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PASSIV OG VERBALSUBSTANTIV 

- TO SENTRALE TREKK I LOVTEKSTER 

Av Else Ryen 

Denne artikkele n er identisk med kapittel 6 . 6 og 6.7 i 

den hovedoppgaven jeg ~everte ved Nordisk institutt i 

Oslo våren 1981. Oppgaven har tittelen Lov og lovmottaker. 

Pragmatisk analyse av lov om sosial omsorg og behandler 

en del av kommunikasjonen innen sosialomsorgen . De tre 

tekstene jeg tok for meg var lov om sosial omsorg, et 

rundskriv fra departementet og brosjyrer fra sju sosial

kontor. ~!ålet var å undersøke hvordan tekstene var utformet 

og i hvilken grad de synes å være tilpassa mottakerne . Jeg 

var også opptatt av samfunnsmessige forutsetninger for 

kommunikasjonen og av at kjennskap til den den sosiale 

konteksten har betydning for tekstforståelsen. I de to 

kapitlene som er gjengitt her, har jeg analysert to sentrale 

språktrekk i loven. Resultatene er i noen grad sammenlignet 

med talespråk og andre teksttyper. 

l. Passiv ---
1.1. Omfang og virkning 

Bruk av passiv er et framtredende språktrekk i lov om sosial 

omsorg. Av 232 setninger er 77 passive, dvs . at 33.2% av 

setningene inneholder en passivkonstruksjon. Dette er en 

svært høy prosent om vi s~enlikner med talespråk og 

andre teksttyper . Generelt gjelder at konstruksjonen er 

langt mer vanlig i skrift enn i tale . Hos informantene 
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i Talemålsundersøkelsen i Oslo var 3,3 % av setningene 

passive (Hagness 1978: 176). I skrift vil hyppigheten i 

passivbruk variere med stilart og vil også i noen grad 

være avhengig av den enkelte skribent. I "Om brug af 

passiv på dansk" fra 1931\ skriver Erik Rehling at han 

gjennomsnittlig har funnet 5 % passive setninger i et 

stort utvalg pros alitteratur fra de siste hundre år (han 

oppgir ikke hvilke litterære verk han har tatt for seg) 

(Rehling 1934: 81). Enda oftere vil vi finne passiv

konstruksjoner i vitenskapelig litteratur og i offent

lig/admini strativt sprAk. I vitenskapelig prosa fant 

Rehling ofte omkring 8 %, I skildringer av skikk og bruk, 

dvs. f ramstillinger som er fattige på akti~e subjekt fant 

han inntil 20 % passiv, noe han betegner som "en ekstra

ordinært høy prosent" (op.cit.: 84). Hen i forhold til 

nyere materiale er Rehlings tall lave . Noen undersøkinger 

fra de siste åra kan gi et sammenlikningsgrunnlag for 

lovteksten, og vi får opplysninger om hvilke funksjoner 

passivbruken kan ha. 

I analysen av ti radioaviser fant Mortensen at 21,1 % 

av setningene var passive. Dette betegner han som et 

meget hØyt tall og sier at det ikke kan være tvil om at 

passivbruken er hemmende for kommunikasjonen. Hortensen 

mener at den store passivmengden skyldes at passiv er et 

grunnleggende element i den offisielle språkbruk som 

Radioavisen nytter . Dessute n legger Radioavisen vekt på 

å innlede nyhets-meldingene slik at setningens hovedord 

plasseres først . I passivsetningene finner vi ofte at 

den handlende person ikke nevnes, noe som f~rer til at 

lytterne ikke fAr alle de opplysninger de burde få. De 

får ikke vite hvem som står bak handlinene, et viktig 

ledd i årsakskjeden blir borte. Dermed kan handlinger 

framtre som "naturlige" eller "nødvendige" (l•lortensen 

1973: 148 f, 179) . Omtrent den samme konklusjonen trekker 

Dagrun Skjelbred som har undersøkt ei historiebok som 

brukes i videregående skole. På de 15 sidene hun har nær

analysert, fant hun at 18,5 % av det totale antall set 

n inqe r inneholder passivt verbal (Skjelbred 1975: 90). 
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Ved en fjerdedel av passivkonstruksjonene er agens helt 

forsvunnet, og Skjelbred konkluderer: "Passiv under

bygger den følelsen/det inntrykket at ting skjer av seg 

sjøl, utviklinga går sin gang, historia er noe som hender" 

(op· • c it.: 98). 

I ei undersøking av Høyres og Arbeiderpartiets parti

program for stortingsper ioden 1973 - 77 fant Høigård at 

passivkonstruksjoner kan lede oppmerksomheten bort fra 

det handlende sub jekt. I stedet blir det fokusert på det 

som er gjenstand for handlinga. "De mange handlingene 

som omta les, later ti l å skulle skje nærmest av seg sjøl 

hvis avsender partiet vinner valget." Passivbruken må "sies 

å mystifisere hvordan forandringer og forbedringer i sam

funnet skjer" (HØigård 1978: 162) . l) 

Både i radioavisene og historieboka var det mye agens

stryking som gjør det uklart hvem det er som handler. Til 

dels kan det være snakk om e ·i tilslØring av sender som 

virker usaklig. I partiprogrammene derimot er det klart 

ut fra situasjonen at det er partiet som må være agens, 

sjøl om dette ikke nevnes (HØigård 1978: 160). Likevel 

fant HØigård at passivbruk uten markering av handlende 

person virker mystifiserende. Utsagna får mindre preg 

av forpliktende lØfter. "De agensløse passivsetningene 

kan dermed sies å ha en garderende funksjon" (op.cit.: 163). 

Det samme er ikke tilfellet i lovteksten. Både lover og 

partiprogram kan betegnes som offisiell språkbruk og har 

noen språktrekk felles, som f.eks. nominal stil og mye 

bruk av passiv. I begge tekstene er handlingene som om

tales, i hovedsak retta framover, men de er likevel nok

så forskjellige. I partiprogrammene er LØFTE den domi

nerende språkhandlinga, i lovteksten finner vi PÅBUD, 

FORBUD og TILLATELSE. I de fleste tilfellene er det klart 

hvem som skal utføre, kan utføre eller har utført de 

handlingene verbet forteller om . Hvi s agensforholdet er 

uklart, skyldes det at framstillingsmåten er for krong

lete, eller at saksforholdet kan være ukjent for noen le-
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sere, ikke at det s kull e være grunn til ikke å nevne agens. 

Til d e ls blir a gens markert ved preposisjonsuttrykk: 

... kan et mindretal l kreve at dette 
spØrsmål blir behandlet og avgjort 
av sosialstyret ( § 9.3, annet punk
tum) 

Dette er for holdsvis e nkle passivkonstruksjoner der set

ningene kan aktiv-vendes uten van s ker og uten e ndring i 

mening. Det ville lette lesinga , og i de fleste tilfellene 

ville det ikke gå ut over eventuelle Ønsker om stilistisk 

variasjon. Heller ikke ønske om å framheve ledd tilsier 

så mange passive setninger som i denne teksten. En para

graf inneholder e n tvetydighet som kunne vært unngått 

om formuleringen hadde vært a ktiv. 

Settes klagen fram muntlig, ska l 
styret straks sørge for at klagen 
blir skrevet og undertegnet av 
søkeren. ( § 18 .l, tredje l edd , 
a nnet punktum) 

Ytringa gir mu lighet for to tolkninger og dermed for to 

aktive uttrykksmåter: 

Eller: 

Settes klagen fram muntlig, s kal 
s tyret straks sørge for å skrive 
klagen. Søkeren s kal undertegne 
den. 

Settes klagen fram muntlig, skal 
styret straks sørge for at søkeren 
skriver og undertegner den . 

Den første tolkningen virker mest rimelig, og departe

mentets rundsriv nr. 3 viser at det er den som er g j e l 

dende regel (Rundskriv n r . 3, s. 58). 

At agens er nevnt i ytringa,finner vi i forbindelse med 

13 av pa ss i vkonstruksjonene. I t i l l egg kommer ~n formu

lering med preposisjonsuttrykk som ikke nevner handlende 
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person, men der jeg likevel ikke vil karakterisere det 

som agensstryking. 

[, . . ) da vedkommende ble mottatt i in
stitusjon eller forpleiningssted 
(§ 6, første ledd, annet punktum) 

Det er ikke uvanlig å bruke institusjoner som agens. 

Slike utsagnsmåter har agensroarkører, men gir et uper

sonlig og mennesketomt inntrykk. Institusjonsbetegnel

sen omfatter da personalet eller dem som har utøve nde 

myndighet innen institusjonen . 

-··I ei rekke l eddsetninger blir det henvist til tidligere 

bestemmelser. Uttrykksmåten er passiv og setningenes lo

giske subjekt er senderen . 

Tjenestemenn som er nevnt i § 10 
kan ikke velges som medlemmer av 
sosialstyret eller nemndene ( § 7, 
femte ledd) 

Sosial styret C· • • J skal: 
a. utføre de oppgaver som er på
lagt det i lov ... ( § 8) 

Det er ikke uvanlig med liknende aktiv uttrykksmåte: 

Loven sier "kan" c; •• ) (Rundskriv 
nr. 3, s. 6) 

Loven forutsetter r,.~ (op.cit.: 14) 

Agens kan også være nevnt i umiddelbar nærhet av passiv

uttrykket: 

Den som søker om sosialhjelp plik
ter å la seg undersøke av den lege 
som sosialstyret bestemmer, dersom 
dette finnes nØdvendig for avgjørel
sen av søknaden ( § 3.3, første ledd) 

Sosialstyret er subjekt i den andre relativsetning.en , og 

det er også underforstått agens i vilkårssetningen, dvs.: 
1S .. J dersom sosialstyret finner det nødvendig for å av

gjøre søknaden". Også i§ 3.3, annet ledd er det klart 

at det fortsatt er sosialstyret som er handlende person: 

Ved tilståelse av sosialhjelp skal 
det samtidig i nødvendig utstrekning 
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fastsettes nærmere vilkår for hjelpen. 

I § 1 0 , annet l edd , annet punktum heter det: 

I særlige tilfelle kan kommuner fri
tas f or å opprette sosialkontor. 

Ytringa framfor hjelper oss å finne a g ens : 

En kommune kan med Sosial departementets 
samtykke opprette s likt kontor i samar
beid med e n e ller f l ere a ndre kommuner. 

Denne ytringa - og at Sosialdepartementet ellers i loven 

framstår som overordna_forvaltningsorgan - gjør det klart 

at det er departementet som kan gi tillatelse til unntak 

fra hovedregel en om at kommunene skal ha sosialkontor. 

I § 12 fØlger to passive ytringe r på hverandre, og agens 

uttrykkes ved et preposisjons ledd etter den andre: 

For hver kommune skal det fastsettes 
en plan for sosialstyrets virksomhet. 
Planen f astsettes av korr®unestyret 
etter forslag fra sosialstyret r,.J 

I en del paragrafer er agensforholdet mer uklart. I 

§ l, annet ledd he ter det: 

Oppholds ko mmunen kan dog henvise den 
som har bosted i annen kommune til å 
søke hj elp der, i den utstrekning det
te ikke må antas å være til s kade for 
ham. 

Preposisjonsuttrykket som innleder leddsetningen, mar

kerer et vilkår for at o ppholdskommunen skal kunne gjøre 

unntak fra ho v edre g e l en . Setningen åpner for en avvei

ning, både ved uttrykket i den utstrekning og v e rbalet 

må antas . He l setningen fortelle r at d et er oppho lds

kommunen som kan henvise t il a nnen kommune. Det må fØlge

lig være e n instans i oppholdskommunen som må vurdere om 

de t te vil være til skade f o r klienten. I § 2 opptrer so

sia l styret som aktivt organ - med henv isning til§ 7. 

Først denne paragrafen som står i kapit t e l II "Om admin i 

strasjon", forteller hvem som e r utøvende organ , nemlig 

et sosia l styre på minst fem me dlemmer . Noen handlende 

person nevnes a l tså ikke i paragraf l . Hed kjennska p 
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til hele loven er en likevel ikke i tvil om hvem det 
dreier seg om: 

§ 3 er en av de mest kompliserte paragrafene i loven, 
både på grunn av l ange perioder og mange passivkonstruk

sjoner. I nr. 4, tredje ledd er agensforholdet nokså 
uklart: 

Kommunens tilgodehavende hos den under
holdspliktige kreves inn etter reglene 
i lov om innkreving av underholdsbidrag 
m. v. Innbetalt underholdsbidrag skal 
først nyttes til ·dekning av løpenae-bi
drag for vedkommende måned , deretter 
dekkes eventuelle bidragsrestanser for 
tiden før hjelp er ytt og til sist kom
munens tilgodehavende. 

Hvem er det som skal utføre de omtalte handlingene? I det 

første tilfellet må vi anta at det er en kommunal instans 

som skal kreve inn det kommunen har til gode. En som ikke 

k j enner behandling~ av slike saker , må til lov om inn

kreving av underholdsbidrag m.v. av 9. desember 1955 for 

å finne at det er bidragsfogden i den enkelte kommune som 

har myndighet ti l å kreve inn klientens gjeld . Det er og
så bidragsfogden som skal sørge for at handlingene som 

uttrykkes ved de neste verbalene: skal nyttes og dekkes, 
blir utført. I dette tilfellet er agensforholdet ukl art 

for den som er ukjent med saksforholdet . For sakkyndige 

mottakere skaper agensstrykinga neppe noe probl em . 

Saksforhold kan stå i fokus på e n slik måte at den hand

lende person er av liten interesse. Dermed er det nokså 

uvesentlig at loven ikke nevner hvem som er agens, og at 

det he l ler ikke går fram av sammenhengen. 

Den som har underholdsplikt overfor 
ektefelle eller barn er, så langt 
underholdsplikten rekker, ansvarlig 
for sosialhjelp som ytes dem i form 
av lån eller garanti for lån. Der
som noe bestemt underholdsbidrag-ik
ke er pålagt, kan fylkesmannen etter 
forslag av sosialstyret bestemme hvor 
stor del av lånet eller garantisummen 
den underholdspliktige skal være an
svarlig for ( § 3 . 4, første l edd) 
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Bestemmelsen i annet punktum åpner mulighet for at fyl

kesmannen kan pålegge den underholdspliktige et økono

misk ansvar dersom hun/han ikke allerede har slikt an

svar i form av underholdsbidrag. At bidrag er fastsatt 

av domstol eller bidragsfogd, ligger utafor det denne 

paragrafen behandler. Den dreier seg om at fylkesmannen 

kan gripe inn under et bestemt vilkår. I § 16 finner vi 

et liknende eksempel: 

Staten refunderer kommunene 
a. [.. J 
b. utgifter til nØdvendig reise
hjelp fra ankomststedet her i lan
det til bostedskommunen for den 
som er h eimsendt fra utland~~. : 

Hvem som har stått bak heimsendinga fra utlandet, er uten 

interesse i denne sammenhengen. Bestemmelsen dreier seg 

jo om at ankomstkommunen får refundert utgiftene den får 

ved å gi reisehjelp. I § 3. 4 , annet ledd heter det: 

Den kommune som har ytt hjelp, 
trer inn i retten til underholds
bidrag og andre pengeytelser der
som tilstått eller garantert IIn 
blir misligholdt . 

Her er det overflØdig å markere agens, fordi det uten 

videre går fram at det bare er den som har fått lån som 

kan mislighol de det. Agens kan s ie s å være markert i det 

saksforhold som uttrykkes. 

1.2. s-passiv og omskreven passiv . 

Som eksemplene i foregående avsnitt viser, finner vi både 

~-passiv og omskreven passiv i materialet. Av de 77 pas

siv - setningene er 26 omskrevne, dvs. 33,8 %. 

Igjen kan vi sammenlikne lovteksten med andre tekster. 

Rehling f a nt at i litteraturspråket brukes ~-formen i 

noe over ha l vdelen av de passive setningene. ~-formen 

domine r er i sakprosa og særlig i kansellipreget språ k 

(Vinj e 1977 B: 18, Hovdhaugen 1977 : 36). HØigård fant 
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bare 3,4% omskrevne passiv i Arbeiderpartiets program, 

2,4· % i Høyres (HØigård 1978: 158). I talespråk er den 

omskrevne formen mest brukt. I materialet til Talemåls

undersøkelsen fant Hagness en prosent på 79 , 5 (Hagness 

1978: 69) . 

For fem lovtekster har vi denne andelen omskreven passiv: 

lov om sosial omsorg 
<,1964) 

Lov om Forsorgsvæsenet 
(1900) 

lov om fullbyrding av nor
diske dommer på straff 
(1963) 

lov om arbeidervern 
og arbeidsmiljØ 
(1977) 

lov om offentlighet 
i forvaltningen 
(1970) 

Setninger med 
passivt verbal 
i forhold til 
det totale an
tall "setninger 

33,2 

41,2 

55,6 

55 

34 

Setninger med om
skreven passiv i 
forhold til det 
totale antall pas
sive setninger: 

33,8 

20,9 

37,5 

32,7 

36,2 

(Tallene for de to siste lovene er fra Wisth 1980: 161) 

De omskrevne passivene i sosialomsorgsloven fordeler 

seg på tre kategorier: · VæFe + perfektum partisipp, bli +per

.fektum partisipp, få + perfektum partisipp. 2 ) 19 av dem er om

skrevet med hjelpeverbet være. En av disse uttrykker fram

tidig handling : 

Innkreving må være forlangt innen 
tre år fra den tiden lånet forfalt 
til betaling (§ . 3 . 4, tredje ledd, 
annet punktum) "3) t 

I presens er det seks omskrevne passiv. Alle disse finner 

vi i leddsetninger: 

For den som det r; . ~ blir ytt full 
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refusjon for fra heimstavnskommunen 
til oppholdskonununen G • • ] (§ 25.2 ) 

I leddsetninger er det veksling mellom ~ - /få -

passiver og ~-passiver. Valget er ikke semanti sk 

bestemt, men den omskrevne passiven og ~-passiven 

er frivi llige varianter (jf. Hovdhaugen 1977: 36) 

I § 18 .1, tredje ledd, annet punktum , finner vi eksem

pel på begge formene: 

~ klagen fram muntlig, skal 
sty ret straks sørge for at klagen 
blir skrevet og undertegnet av sø
keren. 

Veks linge n mellom de to formene i samme ytring gir sti-

listisk variasjon. Når ~-passiven dominerer i ledd-

setninger (ti ~-passiv mot seks omskrevne), kan det være 

influert av at loven gjennomgAende fAr så stor bruk av 

~-passiv fordi alle hovedsetningene er normative. Dette 

skal vi se på i neste avsnitt. 

De ø vrige 14 ~-passivene i presens stlr i hovedsetninger 

og bruken er normativ, slik at vi med samme betydning 

kunne hatt modalverbet skal +~-infinitiv. I en lovtekst 

er et utsagn av typen "x velges av y" semantisk likever-

dig med "x skal velges av y" , Cllle hovedsetninger i teksten inne

holder en norm . Her kan vi ikke erstatte ~-passiv med om-

skreven passiv. Utsagnet "x blir valgt av y" kan vanske-

lig oppfattes som annet enn en beskrivelse av et saks-

forhold (jf. Hovdhaugen 1977: 37), 

I loven er det 28 E-pass iv i infinitiv sammen med modal

verbene må, skal eller kan: 

Klagen må settes fram for sosialstyret 
innen 3 uker (§ 18.1, tredje ledd) 

I slike uttrykk er E-passiv det vanlige i alle tekst

typer. Dette betyr a t utsagnas karakte r i stor utstrek

ning bestemmer valg av passivform . Den store bruken av 

~-passiv skyldes ikke først og fremst stilkonvens)on eller 

et vilkårlig valg av lovskriveren. 
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1.3 . Forkorta passivuttrykk 

Utgangspunktet for utregning av passivprosenten har vært 

det finitt e verbalet. I tilleg~ til a lle passivsetningene 

har lovteksten et rel ativt stort a ntall forkorta passiv

uttrykk. I de fleste tilfellene dreier det seg om relativ

setningsemner: 

Viser det seg at søkeren trenger hj e lp 
som nevnt i § 3 [. . . ] (§ 14, tredje ledd) 

I a lt har tek sten åtte s like setningsemner. En gang f in

ner vi det som kalles ndobbelt pass iv" (Gunde rsen 1969, 

Vinj e 1976: 108). 

Disse l ånene kan med fylkesmannen s sam
tykke besluttes inndrevet ved utpanting 
[, . ·) (§ 4, tred j e punktum) 

Ei omskriving a v s yntagme typen viser at det finitte v er

balet i pass iv og partisippet kan føres tilbake til to 

underliggende setninger . I den underligge nde strukture n 

har vi disse setningene: 

noen kan beslutte 

noen skal inndrive, 

Det går fram av konteksten at sosialstyret er handlende 

person i den første se tningen . Igjen har vi da et passivt 

uttrykk - i dette tilfellet parti s ippet - som rommer e n 

uk l arhet . Noen som skal inndrive lånet kan e nte n være 

sos i a lstyret, og da kan overflatesetningen omskrives med 

e n inf i nitiv: 

Med fylkesmannens samtykke kan sosial
styret beslutte å inndrive lånet ved 
utpanting . 

Noen kan også v ære e n annen ins tans , og da må vi omskrive 

med en a t -setning. Så lenge vi i kke vet hvem s om er ha nd

lende perso n, må vi beholde passivkonstru ksjonen : 

C .. ~ kan sosials tyret beslutte at disse 
lån s kal inndrives ved u tpanting. 

Igje n må e n som i kke er sakkyndig (jf. s. 72 ) utafor 

lovteks ten for å finne ut hvem som er handlende person. 
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Av rundskriv nr. 3 s . 22 går det fram at begjæring om ut

panting må settes fram overfor namsmyndighetene. Vi kan 

slu tte oss til at det er denne mynd i g heten som inndr i ver 

lånet, og en klarere formulering ville være: 

11ed fylkesmannens samtykke kan sosial
styret beslutte at namsmyndighetene skal 
inndrive disse l ånene ved utpanting. 

Både i denne paragrafen og i eksemplene på s.6 f ser vi 

at passiv s kjuler det handlende subjektet og t il dels 

gjør det vanskelig for leseren å få tak i saksforho ldet. 

Som vi skal se i neste- kapittel, kan bruk av verbal 

s ubstantiv virke på samme måte . 

2 . Verbalsubstantiv 

Som verbalsubstantiv regnes ord med lett identifiserbar 

verbs t amme og endinga -~, - ning, -else, -sjon , eller 

-en, og ord uten ending som f.eks. valg, kast, forsø k. 

I framstillinger med kompleks stil finner vi at verbal

substantivene utgjør en stor ande l av substantivene. For 

å f å et inntrykk av språktrekket i ulike teksttyper kan 

vi sammenlikne med noen svenske undersøkelser: I tale-

språk v ar 6 , 7 % av substantivene verbalsubstanti v, i 

gymnasiastprosa 9,5% og i bruksprosa 13,2 % (Hultman & 

l~estman 1977: 115) . I disse utregningene er kortorda 

hold t utafor (jf. Westman 1974: 72). Med det samme grunn

laget for utregninga som i det svenske materialet finner 

jeg at 15,6 % av s ubstantivene i lov om sosial omsorg er 

verbalsubstantiv, Lov om Forsorgsvæsenet har 14,7 % og l ov 

om fullbyrdi ng av nordiske dommer pA straff 19,7%. (I den 

siste loven er de t to substantiv som har en særli7 hØy andel, 

fullbyrding og begjæring med 2,4 % hver.) 

Fordi jeg har brukt morfologiske kriterier for utreg

ninga, har jeg fått med a lle typer verbalsubstantiv, men 

ver balsubstantivene er ingen enhetlig g ruppe. En del har 

i betydning fjerna seg fra verbet, og d e t er lite igjen 

av handlingsperspektivet. Eksempler på dette finner vi 
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bl.a. i § 12 , annet ledd og i § 11: 

Planen skal inneholde: 
a. c .. J 
b. Bestemmelser om administrasjons
ordningen . 

Det kan ytes statstilskott til delvis 
dekning av utgiftene ved den sosiale 
administrasjon r; • ·] 

Andre verbals ubstantiv ligger nær opp til det tilsvarende 

verbet i betydning, og det er lett å oppdage en underlig

gende setning eller et infinitivsuttrykk . Det er disse 

nominaliseringene vi skal konsentrere oss om i fortsettel

sen. 

De sistnevnte verbalsubstantivene kan vi dele i tre grupper: 

l) Nominaliseringer som gjør framstillinga mer konsentrert 

og oversiktlig . enn tilsvarende uttrykk med verb . 

2) - verbalsubstantiv som er et stilistisk og semantisk like

verdig alternativ til uttrykk med verb. 

3) Verbalsubstantiv sammen med relativt innholdstomme verb 

og verbalsubstantiv i preposisjQJ:Js.ut_t_yl<J<, _l;li~s~. !!O~inalene 

fortrenger mer konkrete og/eller klarere uttrykk med verb. 

Vi skal se på hver gruppe for seg. 

I Gymnasistsvenska legger Hultman hovedvekten på fordelene 

ved nominaliseringene . "Nominaliseringen kan s~gas fylla 

dels ett tankem!ssigt dels ett grammatiskt behov. N!r vi 

nominaliserar gOr vi ett sammanhållet begrepp av det som 

var en fras med flera olika delar" (Hultrnan & l•lestrnan 1977: 

110). Gjelsvik bruker§ 43, første punktum i den "norsk

danske" og den nynorske versjonen av jordloven for å vise 

at det kan være en fordel å bruke verbalsubstantiv. Eksem

plet "lyder på norsk - dansk: "Bruket ·overtas efter den 

kjØpesum og for øvrig på de vil kår det er overdradd for . " 

På nynorsk: "Bruket vert yverteke etter kjøpesummen og 

dei andre vilkår i avhendingsavtala." Her slepp ein, som 

e in ser, ei relativsetning som finst i den norsk - danske 

teksten, til gagn for god stil" (Gjelsvik 1950: 129). 4 ) 

Også i sosialomsorgsloven finner vi eksempler på at nomi-
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nalisering gjør at vi får med mer innafor ramma av en 

setning. 

Departementet kan omgjøre styrets 
vedtak dersom det finner at ved
taket c, • J bygger på en skjønns
messig vurdering som er åpenbart 
urimelig (§ 18.2, annet ledd) 

Ved å bruke verbet vurdere i denne sammenhengen ville vi 

fått en u nØdvendig omstendelig framstilling. Også i den 

neste ytringa i samme paragraf gir nominaliseringa en stram 

og hensiktsmessig uttrykksmåte: 

Departementet kan også sende saka 
tilbake til ny behandling av sosial
styret. 

(Et stilistisk pirk: det ville vært bedre med "i sosial

styret",) 

I enkelte sammenhenger er det en fordel å ikke nevne subjek

tet for handlinga: 

Dersom det ved behandlingen av en 
sak viser seg å foreligge sosiale 
problemer, som omfatter flere saks
områder under sosialstyret 1: •• ] 
(§ 9.3) 

I dette eksemplet er sosialstyret, barnevernsnemnda og edru

skapsnemnda det underliggende subjektet for verbalhandlinga 

behandle, dette går fram av konteksten. Gjennom å nominali

sere unngår en å nevne et allerede kjent subjekt, og en 

slipper et redundant trekk som bare vil virke hemmende for 

den som skal tilegne seg informasjonen. Også i oppregninger 

får vi klart poengtert informas jon gjennom verbalsubstan

tivene: 

Planen skal inneholde: 
1: .. J 
e. Nærmere regler om tilståelse av 
lån og garanti for l å n [· .. ] og om 
begrensning av slike ytelser. 
(§ 12, annet ledd) 

Som punkt 2 nevnte jeg at verbalsubstantiv og 

uttrykk med verb kan være stilistisk og semantisk jevn

byrdige. Vi finner det flere ganger der det er snakk om 



- 15 -

dekning av utgifter: 

Innbetal t underholdsbidrag skal 
først nyttes til dekning av lø
pende bidrag G . J <§ 3.4 , tredje 
ledd, a nnet punktum) 

Her ville en ikke vinne noe med infinit ivsuttrykket: "til 

å dekke løpende utgifter" . I andre ytringer d erimot ville 

det vært en fordel med verbal uttr ykksmåte . 

I administras jonsspråket finner en ofte eksempler på over

dreve n bruk a v verbalsubstantiv. Betegnelsen "substantiv

s juke" brukes for å karakterisere en tekst med relat ivt 

mange tilfelle a v at e t enkelt verb er omskreve t med et 

v erbalsubstantiv og et betydningssvakt verb (jf . Nellan

der 1973: 135 f, Lundeby 1976: 11 f , Vi nje 1977: 120 f ). 

Verbalsubstantivet kan også være s tyring i et preposi 

sjonsuttrykk og fungere som det Erik Hansen kaller ledd
setningsavløser (Hansen 1970:71 ). Lov tekstene har fl e re 

forekomster av disse syntagmetypene. Ofte fører nominali

ser i ngene til at handlingsperspektive t blir dempet, og at 

agens blir he lt fortrengt. Noen ganger finner vi bruk av 
passiv og verbalsubstantiv i samme ytring: 

Ved tilståelse av sosialhjelp skal 
det samtidig i nØdvendig utstrekning 
fasts e ttes nærmere vilkår for hjelpen 
(§ 3.3, annet ledd) 

Ei omskriving gjør utsagnet klarere og smidigere. (Jeg 

s ynes også de t er uheldig å bruke tilstå/tilståelse i 

den betydningen det ha r i d e nne ytringa og har erstatta 

det med 2·) 

Når sosialstyret g ir sosialhjelp, 
skal det samtidig i nØdvendig ut
strekning fastsette nærmere vil
kår for hjelpe n. 

Også i det neste eksempl et er det både passi v og et 
verbalsubstantiv som skjuler agens: 

Refusjon ~ ikke tas i ytelser 
som utbetales for den måned da 
f lytning til inst itusjon fa nr
s t ed <§ 3 . 5) 



- 16 -

Ved verbalomskriving blir agens nevnt: 

Sosialstyret kan ikke ta refusjon 
i ytelser som pensjonæren får ut
betalt i den måneden han flytter 
til institusjon. 

I enkelte tilfelle settes genitiv sammen med verbal

substantiv. I § 25.2 , annet ledd heter det: 

Det samme gjelder for norsk heim
stavnsløs som staten yter full re
fusjon for ved denne lovs ikraft
treden. 

Uttrykksmåten er vanlig i lovtekster, og vi finner den 

tre ganger i sosialomsorgsloven, a:lle i § 25 . Også dette 

syntagmet er en "leddsetningsavløser". Det er stivt og 

alderdommelig sammenlikna med leddsetningen: 

når loven trer i kraft. 

I alt finner jeg ni nominaliseringer, av i alt 88, 

som fortrenger et verbaluttrykk. Nominaliseringene er 

uheldige fordi det er vanskelig å få tak i saksforholdet, 

eller fordi nominalkonstruksjonen er et stilistisk dår

ligere alternativ enn verbaluttrykk. 

Ett sted er presens partisipp med nominal funksjon kopla 

sammen med genitiv. 

Innbetalt underholdsbidrag skal 
først nyttes til dekning av lØ
pende bidrag G •• J og til sist 
kommunens tilgodehavende C§ 3.4, 
tredje ledd, tredje punktum) 

Her mener jeg det ville være stilistisk bedre å omskrive 

både preposisjonsuttrykket til dekning av og pres ens par

tisippet tilgodehavende: 

[- . ·:l til å dekke løpende bidrag 
G • :) og til sist det kommunen har 
til god e . 5) 

Oppgaven vil bli trykt i sin helhet i nummer 5/1983 i 

serien CompLex, Institutt for rettsinformatikk . 
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l) HØigård har regna passivprosenten på annen måte enn 
jeg og de andre undersØkingene jeg har referert. 

Hun har funnet 520 perioder hos Høyre og 428 hos 
Arbeiderpartiet hvor n1inst et helsetningsverbal er 
i passiv. I prosent av det totale periodeantallet 

blir dette henholdsvis 54,5 og 42,7 % (Bøigård 1978: 

158). I de øvrige undersøkingene er andelen passiv 
regna i forhold til det totale antall setninger. 
Dette gjør at det blir vanskelig å sammenlikne HØi

gårds tall med de.øvrige. 

2) Kategorien få + perfektum partisipp nevnes ikke i 

grammatikkene. Hit hører uttrykk som Hun fikk etter
gitt gjelden, Hun fikk bevilget et lån på 100 000 kro

ner og bestemmelsen i sosialomsorgslovens § 3 . 6: 

Dersom en sosialhjelpsmottaker med 
tilbakevirkning f!r innvilået ytel
ser etter lov om-rQlketryg eller 
lovene om krigspensjonering, kan 
sosialstyret kreve re~usjon [. . J 

Jl Perfektivisk passiv kan også uttrykkes ved konstruk
sjonene ~ ~ eller har blitt, men disse passiv

konstruksjonene er nokså lite utbredt. I lovtekstene 

har jeg ikke funnet noen eksempler . 

~) Det er riktignok litt misvisende å snakke om verbal

substantiv i dette tilfellet siden verbalsubstantivet 

avhending er første leddet i sammensetningen. 

5) I lov om sosial omsorg er det også elleve substantiv 

med adjektivstamme og suffikset -het . Ingen av dis9e 

s ubstantivene gjør formuleringene kompl iserte eller 
fortrenger bedre verbaluttrykk. I ett av tilfellene 

er ordvalget uheldig: "Bestemmelser om organiseringen 
av nemndene og deres vedtaksførhet C ... )" (§ 9.1, an~ 

net l edd). Først mente jeg det måtte bety "kompetanse 

til å fatte vedtak", men i merknadene til loven e r d e t 
e r statta med myndighetsområde (Rundskriv nr. 3, s. 36), 
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Her om de og dem som ikke-subjekt i nonnalisert Oslo-mål. 

Av Er ic Papazian. 

l. I nnledning . 
I llorskrift nr, 37 (19B2) bnr Helge Lødrup et innlegg om bruk

en av pronomen- fo nnene .!!! og~ i det han kaller "dialekten på Oslo 
Vestkant", der han opp fordrer til en diskusjon om emnet. Dette er e t bi
drag til en sli k diskusjon. Jeg har innvendinger mot enkelte ting i 
Lødrups framstilling,først og frem s t når det gjelder det faktiske , men 
også når det g j elder hans behandling av data . Jeg ha r også noen kommen
tarer til det historiske problemet Lødrup tar opp,nemlig forklaringa på 

bruken a v de som ikke-subjekt i den aktuelle "dialekten". 
Ellers er ikke dette noen dialekt i den vanlige betydninga av 

dette ordet, men et normalisert talemål,nænnere bestemt (en lokal vari
ant av) et talemål som svarer dels til den offisielle skriftnorrnalen 
bokmål (især i den "moderate" varianten ) og dels til den uoffisielle 
skriftnonnalen riksmål, I det følgende vil jeg derfor omtåle det som 
østlandsk bokmål/riksmål ,ettersom jeg mener det ikke er knytta spesi elt 
til Oslo,men er i alt vesentlig ens over hel~ Østlandet. Ikke desto min
dre er det først og f remst dette talemålet slik det snakkes i Oslo ·og 
nænneste omegn jeg bygger på i denne framstillinga,for det er det jeg 
kjenner best og sjøl bruker som mitt daglige talemål. 

Det samme er tydeligvis tilfelle med Lødrup,som sier han bygg
e r på ein egen språkfølelse i sin analyse. Likevel avviker min egen 
bruk av ~ og ~ etter min egen språkfølelse klart av fra det Lødrup 
hevder er tilfellet for sitt vedkommende. Det g j elder flere av de be
grensningene Lødrup setter på bruken av dem, som etter mitt skjønn ikke 
er på lang t nær sd absolutte som Lødrup sier. Jeg kan selvsagt ikke nek

te for at Lødrup bruker disse fo nnene slik han sier han gjør ,men jeg 
tror ikke hans språkbruk kan være særlig representativ for sprAkbruken 
i østlandsk bokmål/riksmål generelt på dette punktet. Derfor har jeg 
prøvd å utfylle min egen språkfølelse med noen mer systematiske iakttak
elser. 

For det første har jeg gått gjennom "Vestkant-prøvene" i 11 1'Qll

li osjlomdl vel" med tanke på de eller dem brukt som ikke-subjekt. ut
byttet ble nokså magert, for j eg fant bare 3 eksempler , a l le med de . (se 
pkt. 2 a og b nedafor). For det andre foretok jeg en skriftlig utspørr
ing blant en del personer som jeg veit eller antar snakker østlandsk 
bolooål/riksmdl ( se pkt. 3 nedafor). I det følgende skal jeg ta opp bruk-
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en av~ og~ som ikke- subjekt i denne språkvarianten,først med ut
gangspunkt i no en av de problemene Lødrup reiser i sin artikkel (pkt. 
2 ) , så pA g~1lag av mi eiga ut spørring (pkt, 3) . Til slutt vil jeg ta 
opp spørsmålet om don sannsynlige bakgrunnen for bruken av~ som ikke
subjekt i normalisei' t talemål pA Østlandet (pkt . 4) . 
2. Problemstilling. 

a) Spiss-stilling av pronomenet. 
Om bruken a v dette pronomenet i sitt eget talemål sier Lødrup 

bl. a. at dem ikke kan brukes " som subj ekt eller tema" , Det første stem
mer,men ikke det andro, dersom on med ~ for•står "ledd i forfel tet 
( som ikke er subje.kt)",dvs . spiss-stilt (og emfatisert/tematisert) 
ledd. Ett e r min språkfølelse er det ingen ting i veien for å si f.eks. 
Dem har .1eg sett (Lødrups ek s empel) i østl andsk bokmål/rik smål. Sjøl 
mener jeg A kwlne bruke både ~ og~ her, sjøl om jeg nok vil f ore
trekke ,92 i denne stillinga. Ved "urnarkert" eller "nø-ytral" - ikke
emfatisk eller ikke- tematisk - leddstilling,dvs. når pronomenet (som 
ikke-subjekt) står ~ verbalet,mener jeg derimot at det er omvendt, 
al t s å nt jeg også ber kan bruke begge formene,men foretrekker dem. Jeg 
er altså enig med Lødrup i at plasseringa av pronomenet (foran eller 
etter verbalet) spiller en rolle for valg av pronomen-form når pronom
enet ikke er subjekt,men uenig i at forsk j ellen mellom de to plasser
ingene er så absolutt som LØdr up sier er tilfellet for sitt vedkornmen- ~ 

de . 
At spiss-stilling a v pronomenet fremmer bruken av ,92 og h emmer 

bruken av dem ,er ellers nevnt a v andre grammatikere. Bl.a. nevner Ber
ulfsen (s. 103- 104) et eksempel på bruk av de som spiss-stilt objekt 

fra Ibsens "En folkefiende",nemlig "de (dva. buksene) · kan du -al tid 
snurpe sammen for mig". Sjøl bar j eg notert et tilsvarende eksempel 
fra TAUs-prøve C 10 i "vanli osjlomål vel " (gutt på 16 Ar fra Frogner), 
l. 78: "··. = di ha-vi da lært A passe Ass får , ", .. , " , der p1oonomenet 
rett nok er styring.Berulfsen kaller Ibsens eksempel "en muntlighet" 
som kan ·være et inns lag fra Ibsens f ødeby Skion,men han sier også at 
den er '!,begunstiget ved at pronomenet kommer først i setningen" . Ber

ulfsen sier ikke hvorfor bruken av de skulle være "begunstiget" i den
ne stillinga,men det e r vel klart nok: Plassen framf or verbalet er sub
j ektets plass i nøytrale u tsngns setninger og olle bisetninger,og det 
er vel ikke merkelig om denne plassen blir assosiert med subjektsformo 
a v pronomenet , slik at pronomenet lett f år subj ektsfonn når det står på 
"subjektsplassen" , også når det ikke er subjekt. 
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b) Etterstilt underledd,særlig relativsetning. 

Vide1•e sier Lødrup at dem i hans språkbruk ikke kan ha rest

riktive underledd og ikke kan brukes i eksempler som Se på dem i bilen 
>< og Se på dem jeg ser på. Et tredje eksempel er ·· Se på dem der,men her 

går min språkfølelse i samme retning som Lødrups: bare de er mulig. 

Det kan forklares ved å anta et pronomen + .!!!.!: utgjør e.n fast og der

for ubøyelig enhet; jeg kan heller ikko si noe anna enn (Se på) bun 
der,enda j eg ville si Se på henne. Hen de to første eksemplene er 

slett ikke ugrrummatiske for mitt vedkommende,sjøl om jeg også kan bru
ke ~ her,og trolig heller enn dem. 

Fbr meg blir altså fordelinga av de og~ med andsynes uten 

underledd,som vanligvis er en relativsetning eller et komplement (som 

kan betraktes som en forkorta relativsetning),parallell med fordelinga 

foran andsyne s etter verbalet: Begge formene kan brukes i begge kon

tekstene,men den ene forma foretrekkes i den ene konteksten og den and
re i den andre. Jeg vil altså også gi Lødrup rett i at forekomsten av 

et etterstilt underledd spiller en rolle for valg av pronomen-form på 

den måten at et slikt underledd fremmer bruken av de. Hen heller ikke 

her er det tale om noen absolutt motsetning; ser vi bort fra særtil

fellet ~ er det bare spørsmål om en mer eller mindre utstrakt bruk 
av den ene eller andre forma i de to omgivelsene. 

Også ved pronomen som står som ikke-subjekt med et komplement 

eller en relativsetning som underledd,er det kjent at de foretrekkes 
(eller i det minste er vanlig) i så vel skriftlig som muntlig bokmål/ 

riksm~l,og fenomenet blir omtalt av flere grammatikere. 3l.a. omtal er 

Vinje no en ek sempler i boka !!,oderne llorsk (s. 116-11'7),med utgangs

punkt i eksemplet Vi rår de av v'åre lesere som • • • Bruken av de i slike 

kontek s ter forklarer Vinje med at pronomenet her er " • •• et demonstra

tivt p ronomen . Uttrykket de a v våre lese!"e slutter seg nær til en att

ri bu ti v forbindelse, nemlig de l esere, der de:n lesere er utelukke t" . 
P. er kommer vi altså inn på spørsmålet om åssen (og om) vi 

ska l skill e mellom det p ersonlige p ronomenet de/dem og det påpekende 
p ronom enet (og artikkel en) de, e t probl em jeg skal ta opp i neste punkt . 

I denn e sammenhengen vil jeg bare si at jeg ikke finner det rimelig å 

regne de som påpekende pronomen i kontekster av denne typen,for i så . 
fa l l må det være med et un derfor s tått/uteh tt no:nina l t c;> vøl'ledd,nemlig 

~- men s e tter vi inn dette oås tått utelatte l eddet,bl ir jo syn~ 
t agmet n~rmest us!"a~atisk : ? de lesere a v våre leser e som • • • ? ~essut
en ke.n det (unnt11 t t f or Lødrup) godt h ete (Vi rår) dem a v våre l eser e 

~· • • , men~ det so~ både Vinj e og Lødrup p~peker i kke ltan hete ('.' i rå r ) 
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dem leser e som ••. Også det skull e tyde på at det er to pronomen (ell e r 

to bruksmå t er av et ~ronomen) i de to tilfellene. 

Og i alle fall forklarer ikke analysen b!'uken av ~ generelt 

ved komplementer, for det f ins eksempler der de opplagt ikke kan b e trak

tes som påpekende .pronoruen (med underforstått overledd) . Ett tilfelle 

er når sty1•inga i komplemen t e t er et pronomen ( som selvsagt ikke~s 
som overlcdd f or dc) ,et anna er. når det ikke forekommer no e substan ti v 

i kon t eksten som kan tenkes å funger e som (underforstått) o verledd t il 

de. Vinje nevner sjnl eksempler på hver type , bl, a . Han regner ikke med 

de av oss han har g jort seg uvenner med og ;.;en dette e r en appell til 

de i ne.-nnda som ••• Vin je mener a t de e r innfør t i slike forbindelser 

fra kon tekster• a v den første typen, men siden pronomenet i de siste til

fellene ikke;·ka.i:l , væ:re påpekende,anb ef a ler Vinje~ iallfall i det sis

t e eksemplet: "Den som vil velge en h el t uklanderli g form , skriver ~ 

dette er en apoell ti l dero i nemnda som 

For min del syns j eg at eksempler som de siste viser at bruken 

av de som overledd til et korupl ~rnent ikke har no en sammenheng med at 

pronomenet er eller kan være påpekende (hvilket det påviselig ikke er 

i eksempler av de sistnevnte typene),men ganske enkelt at s ubjekta

fo rma av det personlige pronomenet foretrekkes nåz· det følger bl . a . et 

komplement (eller en relativsetning, se nedafor),også når hypotagmet 

( pronomen + underledd) står s om ikke- s ub jekt. Dette er vel også Lødrups 

påstand når h a n s i e1• at~ ikke kan ha restriktive underledd,men leng

e r nede på s i da går Lødrup over til en analyse av Vinj e s type,jfr. 

pkt . c nedafor. 
Ved relativkonstruksjoner aom står som ikke- subjekt med et 

pronomen som korrelat,antas det å spi lle en l~lle om pronomenet beteg

ner relativsetningas logiske subjekt (agens) eller ikke,slik at de o ft

ere blir brukt når det er tilfellet enn når det ikke er. I dansk og 

dansknorsk skriftspråk har bruken av ~ i slike t ilfeller vært kjent 

i lange tider. Frøydis Hertzberg bar gjort meg oppmerksom på at a l t 

Erik Pontoppidan (om ikke de gamle grekere) advarte mot denne "feilen", 

med disse ord (s. 31 2) : " Dispiciendi.Uil ne ex vulgato mo r e l/ominativus 

De pro~ vel contracto ~ usurpetur". Ifølge latinkyndige fo lk 

skal dette bety noe i r etning av a t man bør passe på at man ikk e etter 

utbr edt skikk bruker nominativen de for dennem eller forkorta d em . Sit

a t e t for tsetter sli k : "Di cendurn [Man bør si] HErren el skel' de~/ 
(non de) som frycte bannem. De elskes af Gud/ som frycte ha nnem". 

~~oderne normative gro.raroatikere "godkjenner" deri mot stort 

sett bruken av de i kon t ekster av typen Herren elsker de som frykter 

han,men ikke uten l'eservasjoner. Hos f . eks . Fossestøl m. fl. heter det 

såleis ( s. 9~ l at " Vi regner det [ • • J ikke som feil om en bruker sub

jektformen ber" , med b en vi sning ti l eksemplet Hon hadde mo dk jen sle med 
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de som sultet. Berulfsen synes å skille mellom tilfeller der de+ rela

tivsetning står som objekt og tilfeller der relativkonstruksjonen står 

som styring til en preposisjon, Om eksempler på det første sier han 

nemlig ( s. 104) at "Det e1• tvilsomt om dette kan regnes for korrekt 

språk,og det er iallfall sikrest å bruke d em". Hen videre heter det at 

" Derimot er det vanlig anerkjent nå å bruke de etter en preposisjon og 

med en på.følgende relativsetning med relativet sOJll subjekt" (med ben

visning til eksempler fra aviser og litteratur), Vinje trekker ikke 

noe slikt skille ,men sier (s, 114) om eksempler på begge bruksmåtene 

fra aviser og litteratur at i begge tilfellene "anses både,!!! og ~ 

som korrekt når det .følger en re la ti vsetning der 1!2!!! er sub.jekt". Hen 

han sier også (s. 113- 114) at "De som vil velge en helt .. uklangerlig_ 

fo rm , skriver dem", og eim , ek.s empler der pronomen~t . .ikke . betegner . d~t log

iske subjektet i relativsetninga, heter det (s . 113) at " I slike ti l fel

le bruker vi ikke subjektsforrnen de i korrekt skri f tlig og muntlig 

framstilling" (på s . 115 blir noen eksempler på slik språkbruk kalt 

" språkfeil"). Så her går det visst en linje .fra Pontoppidan til Vinje! 

Ei anna sak er om denne normative skri.f t spr[ksregelen stemmer 

med den faktiske språkbruken i normalisert talemål i Oslo og ellers på 

Østlandet. For Lødrups vedkommende gjør den ikke det , for han bruker 

i følge seg sjøl de uansett . Det samme g j elder i 2 eksempler på de + 

relativsetning som ikke- subjekt som jeg fant i TAUS-materia l et,for 

ikke i noen av eksemplene betegner pronomenet det logiske subjektet i 

relati vsetninga. Eksemplene er disse,.fra prøve A 2 (mann på 28 år , opp

vokst i Bærum) , l. 65-66: ... no 1 n a-di såro jæi lissåro spilte .foppall 

sammen me ••• ,og fra prøve B 22 (~ann på 25 år fra Majorstua),l . 52-53: 

• • ,åro man traf.f- j en : = di man var srumm-me.,. Og det gjeld er et tilsvar

ende eksempel jeg fant i ei prøve jeg s j øl har tatt opp av en bokmål/ 

riksmiHsbruker fra Bærum (mann på 40 år), trykt i he.ftet Norsk Talemål 

av Helleland og meg (prøve B 7,1. 32-33) , nemlig •• • et parr a di j æ syk

klet sammen roe • •• Disse eksemplene tyder pA at det ikke spiller noen 

rolle for valg av pronomenform om pronomenet betegner relativsetningas 

logiske subjekt eller ei,og på at de som Lødrup hevder brukes i alle 

.fall. l·len mate1•ialet er selvsagt alt for lite til A slutte noe sikkert. 

c) Personlig pronomen andsynes påpekende pronomen og artikkel. 

Lødrup nevner også en t1•edje begrensning i bruken av dem,nem

lig at fo rma ikke kan fungere som "bestemm er",dvs, adnominalt (adjekt-
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ivisk,til et nominal) eller adverbialt (til et adnominalt ledd),som 
henb. påpekende pronomen og adjektivets bestemte artikkel. Lødrup s ek
sempler erliid911 jentene og *dem små jentene (i det siste ltnn de tolkes 
både som påpekende pronomen - Joed trykktung uttale - og a1•tikkel , mod 
t rykkle t t uttale ). De t er selvsagt riktig at dem ikke kan brukes her, 
men det er ikke særlig interessant nå r problemet er f ordelinga a v de 
og d911. For det er et spørsmål om kasus- bøyning,og vis s vi ser bo rt 
fra da ti v- di al ekter, er slik bøyning bare aktuell v ed pel'sonlige pronom
en i moderne norsk. I den grad nndre pronomen og artikl er bøyes , el' det 
i k jønn og t al l,ikke kasu s (jfr. den, det, de store • • • ). I det f ølgende 
skal jeg derfor se h ol t bort fra det påpekende pronomenet og artikkel
en de (flertall av den, det) og konsentrere meg om det personlige pron
omenet de/dem (I'l er tal l av han,hu.n,den,det ). 

Hen det l a ter i kke til at Lød1•up skiller klart mellom person
lig pronomen på den ene sida og påpekende pronomen/at•tikkel på den and
re - enten man r egner dette som 2 (3) ulike ord eller 3 ulike bruks
måter av samme ordet. Hnn slår ·nemlig såmmen eksempler som de (små) 
j entene og hun (lille) j enta på den ene sida og de/hun der,de/hun i 
bilen,de/hun j eg ser på på den andre, og sier at pronomenet i begge til
fellene er brukt som bestenuner,i det siste ·tilfellet med e t "underfor
stått" overledd. Denne analysen mener han f orklarer at ~ (og henne) 
iføl ge han ikke er mulig i noen av tilfellene,for avhengig form er "et 
fenomen som bare gjelder overleddet i et hypotagme" (s. 54). 

For min del vi l jeg altså heller si at avh engig form , eller 
rettere , kasus bøyning, er noe som (i moderne norsk) bare gjelder person
lige pronomen, ikke påpekende pronomen og artikler. Og det vil igjen si 
(en vi s s type) nominale pronomen,dvs. pronomen som (normalt) står nom
inalt (substantivisk) - bl.a. som overledd i et hypotagme. Jeg kan ik

ke skj :mn e anna enn at de t eneste mul ige grunnlaget for å skille mellom 
påpekende pronomen/artikkel på den ene sida og personlig pronomen på 
andre er at de første står til et nominal eller e t adnominal,benh., 
mens det siste ikke står som underledd (men kan stå som overledd) i et 
hypotagme i det hel e tatt. Og her må en ta teksten s lik den står, iall
fall i kontekstfrie eksempler,som de Lødrup går ut i fra . Under f orst å
else (utelatelse,ellipse) er et (kon)tekstuelt f enomen , som ikke kan 

brukes :.. kontekstfrie,konstruerte eksernplel'. F'o l' når man påstå!' a t noe 
er underf orstått, så må man også kunne si hva som el' undel'for stått - og 
det kan man bare gjøre på grunnlag av (især don foregående) konteksten. 
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Ellers kan man jo "trylle vekk" en hvilken som helst forekomst av per
sonlige pronomen som faller fonn elt sammen med et påpekende pronomen/ 

å~ en artikkel (dvs. den,det,de) og få det til re~ påpekende pronomen/en 
artikkel i stedet. Det virker iallfall urimelig på meg å regne med et 
påpekende pronomen/en artikkel (med ett eller anna underforstått over
ledd) i f.eks. til de som leser dette (der en kan sette inn alle mulig
e "overledd" til de,både nominale og adnominale,aå sant de passer inn 
i konteksten semantisk) ,mens vi nødvendigvis har et personlig pronomen 
og ingen utelatelse i f.eks. til dem som leser dette. 

Jeg mener altså at vi i syntagmer av de/hun +~,komplement 
eller rolativaetning må regne med pronomenet som personlig pronomen og 
overlodd i konstruksjonen - iallfall når konteksten mangler eller ikke 
gir særlig grunn til anna. Det er vel også vanlig praksis. Og at pron
omenet i do/hun dor/i bilen/ jeg sel' på fungerer nettopp som overloddet 
i et hypotagme, går også u tvetydig fram av Lødrup s egen beskrivelse når 
han lenger opp på sida (s. 54) sier at dem ikke kan restriktive under
ledd,mod henvianing til slike eksempler. Uår så Lødrup bare noen linjer 
nedafor går over til å betrakte pronomenet som under ledd ("bestemmer") , 
i slike kontekster,virker det som et kunstgrep til å ".forklare" det 
faktum nt pronomenet ifølge Lødrup ikke har noen kasusbøyning (eller 
avhengig form) i denne konteksttypen,for det er merkelig ut fra Lød
rups generelle utsagn om når kasusbøyning er mulig. Hen ifølge meg kan 
pronomenet ha kasusbøyning,i det minste valgfritt,(også) i denne kon
teksttypen,f.eks. Se på de(m) jeg ser pA. Og det er ikke det minste 
merkelig,når pronomenet er brukt som overledd i en funksjon der det 
har eller kan ha kasusbøyning når det står alene. Det merkelige er 
snarere at forekomsten av et underledd skulle ha noe å si for valget 
av kasus form (mer om det nedafor). 
3. Ei utspørring om bruken av de og dem blant noen Oslo-folk, 

a) Allment om testen. 
Det er altså klare uoverensstemmelser mellom Lødrup og meg 

mht. hva vi mener er vår respektive språkbruk på dette punktet. Fbr A 
bringe på det rene hvem av oss som var mest representativ for språkbruk
en i østlandsk bokmdl/riks~ål - even tuelt om begge var det,eller ingen 
av oss- laget jeg ei lita spørreliste som jeg sendte til et tilfeldig 
utvalg personer i Oslo og omegn som jeg visste eller trodde brukte den
ne språkforma som sitt dagligspråk. Utvalget faller naturlig i to ald

ersgrupper,hver .på 25 personer. · nen ane· besto ~v personer i alderen ca, 
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40-70 år som jeg kjente,for det meste kolleger på llordisk Institutt 

(deriblant meg sjøl) . Ikke alle var innfødte Oslo-folk,rnen alle var 

østlendinger,badde bodd lenge i Oslo og snakket normalisert østlandsk . 

Den andre gruppa besto av 25 16-åringer fra klasse l C på Ris skole. 

Disse kjente jeg ikke ,men jeg går ut fra at iallfall de aller fleste 
er innfødte Oslo- folk og snakk el' østlandsk bolauål/l'iksmdl (en i klass
en skreiv at hun va r fra Vestlandet og ble ikke tatt med i utvalget). 

Begge gruppene ble presentert for de snmme oppgavene: De fikk 

et ark med 8 setninger ( se neste .punkt) i to varianter hver,en med de 

og on med~· Deltakerne skulle så ta stilling til hvilket av de følg

ende 5 alternativene som best dekket deres egen språkb1•uk,og skrive 

det alternativet de valgte ved sida av eksemplet. Alternativene val' l. 

bare (varianten med) de er mulig,2 . bare dem er mulig,3. foretrekker 

de,men også~ er mulig,4. fo r etrekker ~,men også~ er ·mulig,5. 

bruker like gjerne de som dem. Det ble også understreket at det var 
spørsmål etter fakti sk språkbruk i dagligtalen,illlie om det deltakerne 

ville skrive eller mente var riktig. 
Jeg bar selvsagt visse motforestillinger til ei slik form 

for undersøkelse av språkbruk,for ber blir jo data ikke faktisk språk

bruk,men det folk tror Cl' deres faktiske språkbruk. Og det er velkjent 

at disse to tingene ikke alltid stemmer overens. Ofte er det slik at 

folk tror de snakker mer "riktig" , dvs. mer i samsval' med normalisert 
talemål (viss de ikke snakker normalisert talemål) eller (i siste in

stans) skriftspråk,enn de faktisk g j ør (men det kan også være omvendt, 
jfr. f . eks. Trudgill, s. 167). Hen når oppgava består i å ta s tilling 

til konkrete setninger (i motsetning til å komme med generell e vurder

inger),tror jeg likevel at svara · kan gi en pekepinn om hovedtendenser 

i faktisk språkbruk, iallfall om en betrakter dem med en viss kritikk. 

I dette tilfellet tror jeg at eventuelle feilvur deringer av 

egen språkbruk vil gå i favør av dem,altså at folk vil ha en tendens 

til å hevde - og tro - at de bruker dem mer og de mindre (som ikke
subjekt) enn de faktisk gjør. Dem er jo prestisjeforma som ikke-sub

jekt, og sikkert den forma de fleste som regel bruker i skrift i denne 
funksjonen. Og det er velkjent at de fleste har en tendens til å tro 

at de snakker som de skriver,noe som vel skyldes at man har et langt 

mer bevisst forhold til sitt skriftspråk enn sitt talemål. Hin erfar

ing er også at folk som regel blir f orbauset nå l' man gjøl' d em oppmerk

som på at de bruker de for mye,og at de flest e tro r de bruker~ og dem 
omtl'ent som f oreskrevet, også i tale . En av deltakel'ne i tes ten, som val' 
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amanuens i norsk,ga såleis uttrykk for at hun "oppdaget" en uventet ut

strakt bruk av de som ikke-subjekt hos seg sjøl da hun besvarte spørs
målene . Det kan nok være at flere har ha tt den opplevelsen,men det 

spørs om alle har "oppdaget" like mye de hos seg s jøl som de faktisk 

bl"Uker. 
Denne muligheten for en (ubevisst) favorisering av dem pga, 

innflytelse fra skriftlig språkbruk bør tas i betraktning når en vurd

erer resul tatet av u tspørringa,og en må også regn e med at den vil gi 

seg størst utslag i den eldste gl"Uppa, som hat' både lengre utdannelse 

og lengre omgang med skriftspråket enn 16-åringene. Som sagt var fles

t eparten av de eldre akademikere og filologer,altså folk som l eser og 
skriver mye. I alle fall viste r esul tate t a v utspø1•ringa en etter min 
mening overraskende beskj eden bruk av de som ikke-subjekt blant de eld

r e , jfr. pkt. c og d nedafor. 
b) Om utvalget av eksempelsetninger. 

Ut fra det som ble sagt i pkt. 2 ovafor,skulle det være klart 

at det som først o g fremst er inte1•essant å undersøke mht. bruken av 
de og dem som personlig pronomen i andre funksjoner enn som subjekt , er 

a) pronomenet brukt i spiss- stilling sammenliknet med bruk av pronomen~ 

et inne i setninga, og b) pronomenet brukt med et etterstilt underledd 

(utenom der) sammenliknet med bruk av pronomenet uten slikt underledd. 

Fbr å undersøke pkt. a laget jeg en setning med pronomenet i hver av 

de to aktuelle stillingene, n emlig l. Jeg har aldri sett de/dem før,og 
2. De/Dem har ·jeg aldri sett før. 

!lår det gjelder bruk av pronomenet med et ters til t underledd, 

valgte jeg å kons entrere meg om relativsetninger,både fordi relativset

ninger er den vanligste typen av· underledd til et pronomen og fordi 
den andre vanlige typen,komplemen t et,kan betraktes som ei forkorta rel
ativsetning. Ved relativkonstruksjoner med pronomen som korrelat kan 

det som nevnt tenkes å spille en rolle for valg av pronomenform om pro

nomenet betegner re la ti vsetningas logiske subjekt ellel' ikke , og jeg 

tok derfor med en relativkonstruksjon av hver type,nemlig 3. Se oå de/ 

dem som står der borte, og 4. Smak på de/dem du like r best, Disse eksem
plene kan da s ammenliknes både med hverandre og med det "nøytrale" eks

empel l,der pronomenet står på samme plass i setninga,men uten relativ
setning. 

Den samme problemstillings - om et (nominalt) ledd betegner 

det logiske sub jektet i en tilknytta leddoetning eller ikke - er aktu

ell også ved utbrytinger, og ved p!'Onomen som utbl"Utt ledd kan dette 
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tenkes å spill e on rolle f or va l g a v pronomenf orm liksom i rela tivkon
struks jonene . Som en slags s jekk pA rela t ivkon struksjonene tok j eg der
for med et par tilsva r ende utbrytinger,na~lig 5. Det er de/dem som har 

gjort det, og 6 . Det var ikke de/dem jeg mente. Rett nok stå r pronomen
e t h er som predikntiv,en funksjon som i eldre norsk krevde subjektform 
av pronomenet. Men i moderne østlandsk klassifiseres predikativet sum
men med de andre ikkesub jekt-funksjonene når det g j elder valg av f orm, 
jfr. f.eks. Er d~t deg? - . J a , det er meg . Også i utbrytingene er avheng
ig fo rm av et pronomen det vanlige ell er iallfall mulig i østlandsk , 
jfr. f. eks. Det er meg (jeg? ) som har g jort det,og utbrytingene skulle 
sål eis kunne srummonliknes mod de ti l svarende relativkonstruks j onene 
(og de ssuten med hverandre og eksempe l l) mht. valg av fo rm . 

Jeg tok også med et eksempel der begge de faktorene jeg antok 
spilte en rolle for val g a v form,spiss- stilling og forekoms ten av e t 
underledd (i form av en relativsetning ),var kombinert,altså med en 
spiss- stilt r elativkonstruksjon: 7. De/Dem som s tå r til høyre,har .jeg 
a ldri sett før. Denne setninga kan sammenliknes dels med 2 og dels med 
;. Og endelig tok j eg med et eksempel der pronomenet var subjekt,nær
mest for å kontrollere om noen dialektbrukere skulle ha forvilla seg 
inn i utvalget: 8. De/Dem var her i går. De setningene utvalget skulle 
ta stilling til,vnr altså disse (setningene kom i en annen rekkefølge 
på spørreskjemaet enn her): 

l.Jeg_- flar .llldri sett de/dem før, 2.De/Dero har j eg aldri s ett før, 
; . se på de/dem som står der borte . 4.Smak på de/dem du liker best. 
5,Det er de/dem som har gjort det. 6 . Det var ikke de/dem jeg mente . 

?. De/Dem som står til bøyre , har jeg aldri sett før. 
S.De/Dem var · ber i går, 

En tredje faktor som kan tenkes å spille en rolle for valg av 
pronomenform som ikke-subjekt, er trykket. Nen denne faktor en syns jeg 
det er vanskelig A isolere fra de andre, syntaktiske, Av eksempelset

ningene ovafor krever de fleste en trykktung lesning av pronomenet; det 
g j elder utbrytingene,de tematiserte eksemplene 2 og 7,og vel også de 
and re relativkonstruks jonene (3 og 4). Derimo t er det klart at det syn
t aktisk sett umarkerte eksempel l (og det like nø~trale ek s empel S, som 

ikke er så interessant 1 deru1e sammenhengen) kan u ttales både emfatisk/ 
tema tisk,med trykktungt pl~nomen,og nøy tral t, med trykklett pronomen. og 
det virker r-imelig at dette kan ha noe å si for va lg av form (for- min 
egen del h ar jeg inntrykk av at jeg lettere kan bruke ~ i denne se t 
ninga når pronomen"t står trykk tungt enn når- det står trykklett) . Hen 
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j eg visste ikke hvordan jeg skulle få fo rskjellen fram i skrift på en 

naturlig måte,og gjo rd e i kke noe med de t . Jeg antar at de fleste fore

sti lte seg eksempel l (o g 8) med trykklett uttale,for i og med at pron

omen et der s t år på nøytral ikkesubjckt-plass (og i 8 på nøytral subjek~ 
plass) , er også den nøytt•ale uttalen den naturligste lesninga. 

c) Resultate t av testen. 

!lår det g jel der resultatet av tes ten,ko.n vi g jøre oss fort 

ferdi ge med eksempel 7 og B,for der var s vara entydige for begge gl'Upp
ene. For b egge setningene dominerte de fullstendig (det hadde jeg også 

regnet med for eksempel 8 1 s vedkommende) . I s e tning 8 var det bare l 

av de eldre og 2 av ungdommene som overhodet kunne tenke seg å bruke 
dem (men foretrakk de, a ltså alternativ 3 i pkt. a ovafor) . Det viser 

vel i kke noe anna enn at Os lo -dialekten (" Østkant") er dårlig represen

tert i utvalget,og det var da også meninga. For setning 7 kunne 20 av 

ungdomm·one bare tenko seg de, 4 fo1•etrakk de, og l syntes begge forroene 

var like brukelige. Av de eldre var det 23 som bare ville ha de,mens 

l kunne like gjerne bruke dem her. Den 25. var den eneste av samtlige 

som foretrakk ~ i denne setninga - men så var vedkommende også pro

fessol' i norsk språ.k ! 
Ved resten av eksempelsetningene sprikte svara en hel del , både 

mellom de to gruppene i utvalget og innafor hver gruppe. Disse svara 
er det derfor nødvendig å se nærmere på. lledafor følger en oversikt ov

er fordelinga av svara på de 5 al ternativene,for hver av de to gruppene 

og samlet ,ved hver av de 6 gjenstående eksempelsetningene. De 5 svar

alternativene (se. pkt. a ovafor) e r i oppstillinga forkorta til henh. 

"bare de","bare dem","h~lst de","helst dem" og "begge" , og alternativ
ene er stilt opp som en skala med "bare de" og "bare dem" som ytter

punkter og "begge" som midtpunkt. For å gi et mer oversiktlig bilde 
har jeg også lagt sammen tallene fo r de som svarte bare den ene forma 

og de som svarte helst den samme forma, både på "de-" og 11~-enden" av 

skalaen. Dermed kommer det klarere fram i hvilken ende av skalaen tyng

depunktet av svara ligger for hver eksempelsetning. 
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Eksempel l: 
Jeg bnr nldri sett de/dem før. 

Eldre Yngre Alle 

Bal'e de: l -i H Hels.t de : l 
Begge: 6 6 
Helst dan: 4 125 bD19 4f144 Bare dem: 21 l l 2 

Eksempel 3: 
Se p~ de/dem som st~r der borte . 

Eldre Yngre Alle 

Bare de: 3 l 9 -fil7 ~26 
Helst de: 6 l 5 
Begge: 2 2 4 

Helst dan: 7 114 -il 6 4i20 Bare dem: 7 l 
Eksempel 5: 

Det er l j t d t de dem som hal" g or e • 
Eldre Yngre Alle 

Bare de: l5 121 
f4119 ~l 40 Helst de: 6 l 4 

Begge : l 3 4 
Helst dem : l l 3 -il 3 rn 6 
Bare dem: 2 l 

Eksempel 2: 
De/Dem hnr jeg aldri sett før. 

Eldre Yngre Alle 
Bare de: 2 l 6 ~19 =lli 25 Helst de: iS l o 4 
Begge: 5 l 6 
Helst dem: 3 11 4 Hl 5 ~19 Bare dem: n i 3 

Eksempel 4: 
S.'lln.k p~ de/dem du likel' best. 

Bare de: 
Helst de : 
Begge: 
Helst dem: 
Bare dem: 

D t e var 

Bare de: 
Helst de: 
Begge : 
Helst dem: 
Bal'e ~: 

Eldre Yngre 

2 16 
4 l H-116 

4 6 

5 115 
lO l Hl 3 

Eksempel 6: 
ikk d /d j e e em eg 
Eldre Yngre 

l l 6 -E416 
5 l 3 
8 l 

8 In -fl 8 

3 l 

Alle 

~22 
3 

lO 

~18 l 

t men e . 
Alle 

-d-i 22 
8 

9 

~19 

Viss vi ser p~ tallene for "alle" i denne oversikten, ser vi 
at to eksempl er skiller seg ut, og det er l og 5, og især det første. I 
alle de andre setningene er det en svak overvekt for de totalt,men i 

5 er det en klar overvekt for ~,og i l en enda kl arere overvekt for 
~· S8111l'11enlikner vi tallene for de to gruppene i utvalget , s~ ser vi 
et disse t~ eksemplene skiller seg ut ogs~ p~ en annen m~te . Hor er de 
t~ gruppene nemlig noenlunde på linje,men i alle de andre eksemplene 
er det klare a vvik mellom dem,p~ den måten at det er en overvekt f or 
dem hos dP eldre,men en overvekt for de ho s de yngre. I det følgende 
skal jeg k~mmentere overt enkelt eksempel nærme re , i forhold til andre 
eksempler det er interessant å sammenlikne med . 
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Det "nøytrale" eksempel l , der pronomenet står alene som ob

jekt på "umarkert" (ikke- emfatisk og ikke-tematisk) objektplass,mest 

naturlig med "umarkert" eller trykklett uttale, er altså det eneste 

som hadde en overvekt f o r dem . Det var faktisk ikke en eneste i hele 

utvalget som· foretrakk eller bare ville bruke ~ i denne setninga, og 

bare 4 blant de eldre (jeg var en av dem) , mot 14 blant de yngre, ved
gikk at de i det hel e tatt kunne tenke seg å bruke ~ i dette eksemp
let, Det syns jeg er o verraskende få,for en kan høre de brukt i slike 

kontekster hver dag, blant både unge og eldre. Jeg har sjøl hørt en av 

de som skrev at hun bare klmne bruke dem i eksempel l ,bruke ~ i en 
tilsvarende setning. Så her spørs det om ikke ganske mange har vurdert 

sin egen språkbruk feil. 

I eksempel 2, der pronomenet står emfatisk/tematisk i begynnel

sen av setninga,ser vi en klar forskyving i retning av de hos begge 

gruppene. Hen den er vesentlig sterkere bos de yngr~ enn hos de eldre, 
for mens de yngre nå bar en klar overvekt for de,har de eldre fortsatt 

en viss overvekt for dem. Svaret på 2 viser altså at plassen fremst i 
setninga bar mye å si f or valget av pronomenfonu , især hos de yngre, 

etter svaret å dømme. Det er grunnlag for å si at iallfall de yngre 

foretrekker d em i nøytral ikkesubjekt- s tilling,men ~ i spiss-stilling. 

Hos dem er det al tså en tendens til å fordele formene ikke avhengig av 

syntaktisk funksjon,men av stilling, nærmere bestemt plassen føre og 

etter verbet . Dette prinsippet e r på ingen måte ukjent ellers i ø st
landske pronomen,for i østlandske dialekter (og i østlandsk bokmål/ 

r i ksmål i den grad de aktuelle formene blir brukt der) er det nettopp 

det som styrer fordelinga av formene~ og hu på den ene sida og.(~ 
og~ på den andre i trykklett stilling, jfr, f . ek s. Han/Hu kommer,men 

Kommer n/a? og Snart kommer n/a. Hen svaret på 2 viser også at for

skjell en mellom de to sti llingene er kvantitativ og ikke absolutt,og 

at de fleste i begge gruppene godt kan bruke dem "som terna ", sjøl om en 
tar i betraktning at mange har oppgi tt dem der de heller bruker de . 

Ba re 9 av de yngre og 2 av de eldre mente at de ikke kunne bruke dem 
i denne setninga ,og innpå halvparten av de eldre mente de bare kunne 
bruke dem. 

Betrakter vi nå eksempel 3 og 4, der pronomenet står på nøytral 

plass med en relativsetning som underledd, ser vi igjen en klar forskyv

ing i retning av~ i forhold til eksempel l,og igjen klarest hos de 

yngre,som fo retrekker de i begge setningene . Ho s de eldre dominerer 
fortsatt .9_~ , rnen vesentlig mindre. enn i 1. Svara på 3 og 4 viser altså 
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at sjøl om forekomsten av en relativsetning som W1derledd klart fremm
er bruken av de og hemmer bruken av ~, især hos de yngre,så er det 

heller ikke her tale om noe absolutt skille. Svara må sies å avkrefte 

Lødrups påstand om at dem ikke kan brukes med bl,a. en relativsetning 

som restriktivt underledd. Det var bare 3 ev de eldre og O av de yngre 

so~ ikke kunne tenke seg å bruke dem i 3,og for eksempel 4 var de til
svarende tallene 2 og 7 . Og blant de eldre var det 7 som bar•e kunne 

tenke seg ~ for eksempel 3 1 s vedkommende, og 10 for eksempel 4 1 s. 

Vi dere ser vi at vis s vi sammenlikner svara på eksempel 3 og 4 irmbyrd

es,så er det iallfa ll hos de eldre en no e sterkere preferanse for~ i 
3,der pronomenet b e t egner det l ogiske subjektet i relativsetninga, enn 

i 4. For de eld1•e synes det altså å spille en viss (men ilcke avgjøren

de) rolle om pronomene t betegner det logiske subjektet eller ikke,mens 

de yngre foretrekker ~ uansett. 
Akkurat de samme tendensene finner vi igjen i eksempel 5 og 

6,der pronomenet står på nøytral plass som utbrutt ledd (predikativ) i 

utbrytinger. Svaret på 6 kan sammenliknes med svaret på 4; også her er 

det en klar forskyving i retning av de i forhold til l,og igjen sterk
ere bos de yngre enn hos de eldre,som fortsatt foretrekker dem. Hen i 

5 er forskyvinga mot de nærmest overveldende,og like klar i begge grup

pene. I utbrytingene e~ altså tendensen ~il å bruke mer de når pl'Onom
enet betegner det logiske subjektet i leddsetninga,markert hos de eld

re,og her er den merkbar også hos de yngre,jfr. at det er 11 av dem 

S0m bare kan tenke seg ~ i 5, men bare 3 som kan det i 6, 

Det ser g~tså ut -til at den no~~tive skriftspråksregelen som 

"tillater" de som korrelat i en relativk?nstruksjon som står som ikke

subjekt når pronomenet betegner relativsetningas logiske subjekt,ikke 

er helt uten grunnlag i talt bokmål/riksmål,iallfall blant de eldre. 
Om grunnen til at de er vanliger e i slike tilfeller enn ellers,sier 

Vinje (s. 113) at språkbruken skyldes "en attraksjon til relativsetn

ingens ~,som er subjekt. De som oppfattes som en fast ordgruppe; den 
inngår i helsetningen som nominal", En lifmende forklaring finner vi 
ho s Fosses tel m. fl. når det heter ( s. 93 ) at "Uttrykket~ har 

lett for å bli oppfattet som en fast enhet ••• ". For min del kan jeg 

ikke se hvorfor korrelatet og relativpr~nomenet skulle bli oppfatta 

mer som en enhet når korrelatet betegner relativsetningas logiske sub

jekt enn ellers,og slett ikke kan jeg innse at di s se to leddene skulle 

utgj~re ett led~ (på et visst plan) , som"iiD'lg{lr i helse tningen som nomi

nal". Den grammatiske analysen av relativkon s truksjonen i de ti lfellene 
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der pronomenet betegner relntivsetningas logiske subjekt,kan ikke være 

annlei s enn i andre tilfeller,nemlig s lik at det er relativsetninga 

som helhe t (ikke bare relativpronomenet) som står i en grammatisk rela

sjon til korrelatet (hypo t akse),og at det er (helheten av) disse to 

leddene (overleddet/korrelatet og underl e dde t/relativsetninga) som inn
går i helsetninga som nominal (nærmere bestemt ikke-subjekt), 

For min del vil jeg heller si det slik at når - eller viss -

~ er vanligere som korrelat i . en relativkonstruksjon som står som 

ikke- subjekt når pronomenet betegner relativsetningas logiske subjekt 

enn e llers , så må g runnen være påvirkning fra tilsvarende ikke- relative 
konstruksjoner del' pronomenet er subjekt, Omvendt blir valget av pron.,. 

omenform i relativkonstruksjoner der pronomenet ~ betegner d et log

iske subjekte t, påvirket av ikke- rele ti ve kona truksjoner der, pronomenet 

ikke er subjekt, Jeg mener altså at vi ved relativkonstruksjoner av 

typen de/dem som står der borte lett vi l få en analogi med konstruksjon

er av typen de står der borte,mens vi ved relativkonstruksjoner av typ

en de/dem du liker best får en analogi med konstruksjoner av typen -~ 

liker dem best . At analogien også virker når pronomenet ikke betegner 

det logiske ·subjektet , ser vi" av at i slike tilfeller kan dem bli brukt 

til o g med når relativkonstruksjonen står som sub j ekt. Vinje har (s . 
115) flere litterære eksempler på dette, bl.a. dette (av J . F. Vinsnes); 

Dem, som vi dømte , blev fældt . efter .sin egen l"ov. Det samme gjel_der ved 

pronomen· som utbrutt ledd i "utbrytinger; vi får en analogi fra den 

ikke-utbrutte typen De har gJort det til utbrytinga Det er de som har 

gjort det,og fra typ en Jeg mente ikke dem til typen Det var ikke dem 
jeg mente . Det er vel også noe slikt Vinje er inne på når han sier { s. 

119) at "l utbrytninger med det -er, det var får pronomenet gjennomgående 

s in kasus etter den primære setningen" {med eksempler fra aviser og 

litteratur) , for med den .primære setningen mener Vinje den ikke-utbrutte 

setninga som tilsvarer ei utbryting , 
I f ølge dette må bruken av~ både som korrela t i relativ-kon

struksjoner som står som ikke-subjekt og som predikativ i utbrytinger 
ha utgangspunkt i rela tivkonstl'Uksjoner og utbrytinger der pronomenet 

betegner det logiske subjektet. Sva ra fra de eldre på d e 4 aktuelle 

ek sempelse t ningene tyder da også på at det er tilfel let,og det samme 

gjør vel for relativsetningenes vedkomme~de norma i skriftspråke t . Der 

~ra må språkbruken ha sp1•edt seg t il konstruksjoner der pronomenet 

ikke betegner det logiske subjektet. For de yngres vedkommende ser vi 

jo at det ikke spiller no en særlig rolle om pronomenet betegner ået 
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logiske subjektøt eller ei,og at analogien fra ikke- relative og ikke

utbrutte konstruksjoner' ikke i noen sær•li g g1•ad hindrer dem i å bruke 

de også når pronomene t ikke betegne!' det logiske subjektet. Det må ha 

en sammenheng med at ~ synes A s tå sterkere hos de yngre overhodet, 
også i ikke-relative og ikke-utbrutte kons truksjoner som l og 2 . 

Ialll'all om man skal ta svaz>a pA denne utspørrings r o r god 

risk . !1en personlig er jeg overbevist om at forskjellen mellom dø eld

re og de yngre på dette punktet i 1'aktisk mun t lig språkbruk ikke er pA 
langt nær så stor som det kan synes ut l'ra spt•åkbrukernes egen vurder

i ng. Som sagt tror jeg de eldres sprAkl'ølelse vil være sterkt !'arget 

av skril'tlig språkbruk,og at de eldre derfor vil ha en tendens til A 
oppgi en mindre utstrakt bruk av de enn det som faktisk er till'ellet 

i dagligtalen . Ellers må jo tollminga bli at det nå ror tida skjer en 
betydelig språkendring på dette punktet i østlandsk bokmål/riksmål. Og 

det stemmer dårlig med eldre grammatikeres utsagn om bruken av de og 

dem i dette talemålet tidligere , Dermed er vi kommet o ver i spørsmålet 

om utviklinga i østlandsk bokmål/riksmål på dette punk t et, og om den 

historiske bakgrunnen for bruken av de som ikke-subjekt i dette tale

mUet. 
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4. Om bakgrunnen for bruken av de som ikke- subjekt i 

riksmål. 
a) Overrettin~ ellerdikke overrettin~?d . t det 1·crreg~en eltiar v~ sett a~~ ~ s ørre 

østlandsk bokmål/ 

eller mindre grad 

kan brukes istedenfor eller ved sida av dem som ikke- subjekt i østland

sk b~kmål/riksmål. Dette avviker fra norma for det skriftlige bokmålet/ 

riksmålet,so m krever d em i denne funksjonen (enkelte grammatikere gjør 

som n e vnt et unntak når pronomenet etterfølges av en relativsetning 

der det logi ske subjektet betegnes av pronomenet), Det avviker også 

fra språkbruken i østlandsk dialekt på dette punktet,for her brukes 

som kjent fo nner på - !] som enefo rmer,uans ett syntaktisk funksjon. Hen 

fo rmene kan variere både lokal t og sosialt; i bygdemåla er de vanlig

ste fol'!llene dom, som brukes nord for Oslo,og døm, som brukes sør for by

en (Follo og østfold), Dessut en er fol'lll a ~notert fra noen bygder 

sørvest for Oslo - Bærum, Lier og Røyken :(se Målførearkivets synopsis, 

bindet for Follo og Oslo-bygdenl 011. f9 N~dre Buskerud). Om denne for-dv?i, r;,p, 
rna sier Larsen ( s . ll4) at "·. ·~ nar eg sJelden truffet på (på land-

et) uten som alternativ ved siden av dom og doem [dvs. døm,E . P.] ,gierne 

med litt bøi tideligere farve". For Oslo fører Larsen opp (som personlig 

pronomen , s. 113) ~ med~ og~ i parentes . Hen i dag rår forma dem 

nesten grunnen alene i både Oslo og andre bymål på midt-østlandet,sjøl 

om ~ og sæ~lig ~ vel også kan høres blant eldre. Dom er de~gt ei 

typisk bygdemr.lsfol'lll i dag. 
Den gjengse forklaringa på bruken ~v de som ikke-subjekt i 

nol'lllalisert talemål på Østlandet er at den skyldes "hyperkorreksjon" 

eller overretting av dem til de,av frykt for å bruke dem 

som sub jekt,og del'!lled avsløre seg som "udannet 11 ,dvs. som dialektbruker. 

For som subjekt er bl'Uken av de ~ndsynes dem (dom,døm,dåm) et næl'!llest 

100 ~ gjennomført skillemerke mellom "dannet" eller nol'lllalisert talemål 

og nvulgærspråk" eller dialekt på 0stlandet. Så om man ønsker å bli 

godtatt i "det gode selskap",så er det mye om å gjøre å ikke bruke~ 

som subjekt,det er både sant og visst. Som representanter for dette 

synet si tarer Lødrup Geirr \Viggen, Amund B. Larsen og Eskil Hanssen; 

andre som er inne på det samme,er August 1-lestern og Trygve Knudsen. 

Hestern n evner bruken av d em som subjekt i østlandsk dialek t,og legger 

så til ( s. 445) føl g ende: "Rimelig vis som en reaksjon mot denne bruk 

av dem finnes både i skrift og tale ofte de som objektsfol'!ll " (med be

legg fra bl.a . Barbro Ring). Knudsen sier ( 1967,s. 54) at " ... det er 

f or å marl<ere skil l et mot f olkemålets enerående ( si c) de'o , dom, d ØJ'Il , også 

p~ sub jekt-plassen (d~ ti·udde det ikke) at østla..'1dsk o verklassemå l 
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tenderer mo t hel uts j a l tning a v dem og så i avhengighetsstilling • •• ", 

Også Trygve Bull s nakker ( s . 13) om " ••• en overdreven bruk av f . eks . 

de også der hvor standardspråke t har~ [• • • ] av redsel for i utide 

å bruke det tabube l agte dem". 

Derimot f orknstel' Lødrup denne forkln r inga,og regner i stedet 

med a t d e t på et visst tidspunkt i fo rtida h a r eksi s tert to grupper,en 

høys tatu sgruppe s om " • •• begynne r å br uke ~ som subjokt , med skrift

sp r åke t som f o rbilde" , og en l nvs t a tusg rupp e som prø ve r å ette1•l ikne , 

men som oppfatter det hele bare som et skift e av f orm,fra døm/dåm/dom/ 

dem til .2!• Denn e forkl aringa f o rekomm er meg å være unødvendig kompli

s ert og lite aannsynli g,fo r d en forutse t t e r a t de t har eksister t i alt 

3 g rupper med hvert ai t t sys t em i dotte pronomenet i Oslo: De som fort

satte å bruke dial ek t sy stemet med en ~-form som eneforM,og de to _ grupp

ene Lødrup beskriver . Og det el' e tter mitt skjonn ingen ting s om tyder 

på at det i dag fin s to grupper med hver sin språkbruk i de tte pronom

enet,i tillegg til den gruppa som (fortsatt) brukel' dialektsystemet 

(mer om det nedafor), For det andre kan jeg ikke se noen prinsipiell 

forskjell mellom de to gruppene Lødrup post\llerer. Lavstatusgruppa 

hevdes å bruke de " f01' mye" fordi de "ikke differensierer mellom sub

jekt og ikke-subjekt i 3. person flertall" (i sitt naturlige talemål). 

}!(>n det samme må jo i - utgangspunktet gjelde også høystatusgz:uppa,iall

fall om man . som Lødrup regner med at utgangspunktet for alle grupper er 

dialektsystemet. Så hva blir da egent lig forskjellen i de to gruppenes 

forutsetninger,og hvorfor klarer høystatusgruppa (m\lligens) å gjennom

føre et kasus-system i dette pl'Onomenet o g den andre ikke? Attpåtil 

sier Lødrup at høystatusgruppa kan ha brukt de "hyperkorrekt" , men at 

det ikke spiller noen rolle for ·resonnementet . Hen det gjør det, for i 

så fall blir det jo ingen forskjell mellom gruppene når det gjelder 

språkbruk heller. 

I motsetning til Lødrup ser Larsen møn s teret for den "over

drevne" bruken av de ikke i et antatt p l'estisjetalemål,men mener at 

den skyldes "Dels en påvirkning fra Sørlandet , dels en fe i lslagen stræb

en efter skriftspl'Ogmæssig t a le • •• " (s. 28) , Påvirkninga fra Sørlandet 

tl'Or jeg for min del vi kan se bort ifra,for de t er e ll e r s ingen t ing 

som tyder p å at Sørlandet skull e ha ha tt noe å si f o r språkutviklinga 

i no rma lisert Os l o-mål ,eller i bokmål/rik smål i det h e l e (og hvo rfo r 

skul l e nå Sør l ande t ha det? ) . Ei anna sak er a t det er enkelte likh e t er 

me llom sørlill1d~k og dan sk, bl.a. skarre-.!> l-ien når s karre-_r ha r (el l er 

h add e ) en viss s t a t us blant Oslos over- og middelkl asse, skyld es det 
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selvsagt ikke sørlandsk,men dansk talemål (jfr. striden om tøaterspråk

et i Oslo i forrige hW1dreAr). Derimot kan ingen nekte for at skrift

språket er (og enda mer var) et mønster for talernålet,i Oslo som and

re steder. Også om man godtar LødrupR skisse av utviklinga,er det i 

siste instans skriftspråket som er mønster for bruken av ~.e~ten den 
er "riktig" eller• "overriktig" - direkte for høy sta tusgruppa og indir

ekte for lavstatusgruppa. Også derfor syns jeg at den postulerte høy

stausgruppa er et W1ødvendig og kompliserende l e dd mellom skriftspråk

et og den gruppa som bruker de "for mye", eller mellom den "rikti~e" og 

den "overriktige " bruken av ~· S~den man ikke kan kolll1le utenom skrift

språkets rolle som mønster for den overi•iktige bruken av~ i utgangs
punktet, syns jeg at Larsens foPklå~ing av språkbruk~n som resultatet 
av en "feilslagen'' stræben efter skriftsprogrnæssig tale" er både enklere 

og rimeligere enn Lødrups heller kompliserte og hypotetiske forklaring. 

Hen sjøl om man godtar denne forklaringa, sd kan jeg ikke se 

at den skiller seg på noen avgjørende måte ut fra verken Larsens eller 

andre tilhengere av "overi•ettingsteorien" når det gjelder spørsmålet ' 

om bruken av ~ som ikke- subjekt skyldes overretting eller ei . Lødrup 

sier om sin egen forklari~g at den ikke innebærer noen antakelse om 
overretting,men at det dreier seg om "en "naturlig" omtoikning av 

systemet til en prestisjegruppe" ( s. 57) . For det første kan jeg ikke 

se det minste 11 W1aturlig" eller tvilsomt ved overretting,og for det 
andre er det overretting som foregår når en bruker ei mønsterforrn 

(her: de) mer enn det er grW1nlag for i mønsterapråket,enten mønsteret 

er skriftspråket eller talemålet til ei prestisjegruppe. Jeg kan hell

er ikke se hvordan man skal forklare bruk en a v de som ikke-subjekt 

uten A regne med overretting,men· al tsd etter mitt skjønn etter mønster 

!lV skriftspråket. 
b) Om sprAkbrukens atqtua i dag. 

Etter min mening gjelder den viktigste forskjellen mellom Lød-

rups syn på den ene sida og iallfall Wiggens og Hanssens på den andre 

spørsmålet om når den aktuelle språkbruken oppsto,ikke hvordan eller 
hvorfor. Det er også det som er interessant i saroband med denne språk

bruken! Dette henger igjen sammen med hvo rdan man ser på språkbrukens 

status i dag , og på det pW1ktet skill~~~up lag med liiggen og Hans

sen. De to sistnevnte synes nemlig A regne med at bruken av de som 

ikke-subjekt ikke forekommer (typisk eller normalt) blant innfødte 

brukere av østlandsk bokmål/riksmål ,m en bare blant tidligere dialekt

brukere som forsoker A "normalisere" eller le~ge om talemålet sitt i 
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r e t ning av talt ellel' skrevet bo lonål/riksmål (som begge an t as å omfatt-

e en "riktig" bruk av de og dem) ,men som ikke lykkes med det og blir 

mer katolske· enn p aven s jøl,pga. at skill et mellom en subj oktforrn og 

en ikkes ubjekt-forrn e r ukj ent i d ette pronomene t i deres natm •li ge 

ta l emål. Tydeligst kommer dette syne t fram ho s Higgen,som s ier (s. 43 ) 

at br uken a v de som ikke-sub j ekt er "uttrykk f o r en språklig og sosia l 

usikkerhe t hos sp råkbr uket•en", og at apråkbru.ken ikke ha r no e med "riks

m!llsaystemet" A gjøre . Og med det må han men e de t t a l te r i ksmål et (dv s . 

det j eg h e l' har kalt o:J t landsk bolonål/r:iksmAl), ell ers blir j o u tsagnet .. , 

banalt, For vliggen (og trolig også Hans sen ) e r a l t s å o v er rottinga no e 

som skj e r ~,blant spr åk bru.kore s om i kke h a r bokmål/riksmål som 

s i t t morsmål, og bruken av ~ som ikke- subj ekt blir no e rel a tivt ny t t-

en slags f o lkelig f orkvllkling a ' / et anta tt idealiJystem, "riksmål s system

et". For Lødrup - og vel også de el dre grammatike rne s om b l e nevnt i 

s amband med overrettiogs teo rien ova for - er bruken av de s om ikke- sub

jekt derimot identisk med (eller en d el av) "riksmålssystemet" ,og han 

synes ikke A regne med at det i _det hele tatt eksisterer ei gruppe som 

bruker .!!2 og~ "riktig" (i talemålet) . 

I dette spørsmålet er jeg helt enig med Lødrup. Teorien om a t 

bruken av de som ikke-subjekt ~ skyldes redsel for• A bruke dem som 

subjekt blant personer som ikke mestre r bokmål/riksmål som tal emål , kan 
man trygt la fat•e som en allmenn forklaring (i enkelte tilfeller kan 

den selvsag t være riktig) , for den s trir mo t opplagte kjensg jerninger. 

Det er nemlig slett ikke bare 11 språklig og sosialt u s ikre" personer 

som bruker de på denne måten; tvert om er språkbruken helt vanlig blant 

folk som ellers snakker et uklanderlig bolonål/riksmål og h a r dette t a l e

målet som sitt morsmål eller første språk , Jeg er sjøl en a v de (m) som 

bruker .!!2 som ikke- subjekt,og jeg kan forsikre at jeg er verken språk

lig eller sosialt usikker. Iallfall ikke når det gjelder "faren" for 

A bruke ~ s om subjekt, for det kunne ikke falle meg inn (minders jeg 

siterer østlandsk dialekt) . Også den lille undersøkel s en min viste at 

redselen for A bruke dem som subjekt umulig kan ligge til grunn for det 

s tore flertall av de som bruker de som ikk e- subj ekt i dag . Dem som sub

jekt var det jo bare 3 av hele utvalge t som ove rhode t kunne tenk e s eg 

A b ruke. Hva generell språklig og sosial s i kkerh e t angå r, tro r jeg nok 

jeg kan garante r e f o r de fl e s t e i eldre- gruppa ,sorn jeg k jenn e r oer son

l ig. Og når de t g jelde!' Ris- e l even e,kan j eg ut f ra mi n erfa ring. s om 
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elev ved denne skolen i 50-åra slå f ast ot verken språklig eller sosi

al usikke rhet er et typisk trekk for klientel let der! 
Teo ri en om at de som ikke-subjekt er knotete bokmål/riksmål 

forkl a r er heller ikke åssen det kan ha seg at folk behøver å vær e red

de for å bruke dem som subjekt,mens de kan t illate seg å bruke de som 

i kke-sub jekt. Reint språkstrukturelt og mål t med skriftspråket som 

målestokk e r jo begge deler akkurat like " galt" , og når det første blir 

sterk t ford0111t i "toneangi vende kret ser" mens det siste blir godtatt, 

kan det ikke skyldes noe anna enn at de to tingene har uliJ( status i 

di sse kretsenes talemål. Bruken av d em som subj ekt hører i kk e til der 
og blir f øl gel ig oppfatta som et freromedelement (og som regel vurdert 

negativt,som "galt,vulg>ert" el.l.). Derimot har bruken av de som ikk e
subjekt en plass i bokmål/l•iksmål , og denne språkbruken blir følgelig 

knap t lagt merke til . Som nevnt er folk ofte ikke en gang klar over at 

dec~r~~i~rPt ~~~~s~~rt~·i Oslo. 
· Når det så gjelder spørsmålet om hvordan en skal beskrive 

språkbruken i dette pronomenet i østlandsk bokrnål/riksmål,eller om 
hvor mange systemer en kan regne med på dette punktet i dette talemål

et , så tror j eg det er tvilsomt om det i det hele tatt eksisterer ei 

gruppe som bruker de og dem omtrent som i skriftspråket. Jeg tror mao , 

ikke at det fins noe ideelt " riksmålssystem" som talemål,sjøl om det 
nok ikke er så langt ifra for enkelte individers vedkommende. I utvalg

et mitt var det rett nok noen få som oppga at de brukte de og dem noen

lunde som skriftspråks regelen f o reskriver,men som sagt er jeg slett 

ikke overbevist om at det stemmer med faktisk språkbruk. Alle de andre 

hadde en mer eller mindre utstrakt br1~ av de som ikke- subjekt,også ut
enom de tilfellene der dette er godkjent i skriftspråket (dvs. som kor

r elat i relativkonstruksjoner eller utbrutt ledd i utbrytinger nå r pro

nomenet betegner det logiske subjektet), PA den andre sida var det hel
ler ingen som bare vtlle · bruke de i eksempelsetningene (her skylder jeg 

vel å opplyse om a t jeg nok fikk inn et svar av også den typen fra en 

i eldre-gruppa,men vedkommende vek så sterkt av fra alle de andre og 

viste seg å ha en så spesiell bakgrunn at jeg valgte å iY~e ta han med 
i utva lget. Han er nemlig vokst opp med en østlandsk dialekt med dei 

som eneste fom,og denne forma har han nomalisert t il de). 

De aller fleste i utvalget synes altså å ha et system med de 

som subjektfom og de eller dem i andre funksjoner. Som regel kan begge 

formene brul<es ved sida av hverandre som ikke-subjekt , men konteksten 
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(bl.a. stilling og n;ervær/fravær av en x•elativsetning) spiller altså 
en rolle for spørsmålet om hvi l ken av formene som foretrekke s . På nøyt

ral ikkesubjekt-p l ass uten undorledd (eksempel l ) er det likevel mange 
som mener de bare kan bruke dem. !·len det er klart at det er store indi

viduelle variasjoner,også innafor hver aldersgruppe - enk el te bruker 

de langt mer enn andre (eller er seg bevisst at de g jør det) . Her kan 

vi trolig finne alle mulige overganger fra en "ekstrem" bruk av de og
så i kontekster av type l ti l en tilnæmet "riktig" fordeli ng av de og 

d em . Nen trolig el' det bare snakk om kvantitati ve forskjeller - en ska

la - og ikke om prinsipi elt ulike systemer. 
I mo tsetning til Lødrup tror jeg altså ikke at de t bak g j enn

omsnittstal l ene til Eski l Hanssen,bygd på materiale fra TAUS, skjuler 

seg "(minst) tre forskjellige systemer for distribusjonen av~ og~" 

(Lødrup, s . 56). Etter mitt skjønn kan en bare skille mellom '2 systemer 

i dette pronomenet i talt Oslo-mål ,liksom en bare kan skille mellom 2 
tal emålsvarianter i det hele tatt i denne byen: På den ene s ida h ar vi 

det en kunne kalle dia l ekt-systemet, der ei !!!-form ( som rett nok kan 

variere både lokalt og sosialt) brukes som eneste form,og på den andre 

bnr vi systemet i normaltal emålet,bokmål/riksmål,som er beskPevet ova

for (j eg ser nå bort fra skriftlig bokmål/riksmål,der de og~ prinsi
pielt er bundet til hver sine kontekster og ikke kan brukes om hverand

re). 
c)o~ utviklinga av sys temet i østlandsk bokmål/riksmål. 

!lår det gjelder spørsmål e t om hvordan det sis te systemet har 

O?ps tått,må en ta utgangspunkt i to sentrale kjensgj erning er. Den ene 
er a t dial ektsystemet må være det oppha vl ige i alt Os lo- mål. Utgangs
?~~kt~t m~ være det systemet vi i dag finner i bygdemåla rundt Oslo, 

der altså dom (i nord) e:!,ler ~ (i sør) er t'Jleformer. Dem i nyere by
dieløkt må vær e ei r elativt ny form i dialekten - en "normalisering " 

etter mønster av skriftlig eller muntlig bokmål/riksmål, jfr. de t Larsen 

sier om ?ronomenformene i Oslo bymål rundt hundreårs skiftet,sitert s . 

17 ova f o r . 3år vi lang t nok tilbake i t ida , f . eks . til slutten a v 1700-

tallet,da Seip mener a t det talte bokmålet/rik smål e t oppsto (se s. 70 ), 

~an . vi altså regne med at ~ .og/eller dcym bl t' brukt som eneformer 
blant all e innfødte Oslo- folk. Den andre kjensgjerninga er a t mønste r et 

f or det som utvikla s~g ti l å bli (talt ) bo~nål/rik smål,iv~e min s t når 

det gjelder ord- og bøyningsformer,var (og er) dt't tidligere danske 

skriftspr~kt't,der de og~ brukes som kasusformer. Den omlegginga av 

talemålet i rf'tning av "'skri ft språket som vi fikk på 1700- og 1800-tall -
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e t blant de gruppene av befolkninga som da hadde noen videre kontakt 

med sk r iftspråket, er al<kurat den samme prosessen som den "normali ser

i nga " av ta l emål et vi kjenner så god t fra mange dialektet• i dag -
bortsett fra a t mønsteret i dag også kan vær e det normali serte tale

målet,uavhengig a v sk t•ift språket. 
I dag kan vi altså slå fast at det danske skriftspråksmønster

et i de t te pronomene t ikke er realisert fullt ut i normalisert talemål 
i Oslo (og trolig ikke de fleste andre steder heller),i og med · at de 

brt~es mer enn i m3n steret . Som sag t må de tte betraktes som r esultatet 

av ei o verretting som skyldes at kasusbøyning i dette pronomenet 

var fremm ed f or tal emålet i Oslo (og de fleste andre steder) . Ova f or 
konkluderte j eg med at denne overrettinga ikke kan være noe som f ore
går i dag,i og med at bruken av de som ikke- subj ekt er velkjent blant 

innfødte brukere ov øs t landsk bokmål/riksmål , eldr e som yngre. Likevel 

er det et spørsmål om overrettinga er noe rel ativt nytt og resultatet 

av et "forfall" i normaltalemålet fra en tidligere idealtilstand der 

~ og ~ ble bruk t "riktig" - eller om den tvert imot er e t opphavlig 

trekk i bokmål/riksmål,som går tilbake til den tida da de tte talemål et 

oppsto . 
At de eldre i utspørringa mi i f ø l ge egen vurdering bruker ves

entlig mindre de som ikke-subjekt enn de yngre, synea å tyde på at det 

f ør ste e r tilfellet. :-:en dette s t emmer ikke med utsagn ·fra eldre gram

matikere om at bruken av de som ikke-subjekt var utbredt i østlandsk 

bokmål/rik smål også tidligere i dette hundreåret . Det eldste pålitelige 

belegget jeg kj enner, er Larsens utsagn (s . 28 ) om at de "• • • nu [dvs. 
rundt hundreårsskifte.t] er den sedvanlig anvendte form istedetfor -

skriftspro_get s dem , 3. persons pronomen i dat . - akk . plu:r. : Jtti så di , 

j~i tok ~n f ra di"J ·Jfr. også det utsagnet som Lødrup siterer,om at 
d('nne språkbruk en er " trængt så høit op , at det vel kun er særlig litt

eræ!•t interesserte familier ,hvor ikk e yngre voksne børn sedvanlig sier 

Jl(i så di" . Eldre belegg f i nner man også hos '.·lestern (s e s itatet på s. 

17 ovafor) og Trygve Y.nudsen,bl . a . i f øl gende utsagn fra sistnevnte 

( 1949,s. 26): "Sosi alt begrenset,i o ve rkla ssens og mellomklas sens tale
mål , opp trer de også i e.s t l andsbyene som eneste form (jeg er l ei av di; 
han ha dde iltke sett de)" . 

Vel hundre å r e tter at bokmålet/riksmålet i f øl ge Seip oppsto 

som talemål,kunne altså Larsen rapporter e a t tilstanden var om lag som 

i dag , ell('r iallfal l ikke "bedre", sett fra skriftspråkssynspunkt . Lar

sen sier jo a t de da var "den sedvanlig anvendte form" som ikke-sub j ek-
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t; i dag måtte man sna1•ere :Ji at dem el' det normale i denne funksjonen , 

iallfall når pronomenet står på nøytral ikke-subjekt-p lass uten rela

ti vsetning, som i Larsens eksempler (jfr. s vara på eksempel l i testen) . 

Sammenlikner vi disse eldre beleggene med tilstanden i dag ,virker det 
som om utviklinga i normalisert tal emål på 0stlandet har gått fra en 

(mer) "ovel'rriktig" bruk av pronomenet til en (mel•) "rik tig" bruk , og 

ikke omvendt. Der~om tilstanden for snaue hundre år sia var slik Larsen 

beskri ver den , virker det svært usannsynlig nt normal talemålet noen gang 
har nådd fram tiL skl'iftspl'A.kets ideal ti l s tand , heller ikke i de hundre 

å t•a det eksisterte før Larsens t id. Det har blitt med ei tilnærming, på 

dette som på mange rutdre pU!lktel' ; hele tida h ar skri f tspråkssystemet 
vært nettopp et ideal , som i ngen har k l art å realisere fullt ut , knnskje 
bortsett fra enkelte særlig velskolerte og mo tiverte folk - jfr. Lar

sens bemerkning om "litterært interesserte f amilier" . 

Rett nok menet' Lars en s jøl at bruken av de som ikke-subj ekt 

var rela tivt ny på hans tid ("neppe begyndt førend i de t 19. å rhundre

de"),og sier at "Før var middelstandens "pene" f o rm o g dannede mennesk

ers mest sk j ødesløse form for 3 . pers.nom . plur. åpenbarli g dem; det var 

en god kompromisform ~· •• J mellem skriftsproget, som hadde et dem uten

fo r nomina tiv, og vulgærsproget,som hadde noget mege t lignende også som 

nominativ" (s . 29) . Dette synes å implisere at "dannede menneskers" 

~ "s\tjødeeløse" form før 1800 var en "riktig" bruk av de og .s!!J:!l • 
:·len det virker li t e r imelig når vi sammenlikner dels med det La rsen 

sier om vanlig språkbruk på hans ei gn tid og dels .med normalisert tale
mål i dag,for da ville vi få en både springende og usannsynlig utvik

ling : Fra en (me r) skriftspråksnær språkbruk før 1800 til en mindre 

skriftspråksnær språkbruk (utstrakt bruk av d e som ikke-subjekt) på 
Larsens tid til en mer skriftspråksnær språkbruk (mindre bruk av de 
som ikke-subjekt) i dag. 

Det er tydelig at det har vært sterke tendenser i normaltale
målet til å gjennomføre ei form i dette pronomenet,og det er også nett

opp hva en kunne vente,når utgangspunktet (dialektgrunnlaget) var slik 

som det var. Det er også rimelig at disse tendensene h ar vært sterkest 

til å begy:ute med . :~år man skulle "normalisere" pronomenet '\led . bare å 

skifte ut dial ektforma med ei ny og "riktig" form, hadde man valget mel 

lom de og dem . Lars en mener altså at dem e i tid - før 1800 - "åpenbar

lig'' ble brukt som ene fo rm ev "middelstenden" og til dels (i "sk jødes

løs" ta le) ev "dannede mennesker" . ~:en han sier ikke hva han bygger an

takelse~ ?å , og u~nsett k~n vi konstatere a t tendens en inna for normali s-
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ert tal ~~ål iallfall fra slutten av f o rrig e hundreå r og fram til i d2g 

h a l' vær t A gj ennomføre de som enefonTl , rnens bruken av dem som enefol"'ll 

ble betrakta som "vulgær", dvs. dialektisk. Det siste går bare indirekte 

,fram av Larsens framstilling , men kommer klart til uttrykk hos 11estern 

når han sier (s. 444) at bruken av~ som både subjekt og objekt 

"g jelder ennu [dvs . t_;dlig på 1900-tallet] for vulgært" . Det samme kun

ne han så visst ha sagt i dag! 
Det er nltså,iallfall i de siste hundre åra , i det østlandske 

bokmålets/riksmålets "motpol",østlandsk dialekt,førs t og fremst by

dialekt, at vi finner gjennomføz•inga av dem som eneform. Som sagt må og

så dette være en klar "retting'! eller normalisering av de gamle dialekt

formene (bygdemålsformene) dom, døm , som i dag nesten ikke brukes i by

målet. Og som de fleste som har skrevet om emnet har vært inne på,må 

vi her se en viktig forutsetning for normaltalemålets tendens til å 

velge~ som eneform,iallfall siden de~ ble bymålets form. Behovet for 
å markere motsetninga til det "vulgære" talemålet i byene er ikke noe 

anna enn det feno'!lenet som Larsen kalte for "nabo-opposisjon" - dvs~ at 
en . overdriver bruken av noe en oppfatter som typisk for sitt eget 

språk (her: forma de , som ikke fantes i dialekten) og unngår noe en opp

fatter som et særmerke for andres (her: forma dem,som fin s i begge 

språkvariantene ). Dette er velkjent fra norske dialekter, men h er bli r 

tendensen forsterka pga . sosiale motsetninger og snobberi . På dette 

som på andre punkter har vi fått en "språklig k l assemotsetning" som 
oppl agt må ba gjort mye for å fremme bruken av de i normaltalemål et , 
især blant mindre skolerte sprAkbrukere . 

En annen forutsetning kan være analogi med det påpekende pro

nomenet og artikkelen,der forma de er den eneste mulige i normal isert 

talemål og skriftspråk. Flere grammatikere er inne på at når de står 

trykktungt uten nominalt overledd, er det ikke alltid mulig å a vgjøre 

om det er et personlig pronomen eller et påpekende pronomen (med ute
l a tt/underforstått overledd) . Sålei s Vinje (s . 116) om bl . a . dette 

ek s emplet fra Arbeiderbladet: Hun hadde ikke så mange venninner, men de 

hun hadde ,var hun nært knyttet til. Fordi de her ifølge Vinje kan tol
kes s~rn påpekende p ronomen,mene r Vi nje at de "kan f o r sva r es " . Fo r min 

åel syns jeg det er ]:>roblemati sk å r egne p r onomene t som påp ekenåe nå l' 

det st~r alene (j f r . pkt . 2 c o va f o r ) , men u an sett er de t klart e. t det 

er store funksjonelle likhe ter mel lom et påpekende pronomen og et per
s~nlig , is~r når de t s i ste s tår emf a ti sk/ t ema t isk. Og når de t s tår ikke-
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e:ofatisk (trykklett) , kan det forveksles med en a rtikkel. Det er de1•for 

ikke merkelig om språkbJ•ukerne skulle ha en tendens til å bruke samme 

fonn i de 3 funksjonene. 
Det må ~re en slik tendens vi har å gj~re med i østlandske 

dialekter når dESTl (dom,døm) der s tundom kan brukes som påpekende pro

nomen eller artikkel,f.eks. i dem (andre) jentene. Det vanlige i bygde

mål a nord for Oslo er nemlig ~ som personlig pronomen og di som på
pekende pronomen eller artikkel. I Østfold brillces derimot som regel 

~ i a l le fUnksjonene,men ifølge Einar Lundeby kan det også hete /de/ 
(i flertall) som påpekende pronomen og artikkel (men bare ~ som per

sonlig pronomen). Av to oppskrifter med påpekende pronomen fra Oslo i 

!lorsk Hål førearki v bar den ene di kara og den andre dAmm kara. Rett 

nok si er 'diggen ( s. 43) at fol"'llene med -!!] er avhengighetsformer til di. 

Derimot sier Larsen ( s . 114) at i Oslo-dialekt "• •• kan disse !!]-fol"'ller 
dessuten brukes på de måter s~m di kan,altså attributivt både til sub

s t. og adj . ,og både betonet og ubetonet ••• ",med et eksempel som ~ 

en skilling skal gå tel dom franske,og i skjemaet på a. 113 fører han 

opp som påpekende pronomen i flertall nom.,dat.;akk. di,med dørntdåm;dom 

i parentes. Det viser at Larsen regner de siste som (mindre vanlige) 
alternative former,og tlet må opplagt være det riktige. Like lite som i 

det personlige pronomenet skiller man i Oslo-dialekt mellom en subjekt

form og en avhengig form i det påpekende pronomenet, men som i det per
sonlige pronomenet kan formene i det påpekende pronomena~ og artikkel

en veksle lokal,sosialt og _ frit_!;. _ 
I et historisk perspektiv er det rimelig å se variasjonen mel

lom de (uttalt /di/ eller /de/) og dem , dom,døm i det påpekende pronom

enet/artikkelen som resultatet ~v en sammenblanding av det personlige 

pronomenet dem , dom ,døm og det påpekende pronomenet/artikkelen de i by

mål og yngre bygdemål,slik at de tidligere personlige pronomen-fol"'llene 
nå kan brukes også som påpekende pronomen ~g artikkel. I så fall har 

analogien i dialekten gått den motsatte veien av analogien i normalis

ert talemål,der den eventuelt har gått fra det påpekende pronomenet/ 

artikkelen ~ til det personlige pronomenet de - dem. Hen like fullt 
viser utviklinga i østlandske dialekter at utviklinga i det personlige 

pronomenet,det påpekende pronomenet og artikkelen ikke bør betraktes 

ua vhengig av hver andre. 

PA ~stlandet har altså både bYÆAlet og nol"'llaltalemålet nol"'ll a l
isert det personlige pronomenet,men satsa på hver si fol"'ll: Bymålet på 

dem og normaltale!nålet på de. !·:en i si nomaliseri n g har bymål sbrukerne 

i kke prøvd ~ etterlikne skriftspråkets kasus-system ,men nøyd seg med å 
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skift e ut den gamle forma (dv s . dom , å~,eventuelt dåm) med den normal

forma som lå nærmest ( dvs . dem) . I norma ltalemålet har derimo t tendens

en ti l å velge de som eneform måttet konkurrere med en "riktig" 

bruk a v de og de~ , slik mønsteret krever. Det henger selvsagt sammen 
med den bedre utdannelsen ti l de befolkningsgruppene som mest typisk 

bruker et normalisert talemål ,og med den større bety~inga skriftspråk

et h ar f or normalisert talemål overhode t. Viss en tar Larsen s utsagn 
:>m hvor u tbredt bruken av de som ikke-subjekt ver på hans ti d , for god 

fisk , så hal' denne siste tendensen snar ere økt enn avtatt. Og det er vel 

nettopp det en skulle vente, på bakgrunn a v stigende utdannelse og øken

de kontakt med skriftspl'åket. Den forskjellen mellom eldre og yngre på 
dette punktet som kom fram i utspørringa mi ,kon j o nettopp tolkes som 

et uttrykk for en sterkere normalisering hos de eldre , som en følge av 

høyere utdannelse og lengre omgang med skriftspråket, og ikke for et 

eldre stadium av talemålet. I så fall er dagens språkbruk ikke result

atet av et "forfall" fra en tidligere idealtilstand med en "riktig" 

bruk av de og·~,men tvert om r esultatet av en sterkere normering av 
normalisert talemål etter møns ter a v skriftspråket, Istedenfor A være 

"knot" blant "oppkomlinger" kan bruken av de som ikke-subjekt sål eis 

være en eldre språkbruk i østlandsk bokmål/riksmål enn tendensen til 

å skill e mellom de og ~· 
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liOEJ.: E!.:IæR FHA NORSK- TYSK KONTRAST I V GRAloU.:ATIKK 

John Ole Askedal 

O, I en kontrastiv grammatisk analyse sammenlignes systema

tiske forskjeller mellom to eller flere språk. Etter en ut
bredt oppfatning kan dette gjores på to forskjellige måter, 

r.!an kan enten gjore strukturer i ett av språkene til utgangs
punkt for undersokelsen, eller man kan soke å etablere et 
såkalt "tertium comparationis", et felles sammenligningsgrunn
lag som er egnet til å belyse forskjeller (og likheter) mel
lom begge (eller alle) de språk man onsker å analysere kon
t r astivt (jfr, Dyhr 1975: 110 f,). -Det er imidlertid tvil~ 
somt om det her består noen ekte teoretisk motsetning. Også 
en kontrastiv analyse med ett av enkeltspråkene som primært 
utgangspunkt vil nodvendigvis forutsette et begrepsapparat 

og en terminologi som kan beskrive det eller de andre språk

ene, og har således et mer generelt, ikke spesifikt enkelt
språklig grunnlag, Det foreligger her heller en praktisk meto
deforskjell som er betinget av de behov den kontrastive ana
lyse skal tjene. Er analysen rettet mot praktiske undervis
ningsbehov, kan det være rimelig å la enkeltspråklige struk
turtrekk være hovedutgangspunkt , Onsker man derimot å foreta 
en sBmflenligning som går i retning av språktypologiske og 
universelt- grammatiske problemstillinger , er det naturlig å 

betone den ikke-språkspesifikke, teoretiske ramme f or under
sokelsen. 

I den foreliggende fremstil l ing av noen eoner fra norsk
tysk kontrastiv gramnatikk vil vi metodisk rette oss etter det 
annet av disse to hovedsynspunktene, men forhåpentlig på en 
slik måte at vi ikke mis t er av syne den kontrastive analyses 

didaktiske anvendelsesmuligheter, 

l. Tysk er e t mye mer u t preget kasusspråk enn norsk. Tysk har 

fire kasus, ~ed de tra1i s j onell e, egentlig latinske be te gne l
s er nominativ , a\r.Jrusat iv, gel"..it i\' og da ti\', Forskje l lene mel

lom å.em er fo rhol ds vi s godt fo rmal- mor fo logisk !!larkert , både 
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ved pronomener og ved ikke-pronominale nominalledd med sub
s tantivisk kjerne (når de attributive ledd ved de sistnevnte 
tas ~ed i betraktJtingen). Det viktigste kasussamnenfallet 
fore lib~er ved nominativ og akkusativ. Opposisjonen melloc 
disse to kasus kommer bare til uttrykk ved pronomina le ord 
s om i kke markerer genus (ich - mich, du - dich, wir - une, - r-----
ihr - euch, jemand - jemanden) , og ved genusmarkerende no-
minalledd som tilhorer genus maskulinum (ll - .!.ill:!.• der !Jann 
-den J.lann osv. ). Dvs., opposisjonen mellom nominativ og ak
~tsativ er noytraliser t ved de (ikke-pronorninale) nominal
ledd som ikke ti1J1orer ( f emininum og neutrum s ingul ar) , el
ler ikke viser genus maskulinum (plural). Men i mange til
feller vil kongruensen ~ellom subjekt og finitt verb signa
lisere den syntaktiske forskjell mellom de t o kasus ogs å når 
denne i kke kommer formal-morfologisk til uttrykk , jfr . (l): 

(l) a . Daa Kind liebte die Eltern . 
b. Das Kind liebten die Eltern. 
c. Die Eltern liebten daa Kind. 
d. Die Eltern liebte daa Kind. 

De fire kasus i tysk har noe forskjellige syntaktiske funk- · 
sjonsområder. llominativ er primært subjektets kas us. Sub
s tantiviske subjektspredika tiver står også i nominativ , jfr. 
(2): 

(2) Der kleine Peter ist ein groøer Schlingel . 

J.len bruken som subjektspredikativ er kl art sekundær. Den fi:il

ger av at prediketive nominalledd i tysk - med den predikati· 
ve genitiv som e t særl ig og perifert unntak - kongruerer i 
kasus med det nominalledd de viser til. Det fremgår også av 
det faktum at man i tysk ve l kan ha subj ektl ose kons truksjon
er med ikke-kongruerende- "predikativt" - adjekti v (3a) , men 
ikke tilsvarende subjektloshet ved "pred ikativt" nomina lledd 
i nominativ (3b): 

( 3 ) a . Ihm war heiØ . 
b . *Ihm war ein beiØer Augenblick . 

(3b) er ugra.I!liDatisk fordi det "pred ikative" no~r<inalledået her 
ville stå uten noe nominalledd å kongruere med , dvs. beting
elsen for at et kongruerende subjek:tsprecikativ i nominat iv 
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kan opptre , er ikke oppfylt, 
Akkusativ og dativ er typiske objektskasus, jfr, (4) : 

(4) Er schenkte seiner Frau einen kleinen roten Sportwagen. 

Akkusativ har dessuten en adverbial anvendelse, jfr, (5) : 

(5) Gerda arbeitete den ganzen Tag, 

Genitiv er i moderne språk fortrinnsvis en attributiv kasus 
som brukes for å markere underordning i nominalledd, jfr, 
( 6): 

(6) der glUckliche Besitzer einer gropen Bibliothek 

Men i en vies, om enn noe begrenset utstrekning er objekt
funksjon stadig levende i etandardspråket, jfr, (7): 

(7) Sie nahmen eich des Kindes an, 

Dessuten finnes fremdeles rudimenter av en adverbial bruk , 
jfr, (8): 

(8) Eines schone~ Tagee . verlie~ er Frau und Kinder. 

I motsetning til akkusativ, dativ og genitiv , som er "styrte", 
"oblikve" kasus, kan den tyske nominativ karakteriseres som 
den "ikke-styrte" kasus ("casus rectus") , Det fremgår av de 
omtalte forhold i predikativkonstruksjoner, av mangelen på 
objektfunksjon, og dessuten av den kjensgjerning at til 
forskjell fra de tre oblikve kasus kan nominativ heller ik
ke være "styring" for en preposisjon. 

Kasussystemet i norsk er langt enklere enn i tysk og 
byr på langt færre formal-morfologiske markeringemuligheter. 
For det forste har norsk ingen motsetning som tilsvarer den 
mellom akkusativ og dativ i tysk , men bare mellom en "ikke
oblikv" og en "oblikv" form(~- meg , han-~ osv,) . For 
det andre finnes det ikke lenger noen genitiv som tilsvarer 
den tyske genitiv i alle dens anvendelser . I stedet har man 
en syntaktisk langt ner s pes ialisert attributiv s-form som 
utelukkende brukes til å markere underordning i ~ominalledd , 2 
Dessuten marke re s den tyske genit iv ved ekte boyningsformer 
på nominale og pronominale stammer , mens den atcributive 
norske ~-form kan foyes til som forholdsvis fritt sisterner
fem i k o~plekse nomina lsyntagmer , jfr , (9): 
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(9) ungene nede i gatas egen fritidsklubb 

Det er derfor et sporsmål om denne _!!-formen lenger kan reg
nes med som en kasus på linje med de ovrige, Tar vi den med, 
kan fordelingen av kasusopposisjoner på de ulike klasser av 
norske nominalledd ansbteliggjores som i fig, l , hvor vi 
ogs~ har tatt hensyn til om det foreligger tilsvarende kon
gruerende possessivpronomen eller ikke, Lfig , l - se neste 
side y 

Et trekasussystem finnes bare ved det fåtall pronomener 
som utgjor klasse Il . llominalleddene i klassene I og III vi
ser tokasussystemer, Klasse I har ved siden av den ikke-ob
likve subjektformen en oblikv objektform, Klasse Ill har 
i ngen opposisjon mellom subjekt- og objektform, men til 
gjengjeld attributiv .§.-form, 

Ved inndelingen i fig, l må man ta det generelle forbe
hold at den repre senterer et standardspråklig "normalsystem". 
I vanlig talespråk og i mange dialekter er særlig opposi
sjonene ~ - · hf!!!1 og de - ~ i klasse II ofte opphevet, Det 
innebærer faktisk overforing til klasse III og dermed reduk
sjon av klasse Il til en helt rudimentær restgruppe , I klasse 
I synes opposisjonene ~ - meg og ~ - deg å stå sterkt over 
hele det norske språkområde. I visse dialekter (nord-Gudbrands
dal , enkelte tilstotende strok av Nordvestlandet) er imidler
tid opposisjonen vi - ~ opphevet til fordel for ~ som en
hetsform. Når det da i slike dialekter fremdeles heter Y!rr 
!!!!• ~(og ikke f, eks, våres el, lign,) betyr det en 

· ny klasse (IV) som ikke finnes i normalsystemet i fig , l, 
Både klasse II og klasse Ill har ikke-kongruerende .§.

fol~ i stedet for kongruerende possessivpronomen (deres bok/ 
boker vs . din bok/dine boker osv.), Den pronominale attribu
tive ,!!-form har imidl ertid en annen distribusjon enn de ikke
pronominale . Bare pronominale .§.-former kan - på samme måte 
som de kongruerende possess ivpronomener - stå både prenomi
nalt og postnominal t i en substantivgruppe (jfr, hans/hennes/ 
deres/dens/dets hus - huset hans/hennes/deres/dens/dets) , 
mens den ikke-pronominale .§,-form er begrenset til prenominal 
stilling (jfr. den gamle mannens hus - •huset den gamle man
~), 4 
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Skjemaet i fig , l viser helt klart at mulighetene for 
kasusmarkering er meget beskjedne i norsk i forhold til 
tysk , l tillegg ko~~er a t ytterligere opplosningstendenser 
kan iakt tas både i klasse l og særlig i klasse 11. Des suten 
har norsk ingen tydeliggjorende kongruens mellom subjekt og 
finitt v erb . Av alt dette folger a t syntaktiske fu1llisjoner 
og relasjoner som i tysk kan uttrykk es ved kasus (og sub
jekt-ver~kongruens) , må uttrykkes på annen måte i norsk , 

2 , l forbi ndelse med synspunktene og konklusjonen i § l hev
des vanligvis- og med rette - at ordstillingen (retter e : 
leddstillingen) spiller en storre rolle for markeringen av 
syntaktiske forhold i norsk enn i t ysk, Dette viser seg i 
den forskjell i ge oppbygning et såkalt "feltskjema" for ledd
stillingen i de t o språk må få, Det feltskjema som vanligvis 
antas for (d anske og) norske (ikke-interrogative) hovedset
ninger, kan anskueligg joreo som i fig, 2 (jfr, Diderichsen 
1962: 150 f, , 161 ff. , Næs 1972: 250 ff ,, Lie 1976 : 32 ff,), 5 

Lfig . 2 - se neste sidel7 
Leddstillingsskjemaet i fig . 2 er bygd opp på fire ni

våer. Det hoyeste nivå (I) er skjemaet som helhet , På neste 
nivå (Il) folger tre felt , som i gjen kan inndeles i posisjo
~ (nivå Ill), vanligvis markert med små og store bokstaver , 
alt etter hvilket felt posi sjonen horer til (F : fundament; 
v, V, n , N, a, A: verbal, nominal, adverbial i hhv , neksus
og innholdsfelt), På det neste , laveste nivå (IV) kan po
sisjoner s luttelig utparselleres i plasser , siden posisjo
ner hyppigst gir rom for mer- enn ett setningsledd, Feltene 
kan inndeles i ettledds- og flerleddsfelt , og tilsvarende 
kan posisjoner inndeles i ettl edds- el l er flerleddsp~si~ 
sjoner. Det norske skjemaet i fig, 2 iru1eholder bare ett 
ettleddsfelt, nemlig fundament-/forfeltet , som samti d i g 
selvfolgelig også er ettleddsposisjon, For ovrig finnes 
bare en prinsi piell ettleddsposisjon til 1 nemlig v. n er 
ettleddsposisjon når setningen inneholder ett eller flere 
V 1 jfr, (lla ) vs, (llb, c , d): 

(11) a , Så ville han likevel i kke gi henne den . 
b , •Så ville han henne likevel ikke gi den, 



Fig . 2 

I. Skjema 

II. Felter : Fundament- /For- Neksus- /Mi dtfel t Innholds- / Sluttfelt 
fel t 

III . Posisjoner: F V n . . a V N A 

IV. Plasser: F V n 8 1 J a2 vlJ v2 Nl l N2 Al l A2 

( l O) Dette år et hadde han j o i kke fått gitt(ein kon• noo pont til jul r •noe pent sin kone 

noe pent til. ~~ kr:ne til. 

-
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c. *Så ville han den likevel ikke gi henne. 
å , *Så ville han henne den likevel i kke gi. 

Derimot kan n være flerleddsposisj on, dvs , gi rom for mer 
enn en plass , når et V ikke e r tilstede, jfr, (12) som in
neho l der sekvensen n1 - n2 - .n

3
: 

(12) Så ga han henne den likevel ikke, 

I realiteten er plassering på n1-plass den syntaktiske e
genskap som entydi g kjennetegner subj ekt et i motsetning til 
alle andre typer synta ktiske ledd i norsk (jfr. Askedal 
1982a : 12), jfr, (12) og (13): 

(13) a, *Så ga henne han den likevel ikke. 
b, *Så ga hem~ den han likevel ikke, 

Skjemaet i fi g , 2 gjelder for ikke-innfoyde utsagns s etninger 
(lO) og leddsporsmål (14): 

(14) Hva har han gitt sin kone til fodselsdagen i år? 

Det t ilsvarende skjema for ikke- innfoyde setningssporsmål 
adskiller seg fra skjemaet i fig, 2 bare ved at fundament-/ 
forfeltet mangler, jfr, (15) : 

(15) Har han virkelig glemt å gi sin kone noe pent til fod-
selsdagen' i år? 

Bisetningsskjemaet adskiller seg fra hovedsetningsskjemaet i 
fig. 2 ved at v står til slutt i neksusfeltet , og dermed dan

ner en kontinuerlig sekvens av verbalformer sammen med V(l-n) ' 
jfr, (16): 

(16) ••• (fordi) han dette året jo ikke hadde fått gitt sin 
kone noe pent til fodselsdagen , 

Vanligvis antas også at bisetninger ikke har noe fundament-/ 
forfelt, men i stedet et særlig forbinderfelt, Dette forut
settes i bisetninger å inneholde underordnende konjunksjon 
(jfr, f, eks, Lie 1976: 45 ff . ), eventuelt med tillegg av ob
ligatorisk foranstilt sideordnende kon junksjon (jfr •••• 28/ 
men fordi hun ••• vs, • ••• ford i og/men hun ••• ). En empirisk 
likeverdig og like dekkende beskrivelse av fakta ville det 
imidlertid være å anta at bisetninger ha r et fundament-/for
felt som obligatorisk besett es med den underordnende konjunk-
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sjon 1 dvs, at valget av fundament -/forfelt-e lement er kate
gorielt s pesifisert og sterkt begrenset i forhold til hva 
som gje lder f or fundamentvalg i hovedsetningsskjemaet . En 
slik beskrivelse har for ovrig den fordel at den mulig
gjor en enhetlig bestemmelse av forbinderfeltet som prin
sipielt fakult a tivt felt for sideordnende konjunksjoner i 
a lle setningstyper/skjemavarianter, 

Eeltskjemaet (- skjemaene) for t ysk er i en helt pre-
s i s forstand enklere enn det (de) norske . Skjemaet for ho
vedsetninger (ikke- innfoyde utsagnssetninger og leddspors
mål) kan fremstilles som i fig, 3. 6 Lfig , 3- se ne s te sideJ7 

Det tyske skjemaet i fig . 3 omfatter bare 3 nivåer. 
Som i norsk kan helheten på hoyeste nivå (I) kalles skje-
~· På det nærmeste lavere nivå (Il) finner vi fire f elter . 
På det laveste nivå (Ill) kan disse feltene inndeles i QQ

sisjoner/plasser.7 Av feltene i det tyske skjemaet er bare 
ettleddsfeltet "Vorfeld" direkte sammenlignbart med et til
svarende norsk felt, nemlig fundamentfeltet . For ovri g fin. 
nes to felt med verbale ledd (VG for tysk "Verbalglied(er) "}. 
"l, Klammerteil" er et ettleddsfelt og rommer det finitte 
verb. Setningens ovrige, infinitte verbalformer folger i 
"2 . Klammerteil", også kalt "verbalt s luttfelt", som kan 
inneholde forho l dsvis omfangsrike sekvenser av infini tte ver
balformer, jfr. (18 ): 

(18) a . Er soll endlich einen neuen Vlagen gekauft haben. 
b. Er hat den alten Wagen noch nicht verkaufen kon

nen • 
. c. Er bedauert einen neuen Wagen noch nicht haben 

kaufen zu konnen. 

De to verbale felt s ies å danne en ~amme " ("Rahmen" , "Klam
mer") rundt "Mittelfeld". Mer spesielt kalles " 2. Klammer
teil/verbal es Scbluf!feld" ofte for "setningsrammen". Som 
" rammedannende elementer" omtal es imidlertid ikke bare in
finitte verbalformer (18) og verbale forstavelser i l os sam
mensetning. som klart er verbkonstituenter (19), men også 
subjekta - og objektspredikativer ( 20 ) 1 fraseologiserte ledd 
i ulike s tivnede syntaktiske forbindelser (21) , og dessuten 
en rekke faste , val ensavhengige adverbialer (22): 



Fig. 3 

I. Skjema 

II. Felter: Vorfeld l. Klam Mittelfeld 
2 . Kl ammer -

merteil t eil/ verbales 
Schlu~feld 

III. Posisjoner/ 
SG1 Plasser: VG1 SG2 - SGn VG2 - VGn 

(17) a. Daher he ben alle Parteien mit Ausnahme der Soziali sten sich 
f ur das Ge s etz 

entschieden. 

sich alle Parteien mi t Ausnahme der Sozialisten 
fUr das Gesetz 

sich mit Ausnahme der Sozi alisten alle Parteien 
fUr das Gesetz 

sich ftir das Gæ~z mit Ausnahme der Sozialisten 
alle Part eien 

b . P~dæGesetz haben{alle Parteien mit Ausnahme der Soziali sten s i ohf entsohieden . 
daher 

sich daher mit Ausnahme der Soziali~ten all e 
Parteien 

c . Der Junge hat {dem M~dchen einen Eall } Begeben. 
den Ball einem M~dchen 

VG "VerbalBlied(er)" - verbalt (verbale) ledd 
SG "Sa tzglied" - (ikke-verbalt/ikke-verbale) setningsledd 

U'l ..., 



(19) a . 

b . 

(20) a. 
b . 

(21) a. 

b. 

c. 

(22) a. 
b. 

c. 
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Der Lehrer bereitete di e Studenten gewi ssenhaft 
auf des Examen vor. 
Die PrUfungen fanden nach langer Vorbereitung 
endlich s tatt. 
Frieda ist jetzt sehr glUcklich . 
Sie nannte ihn mehrmals e inen schrecklichen Be
trUger. 
Auf die freidemokratischen Opportunisten war kein 
Verlaf3. 
Der Verwaltungsapparat macht jetzt von neueren 
Methoden Gebrauch . 
Das neu e StUck gelangte sehr schnell zur AuffUh
rung. 
Sie wohnt schon seit langem in Leipzig, 
Franz behandelt seine reizenæ Frau l!Cuf3erst 
schlecht . 
Willy fuhr ohne Zogern sofort in die Stadt . 

Ledd av de tre sistnevnte kategorier ((20)-(22)) har det 
til felles med de infinitte verbalformer og verbale forstav
elser i los sammensetning at de normalt plasseres etter set
ningsnegasjonen ~ {jfr. Askedal 1976 : 235 f.) . I betrakt
ning av deres nokså forskjelligartede morfosyntaktiske natur 
synes det likevel ikke rimelig å henfore dem til setningens 
verbale sluttfelt. Det dreier s eg her heller om ikke-verbale 
ledd som på grunn av sin nære tilknytning til setningens ver
bale predikat plasseres i umiddelbar t topologi s k naboskap med 
dette, s om s isteelementer i"Mitte lfeld", Dette synspunktet 
gir mulighet for å anta en ytre verbal , og en indre, i kke-ver
bal setningsramme (jfr. Engel 1970: 49) , som anskueliggjort i 
delsk jemaet i fig . 4. Lfig . 4 - se neste s ide17 

Det synes noe usikkert , og er kanskje også noe vilkårl ig, 
o~ man skal kalle {sekvensen av) infinitte verba lformer i det 
verbale sluttfelt for del av ett ledd {nemlig setningens sam
lede komplekse v erbal e predikat), ett ege t ledd , eller en se
kvens av ledd, Det tyske setningsskjemaet i fig . 3 inneholder 
derfor bare ett utvilsomt flerleddsfelt, nemlig ''Mit te lfeld". 

I forhold t il både det norske neksus- og innholdsfelt er 
rek:r;efolgen av i kke-verbale ledd 1 dette "Mittelfeld" rela
tivt fri . Som nevnt i forbindelse med fig . 41 finnes de t ogse 
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her eksempler på fo r ho ld svis "plass-" el ler " posisjonsfaste" 
l edd, !.len eksemplene (17a , b1 c ) viser imidl ertid klart at 

setningsleddskategori enes bevegelighet likeve l er langt 
storre enn i norsk , I motsetning til norsk står f. eks , in
direkte og direkte objekter i kke i noen fast , iru1byrdes de

finerende reld:efolge (jfr, Lie 1976 : 40) , jfr, (1 7o) og (23) : 

(23) a , Så hadde gutten gitt den lille piken den store 
ballen, 

b , •Så hadde gutten gitt den store ballen den lill e 
piken. 8 

Fremfor alt er det i det tyske "Mit te lfe l d " ikke mulig å an
ta en entydig definerende subjekts posisjon/-plass , Man kan 
riktignok fasts l å at pronominale subjekter står foran andre 
ledd i " Mittelfeld", jfr , (24): 

(24) a, Danr, hat er es ihr gezeigt, 
b , ~Dann hat es er ihr gezeig t , 
c , •Dann hat es ihr er ge zeig t , 

Men dette gjelder bare denne bestemte realiseringsoåten av 
s u b jekter, og iki.e subjektkategori en generelt , jfr. (25) : 

(25) a, Dnnn hat der l.lann es ihr gezeigt , 
b , Dan..'1 ha" es der r.:ann i hr gezeigt , 

c . Dann hat es ihr der ~'arm geze i gt . 

Den storre bevegel i ghet som kjennetegner det tyske ":Ut te l 
fe ld" i forhold ti l de t norske neksus- og in..n..holdsfelt inne
bærer at l ed1stillingen i tysk let tere kan anvendes som et 
grammat isk middel til å fordele de syntaktiske leddene ut· 
fra koru-.unikative informasj onshensyn , i overenss teiDF,else med 

et thema-rhema-prinsipp s om lar " gru:Jle", "kjente " , "forut
sat t e " inforr.msjonskomponenter ko!'loe foran de " nye", "uk jen
te ", " iki:e forutsat t e" informasjonskomponentene (jfr . f . eks , 

Schoenthal 1976 : 111 ff , ) . 

s~~er;aet i fi [ . 3 e jelåer f or ik~: e iru:f:)yde utsagnsset
nin~er og le dc'. spors:::~al. Ikr.e inr.foyde set!'.i~e;sspors:::ål rnan§;

ler " Vor:'eld", ~ :·r . r. e~s . (26:.. ) : 

(26) a . ~aben al : e Par t eien ::~it ;,_,..ts r.?.!-.ne c~r Sozialisten 
~ i ch deher :-~r 1as Geset z entschieden? 
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Det t ilsvarende bisetningssk j ema mangler for det fHrste et 
"Vorfeld", j f r. (26b): 

(26) b, •• • weil alle Parteien mit Ausnahme der Sozialisten 
s ich daher fUr das Gesetz entschieden haben. 

For det andre står det finitte verb ikke som "L Klammerteil", 
men samnen med de i nfinitte former i det verbale sluttfeltet, 
og da~~er der sammen med disse en kontinuerlig sekvens av ver
balfonner . Som "L Kl8.11lmerteil" står i stedet bisetningsinn· 
leder i f orm av underordnende konjunksjon, relativpronomen, 
spHrrepronomen ell er - adverb, 

3. Generelle språktypologisk betingede forskjeller av den art 
vi har beskr~vet i de to foregående §§, reflekteres gjerne 
tydelig i de ulike språks passivsti~kturer. Det gjelder også 
for norsk og t ysk. Tradisjonelt antas for begge språks ved
kommende både en såkalt "personlig" og en såkalt "upersonlig" 
passiv, Dessuten kan man stille det teoretiske spHrsmål i 
hvilken grad disse to typer kan tenkes å forekomme hhv, uten 
og med et bibeholdt direkte objekt. På dette grunnlag får man 
typeinndelingen i fig, 5, med tilhHrende eksempelsetninger , 
Lfig , 5 - se neste sideL7 

Som vi ser , går det an å finne eksempler på alle fire 
teoretisk mulige passivtyper 1 begge språk . Men de har en til 
dels svært forskjellig (liste- og tekst)frekvens 1 og de kom
mer også i stand ved delvis ganske ulike syntaktiske prosess-
er. 

Alle f i re typer i begge språk er kjennetegnet ved at 
det ledd som er subjekt 1 en ti l svarende aktivsetning , ikke 
er syntaktisk subjekt i passiv ( jfr. Hellan 1977: 77) . Den 
syntaktiske prosess som bevirker dette , kan vi kalle "agens
konversjonen". Den fHrer til ett av to alternativt mulige re
sul tater ; nemlig enten omgjHring av subjektet· i ~tiv til et 
(hyppigst fakultativt) agensledd , eller til utelatelse 
("strykning" ) av agens. 

Veå den personlige passiv opererer i begge språk nok en 
syntaktisk prosess som omgjHr et ledd s om ikke er subjekt i 
den tilsvarende aktivstruktur , til subjekt i passiv, Denne er 
i tysk morfologisk snevert begrenset til akkusativobjekter og 



A. Uten bibeholdt 
direkte objekt 

B. Med bibeholdt 
direkte objekt 

Fig. 5 

I. Personlig passiv 

(27) 

(28) 

(29) 

Kronhjorten ble f elt ved 
grålysning (av en erfaren 
jeger). 
Landets h~yeste utmerkelse 
ble tildelt henne (av et 
velvilli5 innstilt stats
overhode). 
Hund en ble passet godt på 
(av den lille piken). 

(30) Der Hir sch wurde (von ei
nem erfahrenen Jttger ) ge
schossen. 

(ll) Ihr wurde der hochste Or
den des Staates (vom Prtt
eidenten) verliehen. 

(32) Hun bl e tildelt landets 
hoyest~ orden (av en 
smilende president). 

(33) Der Junge wurde (von der 
Lehrerin) die Vokabeln 
abgehort. 

II . Upersonlig passiv 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

Den gangen ble det danset til 
langt på natt (av festdeltae;erne) . 
Det ble alltid passet godt på 
hunden (av den som hadde ansvar
et fo r den) . 

Damals wurde (von den Jugendli
chen) bis sprit in die Nacht hin
ein getanzt . 
Auf den Hund wurde (von dem klei
nen Mridchen) immer gut aufgepa!3t . 

(38) Ved grålysning ble det fe l t flere 
~amle elger/*alle de gamle elgene 
(av de erfarne jegerne) . 

(39 ) Damale wurde (von den So ldaten) 
Karten eezpielt. 

"' "' 
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kan der benevnes som en "akkusativkonversjon". I norsk har 
den tilsvarende subjektskapende prosess et langt videre an
vendel sesområde. Den opererer i kke bare på direkte objekter 
som e r nærmest sammenlignbare med de tyske akkusativobjek
ter (27)-(28), men også på indirekte objekter (32) , som i 
norsk ikke er morfol ogi sk forskjellige fra direkte objek
ter , men ut f ra sin semantiske " rol le" -funksjon tilsvarer 
i nd irekte dativobjekter i tysk. Dessuten kan denne konver- . 
sjone n i norsk gjore om til subj ekt et nominalledd i viss e 
typer verbspe s ifikke , valensbetingede preposisjonsledd (291 
På grunn a v s in i forhold til tysk ioynefa l lende mangel på 
formal-mor f ologisk binding må denne sub jektskapende konver
sjonen 1 norsk oppfattes som en mer generell "utfyllings
konversjon" (jfr . Askedal 1982b : 152 f.). 

I både norsk og tysk forholder de t seg da slik at den 
personlige passiv er karakterisert ved 12 konversjoner , nem
lig agens- og akkusativ- , hl1v. utfyllingskonvers jon, mens 
den upersonlige passiv bare oppviser agenskonversjon. Til 
gjengjeld får norsk upersonlig passiv et formelt subjekt 
~. som erstatning for det subjekt som fjernes ved utfyl
lingskonvers jonen (34), (35), (38) {jfr. § 4). Den tyske u
personlige passiv forblir imidlertid subjektlos, jfr. (40): 

(40) Damals wurde (*es) (von den Jugendlichen) bis sprit in 
die Nacht hinein getanzt. 

Disse forskjeller i konversjonene og deres grunnlag er 
i stor grad ansvarlig for de forskjeller som gjor seg gjeld
ende mellom de to språk innenfor de fire strukturelle hoved
typer i fig. 5. 

På grunn av den norske utfyllingskonversjonene bredere 
anvendelsesområde har norsk forholdsvis'mer" per sonlig pas
siv av type lA enn tysk. 

Personlig passiv med bibeholdt direkte objekt, dvs. type 
IB, er normal og vanlig ved treverdige verb i norsk. I tysk 
kan den på grunn ev akkusativkonversjonens snevre formal
morfologiske binding bare opptre ved den meget lille og s pe
sielle gruppe verb som styrer to ekkusativobjekter (lehren, 
abfragen , abhoren) , og er ved disse underkastet betydelige 
restriksjoner (jfr . henvisninger og fremstilling hos Askedal 

1980). 
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Den upersonlige passiv av t ype IlA er vanlig i begee språk . 
På grunn av forskjellen mellom norsk utfyllingskonversjon 
og tysk akkusativkonversjon vil man imidlertid på norsk i 
mange t ilfel ler finne personlig passiv av type lA hvor tysk 
ved det leksikalsk tilsvarende verb har upersonlig passiv 
av type IlA , jfr, (41) og (42): 

(41) a, Han ble hjulpet av sine venner, 
b, Ihm wurde von den Freunden geholfen. 

(42} a~ Barna ble alltid passet godt på, 
b, Auf die Kinder wurde immer gut aufgepaøt. 

Ved type IIB - upersonlig passiv med bibeholdt direkte ob
jekt - består det store prinsipielle forskjeller me llom de 
to språk, loled henblikk på norske eksempler som (38) forut
setter vår analyse at ledd som flere elger her virkelig er 
syntaktiske objekter , og ikke som vanligvis antatt i tradi
sjonell grammatikk , en slags "egentlige subjekter", At kate
gorisering som objekt er riktig, fremgår for det forste av 
at nominalleddet i (38) står i utvetydig H-posiajon, altså 
har samme distribusjon som utvilsomme syntaktiske objekter, 
Det er dessute~ ·underkastet noyaktig den samme (u)bestemt
hetsrestriksjon som det direkte objektet i andre upersonlige 
konstruksjoner med formelt subjekt ~ og direkte objekt 
(jfr, Askedal 1982a: 20}, jfr, {38) og {43): 9 

{43) a, Det vanket sot tyttebærsaft og god blotekake med 
tommetykk eplemosfyll/•den sote tyttebærsaften og 
den gode blotekaken med tomrnetykk eplemosfyll. 

b , Da ramlet det noen vitebegjærlige studenter/•de-
vitebegjærlige studentene inn gjennom kontor
doren, 

Norsk upersonlig passiv av type IIB tilhorer en svært vanlig 
og utbredt gruppe av rhematiserende konstruksjoner som tjener 
det kommunikative formål å presentere "ny", "ukjent", '"ikke 
forutsat t " informasjon (hvorav den vanlige betegnelse "pre
s enteringssetninger" ) , I tysk er de~~e form for upersonlig 
pass i v en absolutt raritet som knapt forekommer andre steder 
enn i passiv av den stivnede fraseologiserte forbinde lsen 
Kart en spielen i (39) . 10 
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PorelHpig har vi identifisert fH l gende tre hovedfor
skjeller mellom norske og tyske passivkonstruksjoner: (i) 
forskjellen mello~ formal- morfologisk snever akkusativkon
versjon og formal-morfologisk vid utfyllingskonversjon , som 
er betinget av den mer generelle typologiske forskjell mel
lom tysk som kasussprå.k og norsk som "konfigurasjonelt" 
språk med kategoridefinerende ledds tilling ; (ii) B- typenes 
forskjellige utbredelse , i norsk som vanlige konstruksjon
er med klart identifiserbare· funksjoner, i tysk som syntak
t iske rariteter med ekstremt lav liste- og tekstfrekvens; 
(ii i) forskjellen mellom upersonlig passiv som subjektlHs 
konstntksjon i tysk, men konstruksjon med forme l t subjekt 
(~) i norsk. - I tillegg kommer at det verbale passivpre
dikat på tysk enhetlig dannes ved hjelpeverb (werden) , mens 
norsk alternativt i mange tilfeller også har en syntetisk 
}!-form (barna hentes/blir hentet klokken fire; jfr. f. eks. 
Hovdhaugen 1977: 19 ff.) . 

4. Mangelen på formelt subjekt i den tyske upersonlige pas
siv må ses 1 sammenheng med at tysk generelt har to ulike 
typer av såkalte nupersonligen konstruksjoner: 
(1) Upersonlig konstruksjon med formelt subjekt (~) , ved 
hhv. verb (44a) og adjektiver (44b): 

(44) a. llun koiDl!lt es auf dich an, 
b. Gestern abend war es ganz neblig. 

(ii) Upersonlig subjektlHs konstruksjon , ved hhv. verb (45a) 
og adjektiver (45b): 

(45) a . Mich friert . 
b. Ihm wurde auf einmal heiØ . 

Den tyske upersonlige passiv tilhHrer dermed den uavhengig 
identifiserbare upersonlige konstruksjon av type (ii) uten 
subjekt . 11 

I norsk eksisterer det ikke lenger noen slik motsetning 
mellom upersonlige konstruksjoner med og uten formelt subjekt , 
me~ bare upersonlige kons truksjoner med formelt subjekt ~· 

Det er derfor hHyst forståe lig at den norske upersonlige 
passiv har et formelt subjekt . 
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Generelt kan det fastslås at bru.ken av ~ som formelt 
subjekt er mer utbredt i norsk enn det tilsvarende formelle 
subjekt ~ i tysk, Det gjelder også de tyske paralleller 
til de aktive presenteringskonstruksjonene vist i (43b), 
Det norske ~ er i slike presenteringskonstruksjoner et 
vanlig formelt subjekt som ikke kan utelates, jfr, (46): 

(46) a, Det var allerede den gangen kommet mange italien-
ske immigranter til Argentina, 

b, Var *(det) allerede den gangen kommet mange ita
lienske immigranter til Argentina? 

c. ••• fordi *(det) allerede den gangen var kommet 
mange italienske immigranter til Argentina. 

I tilsvarende tyske setninger kan et ~ - som i uperson
lige passivsetninger - bare stå som strukturbevarende eet
ningsinnleder i en vanlig utsagnssetnings "Vorfeld", men 
ikke som formelt subjekt inne i setningen, jfr. (47): 

(47) a. Es waren schon damals viele italienische Immi-
granten nach Argentinien gekommen. 

b, Waren (•es) schon damals viele italienische Im
migranten nach Argentinien gekommen? 

c, ••• weil (•es) schon damals viele italienische 
Immigranten nach Argentinien gekommen waren. 

Forskjellig fra de to hittil nevnte bruksmåter av tysk~ 
er bruken som forelopig subjekt (korrelat) til ekstraponert 
infinitivkonatruksjon eller subjektsetning, Et slikt~ er 
av og til obligatorisk (48a), og av og til fakultativt (48b) 
(Ptitz 1975: 23): 

(48) a, Jetzt 1st •(es) peinlich, daØ wir ihm helfen mtis-
sen . 

b, Mich freut (es), daØ du gekommen bist. 

I norsk er et tilsvarende det alltid obligatorisk, dvs , til
svarer den tyske type i (48a), jfr. (49): 

(49) For en gangs skyld gleder •(det) meg at du kommer, 

I praksis betyr det at man i norsk ikke har noe grunnlag 
for å anta en egen korrelatbruk av det som forelopig subjekt 
som er systematisk forskjellig fra bruken som formelt sub~ 
jekt, 
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Sammenfattende kan vi si at t i l de t ene forme l le sub

jekt ~ som opptre r i de tre t;;·pe r konstruksj oner i norsk, 
sva r e r det t re forskjellige tyske ~ meå forskjellige egen
skaper: (i) et semantisk i nnholds l ost., formelt subj ekt ~ 
so~ i hove dsak er obligatorisk c~ed et fåtall atypiske unn
tak som ( 50) : 

(50) a. J.!ich friert( ' s). 
b. Ihm graut (es) vor dem Ex~en.); 

(ii) et virkelig foreJ.opig subjekt ~ som henviser til en 
ekstraponert i nf initivkonstruksjon e ller bis etning ~ed sub

jek t funksjon, og s om enten er obligatorisk eller f aku l t ativt ; 
(iii) ~ som semantisk iw...boldslos par tikkel som bare kan stå 
i en setnings "Vorfeld", og som der har den rent stru.k turbe
varende funksjon å forhindre at en utsagnss etning f år spor
resetnings struktur når setningens ovr ige ledd av kommuni
kative grunner ~lle er plassert senere (i "Mittelfeld"). 

Praktisk betyr dette a t nordmenn med utgangs punkt i s itt 

enkle og enhetlige norske system ofte bruker et ~ i tyske 
konstruksjoner hvor det ikke kan forekomme, fremfor alt 1 u

personlige passiver og i presenteringssetninger .som (47b 1 c) . 

5 . Norsk og tysk viser åpenbare forskjeller i sine respektive 
systemer av relativsetningsin.'1ledere . !Jod erne tysk standard. 

språk har virkelige relativprono~ener (hyppigst der , ~~ 

langt sjeldnere welcher) som kongruerer i genus og numerus 

med det ledd de viser til i oversetningen , og hvis kasus
form bestemmes av de syntaktiske forhold i re l ativsetningen, 

jfr • (51): 

(51) a . der Mann , der sehr flei~ig war/der. wir soeben gese
hen hat t en/dessen sie eingedenk blieben/dem nicht 
zu helfen war. 

b. die Frau, die sehr fl e i l3ig war/die wir soeben gese 
hen hatten/deren sie eingeder~ blieben/åer nicht 
zu helfen war . 

~oderne norsk standardspråk har derimot bare en udekliner

bar relativpartikkel ~· jfr . (52) :13 

(52) mannen/damen som var meget fli tti g/ som vi net topp had
de sett • •• 
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De tyske re l ativpronomener er obligatoriske og kan ik
ke utelates, jfr. (53): 

(53) *der Mann wir soeben gesehen hatten 

Den norske relativpartikkel ~ er obligatorisk nå r den har 
subjektfunksjon i relativsetningen , men er ellers fakulta 
t iv og kan utelates, jfr. (54): 

(54) De snakket om ferien *( s om) hadde vært så vellykket/ 
{som) de nettopp hadde avsluttet/(som) de så slik 
frem til . 

Dessuten består det klare forskjeller mellom de to 
språk med henblikk på hvor man kan 'hente" relativpronomenet , 
hhv. r e lativpartikkelen fra. 14 Hovedregelen i tysk er at re
lativpr onomenet må ha en syntaktisk f unks jon innenfor rammen 
av relativsetningen og normalt ikke kan trekkes ut av denne. 
Det foreligger riktignok en viss mulighet for å få relativ
pronomener med syntaktisk utgangspunkt i en ekstraponert in
finitivkonstruksjon (55a), men den er praktisk svært uvanlig 
og underligger dessuten sterke systematiske restriksjoner, 
jfr. (55b): 

(55) a. die hundertpfUndige Wachskerze, ~er fUr gut 
hie1t , dem heiligen Ludwig zu weihen. (sitert et
ter van de Velde 1977: 87) 

b. •der a l te Y/agen, ~ er bereute, gekauft zu ha ben . 

Og slik "ekstrsksja1' av ledd fra ( ekstraponert) finitt set
ning til relativposiajon i overordnet setning gir på 
tysk regelmessig et ugramrnat_isk resultat, jfr. (56): 

(56) *der alte Wagen, ~er vorgeschlagen hatte, daP eie 
kaufen sollten. 

Tilsvarende restriksjoner på ·relativsetningsinnlederens 
bevege lighet over setningsgrense gjor seg ikke gjeldende i 
norsk;5Her kan relativpartikkelen {som dessuten kan utelates 
når den ikke fungerer son subjekt) syntaktisk tilhore en un
derordnet infinitivkonstruksjon eller bise tning , jfr. (57): 

(57 ) den gaml e bilen {som) han angret på å ha kjopt/(som) 
han hadde foreslått at de skulle kjope/(som) det aldri 
hadde falt ham inn at noen engang vil le tenke på å 
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foreslå at de s kulle gå inn for å anskaffe seg. 

På tre presiserbare måter er de1~ed forholdene ved 
norske relativsetningsirmledere "friere" enn ved relativ
setningsinnlederne i t ysk. Mot den rike og sterkt regel
bundne formal- morfologiske variasj on ved de tyske relativ
pronomener står for det forste den morfologisk invariable 
norske relativpartikkel. Por det andre er det påfa l l ende a t 
dell norske relativpartikkel W1der visse syntaktiske omsten
digheter kan utelates uten at setningsstrukturen bryter 
sammen og forståelsen hindres, mens et tysk re lativpronome n 
ikke på tilsvarende måte kan mangle . Oe for det t r edje er 
det syntaktiske domene for det tyske relativpronomens fW1k
sjonstilhorighet langt mer begrenset enn ved den norske re 
lativpartikkel, 

6 . Av §§ l, 5 fremgår det at tysk er et utpreget kasussprå~ 
mens morfologisk kasusmarkermng spiller en helt ubetydelig 
og pe~ifer rolle i moderne norsk. I overensstemmelse med 
det har vi i § 2 vist at visse viktige syntaktiske funk
sjoner, som subjekt og objekt , i tysk er tilstrekkelig mar
kert ved kasus, mens de i norsk manifesterer seg i relativ 
stillingsfasthet, eller , om man vil, restriksjoner på be
vegelighet {permuterbarhet), Det er grunnen til at det tys
ke leddstillingsskjema bare er bygd opp av tre nivåer, mens 
de.t norske skjemaet inneholder fire nivåer, 

På den annen side er det - muligens noe metaforisk ut
trykt - lettere å krysse syntaktiske grenser i norsk enn i 
tysk. Det viser seg særlig klart i forbindelse med diskusjon
en av relativsetningsinnlederes syntaktiske opphavsdomene i 
§ 5, som kan generaliseres til å gjelde andre former for 
fremrykning til thematisk forsteposisjon i setningen, jfr, 
(58) : 

(58) a. Den gamle bilen hadde det aldri falt ham inn at 
noen engang ville tenke på å foreslå at de skulle 
gå inn for å anskaffe seg , 

b, Hva hadde det aldri falt ham inn at noen engang 
ville tenke på å foreslå at de skull e gå inn for 
å anskaffe seg? 
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Tilsvarende tyske setninger er som regel umulige , I denne 
samnenheng er det også nærliggende å peke på at man i norsk 

kan trekke ut nominalledd fra preposisjonsledd, Vi har vist 
det i forbindelse med personlig passiv (jfr , (29)) , men det 
er enda mer utbredt i andre syntaktiske sammenhenger (jfr. 

f. eks. Askedal 1982b: 135 1 152 f,) 

ANMER101DlGER 

l, Oversiktlige fremstillinger av kasusfleksiver og -oppo
sisjoner ved de ulike typer nominalledd i tysk finnes 
hos J orgensen (1962 : 75 ff. , 126 f, , 151 f, , 165 , 168 
ff,, 190), 

2, Vi ser da selvfolgelig bort fra gamle genitivformer i 
stivnede preposisjonsledd som til lands, til vanns , til 
~. til sengs , til bunns, til havs, · som moderne spriDr
fOllelse er ute av stand til å relatere formalt ell er 
funksjonelt til den etymologisk identiske ~ i mannens 
osv, 

3 , Angivelsen her gjelder mangel eller forekomst av ikke
refleksivt kongruerende possessivpronomen . Den reflek~ 
sive form sin til nominalledd av klassene II og III er 
kongruerenae-på samme måte som min, di n 1 vår i klasse I, 
som både brukes refleksivt og iKY.e-rerieksivt, 

4 , Som ppstnominalt possessivt beste~erledd brukes i stedet 
preposisjonsledd med til, 

5 . Av plasshensyn må vi-r8 en del særlige pl asseri ngsmu
ligheter- "avvik fra normalskjemaet" (Lie 1976 : 37 (ff.)) 
forbli unevnt. Det ville i den foreliggende sammenheng 
også fore for langt å diskutere muligheten for å anta et 
eget " ekstraposis j ons"-felt (jfr. Lie 1976 : 42 f. ) , 

6, Dette hovedskjemaet stammer fra Duden 4 (1975: 625), Av 
plasshensyn utelater vi "11achfeld " 1 som i den forelig
gende sarn~enheng er av mindre betydnil~. Mer spesifiserte 
forslag til inndeling av det tyske feltskjema firu1es 
(Clausen 1969 , Kromann 1975 : 115) 1 men disse synes i kke 
å gi noen mer empirisk de~~ende beskrivelse enn den som 
foreslås her og i det f olgende . - Om det verbal e slu tt
felt jfr. særlig Bech (1955: 60 ff,), 

7 . På grunn av mangelen på opposisjon mellom nivå III og et 
eget nivå IV er det likegyldig om man her benytter den 
ene ell er den andre betegnelsen, 

8, For å gi personsobjektet oket rhematisk informasjonsverdi , 
kan man i stedet formulere det som preposisjonsledd i A
posisjon; jfr, siste alternativ i (10) i fig , 2 , 

9, Gallis (1982: 106 f,) bar fremlagt noen interessante eks
empler som viser avvik fra de~~e regelen , og som vi skal 
kollll!le tilbake til i en annen samr::enheng, 

10. Bru~aru1 (1921 : 35, m. anm . l) a1~orer nok et par angive
lig moderne tyske eksempler (heute wird teppiche geklopft, 
og - med forbehold om sterkt omgangsspråklig stilpreg -
es '~ird jetzt noch nur einen walzer (diesen walzer) ge-
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tanzt 1 dam: 1st schluS) , men disse synes for rr.ode r ne 
språkfolelse ugra mrr.atiske. 

ll , Bemerkelsesverdig er at mens type (i) generelt er ce~ 
diakront og s:{1lkront produkt i ve ved upersonlige ve rb
og adjektivko~s ~ruksjoner i aktiv , med påviseliE over
gang fra type (ii), så er type (ii) helt f ast ved åen 
upersonlige passiv, 

12 , Regiona lt fin.'1es udekline rbar relat i vpartiir...i:el i ;;yske 
dialekt er og derav influert omgangsspråk (som i der 
!·lei ster nim::t das schlechtes te !·!esser 1 wo er hat ;-J. P. 
Hebel , si t ert ette r Dal 1966: 205 ). 

13 , Av relativ bruk av hvilken/ hvilket foreko= er vel nå 
bare hvilket som alaerdom_~elig alte rnativ til hva/noe 
~ i viaereforende , ik/.e-restriktive relati vset
n i nger (budbrin eren meddelte at f ienden var beseiret 
og krigen s utt 1 hvil et vi a le hilste meo g ede , 

14, Disse problemene er behandlet av Sigmund Kvam i en del 
nyere arbeider, f. eks, Kvam (1979, 19801 1982) , 

15-:Eller ret tere sagt , visse re s triksjoner finne s i norsk 
også , men de er l angt mer spes ifikke enn den (de) gene
relle restriksjon(er) som gjor seg gjeldende i tysk , 
Sagt på en annen måte : Mens man i tysk bare un!1taksvis 
filmer relativkonstruksjoner s om (55a) , blokkeres til
svarende norske konst ruksjoner bare i spesielle tilfel-
ler som derfor kan betegnes som unntak , (En norsk re
striksjon bevirker at subjekter vanskeligere kan relati
viseres på denne måten enn andre setningsl edd , jfr , ?*den 
unge damen som det var sant at hadde kjopt det siste knerp
brodet og det siste knei brodet som det var sant at den 
unge damen adae jopt, - Pro emene o 1ng e stra. sjon 
av ledd fra innfoyde setninger i nordisk er for cvrig be
handlet med en s tor grad av teoretisk utforlighet i bi
dragene i Engdah1/Ejerhed (1982 ), s om vi her generelt 
henviser ti l, 
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UTTRYKl< FOR FRAHTID I NORSK 

av Kirsti Mac Donald 

I. INNLEDNING. 

I utenlandske studenters skriftlige og muntlige norsk 

støter man ofte på futurumsformer som virker unaturlige og 

"unorske". Grammatikkene gir få holdepunkter i valg av 

framtidsform, og det kan være vanskelig å gi en forklaring 

på hvorfor vi får bedre norsk ved å bytte ut skal med vil i 

en setning, mens presens virker mer naturlig i en annen. 

Denne undersØkelsen har derfor et praktisk siktemål. 
Jeg ønsker å finne fram til noen av de regler som en inn

født språkbruker ubevisst fØlger ved valg av framtidsform. 

Dessuten vil jeg gjerne finne ut hvilk~ uttrykksmåter som 

virker spesielt unaturlige eller direkte feilaktige, og 

som en utlending bØr unngå. 

Materialet har jeg hentet fra forskjellige typer litteratur, 

fra tegneserier , aviser, fagartikler, politiske blad o.l., 

og jeg har notert overhørte setninger. 

For å finne fram til hvilke former som ikke er så heldige, 

har jeg dels notert setninger fra studentenes skriftlige og 

muntlige språk, dels har jeg tillatt meg å omforme setningene 

i materialet på forskjellige måter, for å finne ut hvilke 

alternativer som er akseptable og hvilke som ikke er det. 
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II . FORDELINGEN AV SKAL OG VIL. 

"Jeg vil eller skal elske" lyder oversettelsen av den 

lat inske grarmnat ikkens "amabo", og de to hj e l peverbene 

følges a d gj ennom hele paradigme t. En s lik sidest illing av 

d e to verbene e r den vanlige også i norske grammatikker -

ente n de er beregnet for nordmenn e l ler u tlendinger . 

I mange tilfeller kan v e l også de to verbene brukes om 

hverandre , uten at vi synes det er så stor forskje ll på 

dem , men a ndre ganger er det kl a r t at den e ne formen passe r 

bedre e nn den a ndre. Forskjel lige faktorer ser ut til å 

ha innflytelse på hvilken form som brukes, og jeg vil nede nfor 

behandl e de faktorene som for meg ser ut til å være de 

viktigste. 

II,l Stilen. Det første som slo meg ved gjennomgang av 

materialet , var en tydelig stilforskjell mellom de to hjelpe 

verbene . Jeg telte opp eksempl ene i en del a v materialet -

en samling pol itiske artikler og noen tegneserier . I de poli

tiske artiklene utgjorde v il-formen omtrent halvparten av 

e ksemplene. (Resten var hovedsakelig presens, som for en s tor 

del befant seg i leddsetninger. se V) I tegneseriene derimot 

utgjorde skal-formen ca. halvparten(resten hovedsakelig presens) . 

Her er det mange forhold som spiller inn, men det fremgikk 

likev e l klart, at der hvor man har v a lgmulig het, fore trekker 

d e t muntligere språket skal, mens det mer forme lle språket 

velger vil - formen. 

I de fleste eksemplene i materialet kunne s kal-formen 

erstattes av vil, u ten at man kunne si at setningene ble ugram

mati ske. ~len i mange setninger virker vil-formen svært 

stiv og forme ll . Det gjeld e r særlig i setninger med konkrete 

ha nd l i ngsverb: 

Jeg vil s traks lage middag. Han vil ta inn tøyet nå . 

De vil gå på kino . Jeg vil hjelpe deg . 

Tåsen sko l ekorps vil spil le i kirken søndag . 
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Dersom ikke slike setninger leses som uttrykk for vilje, 

virker de s vær t skriftspråklige , og vil som rent tempus

hjelpeverb vil neppe forekomme ofte i naturlig talespråk. 

(se III , 2) 

II,2 Betydningen. Setninger med ~-form i materialet 

kunne også ti l dels erstattes med ~' men langt fra i 

alle tilfellene. I noen setninger brukte også tegneserie

språket vil , og i de tilfellene ble forskjellen mer enn 

stil istisk dersom man skiftet hjelpeverb. Det samme gjaldt 

i en stor del av setningene i det mer formelle stoffet. 

En av de vanligste feil hos utlendinger er vel nettopp 

bruk av skal i setninger der dette ikke passer. Eks.: 

~Jeg skal trives på Kringsjå. ~Du skal like å l ese den. 

~De skal savne sine venner.'Vi skal ikke huske alt. 

~Hun skal ikke klare eksamen. ~et skal kreve mye arbeid. 

~remtiden skal vise at... 4 Khomeini skal snart dø . 

~Indianerne skal bli utryddet.•Han skal bli veldig lei seg. 

I en del av eksemplene er riktignok setningene grammatisk 

akseptable med skal, men gir i såfall ikke uttrykk for 

noenlunde nøytral framtid, men primært for krav, lØfte e. l. 

Skal-formen i disse setningene kan også ha betydningen 

forlydende; noen sier at noe er s lik. Eks.: 

De skal savne sine venner. Hun skal trives på Kringsjå . 

I slike tilfeller uttrykker ikke skal-formen framtid, 

men nåtid . 

Hen som uttrykk for nøytral framtid er det altså visse 

restriksjoner på bruken av skal som hjelpeverb . Et karak

teristisk trekk ved de setningene d e r skal-formen ikke passer, 

er at de har en abstrakt karakter og gir uttrykk for en forventet 

utvikling . Utviklingen kan være ø n sket elle r uønske t . 

Både subjektet og den som y trer s e tn i ngen er passive i forhold 

t il denne u t viklingen. I s like setninger bruke s vil(el . kommer 
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til l -se III,2) med infinitiv. 

Dette kan illustreres ved noen eksempler der samme verb 

kan ha en konkret viljesbestemt betydning og en mer abstrakt 

betydning: 

a) De vil kreve mye stel l( småbarna) 

b) De skal/vil kreve lønnspålegg. (har tenkt å) 

a) Hun vil pynte opp i stua . (en statue) 

b) Hun skal/vil pynte opp i s tua(har tenkt å 

I setningene a) forutser man en utvikling, regner med at noe 

vil s kje . I b) foreligger en plan , e n intensjon, og skal er 

naturlig som hj e lpeverb . 

En setning som 
a) Regj eringen i Nicaragua vil ikke klare 

å gjennomføre sine planer. 

gir uttrykk for en forventet utvikling. Den som ytrer setningen 

kan være positiv,negativ eller likegyldig til denne utviklingen. 

Hen i radioen ble setningen lest med skal, altså: 

b) Regjeringen i Nicaragua skal ikke klare 

å gjennomføre sine planer. 

Betydningen blir nå en annen, og det var tydelig at det måtte 

komme en fortsettelse som viste hvem som sto bak dette ~· 
Og radioen fortsatte: 1'Dette utta ler en talsmann for det 

amerikanske utenriksdepartementet~ 
Setning b) gir altså ikke først og fremst uttrykk for 

fremtid, men er å betrakte som en trussel -eller et lØfte. 

Det ser altså ut til at skal bare kan brukes som uttrykk for 

noenlunde nøytral framtid dersom det kan spores e n intensjon, 

en vilje, e n plan bak ytringen. Dette behøver ikke på noen 

måte å være fremtredende, men betydningen må være slik at 

man må kunne tenke seg en vilje bak . Viljen kan være sub

jektets eller en annens. 
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Hun skal reise på seminar. 

kan bety 

l) Hun har tenkt å reise på seminar. 

eller 
2) X har bestemt at hun skal reise på seminar. 

I setninger med en betydning som ikke uttrykker noens intensjon 

eller vilje~ brukes ikke skal som hjelpeverb. Settes skal 
inn i en slik setning, blir den ugrammatisk eller forandrer 

betydning , slik at den ikke uttrykker nøytral framtid , men 

primært noe modalt. 

Setningens betydning avhenger svært ofte , som vi har sett 

over , av verbalets betydning. Men andre elementer kan også 

avgjØre betydningen, f.eks. bruk av adverbialer og adverbi

ale leddsetninger. 

a)Tåsen skolekorps skal spille i kirken søndag. 

b) "f·T!sen skolekorps skal spille godt i kirken søndag. 
10 

a) Hun skal snakke norsk i ferien. 
b) , Hun skal snakke bedre norsk fØr eksamen. 

Vi ser at de kvalitative bestemmelsene godt og bedre 

i b)setningene gjØr at setningene får en betydning som 

man ikke kan bestemm~AY,~ samme måte som den konkrete handlingen 
spille og snakke. 

a) Han skal reise. 

b) Han vil neppe reise 

c) Hvis du ikke hjelper ham, vil han reise. 

Også adverb som ~' sikkert og betingelsessetninger 

som gir betingelsene for en forventet utvikling , har betyd

ning for valg av hjelpeverb. (se også V) 
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11,2,1 Sikkerhet - sannsynlighet. Vi har sett a t det 

var vanskelig å bruke skal som hjelpeverb i futurum nå r 

betydningen i setningen var av en s lik art at det var 

vanskelig å bestemme over den . l•la n kan da lure på om 

bruken av s kal fører til større sikkerhet eller sann

synlighet e nn ~ i setninger der begge hjelpeverbene 

gir akseptable setninger . 

Driften vil fortsette ut året . 

Driften skal fortsette ut året. 

Ekspedisjonen vil krysse Sydpolen i mai. 

Ekspedisjonen sknl krysse Sydpolen i mai. 

Y!!-formen kan kanskje virke som en litt mer forsiktig 

påstand, men nyans~n er ikke stor, og setningene vil være 

falske i begge tilfeller, dersom driften ikke fortsetter 

eller e kspedisjone n - ikke krysser Sydpolen i mai. 
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II,J Subjektets rolle. 

II,J,l Upersonlig subjekt. Noen grammatikker sier at etter 

upersonlig subjekt får man gjerne vil i futurum. Dette 

stemmer i overveldende grad med materialet. Avis- og artik

keldelen av materialet domineres av setninger med uperson

lig subjekt og ~-form. Eks.: 

Utviklingen vil vise at ... En slik politikk vil bety 

forringede kår. Befolkningsveksten vil føre til Økte 

problemer. Dette vil redde arbeidsplassene. En rekke 

av disse sakene vil kreve politiske lØsninger. Energi

krisen vil komme. Innskrenkningene vil ramme de svake. 

Vi ser at også disse setningene gir uttrykk for en for

ventet utvikling . Subjektene kan ikke ha noen vilje, og 

med vil-formen uttrykker setningene en mer eller mindre 

sikker forventet utvikling. 

Noen av setningene kan være akseptable med skal, men vi får 

da igjen en forskyvning av betydningen i retning av krav, 

lØfte e.l. 

Men upersonlige subjekter får ikke nØdvendigvis futurum 

med vil . Det kan være andre enn subjektet som har en 

intensjon: 

Driften skal fortsette ut året . (~\an har besluttet) 

Forhandlingene skal starte etter pinse. ( 

Særlig vanlig er dette i passiv, der man har en fore

stilling om en agens som har bestemt noe: 

Utviklingen skal tvinges inn i et bedre spor. 

Innskrenkningne skal reduseres til et minimum. 

Forestillingen skal vises på 20 steder. 

Denne politikken skal settes ut i livet fra neste år. 

Ved a-passiv er ~ helt dominerende som hjelpeverb. 

(Bli-passiv: se IV) 
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11 1 3,2. Personlige subjekter . Næs(75:275f) opererer med 

en ideell fordeling av ~ og vil, slik at man bruker 

~i !.person og vil i 2. og J.person på samme måte 

som det etter sigende skal være i engelsk. Dette er da for 

å hindre misforståelser med hjelpeverbenes modale betydning. 

Det er jo lettest å uttale s eg om sin egen vilje, mens 

krav og løfter lettest henvendes til 2. og J.person. Og 

man velger så den futurumformen som ikke så lett kan 

misforstås. 

I praksis s er dette ut til å ha liten betydning . Muligheten 

for tvetydige utsagn er som regel adskillig mindre i 

praksis enn i teorien, og det er ikke noe i mater ialet som 

tyder på at ~-formen spesiel t unngås i !.person. 

Når betydningen a v setningen er slik at den gir uttrykk 
for en forventel utvikling, brukes vil også i !.person: 

Jeg vil savne det faglige miljØet. 

Vi vil neppe bli ferdige i tide. 

Og når man kan velge mellom de to hjelpeverbene, velges 

v il-formen oftere i formell stil.(Det var flere setninger 

av denne typen i Aftenposten enn i Arbeiderbladet) : 

Vi vil foreta en undersøkelse. 

Jeg vil straks sende et brev. 

Men i spØrsmål vil setninger med subjektet i !.person 

lett bli uakseptable med vil som hjelpeverb: 

*Vil vi foreta en undersøkelse?.Vil vi sitte her? 

*vil jeg sende et brev?•Vil jeg ha denne? 

I 2 . person kan skal-formen isolert sett se ut som om den 

primært gir uttrykk for krav o.l. Det er vel vanligvis 

ikke naturlig å henvende seg til en annen og for telle hva 

hun/han skal gjøre - uten at det er en form for modalitet : 

Du s kal reise. Dere skal komme klokka fem . 
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Hen i den rette konteksten er det ingenting i veien for 

å bruke skal også i 2. person: 
Jeg hØrer at du skal reise. Skal du reise? 

Hun fortalte at dere skal bygge. 

Når skal dere bygge? 

III ANDRE FRAMTIDSOTTRYKK 

III,l Presens. I norsk er presens mye brukt for å uttrykke 

framtid. ~ den delen av materialet som jeg telte opp, ut

gjorde presenseksemplene ca . halvparten av alle eksemplene 

og var altså absolutt den mest frekvente formen. 
Særlig vanlig ser presens ut til å være ved verb som be

tegner en overgang, en forandring: 

Jeg reiser til utlandet. De kommer hit. 

Vi går hjem. Hun slutter i jobben. 

Firmaet flytter til Asker. 

Ofte opptrer presens sammen med tidsadverbialer: 

Dagsnytt begynner om en halv time. 

Run våkner ikke på lenge ennå. Posten kommer snart . 

Resultatet blir klart i mai. Kurset avslu ttes 12. des. 

Slike kortvarige overganger faller det vanligvis ikke 

natur lig å kormnentere mens de foregår, og dersom ikke 
spesielle forhold i konteksten viser at presens li kal opp

fattes som iterativ e ller nåtid, vil gjerne presensf~rmen 
straks oppfattes som framtid. Selv med tidsadverbialer 
som nå, i dette øyeblikk o.l. · kan pre sens lett oppfattes 

som nær framtid , ikke som nåtid: 

Run kommer nå. Det starter i dette Øyeblikk. 
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Dersom verbet betegner en mer varig handling, faller det 

mer naturlig å oppfatte presens som nåtid. Hen med tids

bestemmelser i konteksten, kan presens brukes om framtid 
også ved slike verb: 

Vi bygger hus til neste år. J eg jobber ut denne 

måneden . Res ultatet foreligger i mai. 
Tåsen s kolekorps spiller i kirken søndag. 

Bestemmels en ka n ogs å være f.eks. leddsetninger: 

Jeg vasker opp når jeg har lest avisen. 

Jeg· vas ker opp, hvis du tØrker. 

Alle disse 6etningene uttrykker handlinger av konkret karak

ter. Restriksjone ne i bruk av presens for framtid ser ut 

til å være omtrent de samme som for skal (II,2). 

I noen tilfelle kan man bruke presens hvor man ikke kan bruke 

~~ særlig i forbindelse med modifiserende adverbialer: 

De savner deg sikkert, hvis du reiser. 
Det blir nok pent vær 1 morgen . 

Hun snakker sikkert bedre norsk før eksamen. 
De spiller neppe så godt i morgen. 

III ,2 Rommer til å. Xomme·r "til å + infinitiv kan erstatte 

både skal og~ i de fleste setningene, men uttrykks~åten 

forekommer lite i det skriftlige materialet . Denne formens 

hovedfunksjon ser ut til å være å erstatte vil der dette 
virker for formelt. Den type setninger som ikke kan ha 

~ eller presens, får i talespråket oftest kommer til å: 

Hun kommer ikke til å klare eksamen. 

Det kommer til å kreve mye arbeæd. 

Indianerne kommer til å bli utryddet. 

Inn~krenkningene kommer til å ramme de svake . 

Utviklingen kommer til å vise at ... 
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Ill, 3 Z.1odale hjelpeverb. Også andre modale hjelpeverb enn 

skal og vil kan brukes for å uttrykke framtid, samtidig 

som de beholder mer eller mindre av sin modale betydning: 

Jeg må gå . Reglene må forandres. 

Du kan delta. Vi bør dra nå. 

Få kan brukes på samme måte: 

Jeg får dra. Vi får gjØre det. 

Du får prøve å klare det. 

III,4 Infinitivsu·ttrykk I forbindelse med verb som 

betegner intensjon e.l. kan infinitiv brukes i uttrykk om 

framtid. Subjektet må være identisk i hovedsetning og 

for infinitiven, og infinitiven kan sies å erstatte en 

leddsetning med futurumform: 

Jeg har tenkt å reise i august. 

Hun har tenkt å få ny jobb. 

Han har bestemt seg for å dra. 

Sporveisstyret har planlagt å øke billettprisene. 

Romit~en har vedtatt å sØke om midler til ungdomshus. 

Intensjonen kan også ligge i et annet ord e nn et verb: 

NOROL har planer om å bygge ut . •. • 

Styret har fattet vedtak om å søke om 

Man har planer om å legge om kurset . 
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IV . Noen spes ielle verb. Det er noen verb som oftere enn 

andre forårsa ker "unorskheter", og det kan være praktisk 

å se litt me r på dem spe sielt . Det er først og fremst 

verbet være. En f e il s om ofte fore kommer, er futurum

formen s kal være i s etninger som: 

xoet skal være interessant å lese.~Skal eksamen være 

vanskelig? ~Run s kal kanskje være skuffet. 

~Jeg håper det s kal være varmere i morgen . 

I slike setninger bruke r vi jo blir e ller vil bli i stedet 

for futurum a v å v~ 

Hun blir/vil bli/ kommer til å bli skuffet . 

Futurum av bli e r n e ste n alltid vil bli (kommer til å bli) 

Skal bli kan brukes i betydni ngen oppholde seg : 

Hun skal bli her lenge (har tenkt å • . ) 

Passiv med bli får også futurumformen vil bli i de fleste 

tilfeller: 

Stykket vil bli spilt i en uke. 

Våre ressurser vil bli oppbrukt. 

Stillingene vil nå bli justert. 
Pensum vil bli gjennomgått i semesteret . 

Hen når setningen uttrykker en intensjon, kan vi også få 

skal bli. (se også II,2) 

Skal være har oftest betydning av forlydende(n,2): 

Filmen skal være god. Hun skal være hyggelig. 

Men formen kan også bruke s om framtid i betydningen 

være til stede 

Jeg skal være på kontoret hele dagen 

Hun skal være i Spania i t o å r. 

me r formelt: Direktøren vil være tilstede ett er luns j . 
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Ha-få. Et annet problem for utlendinger er at vi ofte bruker 

får el ler vil få i stedet for futurum av ha: 

Hun får ferie snart . 

Dette vil få betydning for meglingen. 

Vi vil få problemer med dette. 

Vil ha kan brukes om en fremtidig - tilstand: 

Vi vil alltid ha dette problemet . 

Du vil ha glede a v dette lenge . 

Skal ha kan brukes som futurumform når det gir uttrykk 

for e n intensjon: 

De skal ha selskap lØrdag. 

Vi skal ha mange gj e ster. 

Ellers har skal ha ofte betydning av forlydende(se II,2): 

De skal ha store problemer. 

Hun skal ha mye å gjøre . 

V FUTURUJ.l I LEDDSETNINGER 

I leddsetninger kan ikke betydningen av leddsetningen sees 

isolert fra resten av perioden. I at-setninger vil f. e ks. 

futurumformen avhenge av hovedsetningens verbal . 

Politiet kreve r at dØdsstraff blir gjeninnført . 

I denne setningen kunne man også ha brukt s kal bli, 

mens vil bli er umulig - selv om d e t er den naturlige 

formen i en tilsvarende hovedsetning: 

DØdsstraff vil bli gjeninnført. 

Hed ~å,E!!. eller tro som verb i hovedsetningen ville derimot 

vil bli være naturlig. 

Når verbet i hovedsetningen gir ut t rykk for en intens j on, 

får vi gjerne f uturum med skal i l eddsetningen 

Politikerne forla nger at innskrenkningene ikke skal 
r amme de svake . 
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V,l Betingelsessetninger. Vanligvis finner vi presens som 

uttrykk for framtid i betingelsessetninger: 

Hvis han klarer det, blir han 

Får vi en borgerlig reg j ering etter valget, vil det .. . 

Det samme g jelder dersom regjeringen utvider antallet. 

l slike setninger må innholdet av leddsetningen oppfylles 

for at hovedsetningen skal kunne bli en realitet , og presens 

er den eneste mulige formen. 

Men det finnes også en annen type betingelsessetningcr der 

vi ikke kan ha presens. Det er setninger der i nnho ldet av 

hovedsetningen er en bet ingelse fox: realiseringen av inn

holdet 1 leddsetningen: 

Hvis han s kal klare det, må ha n ha hjelp . 

Bvis den sinnsvake vekst skal endres , må vi . . . 

~noe oppnås , vil det være nØdvendig å .. . 

V,2 Tidssetninger . Også i tidsetninger er ofte presens 

de n eneste a kseptable formen: 

Når jeg blir gammel,vil j eg •. . 

Før vårt århundre~ ut, .. • . • 
Vi drar når du kommer. 

Hen vi har også tidssetninger med ~, i tilfeller der 

i nnholdet av hovedsetningen er e n forutsetning for innholdet 

av leddsetningen: 
Når vi skal gjennomføre de tte, må vi sørge for . .. 

Disse krefter må hØres, når de borgerlige kompromisser 

skal formes. 

Om fØrframtid får vi perfektum: 

Når du har vasket opp, kan vi •.. 
Du kan få jobb når du har avsluttet eksamen . 

Etter at du har lest dette , kan du applaudere! 






