en del av en setning - ett eller
flere _setningsledd, eller en "leddel", omfatter relativkonstruksjonen ikke helheten, men bare relativsetninga + en
større el ler mindre del at konteksten.
Men d e n tradisjonelle beskrivelsen impliserer også
at helheten i

fo r bindelsene iallfall i visse tilfeller, nemlig

i typen (2-4), er en (over - )setning, der relativkonstruksjonen
fungerer som ledd. Relativsetninga fungerer da selvsagt også
som ledd, på nest "lavere'' plan, og er undersetning (leddsetning). Dersom doven i f . eks .

(3) er korrelat, dvs. overledd ,

for relativsetninga på samme måte som mannen er overledd/korrelat for relativsetninga i Mannen som går der borte, er min
bror, må jo relativkonstruksjonen/hypotagmet lat, hva/hvilket
hans far ikke er på tilsvarende måte fungere som et(t) ledd
i et syntagme (at den/det kan fungere som egen ytring, kan vi
her se bort fra), og det kan da ikke bli tale om noen annen
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Per som subjekt og er som verbal . De n tradisjon e l le beskrivelsen
av relativsetningene i disse forbindelsene som bundne impliserer altså to ulike beskrivelser/klassifiseringer av helh eten
i forbindelse n e -

i type (l) som relativkonstruksjon , i type

(2-4) som (over-)setning, n ærmere bestemt hovedsetning (utsagnssetning) .
Denne implisitte beskrivelsen av helheten som en
(over-)setning i eksempler av typen (2 - 4) kommer eksplisitt
til uttrykk hos nyere grammatikere som Diderichsen og Lie,
som begge snakker om relativsetningas oversetn ing i s l ike forbindelser (i den tradisjonelle grammatikken eksisterte jo
verken ordet eller begrepet oversetni n g) . Men Diderichsen og
Lie går lenger, for de snakker om relativsetningas oversetning
også i samband med eksempler av type (l). Denne oversetninga
kan - ifølge vanlig bruk av ordet oversetning annet enn helheten i

ikke være noe

forbindelsen (en annen sak er at Dide-

richsen i denne sammenhengen går mot sin egen definisjon og
vanlige bruk av dette ordet, jfr . pkt . 2 nedenfor). Denne språkbruken impliserer altså at helheten i

forbindelser av typen

(1-6) er en - og en - setnin g, som er en helsetning, hovedsetning , og oversetning, og som omfatter e n undersetning/leddsetning/bisetning - relativsetninga . ~len dermed får en e n sjølmotsiende beskrivelse av helheten i

forbindelser av type ( 1 ),

side n helhetenher sies (i det minste implisitt) å være både
hypotagmer/re l ativkonstruksjoner og (hoved-)setninger . Disse
to påstandene/implikasjon ene motsier hverandre,

for relativ-

konstruksjoner og ( h oved-)setninger er to syntaktiske klasser
som utelukker hverandre . Ua n sett hvordan man definerer setninger ,
er det så vidt jeg veit ingen grammatiker som ikke skiller mell om setninger og relativkonstruksjoner. Det er ifØlge enhver
gjengs definisjon av setninger utel ukket at en setni ng kan bestå
av et korrelat/overledd (som sjøl er en setning) og en relativsetning/et underledd (som altså også er en setning). Likevel
er det nettopp det Diderichsen og særlig Lie mer eller mindre
impl isitt/indirekte hevder er tilfellet i forb i ndelser av
type ( l ) .
2 . Korrelatet - setni ng e l ler "setningsrest"?
Prob l emet med å k l ass i f i sere h elheten i de aktuell e
forbindelsene dukker også opp når grammat i kerne skal beskri ve
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en motsetning mellom Lie på den e n e sida og de andre grammatikerne på den andre (og en sjølmotsielse hos Diderichsen),
i a llfall når det gjelder beskrivelsen av korrelatet i forbinde ls er av type (l) . Den tradisjonelle grammatikken kaller som
nevn t korrelatet i s lik e eksempler for en (hel) setning. Sål eis også ho s Diderichsen , med den fo rskjellen at Dide r ichsen
kaller det for en o v e rsetn.ing. I § 82, Tillæg 2 heter det nemlig at "fellesleddet" (som i prak s i s svarer til korrelatet) i
eksempler av type (l) er "Verbalet (og dermed hele Oversæt ningen)", et utsagn som står stikk i st rid med Diderichsens
egen definisjon så v e l som med han s og and res vanlige bruk av
ordet oversetning (se f.eks . under Oversætn ing i Dideri c hsens
register). En oversetning omfatter nemlig pr. definisjon en
(under-)setning (el l er flere), som h er må være relativsetninga.
Derfor kan ikke korrelatet , som jo ikk e omfatter r e l ativse tninga, være dens overse tning. Viss det i det hel e tatt foreligger noen o v ersetning i slike forbi ndelser , kan denneoverse tning ikke være noe annet enn h e lheten i

forbindelsen e , og

korre l atet kan da ikke være noen hel s etn i ng i det hele tatt,
men bare en del av e n setning - nemlig det som blir igjen

a~

overse tninga n år unde rsetninga (relativsetn inga) regnes ifra .
Ha o, en såkalt " setningsres t"

(=oversetn ing ; under setning (er) ,

se Vinje s. 92).
Lie synes derimot å vær e klar o ver det problematiske
i at e n relativsetning har sin egen o v e rsetning som kor relat .
I samband med eksempel (12) o v e nfor , som e r av samme type som
(l), s i er han nemlig ( s .l02) at "fe ll es leddet" er "he l e overset n ingen

Cf

leddsetningen)". Lie er altså k l ar over at viss

re l ativsetninga har e n oversetn ing - og det er utgangspunktet
også for Lie - så må denne oversetninga omfa tte

(også ) re l a-

tivsetninga. Korrelatet kan derfor ikke være id e n tisk med (hele)
oversetninga . Men parentesen rundt tillegge t i beskrivelsen
av "fel lesl eddet " tyd er på at Li e også har inn sett det problematiske i å beskrive korrel atet som e n "setn ingsrest", f or
det er en f orm for setn ing sa nalyse som vi stort sett er ferdig
med i nor s k universitetsgrammatikk i dag, og som Lie s j øl e llers
aldri bruker. Jeg skal komme ti lbake til dette setningssynet
n e d e nfor (pk t . D 3) .
Li e er h eller ikke kon sekven t mht . til beskrivelsen
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nemlig - og he r uten reservasjoner

i form av en parentes - at

"fellesleddet" er "verbal + objekt, dvs. hele predikatet".
Men viss relativsetninga har en oversetning (som er identisk
med helheten i eksemplet), må .den jo inngå i denne oversetningas
predikat, siden den cpplagt ikke inngår i subjektet (ell er står
til helheten av subjekt og predikat, som et "setnings/neksusadverbial"). Og da kan ikke verbal + objekt utgjøre (hele) predikatet, men bare en del av det, nemlig overleddet (med rela tivsetninga som underledd). Vi får altså en "predikatsrest" på
samme måten som vi etter den parallelle analysen av (l) fikk en
"setningsrest". Og hva helheten angår , får vi et like merkelig
predikat som vi etter den parallelle analysen av (l) fikk en
merkelig setning. I

(l) fikk vi etter denne analysen en Cover-)

setning bestående av overledd (korrelat) og underledd (relativsetning), i

(11) får vi et predikat med den samme strukturen ,

altså et predikat forma som relativkon struksjon . Det høver ikke
særlig godt med gjengse definisjoner av predikatet heller. På
tilsvarende måte kan vi ikke si at korrelatet i et eksempel
som (3) er et (helt) setningsledd, i eksemplet predikati•t, for
viss det foreligger en relativkonstruksjon, må jo setningsleddet
omfatte underleddet, relativsetninga, så vel som overleddet,
korrelatet . Korrelatet kan da ikke være noe mer enn en del av
(overleddet i) predikativet, altså en "leddel" og ikke noe
setningsledd.
3. Relativsetninga - nominal, adnominal eller adverbial?
Som bisetninger skull e de aktuelle relativsetningene
kunne plasseres innafor den tradisjonelle 3- del inga av bisetninger i nominale (substantiviske), adnominale (adjektiviske)
og adverbiale. Relativsetninger fins som kjent i alle 3 kategoriene. De ubundne e ll er korrelatløse er enten n ominale e ller
adverbiale avhengig av om de innledes med et (spørrende) pronomen (hva, hvem, hvilken) e ll er et (spørrende) adverb (hvor,
når, osv) . De bundne regnes vanligvis som adnom inale, siden
de normalt står til et nominalt overledd/korrelat, men de kan
også være adverbiale i betydninga " som brukes (på samme måten)
som et adverb (normalt brukes)", siden de også kan stå til
adnominale e ll er adverbial e korrelater: Her hvor (el.
står, Nå da (el.
sa, osv.

~)

~)~

vi hadde det så hyggelig, Slik (som) du
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heter det hos Lie ( s. 102) at d e t fins "implikativsetninger
som knapt kan sies å være verken adjektiviske, nominale e ller
adverbiale" , og Lies eksempler p å slike setninger er nettopp
setninger av den aktuelle type n . Diderichsen er inne på det
samme når han sier (§ 82, Tillæg 2) at "Naar Verbalet (og der med hele Oversætningen) er Fællesled, har Relativsætningen
ingen normal Funktion (om · substa ntial eller Adve rbial) i Over sætningen • . . " .

Som sag t er jeg uenig i at d isse

(rel ativset ning e n~

bisetningene

ikke kan klassifiseres etter den tradisjon-

elle inndelinga av bisetninger (ink l . relativsetninger) og
av s yntagmer generelt. Tvert om mener jeg de kan klassifiseres
helt e ntydig (se pkt. III B n ede nfor) . Men jeg kan være enig i
at med den tradisjonelle grammatikkens utgangspunkt, som også
Lie og Diderichsen god t ar - at disse rela tivsetningene har et
grammatisk korrelat og f unger er som ledd (underledd ) i et sy ntagme ( et hypotagme , en relativkonstruksjon)

- blir det ytterst

van skelig å si n oe om hvilken bisetnings- og sy ntagmetype de
real i serer.
4. Konklusjon .
Dette utga ngspunk tet fører altså til at det blir
umulig å beskrive, dvs. klassifisere, helhete n i de aktuelle
forbindelsene så vel som de enkelte delene - korrelate t og
relativsetninga, for ikke å sna kke om den "resten" en i visse
tilfe ller (eksempler av typen 2-4) blir stående med. Både
Dideric h sen

~ Li e

h a r iallfa ll t il dels inn set t dette, og

Did eric h sen korner også med en s lag s "forklar ing " i

f orm av

en semantisk beskrivelse av forbinde l ser av type (l). Sitatet
fra § 82, Til læg 2 i avsnittet o v e nfor fortsetter nemlig slik :
" .. . og vi h ar en mærkelig "omvendt " Konstruktion , idet Oversætningen "logisk " er "Led" i Bisætningen; der er her ske t
det, at det logisk o verordn ede Verbum h ar faaet P lad s i en lØst
efterskikk et Bi s ætnin g ... ". At " oversetninga ", dvs . korrel atsetninga, den setninga som er korre la t for relativsetninga ,
"log i ~ k"

er "ledd" i bisetninga/relativsetninga, kan ikke bety

an n et e nn at korrelat-setningas i nnhold inngår i relativsetningas i nnhold.

Ser vi bort fra at dette forholdet blir b åde

merkelig og omvendt n å r en som Diderichsen betrak ter korrelatse tninga som o v erse tning og rel ativsetnin ga som undersetning
- f or n orma lt, ja pr. definisjon , er det jo und ersetningas innhold som inngår i o v ersetningas , og ikke omv end t - er det rik-
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Det semantiske forholdet mellom (innholdet av)

korrelatsetninga og relativsetninga i

(l) er akkurat som

mellom de to setningene (over- og underøetninga) i
(25) At Per strøk til eksamen , forbauset ikke noen.
Den enes innhold inngår i den andres.
sagt noe om

~len

den grammatiske strukturen i

dermed er det ikke
forbindelse n e,

verken (l) eller (25). Og den grammatiske strukturen i
er helt forskjellig fra den i

(25). I

(l)

(25) svarer den gram-

matiske strukturen til den semantiske, siden de t som logisk
sett er et "ledd", dvs. en innholdsfaktor (her: "logisk s ubjekt") i oversetningas innhold, grammatisk sett er et l edd
(her: subjekt) i oversetninga . Her har vi altså grammatisk
innordning(mellom setningene) like så vel som semantisk innordning (mellom setningsinnholdene) . I

(l) er samsvaret mel-

lom den semantiske og grammatiske strukturen atskillig mer
innflØkt .
Diderichsen nøyer seg altså med noen semantiske betraktninger og kommer ikke med forslag til noen ny grammatisk
analyse av

forbindelser av typen (l). Dessuten snakker han mer

om hva som (ifØlge han) "har skjedd" i samband med (bruken/
realisasjonen av? den historiske utvikli nga av?) disse forbindelsene enn om hva som ~· dvs. selve forbindelsene, slik
de faktisk foreligger. Han beskriver dem bare gjennom henvisning til (som avledet av) en annen konstruksjon, som antas å
være mer primær i en eller annen forstand. Dette henger selvsagt sammen med det jeg omta lte ovenfor - at Diderichsen
prøver å beskrive det grammati ske med utgangspunkt i det
semantiske . Her syns jeg strukturalisten Diderichsen skeier
kraftig ut i en k lar t generativ retning, og forsøket fal l er
ikke heldig ut , etter mitt skjønn.

Det sier ingen ting om

det reelle problemet her , som er den grammatiske strukturen
i forbindelsene, og bidrar til å Øke forvirringa mht. skillet
(og forholdet) mellom grammatisk og semantisk analyse som
utvilsomt ligger til grunn for dette prob l emet så vel som
ma nge andre i grammatikken . Viss dette er e n merkelig og omvendt konstruksjon , så er det ifØlge den tradisjonelle grammatiske beskrivelsen. Det kunne da tenkes at det ikke var konstruksjonen som var merkelig, men denne beskrivelsen av den.
Den muligheten synes ikke Diderichsen å ville ta i betraktning, og i det hele tatt syns jeg verken Diderichsen e ll er
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andre med motforestillinger til den tradisjonelle analysen
(Lie, Fossestøl - se nedenfor )

h ar påpekt

klart

hva problemet med de aktuelle forbindelsene består i.
Etter mitt skjØnn er det relevante problemet i
slike forbindel se r dette:

Vi har å gjØre med forbindelser

av to setninger - det kan en forvisse seg om ved å te lle
finitte verbalformer. Spørsmå l et er bare: Hva er den grammatiske eller~ærmere bestemt) syntaktis ke relasjonen mellom
setningene? Dette spørsmålet kan igjen deles i to delspørsmål: l) Er setningene særordna eller innordna? Er det to " særsetninger" el l er en oversetning og en undersetning?

2) Viss

de er særordna, er de da hypotaktiske eller ikke (men parataktiske eller ikke grammatisk forbundet overhodet)? Spørsmål l) er det grunn l eggende , for det vedrører selve avgrensinga av setningene - hvor de begynner og slutter , hva de omfatter . Både sp;6rsmH 2) og det sp;6rsmål et jeg har vært inne på ovenfor,
an den serantiske rel asjonen mellan setningene, avhenger av (svaret
på) spØrsmål l) , for før en kan ta stilling til (den syntaktiske eller
en

semantisk~

relasjonen mellom to setninger, må

selvsagt h a tatt stilling til hvilke to setninger det er

ta l e om. En må mao . ha avgrensa dem. Nedenfor skal jeg diskutere spørsmå l l) og 2) ovenfor hver for seg, med utgangspunkt i l).
o. Det g rammatiske forholdet mellom setningene.
l. Særordning e ll er innordning?
Hellom setninger (og syntagmer mer generelt)! e n
tekst kan det være to hovedtyper av relasjoner: De kan enten
være særordna hverandre, dvs. følge etter hverandre i teksten,
som perler på ei snor. Eller den ene kan være innordna (innføyd) som l edd i den andre , som i sin tur omfatter den første,
på linje med russiske dokker eller kinesiske esker (om særordnin g og innordning, se Diderichsen § 53, Tillæg l, og §
70) . Det siste er en hierarkisk relasjon - forholdet mellom
helhe!; og del, eller mel l om et syntagme og dets førsteledd
(!C-er). Det før ste er en l ineær relasjon- forho ldet mellom
tekstenheter som enten ikke utgjØr noen grammatisk helhet
(noe syntagme) i det hele tatt (f.eks. to suksessive hels e tninger), eller som fungerer som ledd på samme hierarkiske nivå,

-

21 -

dvs . som er førsteledd, i et syntagme (om hierarki og linje ,
se f.eks. af Trampe/Viberg, pkt. 7.1). Flere mulige relasjoner mellom setninger eller syntagmer eller tekstenheter
overhodet er det ikke (en annen sak er at særordning omfatter
både syntagmatisk ikke -relasjon (ingen syntagmatisk relasjon)
og u l ike syntagmatiske relasjoner, siden det er mange slags
relasjoner me llom (første-) l eddene i et syntagme). En av dem
må være tilfelle, men ikke begge på en gang . Likevel er det
nettopp det den tradisjonelle beskrivelsen av disse forbindelsene impliserer, iallfall i Diderichsens og Lies versjon, og
det er derfor den er sjØ lmotsiende.
Snakker en om de to setningene i

f.eks.

(l) som

over- og undersetning, har en med d et sagt at det er et innordningsforhold mellom dem. Den ene, relativsetninga , er et
ledd og en l eddse tning/u ndersetning i den andre. Altså slik
~

(jfr. pkt. C
(fig . l)

og 2 ovenfor) :

(l) fer strøk til eksamen1
"setnlhgsrest"

~vilket

ikke fo rbaus et noen,

setni~ 2
(undersetning)

------------------------~/

'

setni.x- l
(oversetning)

Viss en derimot omtaler korrelatet i eksempler av type (l)
som en (he l) setn ing (eller snakker om første- og andresetning
el. l.), er det en uttrykksmåte som impliserer at setningene
e r særordna -

først kommer den ene (korrelat-setninga) , så

den andre (relativsetninga), i denne eller andre rekkefølger.
Slik (jfr . pkt . C l og 2 ovenfor):
(fig . 2)

(l) !er strøk ti l

setnin~ l

eksame~,~vilket

ikke forba u set noen.
setn ing 2

Begrepsparet korrelat/relativsetning (eller overledd/underledd
mer generelt) impliserer innbyrdes særordning mellom de aktuelle leddene

(her: setningene) , mens begrepsparet oversetning/

undersetning impliserer innbyrdes innordning me llom dem. Derfor k a n ikke en (re lativ-) setning ha sin egen oversetn ing
som korrelat, slik Diderichsen h evder er tilfellet i eksempler
av type (l).
Vi må alt så velge mellom de to innbyrdes motstridende framstillingene av den grammatiske strukturen i slike

- 22 forbindelser som fig. l og 2 ovenfor r epresenterer. Av disse
to analysene kan fig . 2 sies å representere det tradisjonelle
synet - den tradisjonelle grammatikken kjente jo ikke begreper
som over- og undersetning (heller ikke under andre navn). Fig.
l representerer

næ1~est

Lies beskrivelse (sitert i pkt. C 2

ovenfor), og må betraktes som et forsøk fra Lies og mindre
konsekvent fra Diderichsens side på å forene den tradisjonelle
analysen av disse forbindelsene

med nyere synspunkter på

setningsstruktur generelt, Diderichsen kan vel her sies å representere et mellomstandpunkt mellom den tradisjonelle analysen
(fig. 2) og Lies (fig . l), siden han er enig med den tradisjonelle grammatikken i at korrelatet i slike forbindelser er en
hel setning (og ikke en "oversetning
(sjØlmotsiend~

~en

l eddsetning"), men

enig med Lie i at det foreligger en oversetning

og dermed et innordningsforhold mellom setningene.
Forsøket

~il

Diderichsen og Lie faller etter mitt

skjØnn ikke heldig ut. Etter min mening må fig. l uten videre
forkastes som framstilling av forholdet mellom d e to setningene
i

forbindelser av type (l), for denne framstillinga represen-

terer et syn på setningsstruktur som er forlatt i praktisk
setningsanalyse i norsk grammatikk, iallfall på universitetsnivå, og som heller ikke stemmer overens med noen nåværende
eller tidligere teori om (definisjon av) setninger. Nemlig det
synet at visse setninger eller "storsetninger", dvs.

(de som nå kalles) oversetninger
(særlig hoved-)setninger som inne-

holder setningsforma ledd (undersetninger) - består av a)
denne undersetninga/disse undersetningene, b) resten, som før
ble kalt "hovedsetning" og som Vinje som nevnt har omdØpt til
"setningsrest" (ses . 92), og som analyseres på vanlig måte.
For min del avviser jeg begrepet "setningsrest " (under dette
så vel som andre navn) som ledd- eller syntagmetype og som
relevant begrep i setningslæra overhodet. I dette tilfellet
sies "setningsresten" attpåtil å være korrelat for undersetninga, slik at vi får en (over-)setning forma som en relativkonstruksjon og bestående av et korrela t/over ledd og en relativsetning/et underledd (ikke av subjekt og predikat el.l . ).
Også dette er mot all gjengs setningsteori.
Jeg mener altså at når det gjelder spørsmålet om
innordning eller særordning mellom de to setningene i eksem-
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pler av type (l) , er det fig . 2 ovenfor som v iser det rette
forholdet. En analyse av slike forbindelser som ikke kommer i
konflikt med grunnsetninger i nyere syntaktisk teori, må etter
mitt skjønn ta utgangspunkt i at de to setningene i

forbindel-

se ne er særordna/suksessive og ikke innordna (over - og undersetning). Jeg er mao . enig med den tradisjonelle grammatikken
i at korrelatet i

(l) og tilsvarende forbindelser er e n hel

(hoved-) setning , og uenig med Lie når han beskriver korre l atet
(Lie: "fellesleddet") i det parallelle eksemplet (12) som e n
"setningsrest" . Det foreligger ikke, og kan ikke foreligge,
noen oversetning i s like forbindelser - noen setning som er
felles for både re lativsetninga og korrelatet og som begge er
innordna i . Og når det ikke er noen oversetning, er det selvsagt heller ingen undersetning. Det som foreligger, er ganske
enkelt en sekvens av to fullstendige, særordna setninger, en
h ovedse tning (utsag n sse tning ) og en bisetning (relativsetning) .
Setningene kan forekomme i forskjellig rekkefølge, og den ene
(bisetninga) kan også være i nn skutt i den and re, men i a lle tilfel l er er de grammatisk særordna på den måten at den ene ikke er
ledd i/av d e n andre, og omvendt.
2. Særordning og hypotakse , eller ba re særordning?
a) Allment om særordning , særlig mellom set ninger .
Viss en godtar dette synspunktet , i det minste n år
det gjelder eksempler av type (l)

(de andre vil bli diskutert

nedenfor) , blir det neste spørsmå let hvilken form for særordning det er mellom de to setningene i slike forbindelser. So m
nevnt ovenfor er særordning bet eg nel se på det forholdet me llom
to enheter i en tekst at de i kke er innordna (som ledd og syntagme). Når det gjelder setninger spesielt , sies se tninger som
ikke er innordna, fra gammalt å være sideordna. Vi har sideo rdna hoveds etninger/ hel setn inger og sideordna bisetninger/
ledds etning er . Likevel
band med

hel set~er

kon~er

en neppe fra at sideordning i sam-

ikke er helt det samme som sideordning ved

leddsetninger. Sideordna leddsetninger vil alltid være forbundet
med enten

~

e ller eller (som i vi sse tilfeller utelates/under-

forstås) . Derimot kan helsetninger, som altså utgjør egne ytringer i en tekst (og ikke l edd i sy ntagmer og ytringer), for bindes med me n, for og så så v e l som ~ og e l ler, og d e kan
også stå ute n noe forbindende ledd overhodet , og uten at et
s likt kan underfo rstå s og settes inn uten å endre betydninga
a v hel e sekve n se n e ller uten at sekvensen blir ugrammatisk.

-
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Det vil særlig være tilfe lle n år helsetningene dreier s eg om
h elt ulike ting , slik at det ikke er noen semantisk sammenheng
mellom dem: Per s trø k til eksamen. I dag er det jammen kaldt!
Jeg kan ikke gå særlig dypt i dette spørsmål e t her,
men sikkert er det a t s ideordning e ll er paratakse er en svær t
lØs form for syntaktisk

forbind else i

forhold til underord-

ning/hypotak se e ll er samordni ng/katatakse, og særlig i samband
med h e l setn i nger el l er ytringer mer ge n erelt. Det kan i det
hel e tatt være gr unn til å spørre om ytringene i en tekst,
e nten de er setnings forma (helsetninger) e ll er ikke , utgjør
noen gxamT'atisk forbindelse (paratak se ) og noen s y ntagmetype
(paratagme ) o v erhodet. Betegner i kke sideordning i samband
med h e l setninger ba re det forh old et at setningene er særordna/
s uk sessive

(i motsetning til innordna) , uten at det dermed

er sagt at de utgjør no en grammatisk forb indelse , n oen s yntagmetype? I så f all får en to h ovedformer for særordning :
l) " rein " særordni ng eller særordni ng uten grammat i sk forbindelse, som er det forholdet at språk lige enheter følger
etter hverandre i e n tekst uten å inngå i el l er utgjørenoen
større grammatisk-struk t ure ll enhet e ll er helhet (noe syntagme),
og 2 ) særordn i ng med grammatisk f orbindelse , som er det for h o lde t at e nhetene (fØlger etter hvera ndre i en tekst og ) er
grammatisk forbundet og utgjør et syntagme av e n viss t ype ,
definert et t er s in grammatiske struktur. Det siste er altså
for h oldet mell om ledd på samme plan - IC-er el l er førsteledd
- i et .s yntagme , og kan deles videre inn i

3 s l ags grammatiske

for bi nde lser ( og s yntagmene parallelt i s l ag ) - d e velkjente
p aratakse , h ypota kse og katatak se (og para- , hypo- og katatagmer) •
Etter dette kan vi h a særordning både med og uten
para- , hypo- eller katatakse . At to tekstenheter er særordna ,
b e høver i så fall ikke bety at d e er enten para- , hypo -, el l er
katataktiske. En slik grammatisk ikke - forbi n delse mener jeg
som sagt det kan være grunn t il å regn e med i samba nd med
ytringene i en tekst (og enda mer i samba nd med størr e teks t e nheter- avsnitt, kapitler osv.) . Jeg ser det mao. slik at
ytringa, som etter

mitt sk j Ønn er den mi n ste funks j o n e lle

språkenheten , de n minima le teksten e ll er min steteksten, også
er den størs t e strukturell e spr åkenh eten - den strukturelle
språkl æra s

(" gramma tikkens") største e nhet og u tgangspunktet

-
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for språkstrukturell analyse (siden ytringer normalt består
av (eventuelt forkorta/elliptiske) hovedsetninger, blir hovedsetninga, og setninga i det hele tatt, dermed en grunnleggende
enhet i strukturell språk lære,slik den jo er i de fleste . grammatiske retningene) . Sekvenser på flere ytringer utgjør da
ikke noen større språkstrukturell enhet, noe syntagme (og fØlgelig heller ikke noe paratagme), men kan eventuelt utgjØre
en større språkfunksjonell enhet (en tekst), som er bundet
sammen innholdsmessig (og som regel også uttrykksmessig fon(olog)isk e ll er graf(olog)isk). I så fall er hel setn ingene
i en tekst aldri parataktiske, men bare særordna . Men det kan
selvsagt være (og er som regel) visse semantiske forbindelser
mellom (innholdet av) setn ingene, forbindelser som kan uttrykkes
ved bl.a. " sideordnende" konjunksjoner(eller pronomen). Særordna leddsetninger (i ett og samme syntagme) er derimot paratakti ske ; de utgjør et (t)syntagme

(paratagme) og et(t) ledd i

det (over-)syntagmet de (pr. definisjon) er innordna i.
b) Setning som korrelat?
Når det gjelder de aktuelle forbindelsene av en hovedsetning

og

en

bisetning (relativsetning) , hevder altså a lle

de refererte grammatik ern e implisitt at det iallfall ved forbindelser av (under-)typen (l) er et hypotaktisk forhold mellom
setningene - hovedsetninga er overordna (overledd) , bisetninga
er underordna (underledd). Altså sli k:
(fi g . 3) \Per strøk til eksame'}, ..pv ilket ikke f:orbauset noen:/

setn~

setnlng l
korrelat overledd

bunden

2

relativsetning/underled~

relativkonstruksjon/hypotagme
Dette er en mul ig vide r e fØring av det synet på det grammatiske
forholdet mellom setningene i

type (l) som fig.

2 (s.21)

fram-

stiller, og den godtas altså av alle de nevnte grammatikerne,
også(inkonsekvent) av de som regner med et innordningsforhold
mellom setninge ne (fig. l på s. 21) , dvs. Diderichsen og (mer
konsekvent) Lie (Lie er altså konsekvent i sin inkonsekvens) .
Andre muligheter (med det utgangspunktet at setn ingene er særordna) ville være å regne dem som parataktiske e ller katataktiske, eller bare som særord n a

(uten grammatisk forbindelse).

Nå er det, så vidt jeg kan se, ikke teoretisk utelukket at to setninger kan stå hypotaktisk til hverandre , parallel t med et substanti v og et attributivt adjektiv (eller e n
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a ttr ibutiv rel a tiv se tning). Men dette ville for det første
representere e t enestående ti l felle av setningsforbindelse
- ifØlge s ynspunkt e ne ovenfor er særordna setninger e llers
enten parataktiske (ledd setn i nger) eller ikke grammatisk forbundne i det hele tatt (helsetninger; i tradi sjone ll g rammatikk
s ie s setning e n e å være s ideordna i b egge tilfellene). For det
a ndre v ille en slik setningsforbindelse represen tere en enes tående form for hypotagmer og relativkonstruksjoner, som på
flere sentrale punkter avviker fra det som

gj e lder alle andre

hypotagmer og relativkonstruksjoner . Jeg har alt vært inne p å
d e rent formelle (uttrykksmess i ge ) forholda , som h er vil si
distribu sjon og t eg nset ting i s krift (og til svarende prosadiske forhold i t ale) . Som nevnt kommer relativsetninga i
a ndre rel a tivkons truk sjoner a ll tid etter korre latet , mens den
i r e l ativkon struksjon er av typ e (l) også ka n komme foran eller
vær e i nnsku tt i det. Hva tegnsetting angår , ka n en merke seg
at relativsetninger e ll ers bare kan s killes fra sitt korrelat
(og mer generel t, u nder l eddet fra sitt overledd ) ved komma ,
mens den h e r også kan s kil les ut med punktum (jfr . eks. 7,
s. 4) eller t a nkestrek (jfr . eks. 5 og 6 , s. l) ,et forhold
jeg skal komme tilba ke ti l i pkt. Ill C n edenfor .
Grammatisk sett ski ll er type (l) seg fra andre hypotagmer og relativkonstruksjoner ved a t verken overledde t/korre l atet, underleddet/relativsetninga eller h elhete n, hypotagmet/relativkonstruksjon e n, kan klassifiseres e tter den "ordklassebaserte" syntaktiske inndelinga (verba l, nominal, adverbia l, adnominal osv. ), som vist ovenfor (pkt. C). Andre
hypotagmer er e nte n verba l e , nominale, adnominale e ller adverbiale, avhengig av o v er l eddets klasse ( se f . eks . Dide ric hsen s e ller Li es

avsnitt om hypotagmer, h e nh. kap Ill og pkt .

2.3) . Relativkonstruksjoner mer spesielt er e n ten nom i n a le
(huset som ... / d er . .. ) e ller adverbia l e (he r hvor/som ..• ,
nå da/som ... ) avh e ngig av om o v erl eddet er nominalt eller
adverbialt (underl e ddet e r henh. adnominalt og adverbialt).
Me n s ide n de t p åståtte korrelatet/ov erl eddet h er er en h ovedse tning, kan det i kke klassifiseres på ordklassegrunnlag vi snak ker jo ikk e om

nominale , adnominale e ller a dve rbiale

hove d setninger . Dermed kan h e ller i kke det p ås tåtte underl e ddet
e ller d et p åståtte hypotagme t/de n påståtte r e lativkonstruk s jonen klassifiseres .

-
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Dette henger sammen med, og er grunnen til, det andre
grammatiske avviket mellom disse hypotagmene/relativkonstruksjonen e og andre, som er (grammatisk-)funksjonelt. Andre hypotagmer og relativkonstruksjoner kan

nemlig alltid b~ukes også

som (verbale, adverbiale, nominale, adnominale) ledd i syntagmer, bl.a. setninger. Disse kan ikke bruke s slik; de kan
bare fungere som i

(l), dvs. som egne ytringer (ingen vil vel

hevde at forbindelser av type (l) utgjør noe

~

enn en

ytring, altså et ledd i et syntagme/en ytring). Fossestøl er
inne på dette avviket.

SjØl om også han godtar den tradi-

sjonelle beskrivelsen av de aktuelle forbindelsene som relativkonstruksjone r, heter det (s.360) om type (l) bl.a. at " ... det
blir likevel ikke en vanlig innføyning av en relativsetning
for så vidt som relativsetningen + korrelat (= hel e foregående
setning) aldri blir noe eget setningsledd innenfor konneksjonen
som helhet ". Nei, det er visselig en meget uvanlig innføyning
av en rela tivsetning/et underledd i så måte også. Likevel vil
jeg si at dette problemet er minst nettopp ved den typen Fossestøl omtaler i s itatet, altså type (1), der korrelatet er e n
hel setni ng . Atskillig mer problematisk blir det når korrelatet ~r noe mindre enn en setning, altså type (2-4), om relativkonstruksjonen/hypotagmet heller ikke der utgjør noe ledd
(setningsledd e ller "leddel") i en setning. Forholdene ved
typen

(2-~

gjørende

representerer etter mitt skjønn den største og av-

innve~a

mot den tradisjonelle beskrivelsen av type

(l ) eller av begge disse typene som helhet, og jeg skal derfor
omtale tilfeller av typen (2-4) nærmere:

nedenfor .

c ) Ett e ller flere setningsledd som korrelat?
Ved forbindelser av typen (2-4) er a ltså korrelatet
en større el l er mindre del av en setning - ett eller flere
setningsledd. Men viss korrelatet er l edd i en set ning, må
også dets underledd, relativsetninga, og h e lheten , hypotagmet/relativkon struksjonen,være det. Slik er det ved alle andre
hypotagmer/re l at ivkon struks joner , og det er s lik pr . definisjon.
For siden en relativsetning og dens overledd/korrelat pr . definisjon utgjør et - og ett - syntagme (et hypotagme , en relativkonstruksjon), må disse to leddene til samme n utgjøre et
- og ett - ledd (på et visst plan) i det syntagmet de (even tuelt) er innordna i. Hvert av leddene for seg utgjør da ledd
på nest lavere plan i det samme s yntagmet . Viss e n re lativ-
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konst ruk sjon {eller et hypotagme i sin allminnelighet) e r
i nnordna i e t syntagme (f.eks . e n setning) , må det derfor
være i ett og samme syn tagme {en og samme set ning) . Det er
utelukke t a t korrelatet {overl edd e t) kan hØre til e ller utgjøre en setn ing og relativsetninga {underleddet) høre til
eller utgjØre e n annen, uten at det for el i gger en fe ll es setning, e n ove r setn ing.
Vi ss lat i

f . eks.

(3) er korrelat/overledd for

relativsetninga, ka n re l at ivse tninga derfor ikke være særordna en hovedset ning, men må være innordna i e n, og det som
står foran komma, kan ikke være noen (hel) hovedsetning, men
bare en del av en , som er helheten i eksemplet. I denne hovedsetn inga , som er en predikativsetning med

Pe r som s ubj e k t

og er som verbal, må hypotagmet/relativkonstruksjonen v ære
innordna som et{t) ledd , nærmere b estemt predikativ {doven
alene kan da selvsagt ikke være predikativ , men bare en del
av - over l eddet i - de t) . Altså fØlge n de analyse {jfr.pkt.
l ovenfol) :

C

(fig. 4)

{3)

\.!'er

er doven , hva/hvilket h a n s far ikke e,J;•-

~~~~~etning l
sub-v~r-

jektbal

ctversetning)

~~
l edd

l

predi~-a-t_i_v~----------~/
undefledd

(setning 2 - underse t n ing)

Dette er en analyse som er paralell med a nalyse n i

fig . l

av {l) på s . 2 1 . Men me ns e n slik innordning sana ly se etter
mitt skjøn n er teoretisk umulig ved f orbindelser av type {l),
kan den ikke f orkastes på t eoret i sk grunnlag v ed eksempler av
type n {2-4), Her blir vi nemlig ikke stående med en " setningsrest "; viss vi tar utgangspunkt i at det foreligg er et innordningsforhold mellom setn ingene ,

med en oversetning som er

e n hovedsetning og e n undersetning som er e n bisetning {relativsetning), kan oversetninga a na lyseres på v an lig måte og i
samsvar med gjengs setningsteori .

Ja, jeg vil tilmed hevde

at forbindelser av type (2-4) ikke kan

a n alyseres an ner l edes

enn slik fig . 4 vise r, n år utga ng spunktet er at

re la tivset~

ninga h ar et korrelat og fun gerer som u nderledd i et hypotagme/
e n relativkonstruksjon .
Dette utga ngspunktet før e r altså med nØdvendighet
til to ul ike analyser av forbindels er av t ype {l) og av type

{2- 4). I type {l.) har vi å gjøre med to særordna {og hypo-

-
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taktiske) setninger, i type

(2-4) er det et innordningsfor-

hold mellom setn ingene, og skilletegnet (komma , punktun1, tankes trek) i skrift sk iller ikke mellom to fullstendige setninger
(hoved- og bisetning) , men mellom over ledd (korrelat) o_g underledd(relativsetning) i et hypotagme (en relativkonstruksjon),
Det er se lvsagt høyst utilfredsstillende å måtte analysere
disse to på dette punktet

opplagt parallelle typene ulikt,

Enten får en ~egne de to setningene i forbindelsene (av alle
under typer) generelt·. som særord na, eller som innordna i alle
tilfellene. Lie og (mindre konsekvent) Diderichsen har altså
valgt det siste , og gjennomført denne analysen også for eksempler av type (l). Men der er en s lik analyse som sagt utelukket
ifølge gjengs setning steori så vel som nyere praksis i setningsa nalyse.

I forbindelser av type (l) . må de to setn inge n e

være særo rdna , slik den trad isjonelle grammatikken også regner
med . Viss vi ønsker samme analyse av type (l) og typen (2-4),
må vi derfor regne med særordna setninger også i den siste
typen - også der har vi forbindelser av en bisetning og en
(fullstendig) hovedsetning

som ikke inkluderer bisetninga

(og altså ingen oversetning) .
Jeg er mao . e nig med Lie når h an besk ri ver korrelatet (Lie: "fellesleddet") tok tog i

(11) san "verbal + objekt,

dvs. hele predikatet" (og ikke en "predikatsrest" - predikat
minus en leddsetn ing - hvilket ville ha vært en paralell til
Lie s beskrive l se av (12), som er av type l). Og jeg mener også
at doven i

(3) er et (helt) setningsledd, nemlig predikativ,

og ikke en "setningsledd-rest" e ll er "leddel '' 0verledd i
predikativet) . Men da er det utelukket at det kan forligge
noen relativkonstruksjon eller noe hypotagme, ja noe syntagme
i det hele tatt, "på tvers av" skilletegnet i

forbindelser a v

typen (2-4). Som sagt er det teoretisk umulig at overleddet i
et hypotagme (eller et l edd i et syntagme overhodet) kan
hØre til et (over-)syntagme (her: en setning) som ikke også
omfatter underleddet (eller resten av syntagmet mer generelt) .
Derfor er det også teoret isk umulig at en relativsetning kan
ha ett eller flere setningsledd(f.eks . et "predikat")som korrelat i noen grammatisk forstand

(dvs. som overledd) . Det ene-

ste en relativsetning som er innordna i e n

(over-)setning kan

ha som korrelat, er en "le ddel" . For viss en rela tivkonstruk-

- 30 sjon er ledd i en setning, er det enten som setningsledd
eller som "leddel" . I begge tilfeller er det utelukket at
verken det ene eller det andre av relativkonstruksjonens to
førsteledd alene kan utgjøre noe mer enn en "leddel" i setninga . Det er dette faktum som gjør det mulig å beskrive bundne
relati vsetninger

general.t som "leddelssetninger" (se f.eks.

Hovdhaugen m.fl., s. 82), Slike setninger er pr. definisjon
"leddeler" så sant de inngår i en setning. Det samme må selvsagt gjelde korrelatet.
d) Konklusjon.
Jeg mener nå at jeg med dette har vist, med utgangspunkt i allment godtatte grunnsetninger i syntaktisk teori,
at de to setningene i f orbindelser av type (l) må være særordna, og at de to setningene i

forbindel s er av

type (2-4)

ikke kan være særordna dersom forutsetninga er at relativsetninga d er har et korrelat og inng å r

( som underledd) i en

relativkonstruksjon . Viss vi Ønsker å gjennomføre samme analyse i alle disse typene, må vi

forkaste denne forutsetninga

og regne med at setningene er særordna også i typen (2-4),
ettersom den motsatte muligheten - å regne med innordning
også i type (l) - etter mitt skjØnn er teoretisk umulig. Og
går vi ut fra at de to setningene i disse forbindelsene er særordna i alle tilfeller, kan det som sagt ikke være tale om noen
relativkonstruksjon i

typen (2-4),

SpØrsmålet blir da om en kan ute lukke at det fore ligger relativkonstruksjoner og et hypotaktisk forhold mellom
de to setningene i

(l) , Etter mitt skjØnn kan en ikke det -

det er vel ikke teoretisk umulig at to setninger kan stå hypotaktisk til hverandre , og at en relativsetning kan ha en (hel)
setning som korrelat . Hen jeg mene r å ha vist at å regne med
at dette er tilfellet i forbindelser av type (l), medfører en
rekke avvik fra d e t som gjelder ved andre setningsforbindelser,
hypotaemer
at en i

oe

rela tivkonstruk s joner , E t

annet arfflllllent er

sÅ :fall mii tte reGne med at oesn den alternative ~

kon struksjonen st5.r hy:ooteJctisk til hove<"'..setnin.}a
for som nevnt :funeerer

~-uttrykkene

i

i

t y pe \l),

slike Jwntekster
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etter mitt skjønn på nøyaktig samme måte, både syntaktisk og semantisk sett. Og det blir enda mer problematisk å
regne med hypotaktiske relat i vkonstruksjon e r, tilmed me d . et
nominalt overledd, sjøl om vel h e ller ikke dette er teoretis k
utelukket.
Endelig vil jeg nevne s om motargument mot det påstått hypotaktiske

forholdet mellom set~ingene i type (l) at

iallfall hva-setningene (og noe-konstruksjonen) i disse forbindelsene kan forbindes med hovedsetninga ved "sideordnende"
konjunksjonaler så snart de fylles ut til hovedsetninger,
Som jeg skal vise nedenfor (pkt . III C 3), er det nemlig
mulig å oppfatte i det minste hva-setningene (og noe-konstruksjonen) i disse forbindelsene som elliptiske hovedsetninger, f.eks. hva-setninga i

(3) som en realisasjon av

«~l

men) det er) hva (eller noe som) hans far ikke er. At vi ved
utfylling av hva-setninga til en hovedsetning (dvs. ved innsetting av de utelatte/underforståtte leddene) også kan sette
inn " sideordnende" konjunksjonaler, etter mitt skjønn uten
å endre betydninga av forbindelsen som · helhet, viser at det
som står før kommaet og det som står etter, ikke er hypotaktisk, men særordna, eventuelt (sær- og) sideordna. Og at innsettinga av konjunksjonalet er avhengig av at vi utvider
hva-setninga til en hovedsetning, er ikke merkelig ; vi kan

l'Ot' hicyd e v ed h iel n .r..v o;w lme p

1
_ . . ar•r ••· • a •w'ft
.. r to hovedsetninger eller to bisetninger , men ikke to så ulike grammatiske enheter som en

hovedsetning og en bisetning .
Jeg vil derfor konkludere med at

relativsetning~

heller ikke i type (l) har noe korrelat og er underledd i en
relativkonstruksjon. !·ler generelt vil jeg foreslå som en grunnsetning i setningslæra at en relativsetning ikke kan ha en
(hel) setning som korrelat (og altså heller ikke ett eller
flere setningsledd, men bare en "leddel"), og at særordna
setninger ikke kan være hypotaktiske , men er enten parataktiske (leddsetninger) eller ikke grammatisk forbundne i det
hele tatt (helsetninger, jfr. a ovenfor). Nå snakker rett nok
tradisjonell norsk grammatikk ofte cm hypotakse eller underordning også i samband med (forholdet mellom) setninger , ikke
bare i disse forbind e lsene, men mer generelt . Hen det beror på
en misforståelse eller misbruk av disse to orda, som er tvetydige i norsk grammatikk og brukes om to helt ulike rela-

-
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sjoner. Dette henger igj e n sammen med det fei l aktige og delvis
sjølmotsien de synet som tidligererådde, og til dels fr emdeles
rår , i norsk grammat ikk n år det gjelder forholdet mel lom det
vi nå gjerne kaller over- og undersetning, især når oversetninga er en hovedsetn ing og undersetninga en bisetning . Den
tradisjonelle beskrivelsen av de aktue lle fo rbinde lsene av
hovedsetning og bisetning har sin for utsetning i det tradisjone ll e synet på forholdet mellom h o v edsetni nger og deres bisetninger generelt.

Hen synet på det som før ble kalt under -

ordning av setninger har f o r a ndra seg radikalt i
s is temæmsa l deren, s lik at d e n t r adisjonell e

lØpe t av den

kategorien

"hovedset ning" ikke s varer til noe n set ning stype o verhodet i
nyere universitetsgrammatikk (men til "(hoved-)setningsrest").
Det er der f or den tradisjonelle beskrivelsen av de aktuelle
forb i nd e l sene ikke kan bringes i samsvar med e t mer moderne
setningssyn , s lik Diderichsen o g Lie prøver på.

Før jeg går

v i dere med analysen av disse forbindelsene, vil jeg derfor ta
en faghistorisk ekskurs og omt ale

synet på forholdet mellom

hovedsetninger og deres unde rs e t ninger i norsk grammatikk før
og n å. Det kan

forklare hvordan eller hvorfor den tradis j one lle

analysen av forbindelsene er blitt slik den er .
3. Ekskurs: Om forholdet mellom hovedsetnin ger og deres undersetning e r i norsk grammatik k før og nå.
En etter mftt s kjØnn grunnleggende mange l ved tradisjonell grammati kk er at den ikke ski ll er klart me llom det
som h er (etter Diderichsen) er kalt inn- og særordnin g . Når
d et gjelder forholdet mellom hoved- og bisetning, r egnet en
tradisjonelt med - og regner en i sko l egrammatikken til dels
enda med - at det rådde underordning mellom e n bise tning og
dens h ovedsetning, jfr . utbcykk som hypotakt isk sti l o .l . om
bruk av mange innordna setninger, undersetninger. He n hypo·
takse er (l i ksom para- og katatakse) som nevnt en form for
sær ordn ing; overleddet omfatter ikke underleddet, like lite
som det siste inngår i det første. Derfor regnet en tidligere
med, for så v i dt konsekvent nok, at h oved- og bisetninger ble
r ea li sert s uk sess ivt, som perler på ei snor; bisetningene kom
en t en foran e ller etter hovedse tninga (jfr. komma-reglene!),
eventuelt kunne de være "innskutt i" den. Et eksempe l på det
siste, f ra FossestØl/Lundeby/Torvik ( s. 129), er "Været var,
da han gikk ut klokka ti, pent og varmt", der et (langt, setningsforma) tidsadverbial er plassert i midtfelte t istedenfor,

-
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som i dagligtale, i s luttfeltet el l e r fo r fe ltet . I a ll e tilfe ll er ble fo rhol det mellom hoved- og bise tning oppfattet ,
eller iall fa ll beskrevet, som analogt med forholdet mellom et
s ubstantiv

og et a ttributivt adjektiv , altså som ( sær ord n a og)

hypotaktisk.
Ikke desto mindre ble bisetningene ofte definert
som om de var innordna setninger (undersetninger) og ikke
underordna setninger . Et klart eksempel p å en slik s j Ølmotsiende framstilling finner vi i Heggstads no rske grammatikk.
Der heter det i hans setningslære at "undersetningar" er "ei
u sjølvstendig setning som er lekk av ei onnor setning" (mi
framheving); "hovudsetning" er da det motsatte , se § 68 8 og
689. Likevel sier Heggs tad at e n hovedsetning kan ha " fes t
til seg" (altså ikke "innehalda" el . l.) en eller flere undersetn inger, og et eksempel som Inge n veit kva han eig fyrr han
ska l flytja

(og a ndre, paralelle

e ks empler) analyseres som

3 særordna , suksessive setn inger: Hoveds etning a Ingen veit +
undersetni ng l kva han eig + under setning 2 fyrr han ska l
flytja . Hen hvo rdan kan de to siste da være "lekk av e i onnor
setning" - hvilken setni ng skulle det i så fall være, e tter
denne ana ly sen? He lhete n av disse 3 delene (el l er rettere sagt
4 -

subjektet , verbalet, objektet og adverbialet), som må sies

å være den viktigste større lsen her, siden det er den som fungerer i ytringssituasjonen og som danner utgangspunktet for
hele analysen, den blir jo helt b orte i dette bildet . En b lir
så å s i så opptatt a v de enkelte delene at en mister h elh eten
a v syne , eller ikke se r skauen for bare trær.
De nne b eskr ivelsen a v forholdet mellom hovedset ninger o g deres undersetn inger er derfor ikke b a r e sjølmots i e nde , den er også fe ilaktig, Det er ga nske enkelt ikke s li k
det forholder seg .

Beskr i v el se n represen t ere r et forfeilet

eller mangelfullt syn på syntagmatisk struktur, f or den overser
det fundame ntal e faktum at syntagmer ikke bare er lineær e , me n
også hierarkiske, og a t dette gje ld er se tninger like mye som
a n dre syntagmetyper. Hypotakse i samband me d(hoved- og bisetninger b li r i

tradisjonell grammat ikk noe h e l t a nnet e nn

hypotakse i samband med f.eks. e t subs t an tiv og et attributivt
ad j ektiv , eller e t ko rre lat og e n (bunden) re l ativsetning , f or
i det første tilfellet er det tale om en hierarki sk relasjon,
me llom et syntagme (overset ninga) og dets ledd (undersetningene),
i det a ndre om e n lineær relasjon , mellom leddene (overledd
og unde rl edd ) i et s yntagme innby r des .

-
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Skillet mellom hierarki og linje kommer klarest fram
i den så kal te I C-analysen og a nalyser som bygger på den. Hen
a ll grammatisk t eori må ha (terminologiske) midler til å skille
mellom de to dimensjonene i syntagmer, og mellom de to hovedtypene av relasjoner (lineære og hierarkiske) mellom leddene
i s yntagmer . F.eks. mellom forholdet mellom de to undersetningene (at-setningene) i Han sa at han var sjuk og (at han)
ikke kunne komme, og i Han sa (at) han trodde (at) han ikke
kunne komme. Vi må kunne skille mellom det at noe står til
n oe , parataktisk som de to fØrste at-setningene ovenfor ,
el ler hypotaktisk som en bunden relativsetning til sitt korrel at , og det at noe inngår i eller omfatter noe, som en undersetni n g inngår i s in oversetning eller en oversetning omfatter
sin(e) undersetning(er) ,

jfr. de to siste at-setningene oven-

for.
I nyere norsk grammatikk er vi n å stort sett kommet
bort fra det syn et på forho l det mellom setninger som Heggstad
representerer, iallfall på hØyere n ivå , i universitetsgrammatikken . Diderichsen tar til orde mot den tradisjo n e ll e framstil linga i § 53 , Tillæg l, og hos Lie er det hierarkiske forh o ldet mellom setninge r klart framstiltpå s . 98. Hen denne
nye erkjennelsen synes ikke å ha slått igjennom på det lave re
pedagogiske planet, i skolegrammatikken (jfr. Norsmålet, s .
128), og den gamle språkbruken er svært seigliva også i grammatisk litteratur på høyere nivå . Også her kan vi finne u t trykk for det gamle synet på innordna se tninger i helt nye
publikasjoner . F.eks. bruker FossestØl (s. 275) ordet

under-

ordning (også) i samband med (forholdet mellom) over- og
undersetninger, og snakker (s.s . ) on· f ørste- og andresetninger (også) i samband med over- og undersetninger - en uttr}hlsmåte som implis erer særordning og ikke innordning. Endelig

l ever det gamle synet videre, også i universitetsgrammatikken,
som et slags relikt i en spesiell sammenheng, nemlig i samband
med fenome n e t "relativsetnin g med en (hoved-)setning som korrelat" .

I tradisjonell norsk grammatikk var det ikke noe

spesi elt eller problematisk med at e n relativsetning - som er
en type bisetninger - står hypotaktisk til en hovedsetning ,
for etter den tradisjonelle oppfatninga sto jo alle bisetninger slik. Hen i moderne setningsanalyse blir dette i høy
grad avvikende og probl ematisk ; her blir de aktuelle forbindelsene stående som en "merkelig" og "omvendt " konstruksjon, som

-
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ikke passer inn i systemet eller teor ien for øvrig.
4. Konklusjon.
Vi må altså etter mitt skjønn godta det ene av den
tradisjonelle grammatikkens to utgangspunkter ved beskrivelsen
av forbindelser av typen (1-6) og bisetninga) i

at de to setningene (hoved -

forbindelsene er særordna ( i alle under-

typene), men forkaste den andre- a t bisetninga (relativsetninga) står hypotaktisk til hovedsetn inga og har et grammatisk korrelat, som enten er hele hovedsetninga eller en større
e ller mindre del av den. I stedet må vi ta

som utgangspunkt

at det ikke er noen grammatisk forbindelse (hypotakse) mellom
relativsetningene og d eres påståtte korrelat (men bare en semantisk, se neste avsnitt) ,og at disse relativsetningene fØlgelig er··gra·mma tisk kor re la tløse. Verken relati vsetninga eller
dens påståtte korrelat fungerer som ledd (over- og underledd)
i et syntagme (et hypotagme), verken når "korrelatet" sjØl er
en

(hoved-)setning e ller når det bare er en del av en (hoved-)

setning . Etter mitt skjønn kan en bare på dette grunnlaget
komme fram til en beskrivelse som ikke på en eller annen måte
kommer i konflikt med grunnse tninger i nyere syntaktisk teori.
I det fØlgende vil jeg presentere et forslag til en semantisk
og syntaktisk beskrivels e av disse forbindelsene som tar utgangspunkt i disse to sidene av samme sak: At relativsetningene
i forbind elsene ikke har noe korrelat i grammatisk forstand,og
at de ikke fungerer som noe syntaktisk ledd, i allfa ll ikke p&
det eksplisitte planet, dvs. slik de står i

(1-6), uten en

eventuell innsetting av utelatte/underforståtte ledd .

Ill

Relativsetninger som klassifiserende nominalytring.
Et forslag til ny analyse.
A

Semantisk og ikke grammatisk korrelat.
l. Innledning.
Viss en tar utgangspunkt i at relativsetningene i

de aktuelle forbindelsene er grammatisk korrelatløse/ubundne,
må ordet korrelat i samband med disse relativsetningene være
brukt i en annen betydning enn i samband med

relativsetninger

innledet med f.eks . som , der som sies å "vise til", dvs. gjenta
innholdet av/referenten for, et foregående ledd som grammatisk
sett fungerer som overledd for den setninga som innleder -

-
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korrelatet . Etter mitt skjØnn er ordet her brukt i en semantisk og ikke en grammatisk betydnin g , om en semantisk enhet en innholdsfaktor i en tekst (en referent) - og ikke om en
g~UsK-

enhet (et ledd). Dette kommer stundom eksplisitt til

uttrykk i eldre beskrivelser av disse relativsetningene. Såleis sier Western (og, trolig etter han, Berulfsen) at korrelatet for slike relativsetninger er innholdet a v en setning
(og altså ikke en setning) , jfr. definisjonene som ble sitert
pkt. I B ovenfo r . Denne viktige nya nsen synes å ha gått tapt

i

i nyere grammatikker (bortsett fra Berulfsens), der korrelatet
(eller "felles leddet") som regel sies å være selve setninga.
Men at korrelatet for en relativsetning er en foregående setning (eller en setningsdel), er ~n ting; at korrelatet er innholdet av en slik setning (e ller setningsdel), er
noe helt annet . Det siste oppfatter jeg som uttrykk for at den
aktuelle innh o ld sfaktoren eller referenten blir gjentatt - omtalt eller referert til på ny - ved relativsetninga, eller
rettere sagt, i relativsetninga, ved relativpronomenet. Det er
jo nettopp den viktigste semantis ke funksjon en til pronomena,
relative så vel som ikke-relative, å gjenta innholdet av et
ledd i den foregående konteksten (anafori) . Nå er det r ett nok
ikke alltid at et pronomen ojentar innholdet av et annet ledd;
det kan også foregripe et slikt anne t ledd (determinativ bruk) ,
og dette er som nevnt også mulig i de aktuelle forb indelsene

(i motsetning til det som gjelder ved relativkonstruksjoner).
I begge tilfeller har vi et "korrelasjons-" eller identitetsforhold mellom de to l eddene, og det er et semantisk (referens ielt) forhold, som fore ligger mellom innholde t av (referenten
for) de aktuelle

l~ene,

og ikke et grammatisk forho ld mel lom

selve leddene. At det er en innholdsfaktor re l ativpronomenet,
og dermed relativsetninga, "korre l erer med" i de aktuelle forbindels e ne, og ikke e n tekstenhet/et ledd, ser vi kanskje tyde ligst i eksempel (2)
en del

(s. 1), for her gjentar pronomenet bare

av innho ldet av en tekstenhet, nemlig det "leksikalske "

innholdet av tekstenheten ("predik atet ") strØk ti l eksamen det gen erel l e b egrepet sbyke til eksamen . Det er dette (som er
hva) Per s far aldri ha r gjort; fortidsbetydninga i
er altså eksk ludert i
setninga.

"pre dikatet"

re la t ivpronomenet , og dermed i relativ-
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Vi trenger en teori - et begrepsapparat

-

med tenninologi

til å omtale dette semantiske forholdet, altså at et ledd

i en tekst gjentar innholdet av et annet ledd i den . foregående

konteksten, eller at innholdet av et ledd i en tekst blir gjentatt av et annet ledd i den etterfølgende konteksten. Mer generelt uttrykt, at det er et semantisk identitets- eller gjentake l sesforhvld mellom enheter i en tekst, dvs. at flere tekstenheter har felles eller samme referanse (koreferanse) • Det er
dette forholdet som Diderichsen og Lie i

samband med relativ-

setninger brukt som undersetninger kaller å ha "fellesledd"
(se§ 80 og 11.2/11.31., henh.), dvs . felles (samme) referent
- at en oversetning og en undersetning har en felles

innholds-

faktor (jeg ser her bort fra at fellesledd hos disse grammatikerne ofte brukes - og til dels defineres som - synonymt med
det trad i sjonelle ordet korrelat,

~e

særlig § 80 hos Diderich-

sen).
Et slikt identitetsforhold har vi mest typisk mellom
et (relativt eller ikke-relativt) pronomen (eller et "proadverb") og et ikke-deiktisk ledd: Per ... han (=Per), mannen
som ...

Som regel kommer pro-ordet sist (anaforisk bruk) , men

det kan som sagt også komme først og foregripe det ikke-deiktiske leddet (determinativ bruk) . Hen forholdet kan også foreligge mellom flere ikke-deiktiske ledd:

... en liten by. I(denne)

byen ... , eller mellom flere deiktiske ledd. Og identitetsforholdet kan være fullstendig, som i eksemplene ovenfor, elle1.·
delvis, slik at det siste leddet enten gjentar bare en del av
innholdet av det fØrste (jfr. eksempel 2), eller be t egner noe
mer enn innholdet av det første. Et eksempel på det siste er
et hus/huset, Der

eller huset der jeg bor (der

i huset

el. l.).

Som en ser, har dette semantiske fenomenet stor
tekstlingvistisk interesse, og Fossestøl har da også et l ogisk
og terminologisk apparat på området . Først og fremst snakker
han om substitusjon (et uheldig ord,

for som FossestØl sjøl

gjør oppmerksom på (s . 174) , har dette ordet vanligvis en paradigmatisk betydning og ikke en syntagmatisk , slik som her.
Dette særlig da vi i norsk har de utmerkete orda (innho ld s-)
gjentakelse eller fellesreferanse, som betegner noe annet enn
erstatning eller utskiftning}, og i samband med det

om~

-
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stituen t o g substituendum . Substituent synes å være navn et
p å det siste leddet som inngår i

forho ldet, a ltså en t eks t en-

het ( se f.eks. s. 115). Substituendum er noe mer p robl ematisk ,
men iallfall slik

Fossestøl de f inerer ordet på s . 176, b eteg -

n e r det noe semantisk (en innholdsenhet ) og ikke noe grammatisk
( en teks tenhet) . Nem lig referenten for det første leddet i
h o lde t

for-

("den fØrstegangsinnfØrte r eferent ") • Se he f ørste ledde t

k al l e r Fossestøl da fo r antecedent, som altså er substituendums grammatisk e representant i teksten , det l e dde t som betegner substituendum ( "det tek stuelt realiserte segment",
s . 176) . Hen Fossestøl bruker o g så , iallfa ll på s . 175, orde t
korrelat i samme b etydning som enten substituendum e ller antecedent. Dette er tro lig et " arbeidsuhell" e ll er en tilfeldighet, f o r ordet står i kke oppf Ørt i registret og r egnes derfor
trol i g ikke som e t tekni sk ord. I a lle fall er det en uheldig
språkbru k, f or verken s ubstituendum el l er antecedent er identisk med det tradi sjon e ll e begrepet korrelat, i a ll fall slik
jeg oppfatter det (se pkt. II B ovenfor) . I hØyden kan man si
at korrela t et er e n sær lig type antecedent, nemlig e n antecedent hvis innhold gjentas ved relativpronomenet i en attributiv ( bund e n) relativsetning. Fossestøl gjør her samme fei len
som den tradisjonelle analysen av de aktu e lle relativsetningene
etter mi tt skjØnn gjør, nemlig å bruke korrelat (også ) om semantiske størrelser og d ermed blæde sammen grammatisk og semantisk analyse .
Nå forut setter de tre betegnelsene antec edent, substitu e ndum

og s ubstitu en t a l le e n vi ss rek k e fØlg e . An tece-

den ten kommer så å s i pr . betegne l se foran

(fØr) det leddet

den " antesederer " ( subst ituen t en) , li ksom s u bs titue nte n kommer
etter det l eddet d e n" s ubs titue rer ", dvs. anteceden ten ( en
kunne derfor like gjerne snakke om første- og siste-leddet) .
Hen i e nk e l te sammenh enger - såleis i denne - er det av interesse å

skille me llom det pronominale l edde t

pronome net og r e l ativse tninga)

(her : relativ -

og det ikke -prono minale. Re kk e-

fØ lge n er da til gjengjeld uinteressant, siden pro n omenet (og
h er : re l a tivsetninga ) kan komme både førs t og sist. Vi må der for kunne omta l e referanse forhold et (også) uavhengig av rekkefø l ge - av hva som kommer først (og blir gje ntatt) og hva som
kommer s ist ( og gjen tar ) . Og siden utgangspunktet for meg er
rela t ivsetninga o g

·-pron omene t

( som vi alt ha r navn på ),

tre nger vi b are e n b e t eg ne lse p å d en e nh ete n som pro n o me ne t

-
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og setninga har et (semantisk) forhold til, nemlig innholdet
av et ikke-deiktisk l edd - en (hoved-)setning eller setnings del - i den foregående og/el l er etterfølgende konteksten .
Substituendum (eller antecedent) er et uhøvelig ord riår dette
leddet kommer etter (eller b åde foran og etter) relativsetn inga
(bortsett fra at det ikke dreier seg om substitusjon i o rdets
vanlige betydning), og korre lat bØr som sagt ikke brukes o m
denne sema n tiske større lse n, siden korr e l atet også er kjennetegnet ved å stå i en bestemt grammatisk re l asjon til relativse tninga (hypotak se) . Under tvil er jeg blitt stående ved uttrykket semanti sk korrelat eller innho lds korre l a t, til skille
fra det jeg f ør har kalt (og vil fortsette å kal l e) grammat i sk
korrelat e ller bare korrelat. Det e r n em lig en k l ar semant i sk
para l e ll mellom denne e nheten og det tradisjonelle korrelatet,
og betegne l se n seman tisk korrelat

understreker n ettopp dette .

3 . Semantisk korrelat og de aktue ll e forbindelsene.
Jeg vil a ltså si at relativpro nome n et, og dermed
relativsetninga (som jo omfatter pronomenet), i de aktuel le
fo rbinde l sene har e t seman tisk korrelat, som e r i nnholdet av
en foregåe nde el l er etterfø lgende h ovedsetning e ll er e n del
av den. Vi ka n også , med Diderichsen og Lie, s i det s li k at
re l ativsetn inga og denne hovedsetninga (som ve l å merke ikke
er oversetning for re l at i vsetn i n ga , slik Diderichsen og Lie
me ner) har et "fellesledd ", dvs. en fellesreferent, en f el l es
innholdsfaktor ( som altså i vi sse ti lfel l er kan være

innholde~

av hele setninga , slik at hovedse t ning s innholdet som helhet
i nngår

i relativsetninga s innho ld - jfr. pkt . Il C 4

ovenfor ). F . eks . i

(l) t anken på/forestillingen o m det saks-

forholdet at en mannsperson ved navn av Per

strøk ti l eksamen

(dette tankeinnholdet er selvsagt ikke identisk med (de n ikkeme n tale)

"virke lig heten" - det saksforho ld et som se tninga (med

sitt innhold) eve ntuelt refererer til.

Kanskje de t ikke fins

noen sl i k ma nn spe r son, e ll er kanskje han i kk e har vært oppe ti l
eksamen , ell er g i kk opp, men sto ).
Semantisk se tt har vi a l tså her det samme forholde t
mel l om re l ativpronomene t og dets seman tiske korrelat som me l lom
relativpronomenet (e ll er -adverbi et ) i e n bunden re l ati v se tni ng
og dets grammatiske korrelat, og det samme forho ldet mellom de
to

secrung~e

som me llom en r e l ati v se tning brukt som underset-

n ing og dens oversetning. He n dermed er det ikke sagt at f or-
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har n em lig en semantisk og en grammatisk s id e , som b egg e er
med på å særmerke s like konstruksjoner og ski lle dem f ra alle
andre. Semantisk se tt er det et forhold mellom korre l atet og
relativpronomenet ( e ller -adverbiet) som h enger sammen med at
relativordet er n ettopp et pronome n (eller i det min s te et
"proord ") - det forholdet· jeg ovenfor h ar kalt innholdsgjentakelse e ll er f e l lesrefera nse, h er nærmere bestemt a na f o ri.
Grammatisk set t er d e t et forhold mellom korrelatet og relativsetninga - hypotakse .

Noe slikt hypotakti s k for h o ld foreligger

som sagt ikke v ed de aktuelle

relativse tningen e . Det er det

jeg mener å uttrykke ved å si at de har (ba r e ) et sema ntisk
korre l at , dvs . et k orre lat (ba re ) i semantisk forstand.
Det fØlger nemlig ikke av den semant i ske korrelasjon e n - fe llesreferansen - at relativsetninga og det l eddet
som betegner relativ setningas og -pronomenets semantiske kor relat, utgjør et hypotagme , der relativsetninga er underledd
og det andre leddet over l edd (altså en r elativkonstruks j o n).
Fellesrefere nt finne r vi ikke bare i r e l ativko n struksjone r
e ller ved bundne relativse tninger ;

også korre l atløse relativ-

setninger kan h a en referent felles med e n an n en tekstenhet,
f.eks. e n a n nen setni n g. I
(26) Per gjorde hva ha n (= Per) kunne (gjøre ).
er b åde agen s

( i overse tninga betegna med Per , i undersetninga

med ha n) og patiens (betegna i under set ninga med hva) innholdsfaktorer som er felles for både overse tningas og und e rs et ningas
innhold. Fellesreferent er videre ikke spes i e lt for innordn a
setninger, men kan like gjerne karakteri sere forholdet me llom
(le dd i) særor dna setninger ( eksemp l er s kulle vel være unødvendige). Det er ikke en ga ng

spesielt for relativsetni nger

(og derfor u eg n a som defin is jonsgru nnlag for s like set ninger),
fo r å h a et sema ntisk korrelat i den foregående eller etterfØl gende konteksten er som nevn t ikke spesie l t for relativpronomen , men karakteristisk for (bl. a ,) pronomen gen ere lt.
F. eks . h ar set ning sfo rbinde l sen
(27) Per visste ikke hva h a n ( =Per) skul l e gjøre
fe llesreferent på samme måte som ( 26) , iallfall h va agens
a ngår ( set ningene kan d er i mot n eppe s i es å ha i den tisk patiens ,
me n p atien s i o v ersetning si nnholdet - det Per ikke visste - er
i a llfa ll d e lvis den samme som patiens i

undersetningsinnholdet

- 41 -det Per skulle gjøre), uten at undersetninga er en relativsetning.
At et (f.eks. relativt) pronomen, og en setning med
et pronomen, i en tekst har et semantisk korrelat og· en referent felles med et annet ledd i teksten, innebærer ikke bare
at pronomenet/pronomensetninga og dette a ndre l eddet - det som
er koreferent med pronomenet og . betegner dets semantiske korrelat -

ikke utgjør noen hypotaktisk forbindelse . Det inne-

bærer ikke at de to tekstenhetene utgjØr noen grammatisk forbindelse (noe syntagme)

i det hele tatt . De behøver ikke inngå

i samme (over-)syntagme, f.eks. samme (over-)setni ng, og fØlgelig heller ikke samme ytring , for fellesreferanse er en semant isk relasjon som er uavhengig av, og kan gå på tvers av, grammatiske grenser. Det er som kjent he lt normalt at et ikke-relativt pronomen i en helsetning i en tekst har sitt semantiske
korrelat i en ann en h elsetning i

teksten - altså at pronomenet

gjentar noe som er nevnt i eller ved en annen (som regel foregående) helsetning. Pronomenet kan gjenta innholdet av h ele
setninga: Per strØk til eksamen . Det(te) forbauset ikke noen,
eller bare en del av den: Per er doven,

(og,men) det er ikke

hans far.
Vi kan altså kons tatere at (setninger med) ikke-rel ative pronomen kan ha et semantisk korrelat i enten den foregående
eller den etterfØlgende konteksten (henh.anaforisk og determinativ bruk) , og i enten samme eller en annen ytring. Dessuten
behøver de ikke å ha noe innholdskorre l a t

i det hele tatt, dvs.

at pronomenet ikke "substituerer" eller blir "substituert " av
noe som helst - det fins ikke noe ledd i konteksten som pronomenet er koreferent med (såkalt "deiktisk" bruk). Det er
ingen grunn t il å tro at det skulle være annleis ved (setni nger
med) relative pronomen. Liksom ved (setninger med)

ikke-rela-

tive pronomen har vi (setninger med) re la tive pronomen som har
et innholdskorre l at i samme (over-)syntagme , som regel i samme
(over-)setning, og følgelig i samme ytring -

(pronomenet i )

bundne relativsetninger. Vi har også (setninger med) relativpronomen som ikke (nødvendigvis) har noe semantisk kor rel at i
det he l e tatt, neml ig de som ikke har noe grammatisk korrelat
(heller) -

(pronomenet i) ubundne relativsetninger. Relativ-

setninga i

f.eks.

(26) ovenfor har nok en referent felles med
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noe semantisk korrelat så lenge en med det forstår i nnholdet
av et bestemt l edd i konteksten som er (helt eller delvis)
. koreferent med pronomenet. Et slik ledd mangler i
tivpronomenet i

(26); rela-

(2 6) verken gjentar eller fo regriper (inn-

holdet av) noe som helst (fellesreferenten er mao. "represen tert", dvs. betegna/nevnt, bare en gang- i relativse tninga).
· vi sku lle da vente at det også fantes relativpronomen og relativsetninger som har sitt innholdskorrelat i innholdet av en
annen ytring, e ller hvis innholdskorrelat er innholdet av en
annen ytring. Og det er etter mitt skjønn nettopp det vi har
i

forbindelser av typen

(1-6).

4. Uklart semanti sk korrelat.
Nå er det som kjent ikke al ltid klart hva et pronomen refererer til, dvs. - når pronomenet ha r et semantisk
korrelat i konteksten - hva som er dets semantiske korrelat,
hva det gjentar. I prinsippet er det vel aldri klart, grammatisk sett; pronomenets referanse må i hvert enkelt ti lfelle
tolkes ut fra den totale ytringssituasjonen, og selvsagt i
første rekke konteksten: Hva er det rimelig at pronomenet her
gjentar (eventuelt foregriper, eventue lt betegner som eneste
ledd i den aktuelle teksten)? Dette problemet møter vi også
ved relative pronomen. F.eks . er det ikke uten videre klart
- i a llfall ikke på grammatisk grunnlag - hva

relativprono-

menet refererer til (dv s. hva det gjentar , hva som er dets
innholdskorrelat) i denne relativsetninga, tatt fra en såkalt
"A-og-B-vits " i Dagbladet 21/4 1980:
A: "Kjenner De ham med det ene øyet som heter Jan Erik
Vold?"
Jfr. B's svar: "Nei, ham k jenner jeg ikke. Hva heter d et andre
Øyet?"

Iallfall h evder Dagbladet (ved Dusteforbundets presi-

dent Darwin P . Erlandsen) at spørsmålet er uheldig sti lt.
Når det gjelder de aktuelle relativsetningen e ,
gjør Lie oppmerksom på ( s. 102) at de ikke er entydige n å r
hovedsetninga i forbindelsen, den som er eller inneholder betegnelsen på relativpronomenets s·emantiske korrelat, inneholder
e n nektelse. Lie sier om s lik e tilfe ller at "det ikke alltid
er klart om n ektel sen hØrer med til korrelatet ". Nå bruker Lie
her korrelat i sarrrre betydning s-::m fellesledd, stikk imot

finisjon

hans egen de-

av disse orda på s. 101, der han skiller mellom

-
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" fe ll esleddet" og det s grammat i ske representant i oversetninga,
(det grammatiske) korrelatet. Det som er tvi l somt i slike tilfeller, er om innh oldet av f.ek s . ikke inngår i

det semantiske

korrelatet for relativpronomenet og relativsetinga eller ikke .
Og det er vel ikke bare "ikk e alltid klart"; det er aldri
klart når en betrakter e n s l ik setningsforbindelse isolert
(som i en grammatikk), uten stØtte i

kont~ld_>4;;en

eller situa-

sjonen for øvrig.
Nå er Lies eksempel på slik uklarh et e k s empel (14 l
ovenfor (s. 7 ), altså en r e lativsetning innledet med som (om
slike eksempler , se pkt. I D l). Hen det samme gjelder setninger
med hva eller hvilk e t

(eller relativkonstruksjoner med no e ) i

den aktuel l e konteksttypen. I f.eks.
(28) Per strøk ikke til eksamen! hvilket . jeq før har sagt e r

<~et

etter mitt

skjønn il<ke . klart. ut fra r ent grarrmatiske kriterier(dvs. teksten i
28

isolert sett) hva "jeg" før har sag t. Det er to tolkninger,

og bare pragmatisk e forhold kan
i hver enkelt

ytringssituasjon~

avgjøre hva som er den rette
Enten har " jeg " sagt at Per

ikke strØk til eksamen,og relativpronomenet gjentar innholde t
av d e nne påstanden , eller så har " jeg" sagt at Per strøk til
eksamen , og pro nomenet

gjentar da innho l det av dette utsagnet.

Jeg mener man kan si (28) enten man før har sagt d et ene eller
det andre. I det fØrste tilfellet gjentar senderen altså noe
han før har sagt , og gjør oppmerksom p å det; i det and r e motsier han hva han før har sagt, og gjør oppme rksom på det.
B, Relativsetninga som korrelatlØs relativsetning.
l.

R e l ativsetnin~

som nominal bisetning .

Ifølge synspunktene ovenfor er de aktuelle relativsetningene grammatisk korrelatløse eller ubundne relativsetn inger. He n i

tillegg til denn e beskrivelsen mener jeg d et er

n ø dvendig å klassifisere disse b i setn ingene også etter den tradis j onel l e , "ordklasse baserte " s yntaktiske inndelinga av bl.a.
bisetninger i nominale, adnomina l e eller adverbiale. Etter mitt
s kjØnn e r d e nne inndelinga lik e sentral i syntaksen som order
klasseinndelinga er i morfologie n, for detVdisse klassene som
bestemme r de syntaktiske e nhetene s

(orda s , syntagme nes ) mulige

fu n ksjon, både grammatisk (syntaktisk ) og semantisk sett.
Etter denne inndeli nga fins det altså 3 slags bisetninger , og
relativsetninger fins i alle 3 klassene - de kan være både n ominale, ad nomi nale og adverbiale. Som ne vnt (pkt. Il C 3 oven-
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om de aktuel le re lativsetningene hører ti l den ene, andre
el ler tred je typen. Nei, d et er neppe mulig med Dider ich sens
og Li es u tga ngspunkt , som er a t relativsetningene har et korrelat og (fØlgelig) er ledd og leddsetninger . f.len med det utgangspunk tet at de er korrelatlØse er det så vidt jeg kan
sk j Øn ne inge n som hel st problemer med klassifiseringa .
Nå er kor r e l atløse relativsetninger enten nominale
eller a dverbi a l e , avhe ngig av om de innledes med et pronomen
(jfr . Ta hva du vi l / hvilket skrin du vil) eller et adverb
(jfr . Gå hvor du vil/når du vi l osv . ). IfØlge denne regelen
sku lle de aktuelle relativsetningene være nominale , og d et er
ak kura t de t de er , etter

min meni ng . Det kommer t i l uttrykk

bl . a. ved at de alltid kan ski ftes ut med (synonyme) utt rykk
som klart er nominale, f.eks. (og især) nominale relativkonstruksj oner, relativkonstruksjoner med nominalt overledd/korrelat. Som tidlig ere nevnt (pkt. I C l) kan disse relativsetningene

a lltid

byttes ut med en relativkonstruksjon med

som ove r ledd, f. eks . i

~

(l): Per s trØk til eksamen, noe (el l e r:

e n ting, et forhold, osv .) som ikke fo rbaus et noen. At slike
"nomina l e utskiftninger" er mulige v ed diss e re lativse tningene,
sy ns jeg viser hinsides all diskusjon at se tning e n e e r nominale .
2 . AllmelUle og individuel l e re la ti vsetnin ger.
IfØlge dette er de aktue lle relativsetningene av
samme type som de no mina le k o rre latløse relativs etningene i
(29) spør hvem du vil.
(JO) Ta hva du vil.
(31) Ta hvilken(vei)du vil.
Nå har re lativse tningen e i disse eksemplene rett nok allmenn
e ller generaliserende referanse , dvs. at setninga (eller r elativpronomenet) betegner et hv i lke t som helst individ (alle
individer ) av e n viss k l asse . Sålei s betyr (ta) hva du vil
"(ta) d e t du v il (ta), samme hva de t

(du vil (ta)) er."

Klassen er her (klass e n av) de tingen e "du" Ønsker å ta, og
helsetningas innhold (oppfordringa) gje lde r ikke noe (n) b estemt(e) individ(er) av denne k lassen, men et hvilket som
helst, alle . Det kan en under st reke ved å sette attributter
som net topp alt eller som hel st til pronomenet (eller adverbiet, ved adverbiale relativsetninger) , og/eller trykktung
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pro~t

(eller adverbiet) .

I nynorsk er korrelatløse relat i vsetninger alltid
allmenne, så her blir de to betegnelsene (korre latlØs og allmen n) synonyme -

jfr. Heggstads utsagn ( § 739): "I dei ubundne

relativsetningane vil ei n legg ja merke til at dei spyrjande
pronome n og adverb hev fe nge ei laus og å lmenn e ller samantakande tyding ... ". Nen i bokmål må vi regne med også korrelatløse relativsetn inger med individuell referanse , dvs. at
relat ivpronomen et (eller -adverbiet) , og dermed relativsetninga, betegner ett eller fler e bestemte individer av en
klasse . I bokmål må vi altså skille mellom korrelatlØse og
allmenne rel a tivs e tninger (jfr. 1·/es tern, § 32, eller Lie , s.
105) . Lie sier (s.s.) at individuelle (korrel at l øse) re lativsetninger er l itterære, og det er også min vurdering. Likevel
er de ful lt brukbare i

(særlig konservativ t ) bokmå l /riksmål .

Eksempler på slike relativsetninger er
(32) Farkas er en mer rett-på bryter e nn hva Tore Hem er .
( 33) Nå skjedde hva alle fryktet .
(34) Han gjoræhva ingen før hadde våget.
(35) Hva den fremmede fortalte.
(32) har jeg n otert etter Sportsrevyen nylig,

(33) er tatt

fra Lie (s. 105; Lie h ar også et an net eksempel, nemlig Hva
vi gjør nå, er likegyldig , men det er et dårlig eksempel, for
bisetninga kan etter mitt skjØnn me r naturlig tolkes som en
"avheng~g

~rreset nin g",

siste er heimel aga . I

jfr. at den kan utbrytes), og de to

(32) er relativsetninga brukt som "ledd-

del ", nærmere b estemt som " 2 . samme nlikning s ledd" etter (komparativ +) enn , _ som også kan " styre" a ndre nomina l er ( jfr .
fortere e nn 80 km i timen, for te r e e nn meg , fortere enn at ... )
I

(33) og (34) står den som setningsledd, henho ldsvi s subjekt

og objekt, og i

(35) fungerer den som en egen ytring ( " set-

ningsekvivalent"), f.eks. som titel på et avsnitt i en skreven
tekst . I al le eksemplene h ar relativsetninga en klart i n dividuell betydnin g. I

(32) er det f . eks . ta l e om e n ganske b es-

temt type brytere (den som To:æ !lem "er" eller ti lhører og representerer) og ikke h vilken som helst (individet er a ltså h er
en underklasse av en (over-)klassel.Vi kan ikke uttal e pronomenet trykktungt og ikke sette til alt foran pronomenet (og
eventu elt også ute late pronomenet ) e ll er som helst etter det .
Derimot kan vi erstatte hva med individualiserende pronomen
som det (obli gatorisk i

32

og

35) eller noe

(brukbart ved
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33 og

34) .

3 . Bestemte og ubestemte relativsetninger .
Pronomenet i individuelle nominale (korrelatløse)
relativsetninger kan altså skiftes ut s tundom med det og stu n dom med

~,

og stundom er begge erstatningene mulige . Dette

henger sammen med skillet mellom " bestemt " og "ube stemt" form
og betydning; noe er et ubestemt pronomen (= en ting) mens det
er et bestemt pronomen (= den tingen). Valget mellom bestemte
og ubestemte ord og former avhenger vanligvis av om identiteten
til nominalets (her: pronoments, og rela tivsetn inga s) referent
forutsettes (av senderen) kjent eller ukjent (for mottakeren),
et skille som bare er aktuelt ved individuell referanse, for
bare når det er tale om bestemte individer kan en vente at
mqttakeren (ikke) "kjenner " dem, dvs. kjenner deres identitet,
vet hvem (eller hva) det r efereres til (bestemt og ubestemt
er såleis uheldige navn i den ne forbindelsen, for bestemt betyr i norsk dagligtale "individuell", mens det her altså er
tale om "(individuell, dvs .

bestemt, og forutsatt) kjent") .

Såleis er bare det mulig som erstatning for hva i
(32) fordi (hel-)setninga ikke ville gi mening minders en forutsetter at mottakeren vet hva slags bryter (hvor mye "re tt
på ") Tore Hem er. Derimot er det tilsynelatende merke lig at
bare det er mulig (istedenfor hva) i

(35), enda pronomenet

(og hele relativsetninga) her nødvendigvis må referere til
noe som er ukjent for mottakeren - leseren kan jo ikke forutsettes å vite på forhånd hva (det var) den fremmede fortalte .
Men poenget er at han for utsettes

å vite - og det kan vi

slutte av formuleringa i overskriften - at den fremmede har
fortalt noe (som nå blir gjort kjent). Det må være dette som
utgjør det kjente elementet i setn ings innholdet og som forklarer hvorfor de t og ikke noe kan og må brukes.
I

(33) og (34) er altså omskrivning med både det

og noe mulig etter mitt øre. Men de to omskrivn ingene ville,
fremdeles etter mitt øre, ikke bety helt det samme , for de
impliserer ulike ting. Ved omskr ivning

med~

forutsettes

det at hele innholdet av nominalet (relativkonstruksjonen)
er nytt og ukjent; mottakeren antas ikke å vite at alle fryket noe , dvs. at det eksisterte noe som alle fr yk tet , eller at
det eksisterer noe (bestemt) som ingen fØr har våget (å gjøre) .
Men i og med at e n bruker det her, impliserer en at en forutsetter at mottakeren kjenner til at alle fryktet en bestemt

- 47 ting (og n å skjedde den tingen) e ller at ingen før hadde
v å get ( å gjøre) en viss ting (men nå ha r "han" gjort den
~en ).

Det kjente elemen tet i

ikke å være nevnt, dvs .

ytringer b e høver som kjent (!)

(eksi stensen av det) gjort kjent gjen-

nom (f.eks. den foreg ående) konte ksten - det kan også implise r es , fo r utsettes kjent u t fra se lve ytringssituasjonen
( jfr . So la, Kongen o.l.).
4. Relativ set ninga som ube stemt ind ividuell r e lativsetning.
Nomi nal e korre latl Øse re lativset ninger kan altså
i bokmål d eles inn i al lme nne og i ndivi d u el l e , og d e siste,

som er litterære (og ubrukelige i

nynorsk), kan de l es v idere

i b es temte og ubestemte . De relativsetningene som fo reli gger

i kontekster av typen (1-6) , er da etter mit t skjØnn av typen
individue lle , ube stemte -

jfr. at bare omskrivning med n oe er

mulig her. De refererer all ti d ti l n oe bes temt , dvs. individuelt ,
som er nevnt i e ller ved e n h e l set ning i den umiddelbart fore gående og/eller e tte r følgende konteksten (det semantiske korrelatet). Den individuelle b etyd n i nga fork l arer hvorfor disse
relati vsetningene ikke k a n brukes i nynorsk , som ikke bruker
individuelle (ubundne) relativsetninger ove rhode t, men er h e nvist ti l relativkonstruksjoner med noe eller det som korrelat
i stedet. At de e r "ubes temte ", dvs. r efererer

ti l noe som

f oruts ettes ukj e nt og ikke kj e nt, som e n k unne v e nte ut fra
d et faktum at r e ferenten jo som regel n ettopp er nevnt, h enger
samme n med relativsetn inga s seman t isk e funks jon , som jeg skal
omta l e nærmere nedenfor.
Jeg me ner a l tså at relativsetninga i
( 3 ) Per er doven, h va/hvilket h ans far ikke er.
og

(36) Nå skjedde det en kraftig kolli sjon, hva a lle h adde fryktet.
er av samme strukturelle type som relativ se tninga i

( 37 ) Per er hva hans far ikk e er -

(nemlig) doven .

og
(3 3 ) Nå skjedde hva al l e frykt et .
I a lle 4 eksemple n e har vi nomina le (korre l a tløse) relativsetninger med individuel l betydning. Forskjelle n mel l om d e to
før s te og de to siste eksempl e n e er først og fremst fu nk sjone ll -

(ind i v ide n e av) setn ings kl assen er brukt (fungerer) syn-

taktisk og

sem .a n t i sk på u lik e må ter i d e to eksempe lpara .
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brukt som setningsledd (predikativ og subjekt) og er leddsetninger, i de to første eksemplene har relativsetningene
en annen funksjon (mer om det nedenfor) .

Men med di sse to

ulike funksjonstypene fØlger noen mindre strukturelle forskjeller .

To av dem er alt nevnt: Som ledd i setninger (set-

nings l edd eller " leddeler") kan nom inale relativsetninger
være enten allmenne (som regel) e ller individuelle (litterært),
og i siste tilfelle kan de være både bestemte (=det som •.. ) og
ubestemte (= noe som ... ). Men i kontekster av typen (1 - 6) er
de alltid individuelle og ubestemte. En annen forskjell mellom
nominale relativsetninger brukt som ledd i setninger og i forbindelser av t ypen (1-6), er pronomen a som kan innlede setningene.
5. Særlig om relativpronomenet i setninga.
De allmenne nominale relativsetningene innledes
som nevnt med enten de nominale pronomena hvem og hva eller
det adnominale hvilken, som står attributivt til et nominal
og kongruerer med det i kjønn og tall (overleddet kan utelates
/underforstås , jfr. 31 på s. 44).
viduelle relativsetningene i

Derimot innledes de indi-

forbindelser av typen (1-6) altså

med enten hva eller et nominalisert hvilken, dvs. et hvilken
som står ute n (nom inalt) overledd (og ubøyelig i nøytrums
form , jfr . nedenfor), og uten at et overledd kan underforstås
og

settes inn på grunnlag av konteksten. Det er så leis ikke

h er tale om ellipse, som i

(31); det fins ikke noe nominalt

overledd som pronomenet kan stå til og kongruere med, verken
eksplisitt (for øyet/øret, i

teksten) eller impli s itt (for

tanken, i tekstinnholdet) .

Vi kan altså konstatere at hvem som re lativpro n o men (i motsetning til som spørrepronomen) i moderne norsk bare
kan brukes med allmenn betydning, og at (relativsetninger med)
dette pronomenet fØlgelig ikke kan brukes i de aktuelle forbindelsene, der pronomenet (og setn inga) alltid har individuell
betydning. Dette må henge sammen med at hvem refererer til perso ner, mens pronomenet (og re lativsetninga ) i de aktue ll e forbindelsene al ltid betegner noe generelt og "upe rsonlig"

(f.eks .

et saksforhold eller en egenskap) . Pronomenet (og setninga) har

-
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individuell b etydning på den må ten at det (og den) betegner
noe bestemt, et vis st individ, rren generell eller vid betydning
på den måten at det (den) betegner et vi ss t
hvilken som h e l st kl asse . Altså det en i

individ av e n

norsk kaller

~'

e tt eller a nnet, en (hv ilken som helst slags )"ting" (gj e nsta nd , obj ekt) .
Ved spørrende/relative pronomen betegnes den n e
g runnleggend e innholdsfa ktore n a ltså med det " upersonlige"
el l er "nØytrale" (umarkerte, gene r ell e) pronomenet hva. Hen
mer generelt betegnes den i

norsk regelmessig ved nominalisert

n- form av adnominale ord - adjektiver og adjektiviske pronomen
(jfr . at hva regnes som e n o pph avl ig n-form av et a d jektivisk
bØyd pronomen) . Nominaliseringa

av hvilken i n-form i hvilket -

setninge ne i de aktuelle forbindelsene (og av noen i den al t er native noe-konstruksjonen) er den samme fo rma for " ge nerell"
eller kontekstuavhengig nominalisering som vi har i
l ite/noe /mye, (på) godt og vondt,

(han spiste)

(ta det med) det gode,

(enhver

har n ok med) sitt , osv. Som jeg ska l vise neden for(pkt. C 3),
v il e n også se at vi ss e n prøver å uttrykke d et samme som relativsetninga i

(1-6) uttrykker, med e n hovedsetning , v il en

måtte gjenta innholdskorrelatet med et nom inalisert demonstrativt pronomen i n-form som subjekt: Det/Det t e

(f . eks . at Per

strøk til e k samen) forba us et ikke noe n.
I og med denne nominal iseringa blir hv ilket synon ymt med h va ; begge orda betyr i de aktuelle forbinde l sene
(det samme som) noe, en (viss og ukjent)

ting , som ... , og k an

følgelig brukes om hverandre i disse forbindelsene . Hen utenom
disse forbinde l sen e , dvs. som ledd i
s . 45 eller

setninger (jfr .

32 - 34 på

37 på s . 47) eller som enkeltstående ytr ing

( jfr .

35 p å s . 4 5), kan bare hva brukes (med individuell betydning) ,
dels med ubes t em t betydning (=noe som ... ,
dels med b estemt b etyd ning (= det som ... ,

jfr. 33 ,

34 og 37) ,

jfr . 32-35 og 37) .

Hvilket k an altså bare ha ubestemt betydning, men d et forklarer ikke at dette pronomenet ikke kan e rstat te hva n år hva
har ubestemt betyd n ing, s lik pronomenet har i det minste alternativt i

(33) ,

(34) og ( 37) . Denne forsk j e ll en i

bruk en av

( setninger med) hvilket og hva kan ikke forl~lares p å semantisk
g r unnlag; vi må bare kon statere at individuell e r e l a tiv setninge r med h va h ar e n mye videre s yntak tisk bru k e nn tilsvarende
setninger med h v ilket . Hva- setn inge n e kan

brukes i

al l e syn-

-
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taktiske funksjoner; hvilket-setningene kan bare brukes i

for -

bindelser av typen (1-6) og har altså et meget snevert syntaktisk bruksområde i

norsk.

C Relativsetn ingas syntaktiske funksjon.
l . Ytring og i kke ledd.
Ovenfor har jeg gått i nn for det synet at relativsetninga

i

forb indelser av typen (1-6) ikke er innordna

som ledd i en (over-)setning eller et (over-)syntagrne over hodet. Den funge r e r verken som undersetning e lle r som leddsetning mer generelt, men har en sjø l stendig grammatisk funksjon .

Dette har flere g rammatikere vært inne på. F.eks. sier

FossestØl (s. 360-361) at "I likhe t med ikke-restriktive relativsetninger har hv-setninger en relativt se lvstendig karakter .
De har preg av innskott e l ler kommentar og tilhører på en måte
et annet budskapslag". Vi dere he ter det (s . s . ) at en ved de
aktuelle forbindelsene må "avlede konstruksjonen av en underliggende koordinert struktur". Jeg er ikke sikker på akkurat
hvor mye som ligger i denne uttrykksmåten, men den forekommer
meg å være a l t for svak . En bør ik ke bare "avlede " forb indelsene av e n "koordinert struktur", det vi l h er si to særordna
(set ninger og) ytringer, men ganske enkelt r egne dem som det
(jfr . pk t. Il D l ovenfor). Mao . må en etter mitt skjØnn også
i van lig , tradisjonell grammatisk analyse betrakte r e l ativset ninga i d isse kontekstene som en egen ytring , rett nok av en
særlig usel vstendig type , semantisk sett. Men det gjelder også
mange hovedsetninger som vanligvis godtas som egne ytringer
( h elsetninger) , f.eks . for-set ninger og så-set n inger , og dessuten er det etter min mening ikke semant i sk , men grammat i sk ,
(u)selvstendighet som avgjør spørsmå l et om en viss grammat i sk
enhet fungerer som en egen ytr ing eller ei . Og med det mener
jeg om den aktu e ll e

enh eten kan betraktes som et ledd (i et

syntagme , som - direkte eller indirekte , gjennom innordning i
et oversyntagme - fungerer som e n ytri ng) el l er ikke.

Hot-

setninga ti l ytring er ledd. Og jeg mener å ha vist i de t foregående at disse relativsetningene ikke kan be traktes som l edd .

FossestØl (og a n dre grammatikere) sammenlikner disse
relativsetningene med ikke-restrikt ive

(bundne) relativsetninger

(jfr . sitatet oven for) . Hen de t er etter mitt skjØnn en vesentlig grammatisk (og semantisk) forsk j el l me llom de to bruks-
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betrakter som-setninger brukt på begge måtene.

Som nevnt tid-

ligere (pkt . I C 2) kan relativsetninger med som

iallfall i

visse former for norsk også brukes slik som hva/hvilket-setningene i

(1- 6), jfr. eksempel (13-19) på s. 7 og 8 (om dette
eller s l i k

skal regnes som ellipse - utela t else av noey-

~

ikke,

spiller ingen rolle i denne sammenhengen) . Viss vi sammenlikner den ifØlge min analyse korrelatløse (dvs. eksplisitt
korrelatlØse, uten korrelat i teksten slik den står, uten en
eventuell innsetting av noe) som-setninga i f.eks .
(18) . .. og jeg sagde han var en Tosk, som han var .
med den ikke-restriktive relativsetninga i f . eks .
(38) Jeg møtte en tosk, som stilte en masse idiotiske spørsmål.
ser vi at relativsetninga i begge tilfellene slutter seg semantisk til ett (og samme) enkelt ledd i den foregående konteksten,
nemlig en tosk, på den måten at relativpronomenet har et semantisk korrelat i

(gjentar) innholdet av dette leddet. Men gram-

matisk sett slutter relativsetninga seg bare i det siste eksemplet seg til en tosk på den måten at de to leddene til sammen
utgjør et(t) syntagme (hypotagme) og et(t) ledd (objekt). I
(18) hører relativsetninga ikke med til objektet ; det "jeg"
sa, var ikke noe annet enn at "han" var en tosk, uten noe tillegg eller nærmere beskrivelse.
Til grunn for denne grammatiske ulikheten ligger
selvsagt noe semantisk .

Om den er aldri så "u nødvendig ",

fungerer (innholdet av) relativsetninga i

(38) semantisk se tt

som en beskrivelse av den tosken " jeg" mØtte (altså referenten), på linj e med et attributivt adjektiv (derfor mener jeg
også at slike relativkonstruksjoner ikke er synonyme med ikke bØr avledes av -

tilfelle med som-setninga i
i

og

to særordna helsetn inge r) . Det er ikke
(18) eller hva/hvilket-setning e ne

(1-6); her foreligger det ikke noe slikt "logisk (og gram-

matisk) attribusjonsfor hold" mellom (innholdet av) relativsetninga og det semantiske korrelatet - bare et (logisk) gjentakelses- eller identitetsforhold mellom (innholdet av) relativpronomenet og dets innholdskorrelat .
Det er muligens noe av dette FossestØl sikter til
når han sier at hva/hvilket-setningene bærer preg av "innskott
eller kommentar" .

I det hele tatt syns jeg de aktuelle rela-

tivsetningenes funksjon både syntaktisk og semantisk sett best
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når relativsetninga er innskutt, som i eksempel 5 og 6), f.eks.
denne , fra Asbjørnsens Peer Gynt-sagn (Rensdyrjagt ved Randerne , HØifjeldsbilleder II):

"Da han kom op imod Høvringen,

for der skulde han være i en Sæter om Natten,var det sl mørkt,
at han ikke kunde se en Næve for sig ... ". Også her har v i to
syntaktisk selvstendige setninger som hører nært sammen semantisk ved at den ene beteqner en (forklarende) kommentar til
(en del av) innholdet av den andre . Den innskutte hovedsetninqa, oq særliq proadverbi(al)et der, har et klart semantisk
korrelat - innholdet av leddet HØvrinqen

7

uten at det er

noen grammatisk forbinde lse verken mellom den innskutte hovedsetninga og leddet HØvringen eller mellom de to hovedsetningene.
De utgjØr ikk e (ledd i) ett s yntagme, og derfor heller ikke en
ytring, men fungerer som hver sin ytring.
Denne analysen av relativsetninga i de aktuelle forbindelsene som en egen ytring med bare semantisk tilknytning
til konteksten ,fork larer den frie d istribusj onen disse

set~

ningene har andsynes det l eddet de semantisk knytter seg til at de kan foran så vel som etter det, og tilmed være innskutt
i de t. Den stemmer også overens med tegnsettinga i skrift, som
er avvikende ut fra den forutsetninga at slike forbindelser utgjør en ytring. Som tidligere påpekt, sk illes relativsetninga
i disse forbindelsene som regel ut fra hovedsetninga ved komma,
men kan også skilles ut med tankestrek (jfr. 5 , 6) og tilmed
punktum (jfr. 7,s.4). Nå er p unk tum- og vel også tankestrek
- et "stort" skilletegn, dvs . at det liksom de andre "store"
skil l etegna spørsmålstegn og utrops t egn (og semikolon) brukes
til å ski lle mellom ulike ytringer . Komma brukes derimot både
mellom ytringer og (mellom leddene)

!

ytringer, det første

særlig når ytringene er korte og/eller hØrer semantisk nært
sammen : Dere to, kom hit et Øyeblikk : Nei, vi har ikk e t i d .
Lykken kommer, lykken går . Vi gikk tidlig hjem , for vi var
trØtte (derfor kan en ikke, som Lie gjØr (pkt . 3 . 2), def inere
ytringa i

skrift på grunnlag av store skilletegn, for ifØlge

Lies defi ni sjon av en ytring som "den de l en av en t e kst som
står mellom to store skilletegn", utgjør også de to siste eks emple n e en ytring, og dermed - pr . definisjon, jfr. Lie pkt.
3.2- en helsetning). I de aktuelle forbindelsene hører de to
setn inge ne nettopp nært sammen semantisk (mer om dette nedenfor), så det er naturlig at de som regel skilles ut med komma .
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t yder klart p å at de utgjør hver sin ytring, for punktum k an
norn1alt ikke br uk es til å sk ille et ledd/en l eddsetning ut fra
resten av oversyntagmet (f . eks . overse tninga) - for ikke å
snakk e om en relativ s etn ing fra · dens korre lat.
Nå v il de t nok volde teoretiske problemer f or enkel t e grammatiklere å r egn e disse relativsetningene syntaktiskfunksjonelt

som egne ytringer istedenfor som ledd og leddset-

ninger. Iallfall ifØlge de grammatikerne som definerer re l ativsetninger på gr unnl ag av begrepet "fellesledd ", dvs. innholdsfaktor som er felles for (innholdet av ) en undersetning og
dens oversetning, j fr. pk t. A 2 ovenfor , er relativsetninger
pr. defini sjon en type undersetninger , som i gjen er en type
ledd setn inger . For min del ser jeg ingen nødvendig sammenh eng
me llom kategoriene ledd setn i ng/u nderse tning og kategorien relativsetning, sl i k a t det første er overklassen og det s iste
underavdelinga, men betrakter de to slaga som "kryssende" eller
innbyrdes uavhengige syntaktiske kategorier. Leddsetninger og
undersetninger e r f unk s j onel l e ( under-)kl asser av setninger,
definert etter sin g rammatiske funksjon, som l edd i syn tagmer
og setninger, henh. Relativsetninger er ette r mi t t s kj Ønn en
st ru kturell setningskl asse, definer t etter sin grammatiske og
sema ntiske struktur (som det ik ke er mulig eller nødvendig å
ta opp her) . De er som nevn t en type b isetninger, p å linje med
f.eks. a t-setninger, vilk årssetninger med konjunksj on elle r
"avhengige spørresetninger".

I så fa ll e r det teoretisk ingen

ting i v e i e n fo r at relativsetn inger kan fungere som egen
ytring like så ve l som de k an fung er e som ledd i en y tri ng.
2. Bisetninger s om y t ring. Nominalytringer.
Nå fungerer re tt nok r e l ativsetninger l iksom bi setninger generelt no rmalt som ledd, s om reg e l innordna i e n setning, e nte n

direkte- som setningsledd, e ll er indirekte - som

"leddel ". De er a ltså normalt leddsetninger, som regel underse tninger. Omve nd t består ytringer som r egel av hovedsetninger
og ikke bisetninger. I setni ngsfo rbindels er av typen

(1-6)

~an

v i derfor s i at d en ene ytringa, den som er eller inneholder
betegnel sen for det semantiske korre l a t et , har en norma l grammatisk struktur, siden den består av e n hovedsetning (utsagnssetning). Men den a ndre ytringa , relativsetn inga , representerer
et a vvik fra det no rmal e forholdet mellom setning sfunk s jon og

-
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setningsstruktur. Relativsetninga er mao. brukt syntaktisk
på en avvikende måte, som trenger en særlig kommentar.
Nå er det ikke noe enestående at en bisetn ing står
alene som (egen) ytring. Det er f.eks . ofte tilfellet med atsetninger som uttrykk for bebreide lse: At du kunne gjøre noe
sånt ! Likeså kan vilkårssetninger brukes sjølstendig som uttrykk for et ønske: Om det kunne komme snø s nart (= gid det
kunne komme snø snart) . Slike ytringer blir ofte beskrevet som
forkorta e l ler elliptiske hovedsetninger eller "(hoved-)setningsemner", dvs. hove dsetninger som realiseres ved bare enkelte/ett enkelt av sine ledd, mens de andre utelates (av senderen) og "underforstås" (av mottakeren), på grunnlag av konteksten eller situasjonen for øvrig. Såleis blir begge eksemplene på bisetninger brukt som ytring ovenfor av bl.a. Vinje
(se s. 97)

forklar t som ellipser av hovedsetninger der biset-

ningene er ledd( - setninger), henh . et nominalt og et adverbialt.
At-setninga kan oppfattes f.eks. som objekt for et verb som
skjønne el. l . :

(Jeg skjønner ikke) at du kunne gjøre noe sånt ,

og om-setninga kan tolkes som et vilkårsadverbia l, f.eks. slik:
Om det kunne komme snØ snart (ville jeg bli glad) . Vi kan
kalle

den

ene ytringstypen

for

en

. nominalytring og den

andre for en adverbia l ytring, siden et nominal e ller et ad verbial realiserer en hovedsetning og står som en ytring alene.
En nominalytring er altså en ytring som består av
nominal t materiale. Slike ytringer er ikke alltid e llipti ske "setningsemner". De kan også være (hoved-)setningsekvivalenter,
dvs. tekstenheter som e r funksjonelt ekvivalente med en normalt
brukt hovedsetning i det at de har ytringsfunksjon, men som
grammatisk-strukturelt se tt ikke er hovedsetninger, verken
eks plisitt eller implisitt. F.eks er både Idiot : og Din idiot :
nominale ytringer, men bare den første kan opp fatt es som (ledd
i/realisasjon av) en forkorta hovedsetning og utfylles til en
slik setning:

(Du er en) i diot . Ovenfor har jeg omtalt eksempel

(35) , Hva den fremmede forta l te (som kapiteloverskrift), som
en setningsekvivalen t

ut fra det synspunktet at det er uvisst

hvordan dette nominalet skal forstås som l edd i en hovedsetning.
Det samme gjelder nominalytringer som eventyrtitelen Hannen som
skul l e stelle heime, eller Poteter skrevet på en sekk i butikken, som ka n fylles ut til hove dsetninger på flere ulike og
like sannsynlige måter. Det tar jeg som tegn på at de er tvilsomme " setningsemner" og trolig ikke funger er som forkortelser
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og underforstår ganske

b estemte ting - som må kunne eks-

plisitteres om nødvendig - og ikke hva som helst . Vi må
skille mel l om utfyl ling/ innsetting (av underforståtte ledd)
og erstatning/utskifting med synonyme uttrykk.
3. Relativsetninga som en nominal-ytring.
I det f oregående har jeg h evda at de aktuelle
relativsetningene er (korrelatløse og) nominale og at de
fungerer som egne ytringer, mao. at de

er nominalytringer.

Spørsmålet blir da om de kan betraktes som elliptiske hovedsetninger- "(hoved-)se tningsemner" -på samme måten som de
sjølstendig brukte bisetningene som ble omtalt ove nfor, eller
om de må regnes som (hoved-)setningsekvivalenter . Og viss det
første er tilfellet - hva slags hovedsetninger er relativsetningene

en rea lisasjon av? Hvilke ledd er utelatt og hva

s la gs ledd er det realiserte nominalet , relativsetninga? Kan
en i det hele tatt tenke seg, og eventuelt sette inn, en kontekst i

forbindelser av typen (1-6) som "normaliserer" rela-

tivsetningas syntaktis ke funksjon på den måten at den blir
en leddsetning/undersetning i en hovedsetning, uten å endre
betydninga av forbindelsen som h elh et?
Til det spørsmålet kan e n etter mitt skjØnn svare
b åde ja og nei -

ja når det gjelder undertypen med hva, nei

når det gjelder varianten med hvilket. I eksempler med hvasetninger kan en nemlig sette inn et copulaverbal (er ,

~·

el.l.) med et demonstrativt pronomen i si n nøytrale form
(det , dette,jfr. pkt. B 5 ovenfor) som subjekt, eventuelt
også et sær- eller sideordnende konjunksjonal. F.eks. kan en
omskrive ( 2) og (3), var ianten med hva, til
(2b) Per strøk til eksamen,

(og, men) det er hva hans far

aldri ha r gjort.
( 3b) Per er doven,

(og, men) det er hva hans far ikke er .

Dermed har også den s iste y tringa i disse forbinde l sene fått
en helt normal grammat i sk struktur , nemlig en hovedsetning,
nærmere bestemt en utsagnssetning og en pre dikativkonstruksjon ,
der relativsetninga har en (for bisetninger) normal funksjon
som (nominalt) set ning s ledd og (nominal) leddsetning, nærmere
bestemt predikativ . Og med denne utfyllinga har vi ikke trukket noe fra eller lagt noe til, sema nti sk sett ; vi har bare
eksplisittert noe som alt lå implisitt i teksten på forhAnd .
Omskrivninge n e (2a) og (2b) er bare tydeligere og mer full-
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stendige (og omstendelige) realisasjoner av (2) og (3), og
omvendte er (2) og (3) forkorta (elliptiske) formuleringer
av (2b) og (3b).
En slik utfylling er også fullt mulig ved den alternative/sy nonyme noe-konstruksjonen. Også disse kan betraktes
som elliptiske realisasjoner av en hovedsetning, der et nominalt predikativ realiserer hele setni nga alene mens de andre
leddene underforstås. F.eks. kan vi fortsette (l) etter den
første hovedsetninga e nten med en fullstendig hovedsetning
med noe-konstruksjonen som predikativ:

. .. (og,men) det er

noe som ikke forbauset noen, eller med predikativet alene,
uten at det gjør noen forskjell ut over det sti l istiske som
se l vsagt alltid fØ l ger med ellipse - at den ene formuleri n ga
er en knappere, men konsentrert
måte

og mer poengtert uttrykks-

enn den andre.
Hvilk et-setningene er det derimot etter mitt språk-

øre ikke mulig å fy ll e ut på tilsvarende (eller annen) måte
- en hovedsetning som • Det er hvilket ikke forbauset noen el.l.
vi rk er på meg som helt ugrammatisk . Disse relativsetningene
kan altså ikke betraktes som forkortelser; mens hva-setninger
i

f orbindelser av typen (1-6) kan betraktes som realisasjoner

av elliptiske hovedsetninger ("setningsemner"), ml hvilke tsetninger i slike forbindelser r egnes som som (hoved-)setningsekvivalenter . Denne forskjellen mellom setningstypene
henger selvsagt sammen med den forskjellen i bruken av,eller
distribusjonen til,setningstypene som jeg omtalte ovenfor
(pkt . B 5) . Nemlig at individ u elle nominale relativsetninger
med hva liksom tilsvarende relativkonstruksjoner med noe ka n
brukes også som setnings l edd, bl.a. predikativ. Det kan ikke
hvilket-setningene ; de har bare den e n e funksjonen å stå som
nomina l ytring (semantisk) tilknytta (et ledd i) en hovedsetning. Poenget her er at både hva- og hvilket-setningene (og
noe- konstruksjonen) i de aktuelle forbi n delsene er bruk t sy ntaktisk (og semantisk) på samme måte - som nominale ytringer
(av eR viss semantisk type , se nedenfor). Begge er så l eis syntaktisk (og sema n tisk) likeverdige med hovedsetninger, nærmere
bestemt predikativkonstruksjoner av en viss type . Når hvasetn ingene , men ikke hvilket-setningene , kan fy ll es ut til
- og ses som forkortelser av - s like hovedsetninger og pre-

- 57 -

dikativsetninger, skyldes det restriksjoner i den syntaktiske
bruken av setninger med ( nominalisert og ubøyd) hvilket i
n orsk.
4. Nominalytring eller setningsledd?
I visse tilfeller kan det diskuteres om relativsetninga står som nominalytring eller vanlig (nomina lt) set- ningsledd. Det gjelder selvsagt bare ved hva-setninger, som
kan ha begge funksjonene, og er etter min mening tilfe ll e i
(5) og særlig (8) ovenfor (se s . l og 4) . Nå antyder rett nok
tegnsettinga i disse eksemplene - tankestrek eller komma både
foran og etter relativsetninga - at senderen har betrakta relativsetninga som syntaktisk sjølstendig i forhold til konteksten,
dvs. som et innskudd, slik at disse eksemplene helst bør tolkes
som eksempel på samme bruken av relativsetninga som de andre
eksemplene. Men uten denne tegnsettinga, f.eks i tale, kunne
(5) og (8) også gjengis slik:
(39) Per er doven og hva (som) verre er -(nemlig) dum.
(40) Dertil kom hva som for han kanske veide tungest -

(nemlig) at. ..

Her står relativsetninga som (nominalt) setningsledd, henh.
parataktisk predikativ (e ller parataktisk ledd i predikativet)
og subjekt, og hva kan ikke byttes ut med hvilket. Det er adjektivet dum og at-setninga som da står løst tilknytta, dvs.
(bare) semanti sk tilknytta, hovedsetninga, med innholdet av
relativsetninga som semantisk korrelat. Tradisjo nel t ville
en vel si at adjektivet og at-setninga står "appositivt" til
relativsetninga (eller til predikativet/s ub jektet i den).
Akkurat hva som ligger i dette ordet, er både uvisst og omstridt i norsk grammatikk.

~len

at den syntaktiske forbind e l s en

mellom "apposisjonen" og det l edde t den knytter seg til semanti sk, iallfall i dette tilfellet er svært løs, syns j e g komme r
fram bl.a. av det faktum at iallfall adjektivet kan betrakte s
som et " setningsemne" - en realisasjon av et elliptisk hovedset n i ng av samme slag som den umiddelbart fore g ående (en ute later jo ofte identiske ledd i s uk sessive hovedsetninger).
Al tså som en forkortelse av Han er (nemlig) dum.Det syns jeg
viser at adjektivet , og troli g også a t -setninga, her er sy n taktisk og semantisk likeverdige med en hovedsetning og fu n -
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de

andre eksemplene (eller i den a ndre to l kn inga av disse

eksemplene) . I så fall er a t -set ninga e n ikke-elliptisk nominalytring

(setningsekvivalent), men s adjekt ivet er en

elliptisk ''ad nominaly tr ing" ( " setningsemn e " ).
D

Relativsetni ngas sema ntiske funksjon .
l. Den pronominal e funksjonen.
Som ne vnt har r elativsetninga i den aktuelle kon-

teksttypen et sema ntisk korrelat i

(innho l det av) den for e-

gående og/eller etterfølgende hoved- og hel-setninga i den
f o r stand a t de n nevner e ller refererer til (på nytt) innholdet av denne setninga el l er en del av den . Mer presist
er det pronomenet (hva/hvi lk et) som betegner d e nne innholds f akto r en, som altså e r felles for pronomenet (og dermed relativsetninga) og en større e ller mindre del at ko nt e ksten.
Denne gjen takende eller (iallfall)

"korefererende" funksj onen

har re lativsetn i nga og pronomenet felles med både a pposisjo n er
(Oslo , Norges hovedstad/Norges hovedstad, Oslo) og så kal te
dubl eringsl edd (Per,ha n ... /Per . .. , han), og som nevnt er denne
s emant i ske f unksjonen også karakteristisk fo r pronomen generelt. En kan derfor si a t relabivsetninga i s like k o n tek ster
har en pronominal
kunne kanskje

(gjentake nde , henvisende) funk sjon . En

også si a t den står appositiv t til (en del av)

en hel- el l er hovedsetning , fo r som jeg var inne på oven for.
er det klare funksione lle likheter mellom disse relativsetningene (eller innskutte hovedsetninger) og det e n tradisjonelt kaller apposisjoner. Det blir i så fall en sær lig
f orm for apposisjon, for tradisjonelle apposisjon e r, som vanli gvis ikke omfatter bisetninger, har ikke den andre semantiske funksjonen s o m disse r e l ativs etninge ne har .
3 . Den pred ise rende funksjonen.
I forb indelser av typen (1 - 6) har relativsetninga
nemlig en semantisk funksjon som stå r i di r ek te samme nheng
med at den e r nettopp en s etning o g inneholder et verbal :
Den "prediserer", dvs. pås tår eller utsier noe om, det semantiske korrelatet. I

(l) er d et semant i ske korre late t for

relativpronomenet og re lativs e tninga innho ldet av h e le den
foregående setn inga, altså det fak tum at Per strØk til eksamen .
I

(2) er det innholdet av verbalet + adve rbialet, eller
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generelle begrepet stryke til eksamen . I

(3) er det innholdet

av predikativet doven. Og om disse innholdsfaktorene påstås
det noe, i

(l) at det omtalte saksforholdet

resultat) ikke vakte forbauselse, i

(Pers eksamens-

(2) at det omtalte be-

grepet ikke har vært praktisert av Pers far, og i

(3) at den

nevnte egenskapen ikke karakteriserer faren.
I disse relativsetningene har vi såleis klarere enn
i de fleste andre ytringstyper to semantiske hovedkomponenter:
Et emn e

(tema , topic), som er noe som enten er nevnt i den

umiddelbart foregåend e konteksten eller vil bli nevnt i den
umiddelbart etterfølgende (eller begge deler) og som derfor
kan forutsettes kjent, og en kommentar til (utsagn om) emnet
(rema , commen t), som er ny informasjon. Emnet er altså identisk med innholdskorrelatet og betegnes av r e lativpronomenet,
kommentaren betegnes ved resten av setninga. Emne t har jeg t idligere - i samband med relativpronomenet som innleder disse
setningene (pkt . B 5) - karakterisert som e n "ting", alt så
noe svært generelt, som dels kan omfatte innholdet av hele
setninger (saksforhold - tilstander , hendelse r , handlinger),
dels innholdet av ett elle r flere setn ingsledd, eller tilmed
av mindre setningsdeler . En kan ka n skje si det slik at emnet
for relativsetninga, eller innholdskorrelatet/referenten for
relativpronomenet, er innholdet av enten et (nominalt eller
adnominalt) predikativ i hovedsetninga eller et (fin itt eller
infi nitt) verbal med even tuelle bestemmels e r, eventuelt av
hele hovedsetninga.

Nedenfor ska l

jeg kommentere kommen-

taren.
3.

Om klassifisering og klassifiseringskonstruksjoner .
Kommentaren i

disse re l ativsetningene kan be -

skr ives som en klassifisering av emnet - en klassifiserings predikasjon eller et utsagn om

hvilken klasse av "ting" emnet

hører til. NI uttrykkes slike utsagn normalt ved hovedsetninger, nærme r e bestemt predikativkonstruksjoner av en viss
type. Og som nevnt (pkt. C 3 ovenfor) er de aktuelle relativsetningene semantisk og syntaktisk ekvival ente med hovedsetninger, nærmere bestemt nettopp predikativkonstruksjoner, og
kan tilned delvis (for hva-setningenes vedkommende) ses som
forkortelser av s like. Når en skal beskrive kommentar-delen
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prediserende/klassifiserende funksjon, kan det derfor være
på sin plass å ta utgangspunkt i predikativkonstruksjoner av
den aktuelle typen, som er en mer ekspli sitt og analytisk
formulering av klassifiseringsutsagnet enn nominalytringa.
Predikativ-(hoved)setninger
kan fra et semantisk

med~

s ynspunkt deles i

(el ler bli)

3 hovedtyper: Be-

skrivende, der predikativet nevner egenskaper/tilstander ved
subjektreferenten, identifiserende, der predikatet gjør kjent
hvem eller hva subjektet refererer til, og klassifiserende,
der predikativet gjør kjent hvilken klasse subjektreferenten
hører til . Dessuten fi ns det e n kombinasjon av den første og
den sis te , som kan ka lles beskrivende klassifisering. Her
klassifiseres subjektrefe renten gjennom å beskrive en klasse,
dvs. avgrense en underklasse . Disse semantiske forskjellene
er forbundet med grammatiske forskjel l er , særlig pred ikativets
ordklasse. I beskrivende predikativsetninger er predikativet
adnominalt (Per er doven), i identifiseringer og klassifiseringer nominalt. Men i identifiseringsse tninge r er nominalet

grammatisk og semantisk bestemt - et særnavn eller

et substantiv i bestemt form og/eller med bestemmende underledd: Det t e er Per/min kone/(den nye) læreren . I klassifiseringssetninger er det ubestemt - et substantiv (med eventuelle beskrivende underledd) i ubestemt form, med el l er
uten ubestemt artikkel i entall: Per en (en) student (ved
beskrivende klassifisering er artikkelen obligatorisk i både
e ntall og flerta ll: Per er en doven student, Per og Pål er
noen dovne studenter - jfr. Per og Pål er s tuden ter) . Forskjellen mht. bestemthet henger samme n med at predikativet
i klassifiseringer betegner en klasse, mens det ved identifiseringer betegner kjente individer - subjektreferenten
(som er ukjent) identifiseres jo gjennom henvisning til
(ide ntifikas jon med) et "annet (andre)" og kjent(e) individ(er), dvs.

til et individ(individer) som er kjent under

e n anne n betegnelse (i eksemplene ovenfor forutsetter
senderen såleis at mottakeren vet hvem Per er, dvs. hvem
Per refererer til , og at det eksis terer en kone og en (ny)
lærer) .
4.

Relativsetninga som en klassifisering.
Jeg mener altså at disse relativsetningene har

samme semantiske funksjon som klassifiserings(predikativ)
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klassif iser ingssetning . Det e r dette som

fo r klarer at rela-

tivsetningene (og pronomenet) som n evnt har ubestem t be t ydning og bare kan erstattes av relativkonstruksjon er med ubestemt pronomen (noe) som overledd. Nærmere bestemt er det en
beskrivende k l assifisering, for s jøl om disse relativsetningene er nominale , er det også et beskrivende element i
dem, som i den alternative og mer ana ly tiske

~- konstr u k

sjonen framtrer som et ege t , adnomi nalt ledd - den bundne/
attribu t ive relativsetninga . Disse relativsetningene har
altså samme semantiske funksjon som predikativsetninger av
typen Per er e n la t stu dent. Poenget med denne ytringa,
e ll er med ytringer som Det/dette er hva . . . /noe som ... , er
i kke å slå fast at Per er (en) student eller at "det/dette"
(dvs. det som er el l er straks vil bli nevnt, det semantiske
korre l atet , emnet) er noe, en ting. Det forutsettes kjent ,
og h ensikten med ytringa er å si noe om hva slags student
Per er e ller hvilken type av ting emnet representerer . Den
seman tiske s t r ukturen i disse relativsetningene er al tså
(mes t eksplisitt u ttrykt) "dette, den tingen (forholdet ,
hendel se n, egenskapen osv .) som er (eller bl i r) nevnt, er
en ting (hva, noe) som . .. • (her fØlger beskrivelsen av tingen ,
dvs . k la ssen) .
En kan altså i norsk føye en nominal rel ativsetning direkte til

foran , e t ter e ller innskutt i - et ledd

som kan være enten e n hovedsetn i ng eller en del av en hovedsetning, pronominalt/appositi v t og pred is e ren de/k lassifiser ende, altså synonymt med en klassifiserende predikativset ning med pronomi n alt sub j ekt. Sammenlikner vi nominaliseringa med de n

tilsvarende pre di kat iv-setni nga , ser v i at det

fø rs te er en mer syntetisk uttrykk små te og det and re en mer
analytisk. Re lativsetni ngenes to seman tisk e funksjoner , den
pronominale/apposit ive og den p redise r ende/klass ifiser ende
- el l er, om en vil , disse setningenes emne og kommentar - e r
i predikativsetninga ski lt grammatisk fr a hverandre og f ormidl es eller beteg n es av h ve r sine setningsdeler . Subj e k te t,
som i denne konteksttypen må bli e t demonstrativt (anaforisk
og/eller determi n ativt brukt) pronomen (det,dette), som viser
til det semantiske korrelatet, betegne r emn e t og formidle r

-
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den pronominal e fun ksjonen. Copula + predikativ betegner
kommentaren og formidler den pred i serende funksjonen. !·len
i nominalytringa, enten den er resultat av forkortelse eller
ei, får relativsetn i nga - som i predikativsetninga er predikativ - ikke bare den prediserende fu nksjonen som (copula +)
predikativet har i predikativsetninga, men overtar også den
pronominale og emnebetegnende funksjonen som subjektet har i
denne setninga. At en kan greie seg uten, og eventuelt utelate, det pronominale leddet, subjektet , og de forbindende
leddene, copula og sideordnende konjunksjona l er, og bare realisere relativsetninga (predikativet), er ikke påfallende .
Pronomen, copula og konjunksjonaler er

rel ativt abstrakte

og inneholdstomme ledd, med liten informasjonsverdi. Den semantiske funksjonen disse leddene har, kan lett "underforstås " ut fra konteksten, uten noe eksplisitt uttrykk. Dessu te n

bet~er

pronomenet/subjektet i slike kontekster kjent

informasjon, noe som al t er nevnt (eller straks vil bli det).
Det er relativsetninga som i egenskap av betegnelse for det
sentrale i kommentaren (den aktuelle klassen) er det nye og
sentrale i ytringa, semant is k sett.
Slike klassifiserende nominalytringer er en vanlig
form for nominalytringer i norsk . Denne språkbruken er ikke
spesiell for (nominale) relativsetninger; alle slags nominaler kan brukes slik . Jeg har fØr nevnt at en kan erstatte
relativsetninga i denne konteksttypen med relativkonstruksjoner med noe som overledd . l-len vi kan like gjer ne bruke
relativkonstruksjoner med andre, mer spesifikke overledd,
såfremt de passer som betesnelse på det semantiske kor rela tet .
F.eks. kan vi fortsette (l) etter den første hovedsetninga
med ... et forhold/en omste ndighet/e t resultat osv . som ikke
forba uset noen el.l ., e ll er (3) med ... en egenskap som ikke
karakteriserer hans far el.l.

Og vi kan fortsette med ut-

trykk som verken er relativsetninger eller relativkonstruksjoner , f . eks. i

(l) uttrykk som ... et ikke uventet resultat,

en lett forståelig utgang på studiet hans, en ikke uvanlig
foreteelse for hans vedkommende, o.l . Al l e nominal e r som
måtte forekomme i denne konteksten, og som kan tenkes å betegne det samme som den foregående hovedsetn inga, vil bli
to lka som klassifiseringsutsagn med innh~l~et a v denne set-
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n in g a som emne . Men om de nne språkbruke n er kurant, e r den
ve l noe "ma rke rt " ( spesie ll, avvikende) stilis tisk set t.
Den virk er iall fa ll på meg som noe kunstferdig og litterær,
og ofte i ronisk e lle r s pøkefull . Ved d e ak tuelle

rel a t~ vs et

ningene blir den litterære effek ten av nominaly trin ga for s terke t ved at re lativse tninge ne i

seg sjøl er litte rære,

også i and re funks joner enn som (kla ssifisere nde) nominalytringer.
E

Konklusjon .
Hovedpunktene i dette forslaget mi tt til en ny b e-

skr ivelse av

disse relativsetningene og deres syntaktiske

og semantiske f unksjon i

forbindelser av typen (1-6) kan opp-

summeres s li k : Setningene er nominale re l ativsetninger med
indiv i duell og ubes t emt betydning . Syntaktisk er de brukt
ute n (grammati sk) korre lat, som ubundne relativsetninge r,
og som eg ne ytringer. Seman tisk s et t stå r de gjentakende
(pronominalt) og prediserende, nærmere bestemt klassif i sere nde , til e n stØrr e eller

mindr ~

del av konteksten - en ten

e n hel h ovedse tni ng eller en del av e n ho vedsetning. I likh et med andre pronomen stå r r e l ativpronomen et , og den s etninga
det innleder , som regel anaforisk, dv s . det/den k ommer etter,
og gjentar innho lde t av,det leddet det står t il seman tisk.
f.l e n setning/pronomen ka n også stå d etermina tivt , dvs . komme
f ora n o g foregripe dette ledde t.

Og de kan stå samtid ig an a-

for isk og dete r minativ t og vise t il og predi sere innholdet av
noe som d e ls kommer fø re og d e l s etter, slik a t rela tivsetn i nga kommer som et inn s kudd i e n h o vedsetn ing.
Den ne s pråkbr uken må s e s i samba nd med bruken av
individue lle ( korrelatlØse) relativsetninger i
ser v~tivt)

bokmål/ rik små l i si n a lninnel i g het ,

( særlig konBruken av

s like setninge r er i dag nokså inn sk r e n ket og virker som
sag t litterær e ller a rkais k . His t orisk se tt er det derfor
tale om e n rest av e n t idligere me r

a l~inneli g

b ruk av

individue ll e relativsetninger, e lle r av hva og hvilk e n
( og hve m) som re l at ivprononren - me d individue ll b e tydning .
Så leis er det verdt å merke seg at h vilkeri n å brukes med
individue ll betydning bare n omi n a li ser t i nØytrums form (altså hv ilket

=

hva) og i relativsetning e r som s tår som nomi-

n a lyt ringer (aldri som se tnings ledd , s lik tilfellet er med

- 64 hva-setningene) . Det adnominale og kongruensbøyde hvilken
har (som relativpronomen) nå alltid allmenn betydning (hvilken/hvilket/hvilke X(-er) = hvilken/hvilket/ hvi lke som helst
X(-er)) og kan bare brukes som ledd. Men i eldre riksmål
eller dansk-norsk kunne også det adnominale hvilken ha individuell betydning, og setninger med dette pronomenet kunne
brukes både som adnominalt l e dd - nemlig som bundne r elativsetninger til et nominalt overledd, jfr. dette eksemplet fra
NRO (hvilk en, B l b): "(gildet) blev den baggrund, mod hvilken handlingen hævede sig frem" - og som nominalytring .
Eksempler på det siste nevnes både av Western (§ 626): "På
land var det ren og moskusoks er , hvilke sidste dog ingensteds om t a l es i den norrøne littera tur ",

og av NRO (hvilken,

Bl a): "(han) bad om e n halv Øl, hvilket Ønske hans kampfæller ikke fandt at kunne imØdekomme ". De aktuelle hvilketsetningene er en siste rest av slike individuelle hvilkensetninger, som har holdt seg i et særlig syntaktisk og semantisk bruksområde - som nominalytringer med et nominaliser t hvilken med vid betydning (= noe,hva).
Til sammenlikning kan det være på sin plass å
nevne at vi i konservativt bokmål/riksmål finner en paralell uttrykksmåte ved adverbiale ubundne relativsetninger ,
nemlig de som innledes av relativadverbier satt sammen av
hvor + en preposisjon (hvorpå , hvorefter, hvorfor, hvorimot
osv .). Også disse kan brukes som egne ytringer som knytter
seg semantisk til (et l edd i) en foregående eller etterfØlgende hovedsetning . Hvor har i di sse samme n setninge ne
(liksom der- i

tilsvarende sammensetninger) "vid nominal re-

feranse" , dvs . betegner en "ting" (= hvilken ting, med relativt hvilken , altså det(te), den tingen (som er eller vil
bli nevnt)) . Hvorpå/ hvoref ter = deretter, etter dette, hvorfor, =derfor , for (=pga.) dette (dvs. av denne grunn),
hvorimot = derimot, imot dette, osv. Både l'lestern l§ 333)
og NRO (se sammensetninger med hvor-) nevner eksempler på
dette, og begge karakteriserer bruken som litterær .
er den etter min vurdering nærmest avlegs,

I dag

og iallfall enda

mer litterær enn den tilsvarende bruken av nominale relativsetninger. Likevel er det

mulig å finne eksempler på den i

skriftlig språkbruk helt fram til i dag. Det kan jeg illustrere med to eksempler jeg h ar notert. Det ene er fra Laurens van der Post, Farlig ferd til det indre (utg. 1966,

- 65 -

overs. av Nils Lie): "Saken er den at reisen meget vel
kunne vist seg uforståelig u ten en viss redegjørelse for
den sinnstemning og de følelser som fulgæmeg på vei , hvorimot innholdet i koffertene mi n e var lett og av liten interesse ". Det andre e r - karakteristisk nok- fra Farmand (nr.
24, 1978, s. 27), der det heter (om Sissel RØnbeck) at
"Svarene er i kke alltid så overveiet, hvorfor hun da ofte ~så
siteres".
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Liste over sitert litteratur :
O.T. Beito: Nynorsk grammatikk. Lyd- og ordlære {1970)
B. Berulfsen: Norsk grammatikk. Ordklassene {1967)
P. Diderichsen : Elementær Dansk Grammatik 1970)
B. Fossestøl: Teks t og tekststruktur {1 978 )
FossestØl/Lundeby/Torvik : l•lorsmålet . Norsk l ære f or ungdomsskolen {1964)
L . Heggstad: Norsk grammatikk . Større utgåve {l9Jl)
E. Hovdhau uen m. fl . : Sorå kv itenskao. En el ementær innføring {1976)
S. Lie: Innføring i norsk syntaks {1976)

o.

Næs: Norsk grammatikk . Elementære str ukturer og s ynta ks
{1972)

P. af Trampe/A. Viberg: All mMn språkteo ri och grammatik.
En in trodu ktion {19 72)
F.E. Vinje: Kompendium i grammatisk ana lyse {1977)
A. Nestern: Norsk riksmålsgrarrunatikk for studerende og
l ærere
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Thorstein Fretheim:
HITERJEKSJONER - UITRYKK FOR ENS FJJLELSER, MEN OGSA NOE MER.
l Norskrift nr. zg skrev Ivar Jemterud om norske interjeksjoner.
Jeg har lys t til å knytte noen bpmerkninger til artikkelen hans.
l 1 i khet med Jemterud synes jeg dette er interessante spt•åkel ementet·
som hat· vært viet for 1 iten oppmerksomhet bl ant språkvitere. De
foler vel Qjerne at det skal godt gjores å lage noe skikkelig forskningsarbeid om. intet·jeksjoner.

Slike ot·d et· i svæt·t liten grad

egnet til å henrykke syntaktiket·e, fot· eksempel, fot·di de normalt
ikke kan behandles som ledd i en frasestt· uktut·.

Det fins riktignok

en amerikansk doktot·avhandling ft·a 1g74 om engelske intet·jeksjoner,
av Deborah James, hvor forfattet·en l egget· an oå å vise at intet·jeksjonet·
kan være "parentetiske" setningsledd som forholder seg både syntaktisk
og semantisk til de ovrige konstituentene i en setning.

Nå er det

imidlertid et ganske begrenset antall utvalgte interjeksjoner i
enqelsk dagligtale som James behandlet· i avhandlingen sin, bare
fem i alt, nemlig oh, ah, uh, say (diakt·on utvikling fra Jet's say)
og well.
eone

Etter min oppfatning er de intet·jeksjonene som normalt utgjot·

ytrin~r.

klat·t i ovet·vekt både i James' mot·smål og i våt·t.

Hvordan vi def i ne rer begrepet interjeksjon, vil være et sporsmå l om
hensiktsmessighet. De fleste av oss er i stand til å regne opp en del
typiske interjeksjonet·, men nåt· det gjeldet· kategol'iens grenseomt·åde hva som horer til og hva som ikke gjot· det - kan vi ikke s totte oss
til noen "intuitiv" folelse næret av en viss grammatisk tradisjon.
Det eksisterer ikke noen vedtatt teot·i om interjek sjonet· som fot·tellet·
oss om nodvendige oo tilstrekkelige betingelser fot· å kalle noe en
interjeksjon.

Dette "noe", kan det ha en hvilken som helst uttt·ykksform

så sant det dreier seg om noe horbart?

Neppe.

Jeg har vanskelig for

å folge Jemterud når han foreslår at et s lag med klubba undet· auksjon
er en interjeksjon, til tt·oss fot· at det ikke produseres med ta leorganene. Grunnen skal være at smellet fra klubba et· oppfattet som
et konvensjonelt tegn i et bestemt s pråkspill. Som kjent er spt·åklig
kommunikasjon ikke avhengig av lydbolget·. Dove har sitt tegnspråk, og_
språklige meddele l set· kan som kjent også produset·es i skriftlig fonn.
Hvis klubbeslaget et· en interjeksjon, burde vel også linjemannens flagg-
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vifting i en fotba llkamp tilhøre den kategorien.

Hva med alle mulige

konvensjonelle paralingvistiske fenomen som ledsager· talespråket, som
det å trekke på skuldrene , rynke på nes a osv.? De får sin verdi som
lingvisti ske tegn innenfor ett eller flere enkeltspråk, men har ikke et
fastlagt språklig innhold i ethvert språksamfunn. Man kan med god grunn
betrakte fo r·skj ellen mellom visuell og auditiv uttrykksfonn som avgjørende
og s i at en interjeksjon må være horbar - et u t b r· u d d. r~e n da nytter
det ikke å s i at et klubbes l ag under auksjon er en interjeksjon fordi
l yden av klubba fungerer på en bestem t måte i et spr·åkspi ll. Jemterud
bur·de ha s kilt skarpere me ll om inter·j eksjoner· i mer· tradisjone ll forstand
og hans visuelle "Andeby-inter·jeksjoner·", hentet fr·a Dona ld Duck & Co .
1964. En av dem var ZZZ, for snorking. Er snorkelyd virke lig en interjeksjon,
en vedvarende interjeksjon? Vanligvis vil vi tr·ekke den s lutnin gen at en
per·son eller et dyr som snorker·, sover, men jeg vill e helst unngå å si
at snorki ngen konrnuniserer dette, med mi ndr·e det er et våkent menneske
som bevi ss t lager snorkelyder for å få noen til å tro at hun/han sover.
Og heller ikke for· bevisst snorking av denn e sorten vi ll e jeg ta termen
interjeksjon i bruk. Isolert sett kan ikke snorke l ydene fungere kommunikativt på den måten som avsenderen hadde tenkt seg. De r som ansiktet er
synlig for· mottageren, må avsender·en også pa sse på å lukke oynene. Jevn
pust og lukkede oyne vil gjore snorkel ydene redundante. Etter min mening
er det i en sånn s ituasjon like urimelig å kalle snorking interjeksjon
som å kalle lukkede oyne for inter·jeksjon.
flår det gje lder de generelle regl er for interjeksjonsk lassens uttrykkss ide, vil jeg her· anbefale at man krever av en inter·j eksjon at den ska l
være produsert av taleorganene, men ikke nødvendigvi s rette seg etter·
spr·åkets foneminventar og fono taktiske struktur . Dessuten ska l den være
konvensjonell (jf. nor·sk æsj = enge l s k y uc k; nors k au = svensk !i_).
Skrevne inter·jeksjoner kan ba re eksister·e som motstykker til den enkelte
talespr·åks inter·jeksj on, men kan i s in tur påvirke uttal en av den interjeks jonen som skriftbildet er ment å skulle gjengi (jf. enge l sk tut - tut
for· den såkalte "s}lll patheti c c li ck" , dvs . IPA- notasjonens fo n 1-;il.
Skr·iftspråket har s ine mer· eller mindre utrolige konvensjoner for å avbi l de ta l espr·å kets interjeksjoner der· hvor· interjeksjonens fonetiske fonn
trosser ethver·t forsok på "ortofon" gjengive l se ved hjelp av alfabetet .
Lignende konvensjoner forekonrner i tegneserier for å gjengi ikke -språkl ige
lyder, blant annet spark i baken, støY, snork osv. I min naivitet har
jeg forres ten alltid trodd at tegneserienes ZZZZ skulle formidle at
personen sov , men ikke nødvendigvis snorket! Uansett hvordan det har seg
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med dette, må det være meg tillatt å fraråde klassifisering av skriftbildene
ZZZ, eller f.eks. VAPP l VAPP! VAPP! (med Jemter·uds ledsagende tekst "Skr·ue
bokser") som inter·jeksjoner·.

Den slags er ikke egnet til å skape interesse

for ser i ose undersøke l ser av interjeksjonenes ulike kommunikative r·o 11 er.
Hvilke er· nå disse roll ene?

Et opplagt hovedskille mener· jeg man kunne

sette mellom de rent emot ive interjeksjonene og de inter·jeksjonene som i
tillegg til sin emotive valør· også uttrykker et proposisjonelt innhold.
Naturligv_is har· ikke Jemterud ment å gi en utt1m11ende klassifisering av
norske inter·jeksjonel' , men skill et mellom interjeksjoner· med, og inter·jeksjoner uten pl'oposisjonelt innhold, synes såpass klar·t at det i det
minste av den gl'unn burde kunne gi grunnl ag for å etablere to hovedgrupper.
Jemtel'ud br·yr· seg lite med de proposi sjonelle inter·jeksjonene, og på det
punktet er han i godt sels kap.

Både Edward Sapir· (1921) og Otto Jespersen

( 1923) så på interjeksjoner utelukkende som uttl'ykk for· den ta l endes
sinnstilstand i ytr·ingsoyebl ikket. Det er fullt forståelig at noen går
inn for å gi interjeksjonsbegrepet en slik snever ekstensjon. Ville det
ikke også være natur· l ig å betr·akte den r·ent emotive interjeksjonen,
eksemplifi ser·t ved au eller åi-åi, som prototypisk? Jo, kanskje. Jeg
er ikke riktig sikker på at jeg uten videl'e vi ll e klassifiser·e de nøytrale
svaror·da ja, jo, nei som inter·jeksjoner·. Deborah James sier· at~ og no
er interjeksjonel', men forteller ikke hvorfor·. Jem.terud synes å mene det
samme om svarorda, men sier uttrykkelig at han valgt å se bort fr·a dem
undersøkelsen sin. Jeg har lettere for å godta tja, mja og nja som
interjeksjoner·, hovedsakelig fordi de uttl'ykket· et emotiv t innhold ved
s id en av det proposisjonelle~ Om disse uttrykkene tjenet· som kommentar
til hvol'dan verden er· beskaffen, så gjol' de det på en temmelig halvhjer·tet
måte. Ofte vil de måtte tolkes s lik at av senderen ikke kan ell er ønsker
å ta stilling, og i alle tilfel le er de pragmatisk ladede på en annen måte
enn ja, j~, nei. Poh (med var·iantene ~og aspit·er·t ~pluss ustemt vokal)
er en form som kan brukes med samme pt·oposisjonelle innhold som nei, men som
i tillegg røper avsendel'ens negative holdning ti l mottageren eller mottagerens forutgående utsagn. Ingen ville vel nole med å kalle~ en inter·jeksjon. Det virker· t· iktig å si at de met· noytt·ale svar01·da ja, jo, nei
absolutt står i en sætstilling .

Det en må gjm·e om en ikke vil ha dem i

bås sammen med de met· opplagte inter·jeksjonene som har et spesielt emotivt ·
innhold, er å lage en egen gr·arrmatisk kategor·i som ikke inneholder· andte
medlemmer. Så de bor nok tas med. Dessuten har· nei et ikke-kognitivt
innhold nål' det betyr· "Slutt med det det!".
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En virkelig interessant norsk interjeksjon med proposisjonelt såve l som
emot ivt innhold et· den som i fonetisk lydskrift vil kunne se slik ut:
(.,'JZJ! Den forekommer nesten utelukkende blant barn og ungdom. Huligens
har den dialektal begrensning, men den er iallfall fullt levende både i
Oslo m/ omegn og i Trondheim. Det eksisterer forovl'ig flet·e fonetiske variantet· av den, en langtt· ukken en med tre stave l ser (en for hvert segment),
en med over lang den ta l nasa l , og en med fot· lenget nasa l vaka l.

Kva l iteten

på voka l en vil og variere en del, både i åpningsgrad og i dimensjonen
fremre - bakre.

En _!-aktig vokal kan også brukes.

(Jeg vil herettet·

gjengi denne interjeksjonen på folgende måte i "vanlig" ortografi: nngæ.)
Forleden dag fortalte min seksårige dattet· meg noe som var en tenmelig
droy overdrivelse fra hennes side, og som hun opplagt ikke trodde på selv
hellet·. Jeg reaget·te ved å s i nn gæ til henne, på fleip. Da begynte hun
å le.

På mitt s pørsmål om hva hun lo av, svarte hun at det var bare barn

som pleide å si nnqæ.

Hun hadde aldri hort voksne snakke sånn.

Jeg ba

henne derettet· fortelle meg hva nngæ betydde for noe, og da sa hun straks
at det betydde Det der tror ikke jeg noe på. Hun hadde rett , tror jeg.
rlngæ bt·ukes som bene ktende konmentar av en som ikke bare tat· avstand fra
samta lepa rtnerens utsagn, men også finner det latterlig.

Det kan derimot

ikke brukes om en vil markere at en tar avstand fra en ikke-verbal handling
av et eller a nnet s lag.

Her er de lingvistiske konvensjonene he lt klare.

Jeg husker fra min egen oppvekst at når vi kom i krangel med noen, kunne
det hende vi mat·ket·te at vi var ui mottage lige for motstanderens arglll1enter
ved å reduplisere nn gæ
frekve ns.

~

antall ganget· på toppvolum og med hoy, jevn

Det virket nænnest som en støysender.

De kontekstuelle forut-

setningene var imidl ertid de sanme for det t·edupliserte

~som

fot· det

enkle.
Den hovedinndelingen som jeg har foreslått, vil også kunne vis e seg
å være sosiolingvi stisk interessant. Når en ser bort fra banneord, er
det lettere å peke på sosialt stigmatiserte interjeksjoner i den gruppen
som kombinerer et proposisjonelt (el. kognitivt) og et emotivt innhold,
enn blant dem som er rene følelsesutbrudd .
som jeg menet· delvis kan forklare dette.

Jeg vil peke på en faktor
Medlenmene av denne gruppen

av interjeksjoner har en s lik bruksmåte at det alltid vil foreligge
et kognitivt synonymt alternativ i form av et ord som det kanskje ikke
er like naturlig å klassifisere som intet·jeksjon, og som framfor alt
har en fonologisk form som virker mindre "dyrisk", dvs . mer i samsvar
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med det vi oppfatter som akseptabl e norske fon emkombinasjoner.

Ta for

eksempel den bekreftende inter~eksjonen ~æ, en tostavelsesform med.
tonel ag 2. Prosodisk sett er æ-æ helt grei, men den segmentale fonologiske
strukturen er langt fra lytefr·i .

Et norsk ord ska l ikke l åte sånn.

Jemter·ud understr·eker· at det er typisk for inter·jeksjoner at de ti ll a ter·
utta l emessige slingl'inger og ubestenmelig voka l kvalitet i storre grad
enn andre ord i spr·åket.

lian sier (s . 57):" ... når vi av og til finner·

Il<'! på tr·ykk og av og t i l ho, så skyldes dette nettopp det upresise
talegrunnl aget og ikke at vi har· to "splwreinterjeksjoner" hæ og ho.
Vi må altså vokte oss for· at skriftspr·åket ska l for·l ede oss til å tro
at systematikken i talespråket er stor-re enn den er." Dette anser· jeg
for· å vær·e sunne meninger om interjeksjoner (jeg sier· med vilje "sunne
meninger" og ikke f.eks. "kor·rekte observasjoner").

Som kjent har· denne

spor·r·e interjeksjonen som Jemterud omta ler, en var·iant uten vokoid også: hm.
Det sanme gje l der· den bekrefte l ses i nter·jeksjonen som er nevn t ovenfor.

Den kan uttales som l abia l nasa l med bevart tonelag 2: ~-m, en form som
ligner· mi ndre på et vanlig norsk or·d enn ~æ. men som kanskje ikke
virker så påtrengende i og med at kjeften er lukket. Jeg har også en
bestel'lt fole l se av at varianten hm? er sosialt mer· akseptert i deler·
av befol kningen enn det mer sonore hæ?. Fore l dr·e og andr·e voksne

oppdraqer·e påv irker· den nye gener·asjon ti l å vel ge ·de synonyme uttrykken e
som ikke virker så utpreget inter·jeksjonsaktige, altså ja i steden for

2
æ-æ og hva/g istedenfor hæ.

-

Tanken er· vel den at interjeksjoner· er· et
onde, men et nodvendig onde i visse situa sjoner·. De rent emotive

interjeksjonene er· mer ellet· mindre ur·eflekter·te utbrudd som det ikke al ltid
2
er så l ett å undertt·ykke. De kognitive inter·jeksjonene hæ, ~· ~. ~
brukes i samta l es i tasjone r det· va l get av ut tr·ykks form virket· r ef l ekter·t
og der· det vil l e ha vært mulig å bruke et mer· "dannet" uttrykk istedenfor·~
Barn oppmuntres til å bruke fat·gelose, emotivt noytra l e uttrykk, og til
å skj ul e s ine antipatier. ·Jeg kan ikke riktig huske at noen voksen
påvit·ket meg til å s l utte å bruke nei-interjeksjonen nngæ, men man oppfattet
vel etterhvert av seg sel v at mennesker med verdighet a ldri tok den s l ags
i sin munn, og kuttet det derfor ut,delvis for å unng å å stikke seg ut.
uhoflig, nngæ e r uartikulert, nngæ et· bam s lig . Vekk med det!

~et·

I visse sosia le miljcer er kognitive interjeksjoner av den mer ekspressive
sorten med spesielle pragmatiske undertoner uts att for vel så sterk
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undertrykking som saftige banneord.
Forelopig er ikke disse betraktningene noe annet enn spekulas joner,
men jeg tror et empirisk sosiolingvistisk studium av kognitive interjeksjoner
sammenlignet med t·ene emotive interjeksjoner vil l e kunne bli intet·essant.

*******
Nerknader.
1. Det finnes riktignok prosodisk "market·te" uttalet· av ja, jo og nei
som neppe kan sies å være emotivt nøytrale.
Spot·reinterjeksjonen hæ, ho står i en særstilling blant de interjeksjonene jeg har omtalt soml<ogmtive, de som bet•ot·et· det proposisjone ll e
innholdet av en ta l ehandling. De andre medlemmene av denne klassen er
påstandsinterjeksjoner. Hæ? (og forovrig hva? også) brukes for å gjore
det kjent fot· samta l epartneren at man ikkenar oppfattet innholdet av
den talehandlingen som interjeksjonen er en reaksjon på . Det kan ha
Vi'?rt at·tikulasjonen eller vol umet eller ens egen oppmerksomhet som har
Vi'?t't for dåt·l ig, ellet· det kan væl'e at utsagnet inneholdt ukjente ord
ellel' at det er uklart hvilken rel evans akkurat det uts agnet har i den
aktuelle samtalen. Felles for alt dette er hensikten med den ta l ehandlingen som utfot·es: mottageren oppfot•dt·es til å gjenta siste ytl'ing.
Spol'reintel'jeksjonen hat· et ikke - bokstavelig, " indit·ekte" innhold i en
s ituasjon der avsendet·en mener å ha hort og forstått hva som ble sagt,
men tviler på sannhetsverdien. Da er kanskje ikke poenget med talehandlingen hæ? fors t og ft·ems t å få en repetisjon fl'a mottageren,
skjont en repetisjon vil kunne bringe på det t·ene om mottageren holder
, fast på sin påstand .

2.
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Et gruppearbeid av
Reidun Barnholdt
BjØrn Brandser
Fred aurum
Else Færden
Kari Moursund

Når vi skal gi en stilistisk analyse av en tekst, må

v~

først definere hva stil er, eller velge en stildefinisjon.
Nils Erik Enkvist definerer stil som "ett kontextbundet och
kontextuellt avgransat språkbruk.
I olika kontexter anvander vi olika slag av uttryck." 1)

!La.o. impliserer

Enkvist at stil er et resultat av valg. En forfatter
av en tekst står overfor flere valgmuligheter.

Disse

valgene skjer som fØlge av en bestemt hensikt eller en
samlende vilje som alltid vil ligge bak teksten.

Dette vil

gi den et enhetlig preg.
Den teksten vi skal analysere i denne artikkelen, er
en skjønnlitterær tekst, og det reiser spesielle problemer.
Hva vil det si å gi en stilistisk analyse av en slik

tekst~

Hvor mye skal man trekke inn av litterær fortolkning? Bør man
vurdere teksten på bakgrunn av en litterær kontekst, som jo
har bestemt noen av de valgene forfatteren har gjort .
Skal en stilistisk
en litterær?

a naly~e

av en slik tekst underordnes

Et annet problem som melder seg , er hvordan

den språklige analyse, som er en viktig del av den stilistiske a nalyse, skal innarbe ides.
Når man skal vurdere og se på hvordan stilistikken forholder
seg til lingvistikken og litteraturvitenskapen, er man,
1 lstilforskning och stilteori, Lund 197~ s. 103.
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Problemet er

løst på forskjellig vis av forskjellige forskere. Enkvists
forslag til en løsning er enkel, men praktisk.

Man må

tilpasse synsvinkelen eller det perspektivet man velger,
til de konkrete forskningsoppgavene.

Er man interessert

1

å gi en språk lig eller litterær analyse, vil stilistikken
bli et integrert element i analysen.
å gi en stilistisk analyse.

Vår oppgave her er

Det innebærer at vi må finne

fram til en samlende vilje bak språkbruken , den som bestemmer valg av uttrykksmidler og valg av litterær struktur. Dette perspektivet blir det overordnede. Den stilistiske analysemå da forsøke å koordinere de to elementene i

teksten : det språk lige og det litterære.

Begge

disse elementene må underordnes det som er målet med analysen: å finne fram til den enhetlighet som ligger bak valget av uttrykksmidler.
FØlgende modell mener vi skulle illustrere det perspektivet
vi vil anvende i denne ana ly sen .

•

den stilistiske analyse
i den språ k lige analysel

' den litterære analysei

Vi har derfor valgt å disponere oppgaven i to hoveddeler:
A) Språklig analyse av teksten i stilistisk perspektiv,
B) Litterær analyse av teksten, også

den i stilistisk

perspektiv.
For å kunne vurdere stilen må vi operere med en norm som
vi kan sammen l igne teksten med .

For fremdeles å holde oss

til Enkvist , så sier han at stil er "summen av de signifikanta ski llnaderna mellan fBrekomsten av språkliga drag i
denna text och i en med texten
textuellt relaterad
normer".

jåmf~rbar,

norm, eller ett nåtverk

(s.st. s . 117)

till den konav sådana

- 75 -

Denne normen kan man velge relativt fritt,men den må være
relevant.

I denne oppgaven opererer vi ikke med en klart

definert norm slik den kunne komme til uttrykk i en annen
tekst. Men vi .ser teksten i forhold til en tradisjonell
re&listisk tekst, fordi vi mener at Dag Solstad selv legger
opp til d e t.

Når han kaller teksten "Novelle" , . alluderer han

til novellen som genre i tradisjonell forstand .

Dette vil

vi komme tilbake til under behandlingen av den litterære
delen av analysen.
Det vil si at Dag Solstad

selv etablerer en norm i teks-

ten som det er rimelig å sammenligne med.
ningen vil vi ikke uttrykke eksplisitt,
implisitt

A.

Denne sammenligmen den ligger

i analysen som en slags referanseramme .

EN SPRÅKLIG ANALYSE I STILISTISKPERSPEKTIV

Det overordnede p_e rspektivet i vår fremstilling er å finne
fram til det enhetlige preget i t e ksten .
finere som tekstens budskap.

Dette kan vi d e -

Dag Solstad ønsker i "Nove lle"

å formidle et bilde av virkeligheten som meningsløs.
lolenneskene er fremmedgjort i forhold til seg selv, andre
og tingene rundt seg.

Virkelighetens forskjellige be-

standdeler er falt fra hverandre i et meningsløst

univers.

Budskapet utsjør det enhetlige prinsipp i teksten, og vi
relaterer de forskjellige språklig e fenomenene til dette.
Vi 'har derfor satt opp tre hovedaspekter ved teksten som
vi mener er sentrale , og vi vil trekke inn språklige argumenter for å underbygge dette bilde t som vi tegner av
teksten.

De tre aspektene er:
l.

Det upersonlige element.

2.

Gjentakelser som understreker verden som ·
meningsløs og fremmedgjørende.

3.

Et oppløst verdensbilde.
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Det upersonlige preg.

"Novelle" fører leseren inn i en tingverden. Frekvensen
av substantiv er høy, og de er stort sett hentet fra et
klart avgrenset semantisk område.
sansbare fenomener.
teksten (untatt

De er konkreter eller

Det er ingen bruk av abstrakter i

~

og

~).

!Uljøbeskrivelsene blir der-

for svært sparsomme ; de er skåret ned til et minimum . Rommet
i leiligheten har vinduer, gulv, vegger og tak .

Leilig-

heten er utstyrt med lampeskjerm, kjøleskap og spiskammers.
Men det er ikke knyttet adjektiver eller andre ledd til
substantivene som kunne

karakterisere den nærmere og

relatere tingene til hverandre eller til de to leieboerne.

Interiøret får dermed ingen spesielle karakteris-

tika som kunne gjøre det personlig, det får et allment, anonymt preg.

Menneskene har ikke tilegnet seg tin gene og

gjort dem til del av sin strukturerte virkelighet.
Det er bare tre adjektiver i teksten:

"Den siste kaffe-

- s~etten", "kokende vann", "utstikkende ledninger".
Økonomiseringen med adjektiv gjør at de få som er, tiltrekker seg oppmerksomhet.
desinfiserer

"Kokende" konnoterer at man

rommet og renser det for de eventuelt siste

rester av noe personlig .

Utstikkende øker inntrykket

av det oppløste og splittede i dette nærmest ustrukturerte
verdensbildet.

Siste gir inntrykk av noe uigjenkallelig

og håpløst resigne rt.
Tid- og stedfesting utfyller bildet av mennesket i en
tingverden.

Handlingen begynner "en dag" (linje 6) og

slutter "om morgenen" (linje 40).

Nærmere tidfestet blir

den ikke .
Handlingen foregår i en leilighet, men ordet leilighet
blir aldri nevnt.

At det dreier seg om en leilighet, får

vi vite gjennom en pars pro toto-teknikk .

Navneplaten

på døren setter oss på sporet; villaer har som oftest ikke
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nærmere beskrevet.

Stedet er altså ikke definert og
Opplysninger som kunne plassere

det mer presist, blir ikke gitt.
bort_ fra sitt nærmiljØ; det føler

Mennesket rykkes dermed
seg ikke bundet til det .

og blir dermed fremmedgjort i forhold til omgivelsene.·
Den manglende tid- og stedfesting resulterer i at mennesket handler i et tomrom.

En meningsfull kontakt med

omgivelsene er brutt eller ikke oppnådd.
Henneskene i denne tingverden er like upersonlig tegnet som
tingene.

Agens er formelt representert med det upersonlige

pronomen~·

Det poengteres da nettopp som noe upersonlig.

Han bare fyller subjektsplassen.
De menneskene som representerer samfunnet utenfor den
enkelte, blir dermed anonyme størrelser .
sielle eller individuelle kjennetegn.
presentert som

De har ingen spe-

De kunne f.eks . vært

representanter for et begravelsesbyrå, og

som mennesker kunne de tenke, føle eller si et eller
annet.

De er nevnt så upersonlig som overhodet mulig.

De to "hovedpersonene" i teksten - leieboerne - blir
bare omtalt somhan og en mann, og deretter han igjen.

~11-

er de blir underforstått som agens for setningsemnene
"Ser over bryterne, låser døren .... , slukker lyset".
De er navnløse, uten individuelle
tenher eller føler.

egenskaper.

De verken

De avpersonifiseres og reduseres til

et nummer i det offentlige byråkrati: "Navnet hans blir
oppskrevet i protokoller" .
metony.misk.

Den første leieboeren skildres

I stedet for å si at man fjerner ham,

heter det: "Navneplaten fjernes".
Det er personenes
ano~y~e
identitet som Dag Solstad dermed formidler et
inntrykk av.

Noen betydning utover dette får mennesket

ikke.
f.lenneskene i teksten blir på denne måten fremmedgjort både
i forhold til hverandre og i forhold til sitt miljØ.

De
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blir avindividualisert og forsøker ikke å gripe styrende inn
i hverdagen.

Tingene bare skjer, og de lar dem skje.

Hyppig bruk a v passiv bidrar til å understreke dette
bildet : "En lastebil blir bestilt", "Bøtter fylles med
kokende vann", osv.

I alt er 16 setninger passive ,

agens blir dermed skjult, vi får ikke vite hvem som utfører
handlingene .
inn i det

Agens blir en abstrakt størrelse som griper

enkelte menneskets hverdag og styrer det på en

uforklarlig måte .

Agens blir noe stort og uperson l ig,

og de enkelte handlinger blir løsrevet fra hverandre og
isolert.
Alle disse språktrekkene - sk jult agens, mangl ende personnavn og mangelfull tid- og stedfesting - formidler et bilde
av menneskene som upersonlige vesener. De får status på
linje med tingene .

Bare rent funksjon e lle sider ved livet

deres har interesse, og kontakten mellom person og ting,
mellom person og handling er brutt.

"Novelle" åpner for en

gold og avsjelet verden.

2.

Gjentagelser som fremmedgjørende middel

Gjentagelsene er de t strukturerende prinsipp i "Novelle" .
Dette gir seg utslag på alle nivåer i teksten .
gjentagelser alt på det fonologiske plan .
mange a lliteras joner.

Særlig markant er den gjentatte

bruken av s-lyd og sj-lyd .
vi fØlgende eks.:
~er,

lå~er , ~eg,

~lukker

ly~et.

Vi møter

Tekste n har

Bare i første avsnitt finner

~iste kaffe~kvetten,

skyller,

~etter,

va~ker, ~eg,pusser, ~eg ,

PYiarnas , ~eg ,
S-lyden er en vedvarende lyd, Den s tadig

gjentagelsen av den vil lett forsterke inntrykket av noe
mekanisk gjentagende, noe som stad!':! bare skjer og skjer.
Videre blir ordene gjentatt; f . eks. ord for t ingene :
koppen ( 1 og 35), klokkene (3 og 37), pyjamas
o.f l.

Pronomenet man vender stadig tilbake.

(4 + 37)

~eg,
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Handlingene er ofte identiske: · "Ser over bryterne, låser døren,
slukker lyset".

( 2-5, 36-38 l .

En helsetning " Enda en dag er slutt (6, 39) og en lengre
kjede av setningsemner (2-6 , 36-38) blir gjentatt . I
disse kjedene er setningene asyndetisk forbundet med hverandre.
Oppramsingen får en automatisk , monoton karakter. Detaljene
blir like betydningsfulle som de mer viktige handlinger.
Alt blir oppfanget av et minutiøst, mekanisk registrerende
kameraøye. "Han " , som er subjektet , har mistet oversikten og
kan ikke l e ng er styre og ordne virkeligheten rundt · seg.
Syntaksen er lite variert , så også den virker gjentakende,
se f . eks. setningsbegynnelsen .
Forfeltsleddene kan grovt
deles inn i tre grupper .
Tidsadverbialer:
Enda en dag (6), Neste dag (?) , Dagen etter (8) ,
Enda en dag (39), Om morgenen (40)
Ting:

En lastebil

(1 3) , BØtten (15 ), Gulv, vegger ,

tak (16), Maten (18) o.fl.
Ubestemt pronomen:
l-Ian (9, 11, 12, 17, 26)
I alle disse tilfellene blir forfeltsleddet oppfattet som
tema for utsagnet . . Det vil si at det oftest er tingene
man snakker om. Vi kan sette opp følgende skjema for
syntaksen:
Rem a

Tema
man, han, en mann

+

handling s ve rb

ting

+

passiv

adverbia le r

+

enkel neksus
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Syntaksen er meget enkel med få variasjoner og lite beskrivende ledd , verken ekskurser eller nyanseringer,
bare hovedsetninger og setningsemner.

Det finnes en enkelt

relativsetning , ellers ingen over- eller underordning

av

setninger heller ingen spørresetninger el l er
utropssetninger.

Det semantiske innholdet er stereo-

typt, med bare konkrete opplysninger, ingen modalitet
heller ikke siteringsverb ved tankereferat o.l. Teksten
får et monotont preg , tingene skjer på en mekanisk og
kjedelig måte .
Teksten gjentar seg også antitetisk.

De konkrete gjenstan-

dene forblir de samme, men handlingsverbene er antonymer:
"man bærer ut alle møblene"/
"Høbler bæres inn" (14 , 281
"~tan tømmer kjøleskap og spiskammers " l
"I kjØleskap og spiskammers legges mat" ( 1 7 , 31 )
"Lyspæra fjernes"/
"En lyspære skrues fast" (20 , 30)
Teksten er to-delt med linje 25 som akse.

Handlingen ut-

føres11esten kontrapunktisk om denne midtlinjen.

De

samme handlingene gjentas, bare med motsatt fortegn.
Dette understreker igjen det monotone
Det skjer

preget i teksten:

ikke noe nytt selv om en ny leieboer flytter inn.

Leiligheten blir riktignok møblert med nye ting , men tingene forblir like upersonlige og anonyme som før.

Teksten er

dermed komponert som en lukket meningsløshet.
Dette bildet av en verden , hvor tingene gjentar seg automatisk og monoton t, er inn arbeidet mot slutten av teksten.
Den siste setningen: "Om morgenen våkner han uthvilt" vil
derfor b l i forstått ironisk.

Bruken av ordet

uthvi l t

virker nærmest som et stilbrudd, det er det eneste sted i
teksten der en person blir nærmere beskrevet som menneske.
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3.

Et oppløst verdensbilde

Teksten formidler altså en virkelighet som er dominert
av ting . . Det blir utført en rekke handlinger med
disse tingene i
verb :

teksten.

Verbene er utpreget handlings-

"Han slår ut .• kaffeskvetten, skyller koppen ,

setter den fra seg .• ", "l·lan åpner vinduerle", "Han tøm~

kjøleskapet .. " etc .

Agens er enten skjult eller avpersonifisert .

Dermed opp-

står det en krass kontrast mellom handlingene og de som
utfører handlingene. Det blir ingen fornuftsmessig
sammenheng mellom dem. Hennesket blir en robot som
handler mekanisk , uten mål og mening .
Substantivene

blir som nevnt sjelden beskrevet med adjek-

tiv eller andre ledd som kunne individualisere tingene eller
sette dem inn i en sammenheng .

I tillegg introduseres de

som oftest i bestemt form, dvs. at de betraktes som kjente
ting

og trenger ikke nærmere presentasjon .

De er reelle

størrelser som eksisterer uavhengige av mennesket, og de
er like viktige som mennesket .
Stilen er utpreget parataktisk, tingene blir i kke relatert til hverandre . · Virkeligheten får en ikke-hierarkisk
struktur .

Tingene blir ramset opp og står isolert

i en

meningsløs sammenheng .
Teksten er blottet for sammenligninger, tingene blir aldri betraktet i et likhets- eller slektskapsforhold til hverandre .
Like blottet er teksten for metaforer.
Ordene blir aldri
ladet med dobbeltbetydning eller konnotasjoner som kunne
sette virkelighetsdelene i forhold til hverandre eller i
forhold til en annen art av virkelighet .
Setningene i teksten er konjunksjonsløse , dvs . at det aldri
i selve setningsforbindelsen blir uttrykt noen nære sammen-
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hengs- eller årsaksforhold. Handlingene blir aldri satt i
forhold til hverandre, de bare oppramses i en tidsrekkefølge, og så overlates det til leseren å trekke slutningen
om en mulig sammenheng.
Nennesket har mistet overblikket over sin egen situasjon.
Det er kastet ut i en virkelighet som det ikke har noen
innvirkning på.

Det blir manipulert av krefter utenfor seg

selv som det ikke klarer å definere eller lokalisere.
Mennesket er fratatt følelser og individuelle karaktertrekk. Dets handlinger har mistet sin betydning, alt skjer
mekanisk. Den meningsfulle relasjon mellom mennesket og
tingene rundt er gått tapt.

Virkeligheten er i sitt dypeste

vesen blitt meningsløs. -

B.

EN LITTERÆR ANALYSE I STILISTISK PERSPEKTIV

Da vi definerte vårt stilbegrep, sa vi at stil er bundet til
kont~ksten.

Den konteksten denne teksten relaterer seg til,

er modernismen .

I "Novelle" skrive r Dag Solstad innenfor

denne litterære strømningen , og dette får indirekte følge
for stilen, både når det gjelder språk og litterær struktur.
Stikkordet i forbindelse med modernismen er nettopp fremmedgjøri~g.

Individet oppfatter møtet med verden som kriseaktig.

verden trer\Iram uten faste holdepunkter, den kan ikke fattes
som en helhet. Dag Solstad tilhørte kretsen rundt tids.skriftet
Profil, som gjorde opprør mot den foregående generasjons
verdensbilde.

Denne generasjonen skrev innenfor en realistisk

tradisjon og oppfattet verden som en meningsfull helhet.
Individet var noe fast og integrert.
Oppløsningen av verdensbildet fører med seg en oppløsning
av formen. Dikterne begynner å eksperimentere med den
og bryter ned de tradisjonelle skillene mellom genrene.

- 83 "Novelle" som novelle
Selve overskriften Novelle tyder på en dobbelthet, tittelen
alluderer til novellen som genre, men i og med at den nevner
seg selv , skapes det en avstand og interessen blir rettet
mot selve teksten og formen .
fyller genrekravene.

Vi forventer at teksten opp-

Det gjør den ikke.

I den tradisjo-

nelle novellen er handl ingen meningsful l .

Personene er

individualisert, og det eksisterer et meningsfylt samspi ll
mellom personlig sjeleliv og ytre begivenheter.
er dette mønsteret brutt.

Å

I "Novelle"

kalle teksten "Novelle" skaper

altså forventninger som ikke blir innfridd.
Hvis man skulle kalle teksten for noe , måtte det bli kortprosa.

Teksten er kanskje for kort til at novelle er en

dekkende term også rent formelt.

Synsvinkel e ll er perspektiv.
Synsvinkelen ligger hele tiden hos fortelleren.

Vi får

a ldr i anledning til å se omverden fra personenes side.
registreres utenfra på avstand.

Alt

Fortellerholdningen er

hele tiden autoral , dvs. at vi aldri får innblikk i hva
personene føler eller tenker , eller hvordan de persiperer
omverdenen.
person~ne

Som le ser blir vi fremmedgjort

i teksten.

i forhold til

De angår oss ikke som individer.

For-

telleren har anlagt et fast perspektiv på det lille utsnittet av virkeligheten han har valgt å skildre: nemlig
det som skjer i en tilfeldig utplukket leilighet i
tilfeldige døgn.

løpet av tre

Teknikken kan sammenlignes med at en

stiller opp et kamera og lar det kjøre uavbrutt.

Det som

faller innenfor synsvinke len, blir automatisk registrert.
Alt annet er uinteressant.

Teknikken avspeiler den resignerte

og passive holdningen til tilværelsen som preger "Novelle".
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KONKLUSJON
Det budskapet som teksten formidler, blir aldri uttrykt
eksplisitt i
soner .

teksten,

verken av forfatter eller per-

Vi har sett hvorda n det korrrrer til uttrykk gjennom

valg av språklige uttrykksmidler på det fonologiske, det
morfologiske og det syntaktiske plan og gjennom valg av
synsvinkel og litterær tradisjon.

Det er summen av disse

virkemidlene som gir leseren e n nøkkel til forståelse av
teksten.

Novelle

1

S'

10

15'

.25

30

35

40

Han slår ut den siste kaffeskvetten, skyller koppen,
setter den fra seg: Ser O\'er bryterne, låser doren,
trekker klokkrne, kler av seg, vasker seg, pusser
tennene, tar på seg pyjamas, legger seg, slukker
lyset.
Enda en dag er slutt.
Neste dag skjer. ingenting.
Dagen elter vasker man ham.
Man buer ham ut. Navnet hans blir oppskrevet
i protokoller.
Man Apner vinduene.
Man lufter sengcklrme.
En lastebil blir bestilt.
D en kommer og man brrer ul alle moblene.
Botter fylles med kokende vann, gronns1pe dun·
ster. Gulv, vegger, tak skures grundig.
Man tommer kjøleskapet og spiskammers. Maten
kastes i botter som blir båret ut i gården. Man vasker
kaffekoppen.
Lampeskjermen i taket Qernes. Lyspæra Qernes,
stopselet skrues av og Qemes, Det gjorcs gru.ndig
rent rundt de utsukkende ledningene i taket.
Med el skrujern Qerner man skruene som holder
navneplaten fast til doren .
Navneplaten Qernes.
Man lukker igjen vinduet. Strommen seiles på.
En lastebil kommer.
Moblr.r bæres inn.
Stopscl monteres rundt ledningene i taket. En
Jyspzre skrues fast. Over pzra en skjerm.
I kjoleskap og spiskammers legges mat.
Med el skrujern seiles en navneplate fast til
doren.
.
En m ann koker kaffe. H an drikker kaffe, skyller
koppen etterpå. Han leser i en bok. Legger boken
fra seg, gjesper. Ser over b ryte rne, låser doren,
trd:ker klokkene, kler av seg, tar på seg pyjamas,
legger seg, slukker lyset.
Enda en dag er slutt.
Om morgenen våkner han uthvilt.

