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Kjell Ivar Vannebo: 

TEMPUSSYSTEMET I NORSK 1 ) 

1. Tempus som deiktisk kategori. 

Blant språkets mange funksjoner spiller tidsfunksjonen en 

sentral rolle. De forskjellige hendingene vi snakker eller 

skriver om, kan være ordnet i tid i forhold til hverandre 

eller de kan være tidfestet - enten i forhold til det tids

punktet kormnunikasjonen finner sted - utsagnsøyeblikket -

eller i forhold til et eller annet kontekstuelt spesifisert 

tidspunkt som er forskjellig fra utsagnsøyeblikket. I atter 

andre tilfeller behøver ikke engang dette tidspunktet å være 

markert i teksten, men den som snakker eller skriver, vil 

kunne tenke seg inn i en annen situasjon enn den hun/han 

sjØl befinner seg i, og la denne tenkte situasjonen danne 

basis for tidsreferansen og valget av tempus form i. utsagnet. 

Dette kan vi finne i brevstil i flere språk, bl.a. i det 

fØlgende sitatet fra et norsk diplom fra 1300-tallet der 

valget av tempusformer er bestemt ut fra tidspunktet når 

brevet skal leses: 

-oc til sanz vitnis burdar gafum vit okor jnsigli 
firi petta bref er gort war--.-.-.-

(DipL Norv. b. 1, 1307) 

SpØrsmålet om valg av tempusform og· tempusformenes tidsrefe

ranse er altså i hØg grad avhengig av den kommunikasjons

situasjonen utsagnet inngår i. Språklige kategorier som får 

sitt innhold fastlagt gjennom forskjellige faktorer ved 

kommunikasjonssituasjonen, omtales i språkvi.tenskapen gjerne 

som deiktiske kategorier, og når det gjelder tempusformenes 

referanseforhold kan vi tale om tids-deiksis. 

All henvisning i tid innenfor utsagnet skjer som nevnt van

ligvis med basis i utsagnsøyeblikket (tu) . Det har vært 

vanlig å tenke seg tidsdimensjonen som ei horisontal linje, 

der tu markerer et slags origo eller nullpunkt som de 

1) Denne og de to fØlgende artiklene ble holdt som gjeste
forelesninger ved Uniwersytet im. A. Mickiewicza i Poznafi 
i novernber 1984. De to første artiklene bygger på og sam
menfatter enkelte hovedsynspunkt i Vannebo (1979). 



hendingene eller handlingene som omtaless ordnes i forhold 

·til~ Betegner vi tidspunktet for de omtalte handlingene med 

kan vi sette opp følgende tidsrelasjonex· mellom handlingene 

u~sagnet og sjølve utsagnsøyeblikket: 

th før ·c 
u 

samt t 
u 

etter 

Disse tre grunnleggende tidsreJ.asjonene er v·iktige for ~ 

brSskr:L·,Te -cenr;?1.,_ssyst.emets referansefo:::-hold i norsk,, 1nen c:ts e:c 

e·t:tsr: mening ilcke tilst~ekkelige for å beskrive alle mot-

setningene innenfor :Sys~cernet. ~ noe jeg skal komrns -tilbake t.:L1 

sk-e snart 

oygnlngeP av temp11ssysterne·t. 

I.a meg førs-t presisere hva jeg leggex i begrepet tempus-

te sy~~emet regne: jeg i prinsipp alle 

på en eller annen måte kart tidfeste ei 

denne definisjonen kan vi alts~ si at oacre 

c,?::::::b adverb, konjur-,k_E,j6n_e:c os:: e:n~zel-ce nou1.)_na.le ledd 

e~n på forskjell~g vis og i fcrskjellig utstrekning - er med 

på å danne et ·tempussystem. Målet for den sema~tiske 

skrivel,se:n bø:r- bl o., være å. fram til sernan~iske faktorer 

som eJ::- anvende~Lige ~- ikke bare for de -verbale -tempusfo:crnene 

~en blant annet også for de a~verbiale Dette er et vilkår 

for a--c. vi skal kunne gi regle~c for ko:mbinasjonen av verba.le 

og adverbj.ale former og således forhindre at vi får ugrarn-

matis]ce setninger av følgende type 

(1) *I går har jeg Jcjøpt ei ny bolc. 

(2) *I morgen reiste du til utlandet 

I denne framstillinga vil jeg likevel ta utgangspur1kt i det 

verbale tempussystemet og alJ.er først skal jeg gi et konsen-
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trert oversyn over hvordan dette systemet er oppbygd i norsk 

språk. 

De verbale tempusformene kan deles i to hovedgrupper: 

(a) De usammensati:e (=analytiske) tempora 

og (b) de sammensatt.e (=syntetiske) tempora. 

Til gruppe (a) hører presens og preteritum, mens gruppe ib) 

omfa-tter de formene som ·tradisjonelt kalles p~cefektum,. plus~ 

kvamperfektum, 1. og 2. futurum og 1. og 2. kondisjonalis. 

I·1ens de usammensatt:e tempusforrnene er dannet av verbalst.ammen 

(evt~ 1ned vokalveksling) + e-'c fleksjon.selerne11·t (:_;_nnbefat::.tet 

e·t nullmorfem) r bes-'cår de sarnJnensatt.e av ei usamill.ensc.tt. tem~ 

pusform i kombinasjon med ei anna form (evt. andre former av 

verbet. Forutsetter vi at dannelsen av presensr preteritum 

og pr2t.eritum partisipp er kjent (med bqJyningsmorfemer sotn heL~ 

holdsvis markerer PRES,. PRETr PP) 1 J(an dannelsen av de sa.rmnen= 

satte tempusformene illustreres i fØlgende oversikt: 

[verb 
perf. 

rverb 
lpluskv. 

rverb 
l L fut. 

[verb l 
1. kond. J 

r verb l 
l2. fut. J 

r verb l 
l2. kond. J 

f Jha- } 
'[vær-

PRES 

r Jha- l 
l[vær- f 

PRET r-skal-

]~~~- til 

PRES 

(vil-
; skal-
l kom- til l. O< 

L 
PRET 

[-vil-l skal-
\kom- til 
~ ... 

PRES 

[~~~!;_ 
l~~~- til 

PRET 

o ~l 
aJ j 

å 

J 

a}] 
l 
l 
\. 

å( 
_) 

- [;~rb J 

- l verb l 
lPP j 

verb 
HJF 

-
r verb] 
lrNF 

[ Jha l J - [være J 

r Jha } l 
-L[være j 

rverb l 
l PP J 

rverb l 
l PP j 
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Lar vi nå videre V betegne setningens hovedverb og anvender 

X som et symbol for et tidsmarkerende affiks, kan vi føre 

sammen de usammensatte og de sammensatte formene i et noe 

forenkla skjema som viser den strukturelle oppbygningen av 

det verbale tempussystemet i norsk: 

I II 

Usammensatte: 1 [verb } 
pres. [~~~~-] vx 

Sammensatte: 2 [verb J 
perf. [~~~~kv.]{e:;-} X- Vpp 

[verb l(skal-
1. kond.)~il- X- VINF 

rkom- til å 

3 [verb ) 
1. fut. 

\. .. 

4 [verb J 
2. fut. 

[ ]!'skal-verb . 1 
2. kond. ~~~m= til 

l 
\. ... 

l X _fha-l_ - V 
• r l_vær-f PP aj 

Oversikten viser oppbygningen av det aktive verbalsystemet; 

de motsvarende passive formene skal jeg ikke gå nærmere inn 

på her. 1 ) Ser vi imidlertid nærmere på de to kolonnene i 

oversikten, finner vi at forskjellen mellom I og II er be

tinget av om X realiseres som et presens- eller preteritums

morfern. Ut fra en strengt morfologisk betraktningsmåte kan 

X sies å være det eneste ternpusmarkerende affiks innenfor 

systemet. Den eneste bøyningsopposisjonen som forekommer, 

er opposisjonen mellom PRES og PRET som ligger til grunn for 

oppbygningen av hele systemet (X=>{~~~~} ) . Når enkelte 

hevder at norsk bare har to tempusformer, presens og pre

teritum, skyldes det trolig at de legger en slik morfologisk 

betraktningsmåte av bøyningssystemet til grunn. O::;p!':o.tningen 

av at tempus bare består av en motsetning mellom presens og 

preteritum, har videre fått en viss støtte - ut fra teorien 

om at det også funksjonelt bare foreligger en binær opposi

sjon mellom preteritum som 'markert' og presens som ei 

korresponderende 'umarkert' tempusform. 

I det følgende vil jeg imidlertid bruke benevnelsen tempus

form ikke bare om de usammensatte formene presens og pre

teritum, men også om de øvrige sammensatte verbalformene. 

1) Jf. Vannebo (1979:68ff.) 
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Dels gjør jeg dette for å kunne inkorporere de sammensatte 

formene som distinktive enheter i tempussystemet og dels 

gjØr jeg det ut fra den alt skisserte tankegangen om at 

beskrivelsen av tempussystemet ikke bare begrenser seg til 

verbalformene, men også omfatter andre uttrykksformer. F.eks. 

er det forskjellige regler for hvilke adverbialer som lar seg 

kombinere med henholdsvis pres., pret. og perfektum, og det 

forekommer meg enklere å formulere slike regler hvis vi ser 

på de sammensatte tempusformene som egne tidsmarkerende en

heter på linje med de usammensatte. Videre viser det seg at 

det i praksis ofte oppstår vanskeligheter med å lære reglene 

for tempusbruken fordi det er andre regler for f·.eks. bruken 

av perf. enn preteritum, andre regler for bruken av presens 

enn av 1. futurum o.s.v. Sett ut fra de brukergruppene som 

har norsk som målspråk, kan det derfor være en fordel å be

trakte de enkelte formene i verbalsystemet som sjølstendige 

og atskilte enheter. Det problemet som da melder seg, er 

for det første om det overhodet er mulig å tilskrive hver 

enkelt tempusform ei avgrensa og distinktiv grunnbetydning, 

og - for det andre - om det lar seg gjøre å angi denne betyd

ningen ved hjelp av samme type faktorer for alle tempus

formene. 

3. Det verbale tempussystemets semantiske struktur. 

Hvilke faktorer kan vi så legge til grunn for en beskrivelse 

av de forskjellige tempusformenes betydning? Enkelte har 

forsøkt å beskrive tempussystemet ut fra den funksjon tempus

formene kan sies å ha innenfor teksten. Beskrivelser av 

denne typen har også forekommet i norsk grammatikk. Perfek

tum har f.eks. vært beskrevet som ei "konstaterende" tempus

form, mens preteritum har vært beskrevet som "berettende" 

tempus. Et av de mest konsekvente forsøk på slike tekst

baserte definisjoner finner vi i H. Weinrichs bok "Tempus" 

fra 1964. Her karakteriseres de to grunnleggende tempus

formene, presens og preteritum, som henholdsvis "Tempus der 

besprechenden Welt" og "Tempus der erzahlten Welt". Jeg 

skal ikke gå nærmere inn på Weinrichs arbeide her, men vil 
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bare slutte meg til de prinsipielle innvendingene Eugenio 

Coseriu ha~r reist mot ulike forsØk på å beskrive tempue.

fox:·msnes betydning med u-'cgangspunkt i forskjellige teks-t~ 

art:er ~ 

nDie Versuche p z ,.B. einzelsprachliche Funktionen \'Iie 

die Tempora des \le:cbs von Textgat.·tungen her (~r1ie 

Bericht und Erz~hlung) zu J mfissen als 
gescheitert angesehen enth§lt ei11e 
solche Fragestellungr wie rnir scheint, einen circt,lus 
"'Iii:ios:..lS ~ ein Ternpus isJc nicht desbalb "netrra-i.--:_iv!l e• 

r~<le:ll es in EJ~~zahlengen vo:ckor(rm·t. sondern 
es vir:-d in Erz2ihlungen ver\,zencist, ~:"'reil e.s 
Spr~chbedeutung schon an sich ~ 1 narrativ:: (ffir 
E~z~hlung geeignet) ist. 

(Coseriu 1973:151 

Det mest n2rliggende defi~isjonsgrunnlag for de grammatiske 

sjo~ens de uttryklzer. 1 ) D~sse relasjonene varierer - også 

for den enkelte tempusforDa -. men de vil enten direkte elJer 

l~direl<te kunne spesifiseres i forhold til .Sorr, nevn l: ~vj_l 

ai ~andling logisk sett en·ten ~rære fØr, samtidig med eller 

e·tt:.er Relasjoner av der1ne art ligger til grunn fo~ ei 

re]cke lcgislz-semantiske studier ~v tid (F.eksm Montague 1967r 

Kemp ~96 Reichenbach 1947 2 Baumg§.rt.ne:c/Y,Ju.nderlich 1969 

E1en nå foreligger det som kjent i](ke noen 

~-·korrespondanse rnellom dl.sse semantiske rel.asjonen.e og de 

språklige tenipusformen.e. Korrespondansene vil dessuten 

variere fra språk til språk Preteritum har således en annen 

~:betydning~' i norsk enn f.eksa i romanske språk som skiller 

mellom flere typer av preteriturne På tilsvarende måte har 

perfektum en annen r'betydning~• i norsk enn i ·tysk fordi 

grensene for fcr~enes brukso~råder eta~leres innenfor to 

forslcjellige systemer. Tar vi i første omgang utgangspunkt 

i den grunnleggende strukturalistiske tankegangen om at de 

enkelte språktegn - det vil i dette tilfelle si de enkelte 

~teBpusformene - får sin grunnbetydning bestem~t gjennom de 

formene innenfor sarmue system som de står i opposisjon Jcil, 

1) Weinrichs definisjonsgrunnlag blir også kritisert av 
Pollak (1968), Gelhaus (1969) og Hauser-Suida/Hoppe-Beugel 
(1972) 
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blir det altså vår oppgave å lage en semantisk matrise som 

viser de distinktive opposisjonene mellom de enkel-te tempus

formene innenfor verbalparadigmet. Vår tilnærmingsmåte er 

her i samsvar med Hjelmslevs tankegang da han uttalte: 

Et paradigme i eet sprog og et tilsvarende paradigme 
i et andet sprog kan siges at dække en og samme menings
zone, der lØsrevet fra disse sprog er et uinddelt, 
amorft kontinuum, hvori der først gennem sprogenes 
formning indlægges g:cænser". 

(Hjelmslev 1966:48) 

Vender vi nå tilbake til de semantiske tidsrelasjonene, er 

det klart at f.eks. både pret. og perf. kan sies å angi en 

relasjon th før tu i norsk språk. Men det er like klart at 

de to formene ikke kan brukes fritt om hverandre,. og at det 

følgelig er en eller annen form for forskjell i betydning 

mellom dem. Hva er så den tidsreferensielle forskjellen 

mellom utsagna (3) og (4): 

(3) Jeg traff ham (i går). 

(4) Jeg har truffet ham. 

Forskjellen har i engelsk/amerikansk språkvitenskapelig 

litteratur ofte vært beskrevet som en forskjell m.h.t. 

relevans: perf. uttrykker "current relevance" ("Cwaddell 

1968 o. fl.) Rolf Pipping har i en a.rtikkel om perfektums be

tydning i nordiske språk konkludert med at perf. har "upp

giften att for tanken realisera det på e~ct kausalsam111anhang 

grundade aktualitetsvardet (understr. her) hos någonting 

forflutet" (Pipping 1964:2"14). IfØlge Olav Næs er derimot. 

(3) en beretning, mens (4) er ei kons~catering (Næs 1965:271) 

Problemet med definisjoner av denne typen er imidlertid at 

de både er vanskelig å presisere [evt. formalisere), og at 

de er svært lite veiledende i praksis for den som skal lære 

seg norsk som fremmedspråk, og som ikke på forhånd kjenner 

reglene for bruken av de to tempus formene. Hed utgangspunk-t 

i tidsrelasjonene vil jeg foreslå å parafrasere (3) og (4) 

som i (5) og (6): 

(5) Da (= i går) SKJEDDE DET [jeg treff- ham] 

(6) FØr nå SKJEDDE DET [jeg treff- ham] 
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PreL kan sies å være ekvivalent med et adverb [(den gang) da], 

mens perf, er ekvivalent med e·t adverbial [fØr Y], der Y kan 

være lik tu som i (4), men ikke nødvendigvis behøver å være 

lik tu- l1ed disse to adverbie.la har jeg eksemplifisert de 

to relasjonstypene som jeg mener ligger til grunn for hele 

tempussysteme'c i no.csk, nemlig den punktuelle og den termina~ 

tive~ 

Preteritum er ei punktuell tempusform fordi den angir et 

punkt på tidsskalaen ( [(den gang) da]) r mens perfu er termina-

tiv fordi den }:_)are c.ngir at handlinga har funne-t st.ed før 

et visst tidspunkt. Med ei termina~iv tempusform forstår 

jeg ei t.empusform som markere:c en terminus pos·t elle·c ante 

quer0-; alt.så t.ids:celasjcner av ·typen frbr e-ller e"'cter et. -v-isst 

tidspunk·t. MenE pret. ka~ kombineres med punktuelle adver

bialer 2_\/ typen~ i g~~-- i forgårs .. ~ fjor osv~ kan perf e 

kornbinsres med te..cminusE"&arke~cende adverbialer av ·typen 

hittil til i dag osv. For å knytte de punktuelle og termina= 

tive tidsrelasjonene til det deiktiske referansesystemet med 

basis i tu' synes det imidlertid nødvendig å innføre et tids-

punkt tf fokusert tid} sorn enten kan være forskjellig fra 

eller identisk med tu" For de to ternpusforrnene pret og perf,. 

kan vi da sette opp fØlgende semantiske not~sjon: 

[th samt 'cf] fØr t l u- ~ pret_ 

[th før t~l [tf sar0.t t lv [tf etter tu] ""' perf_ 
L u 

Relasjonen [th fØr tf] [tf samt 

om ei handling i fortida (eks. 

tu} vil dekke perfek-tum brukt 

(4))? mens relasjonen [·th fØr 

[tf etter tu] dekker tilfeller der perf, brukes om fram-

tid (f.eksa I morgen har jeg truffet ham) G 

Symboliserer vi tidsdimensjonen i form av en vannrett akse, 

kan vi framstille både de punktuelle og de terminative tem

pusformene innenfor sa~me figur: 
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Figur ( 1) : 

De punktuelle og terminative tempusformenes plass i det 
deiktiske referansesystemet. 

-
-::r 

1-t\OJ 
"Sti 
ti 

cQ 
::IW-
OJoO 
-ti 

t-n::r ~et 

"SOl 
ti o. 

o. 
-ro 
o. rocq 
::IW· 

cQ o 
OJ ti 
::l rt 

•.Q -
o. 
OJ 

ro • 
rt• 
rt• 
ro 
ti 

::l 
OJo 

rn<:x
x- f-'· o 
~f-'§ 

ro 
ti 

rt 
1-'
f-' 

en <: x-
x- f-'· o 

ro OJ f-' 3 
::l f-' 3 

ro 
cQ ti 
OJ 
::l rt 

cQ f-'· 
f-' 

f-'· OJo 
'- - -~ H1 

ti cQ 
OJ W-
3 -s 
rt ti 
f-'· ro 
o. 
OJ 

f-'· H1. 
-s 

t-nti 
ti 
OJ ro 
3 ::l 
rtcQ 
f-'· OJ 
O. ::l 
OJcQ OJo 
~ 

::r 
OJ 

cQ 
w. 
o 
ti 
rt 

'---~=OJo~---------------------
cQ 
u. 
-s 
ti 
ro 

Hvis tempussystemet var symmetrisk oppbygd formelt sett, ville 

vi - tilsvarende opposisjonen mellom pret. og fortidsmarkerende 

perfektum - kunne vente at det var en formell distinksjon 

mellom ei tempusform som markerte et punkt i framtida atskilt 

fra tu og ei terminativ tempusform som markerte en relasjon 

[th etter tu] (="heretter", "etter nå"). En slik semantisk 
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opposisjon er imidlertid ikke morfologisk markert i det 

norske verbalsystemet. Både den punktuelle og den nevn'ce 

terminative framtidsrelasjonen vil - i ikke-innføyde utsagn -

måtte realiseres som 1 fut. eller presensm Som uttrykk for 

relasjonen 'fØr engang i framtidai har jeg i figuren bare 
' ( ( 'l l ] ' . 'l .[ h ' ' " ' oppgJ~tt. ) Vl_." s_<a -f J;:ommer t .. l_ aJ a gJort HJ_·t '~'ll Vl 

sjøls&gt o~så måtte regne perf. i utsagn med framtidsrefe

ranse og- e·(_rt" konst.ruksjoneT med andre hjelpeverb enn de 

som er oppgitt .. 

I figur (1 er det ikke tatt hensyn til om de oppførte for-

mene kan betraktes som distinkti,re enheter ut fra en para-

digma-tisk betraktning~ For nå a komme tilbake til en slik 

betra_ki:.ningsm2~t-~e må vi forsøk.e. a be.s-L:ermne ds para_dig-:rnatiske 

oppcs:Lsjonene innenfor verba_lsys·teme·t med hjelp 2.\T et. mi.ni= 

malt antall distinktive faktorer Sem distinktive faktorer 

regner jeg med t.c punkt.uelle og en termj_na.·ti·v; 

! ) [F'OR 1J'ID] som bet~e.gne~c ·tj_dsangivelsen ' {den gang·) da.' 

2! [FRI-\_l\1TID] som betegner t:.idsecngivelsen 'en gang (i fra.rnt.ida) 1 

[TEl.:U.\1INJ.\TIV] som er lik t.erminusmarkerende og bet.egner 

at den handlinga som omtales, finner sted 

før eller etter et kontekstuelt markert 

tj_dspunkt. 

Fo:;_:: hve:-c fakt:or gjelder a·t den egenskapen den u:tt!::-ykke:c r ent.en 

er rnarkert (her· symbolisert ·med~ 1) eller umarkert (her sym-

boliser-t med~ O'; Disse begrepene er bruk)c i samsvar med 

Pragerskolens 1 merkmalhaltig~ "merkrnallos ~ r h<Ior de·t egent= 

lig ikke er taJ.e om en opposisjon mellom en positivt kontra 

en negativt spesifisert egenskap som evt, kan uttrykkes i 

form av en binær pluss ~minus~opposisjon men om en asymr~et= 

risk opposisjon +:~. 11 Med hjelp av de tre faktorene kan 

vi skille mellom 8 (2 3 } ulike kombinasjoner~ 

1) For en mærmere diskusjon av disse begrepene, se Jakobsen 
1971a, b, c,, d. 
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Figur (2): 

En semantisk ma~crise over tempusformene i norsk. 

Tempus form 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Faktor 

FORTID o 1 o 1 o 'l o 

~~l FRAMTID o o o o 1 1 1 

TERMINATIV o o 1 1 o o 1 

De ulike faktorkombinasjonene gir de åt·te forskjellige ver-· 

bale ternpusformene som vi tidligere har regna med: 

1 Pres. 5o 'l fu·t. 

2. Pre-t~ 6. 1 kond. (= transp~ 1 fu-t"; 

3. Perf. 7. 2. fuL 

L1 Pluskv. 8 o 2. kond. (= transp. 2. fut.) 

1. og 2. kond. kan eventuelt også ses pa som transponerte 

varianter av henholdsvis 1. og 2. fut. Disse er en slags 

futurumformer sett fra et fortidig standpunkt. Teoretisk 

kan det reises innvendinger mot at disse formene er markert 

både med faktorene [FORTID] og [FRl\J"iTID]. En slik me.rkerings

måte kan bare forsvares under forutsetning av at (1) 1 fram

tidD og 'fortidq her er sett ut fra to forskjellige tf og 

(2) at det er ei viss ordning mellom faktorene som innebærer 

at [FORTID] kan sies å være overordna eller komrne 'fqjr' 

[FRAL-1TID]. Teoretisk kunne en også tenke seg ei omvendt ord-

ning ('fortid sett fra framtidig standpunk~c'), men en slik 

relasjon får ikke uttrykk i form av ei egen, distinktiv 

verbalform i norsk språk. 

Oppfatningen av pres. som den minst komplekse, evt. minst 

markerte forma innenfor det verbale tempussystemet er ikke 

urimelig sett på bakgrunn av at dette utvilsomt er den tem

pusforma som tilskrives de fleste - og de minst ensarta -
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betydningene i norske grammatikker. Tidsreferensielt kan 

pres. a.nvendes både med referanse ·til framtid, nåtid og for

tid ('hist. pres. ') ved siden av at denne tempus forma kan ha 

inklusiv referanse til alle tre tidstrinn ('generelt' eller 

'umarkert' pres.). Ved enkelte verb kan pres. dessuten være 

semantisk ekvivalent med det terminusmarkerende perfektum: 

7) Jeg hØrer av naboen at du har vært syk. 

(8) Jeg leser i avisa at du er ansatt i Statoil. 

I den grammatiske litteraturen har presens tidligere vær'c 

betegnet p~ mange forskjellige måter, f~eksa som ':utid'1 , 

Haltida og som nt.empusløs·ts1 r ilgeneric timen eller !'timeless 

present" (se Vannebo 1979'1 2} ~ karakterisere presens som 

den minst markerte forma i systemet kan sies å være dekkende 

på bakgrunn av de mange forskjellige bruksmåtene denne forma 

er blitt tilskrevet. 

Vi skal seinere kom.nte ~cilbake til den konkrete b:cuken av de 

enkel·te tempus formene Q Her skal vi først. se litt nærmere på 

forholdet mellom de konstruksjonstypene som tradisjonelt 

regnes med t~l presens futurum og perfektumm Som tidligere 

nevnt :ceg-ner ma.nge norske grairLmatikker med a_-'c de to modal~ 

verba skal og vi;h inngår som hjelpeverb for bl~a~ å denne 

både 1 ~ og 2c futurum. Det er en ''iss parallellitet mellom 

pres, og 1. fut, på den ene sida og perf, og 2, fut, på den 

andre~ 

{9) Jeg reiser i morgen ( 9') 

('l o) Jeg har gjort det 1 o') 

J skal} . . Jeg 1 , l _ re l se l morgen 
--lV..L 

- Jskal}h . t d t Jeql_vil _a g]Or e 

For det første står hovedverbet i (9') og (10') i infinitiv 

(pres. inf. kontra perf, inf.). (9') og (10') kan derfor 

oppfattes som modalt markeri:e varianter av henholdsvis (9) 

og (1 O) (9} og (9') skiller seg imidlertid fra (10) og 

(10') ved at de første er umarkerte med hensyn til faktoren 

[terminativ], mens de siste begge er terminative, Legger vi 

vekt på dannelsesmåten og det perfektiske momentet kan vi si 

at (10) og 10') er morfologisk-semantiske varianter av samne 
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konstruksjon, og at formene med skal, vil + perf. inf. - så

kalt 2. fut. - egentlig er en variant av perfektum. 

Ut fra samme tankegang lar det seg også gjøre å oppfatte de 

såkalte 1. futurumformene i (9') som modale varianter av 

vanlige presensformer. Til disse "modale" variantene av 

både perfektum og presens vil det videre være naturlig å 

regne konstruksjoner med andre modalverb som f.eks. kan, må, 

bør o. fl. (Jeg skal, vil, kan, må, bør reise i morgen) . 

Ut fra en slik tankegang kunne en overveie å redusere an

tallet tempusformer ved at 1. og 2. fut. ble oppfattet som 

spesielle "modale" varianter av henholdsvis pres. og perf. 

Ut fra en tidsdeiktisk betraktningsmåte som i prinsipp skal 

omfatte hele det tidsreferensielle systemet i språket, vil 

det imidlertid være viktig å skille mellom de grunnleggende 

relasjonene th f~~mt }t . For språkbrukeren vil det være 
Letter u 

tale om noe som har skjedd, noe som skjer eller noe som vil 

skje sjøl om de språklige kategoriene som angir disse tids

relasjonene ikke er entydige, og sjØl om den viten vi har om 

de tre tidsrelasjonene, er vidt forskjellig. Dette er et 

argument for å skille mellom pres. og 1. fut. og for å holde 

perf.former med fortidsreferanse atskilt fra perf.former -

og 2. fut.-former -med framtidsreferanse. I tillegg 

kommer at vi også har futurumvarianter med hjelpeverbet 

komme til å som nok i mange tilfeller fungerer som ei mer 

distinktiv framtidsform i norsk enn de variantene som er 

dannet med modale hjelpeverb. At vi i prinsipp betrakter 

presens og 1. fut. og perf. og 2. fut. som separate tempus

former, innebærer imidlertid ikke at ikke disse formene i 

mange tilfeller kan ha overlappende tidsreferensiell funk

sjon. Holder vi oss her bare til forholdet mellom pres. 

og 1. fut., kan vi jamføre de semantiske tidsrelasjonene 

de to tempusformene uttrykker i fØlgende oversikt1 ): 

1) For en mer utførlig oversikt, se Vannebo 1979:431ff. 



(a} 

(b) 

{c} 

(d} 

(e) 

(f) 

(g 

Pres. 
th samt tf 

t 
f 

i\ tf samt tu 

" t, etter t 
r u 

i\ tf før tu/fortidig 

1. fut. 
_1) 

+ 

markert kontekst 

·th etter tf i\ tf samt 'cu + 

t" etter t 
.L u + 

'c 
h i\ tf samt tu/erfaringsverb 

c.h sam·t i\ tf 2et'cer tf 1 i\ tf 1 etter tu + 

{eksempler~ (al Per sitter og leser i boka, (b) Jeg reiser/ 

skal reise/til Parisr (c) Per sat·t inne på 2·omme'c siti: og 

leste. Plutselig hører han et smelle Han farer opp og lØper 

bor-r: t.il vindue·t {d) Heretter reiser jeg/skal jeg reise/ 

for meg selv, (el Fra og med i morgen begynner jeg/skal jeg 

begynne/et nytt og bedre li~r. (f) Jeg hører av naboen at 

Første dagen etter at jeg er kommet 

til London, oppsøker jeg/skal jeg oppsøke/Mr. Harrington). 

De·t framgår av O'Jersikten a·t mens p:ces. og 1 , fut,, kan sub-~ 

stitueres for hverandre i (b) r {e) og (g-) er det ikke 

mulighe·t for subs·ti'cusjon i (a), (c) og (f). Tilsvarende 

former for overlapping kan også forekomme mellom de øvrige 

tempus formene. Som det frar.1går av oversikten, vil enkel·te 

bruksmåter væ:r:e besJcern-t av den kon-teksten setningene inngår 

i !eks. el eller av verbalets art (eks. f). Tidsrelasjonen 

1 {f} er begrensa til ei gruppe av informasjons- eller er-

rc~pportere, si og {2} erfar~,. få viter høre~ lese ... se o,fl~ 

som henholds\lis kan sies å ha s·trukturen '(x) informerer (y) 

om z" eller '(y blir informert (av x) om z w p jf~ Vannebo 

1979:"i54fL) I (c) har vi den velkjen·te bruken av "his-

torisk" eller "dramatisk" presens. Kontekstavhengig på en 

Regner vi konstruksjoner av typen i'Jeg skal si du er 
blitt stor~', 11 Han skal være syk'' eter som 1. fut., vil 
1. fu~. også kunne ~ies, å uttry~ke relasjonen ~h samt 
·cc i\ -c., same: c:. (Jf. Jannebo 1979:263f.). Dlsse 
kbnstr&ksjonen~ kan ellers regnes som modale varianter 
av presensu 
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annen måte er presensbruken i fØlgende utsagn: 

(11) Liv Ullmann ... stiger inn i drosjen ved 

Heathrow flyplass i går (VG 15.3.1971) 

(12) Jimmy Husband - Ever~ns spiss - scorer 

sitt lags tredje mål mot Cholchester 

lørdag (VG 8.3.1971 

Både (11) og (12) er bildetekster i aviser, og det typiske 

for slike tekster er at de så å si fungerer innenfor to 

kontekster på en og sam;ne gang. Den egentlige handlinga 

(teksthandlinga har funnet sted før utsagnsøyeblikketr og 

dette markeres gjennom adve::::-bialene l_ går og lørdag· i de 

to setningene. Men samtidig refereres det til handlinga på 

bildel: med p1:.~esensformene sJciger og score~, og denne bilde~ 

handlinga kan sies å være samtidig med tus I slike bilde

tekster kan vi altså ha en kombinasjon av presens og for

tidsmarkerende adverbial som utenfor denne spesielle ~~doble 11 

konteksten ville gi klar-t ugrarnrna tiske o?oe·tninger. Set·t i 

forhold til bildekonteksten kan vi imidlertid si at presens

formene her uttrykker en vanlig nåtidsrelasjon av type {a 

4. Pragmatiske faktorers betydning for tempusvalget. 

Som det framgår av disse eksemplene, er bruken av tempus~· 

formene i hØg grad kontekstuelt bestemt Vi har også sett 

at enkelte bruksmåter som er spesifisert i form av tids

relasjoner, ikke gjelder generelt, men at de er begrensa 

til bestemte grupper av verb (eks. f I det siste til-

fellet er altså den spesielle tidsreferansen avhengig av 

leksikalske egenskaper ved verbet. I atter andre tilfeller 

kan tidsreferansen være bestemt av pragmatiske forhold ved 

kommunikasjonssituasjonen. Med pragmatiske forhold forstår 

jeg da ikke-tekstlige faktorer ved kommunikasjonssituasjonen 

som både bes·temmer vår bruk og vår fortolkning av språke·t. 

Det eksemplet jeg nevnte innledningsvis om bruk av bestemte 

·tempusformer i brev; og som vi foruten i eldre norsk kan 

finne i så vidt forskjellige språk som f.eks. latin og thai, 
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!<;2m 'cjene som eksempel på et pragma'cisk besterni: valg av 

tempusform. Et annet eksempel på en slik pragma'cisk bes-temt 

bruk av tempusformene har vi f.eks. i enkel-te situasjoner 

der barn leiker. De fØlgende replikkvekslingene er tatt opp 

i 1981 og er fra en leik mellom to kamerater som begge var 

fem år: 

HoK.: Etterpå var det Jeq aorn vcr alene) vet dZ-L 

K.E.: Ja, men det er jo min båt, det er jo jeg som 

eier~n jo~ Du får låne'n ~kom opp i min 

båt da, sett deg foran ... 

S& kom det en svær bølge - v sto foran p& 

den stigen 

K"Eb: å så var vi ute på havet vi var ute 'de 

bølgene 

H,Ko: Jeg Val" nesten over -& et annet land ;}eg 

K.E.: da hadde vi vært der - nei, du satt oppe 

i min båt du . -

H.K.: (latter) å du sov foran her 

K.E : vi kan ikke sende 9 n vet du, den var under va12n 

her ... 

K.E.: Skal du styre litt? 

(forsvinner opp trappa, men koTILmer like e·t'cer 

ned igjen) 

KoE:o; Du må vente på meg da 1 vet du 

H.K.: Vi ble klissvåte det var ~eg 

K.E.: Hvorfor det? Kom da, kom da! {utålmodig) 

H~:K,.~ Jeg må bare tisse fØrst 

(tissing. H.K. ko~uer tilbake til K.E. igjen) 

H.K.: Jeg fløy tilbake igjen, jeg. 

Som vi ser veksler tempusbruken mellom for'cid og nåtid i 

denne samtalen. Fortidsformene brukes når barna for alvor 

går opp i leiken, mens nåtidsforrnene brukes om den faktiske 

situasjonen de egentlig befinner seg i. Når denne bruken 

av p:ce'ceriturn og pluskvamperfektum (jf. replikk 6) virker 

påfallende, er det fordi også leikesituasjonen er ~iher og 
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nå" reelt sett, men den kan forklares ved at barna enten 

har et mønster for leiken som de etterlikner, eller ved at 

episodene i leiken oppleves som atskilt fra deres egen 

faktiske virkelighet. I deres bevissthet fokuseres det altså 

en 'tenkt' situasjon som er atskilt fra den virkelige "her 

og nå"-situasjonen, og den får sitt naturlige språklige u·t

trykk gjennom valget av avstandsformene preteritum og plus

kvamperfektum. 

Som ved valget av tempusformer i bildetekster kan vi si a·t 

også i slike leikesituasjoner settes språket i relasjon til 

to forskjellige situasjoner på en og sam.rne gang. l'len mens 

det i det første tilfellet dreier seg om to tekstbundne 

situasjoner (språklig kontekst + bilde) , dreier det seg i 

det siste tilfellet om en virkelig kontra en tenkt situasjon. 

Den tenkte situasjonen er knytta til leiken som handlingf 

og valget av tempusform bestemmes trolig· av at leikehand

linga oppleves som 'atskilt fra' - eller som noe annet enn -

den virkeligheten barnet egentlig befinner seg i. 

I det forangående har jeg pekt på noen av de problemene man 

står overfor når man skal beskrive tidskategorien i et natur

lig språk. Et sentralt punkt i denne problematikken er hvor

dan vi skal definere tempusformenes betydning. Hva mener 

vi med 'betydning', og hvordan etableres de enkelte tempus

formenes 'betydning'? Jeg har her forsøkt å nærme meg 

dette problemet ut fra et tredel·t syn på betydning: For 

det første har jeg gått ut fra at det fins ei form for 

strukturell betydning som etableres gJennom de enkelte tem

pusformenes opposisjon til andre former innenfor et para

digmatisk system. For det andre etableres det gjennom den 

enkelte språkhandling et referanseforhold mellom utsagns

øyeblikket og tidspunktet for de handlingene som omtales: 

senderen plasserer handlingene i en tidsdimensjon. For det 

tredje vil både den paradigmatiske og den utsagnsrelative 

betydning være kontekst-relativ, dvs. den vil kunne tolkes -

og omtolkes - både innenfor den umiddelbare språklige kon

teksten og innenfor en mer omfattende, pragmatisk bestemt 
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kontekst. For å få en adekvat beskrivelse av tempussystemet 

i et naturlig språk synes det påkrevd å operere med en modell 

som omfatter alle de tre formene for betydning. 
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Kjell Ivar Vannebo: 

FORTIDSFOc<J<!ER I NORSK" 

I o~tersikten over det morfolog1ske tern.plissyst.emet pekt.e vi 

pa de forskjellige ·templiSforirtene som kan sies /1 u·tg·jøre for-

tidssystemet i norsk språk. Til disse tempusformene regner 

vi 1':re_disjone1i: pre-teritum, perfektum øg pluskvarnpe:;::-fekt.um 

::::om alle kan brukes med refe:ca.nse t:Ll hend.ing,~r- som er fø·E, 

utsagnsøyeblikketb Vi kan også l1a fortidsreferanse ved 

presensformer ved såk2lte l'informasjcns:'-eller '1erfarings-

disse spesielle bruksmåtene av presens vil ikke regne med 

til fortidssystemet i denne framstillinsa. Det. kan også 

re~ se;; innvsndj_ng·er mot 2. r_eg:ne perfekt.·urn ·tj_l fo:r-tidssyst.em.et. 

da den 3vstematisk ikke er spesifisert med fa]ctoren FORTID 

(jf fig. 2' s ~ 1 -; ) men det e~ likevel naturlig å ta den 

med j_ denne sa:mrnenhenge11 da bruken av perfe~<:turo - og særlig 

forholdet rnei.lom preteritum 09 perfektum - er ett av de 

vanskeligste punlcta for utlendinger som skal lære seg bruken 

c~v de't norske verbal systemet:. 

Pre ter i tunL 

Bovedcmråc::let for bru~<.en av pre·te:-citum er faktitlve og 

berettende utsagn om fortida. Typiske eksempler på denne 

bruken har vi i de fØlgende setningene: 

\ '! Kristendom.rnen ble innført på Island i år 1000 ~ 

Kong Håkon den 7 ,_ døc<e den 2 'l , september 1 9 57., 

{ 3 G1rt·ten sa_·tt inne på romn1et s it.t og sk...cei v ~ 

( 4) Freminede -c ing sto mørke langs veggene på lave 

firef~tter og så på ham og kastet lange skygger 

efter ham. 
(S. Hoel: 11 Veien til Verdens ende 1'} 

Det fortelles om noe som har hendt en gang i fortida~ 

Referensielt fokuseres altså et tidspunkt eller en tids= 
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periode som både går forut for og er atskilt fra tu. 

2.1. I andre tilfeller der innholdet ikke bare gjelder for

·tida, men også har gyldighet i nåtida, kan preteritum brukes 

som ei fakultativ tempusform ved siden av presens: 

(5) • vel· flå l • Vi var pa opp til Glittertind som lliggerj pa 

2450 meters høyde. 

(6) flå } Om kvelden k.om vi til Regensburg som 11 i er ved 
l gg Donau. 

Leddsetningene inngår her i en preterital kontekst. Bruker 

vi preteritum i disse setningene, fokuserer vi fortsatt på 

"bere'cter-tida", og ·tidsbes'cemmelsen gjelder den tilfeldige, 

opplevde situasjonen, mens presensformene derimo'c s·tår ·til 

det grarmnatiske kor·relate·t for relativse·tningen og fungerer 

som allmenngyldige, tidsreferensielle bestenmcelser til dette. 

Med en viss rett kan vi si at preteritum her markerer ei 

subjektiv tidsforestilling ( subjektivt preteritum"), mens 

presens markerer "objektiv" tid. 11 

2. 2. Mulighe-ten for bruk av preteri-tum i den siste typen 

setningskompleks har vi i flere språk. /Iler påfallende er 

derimot den bruken av preteri.tum vi har i visse affektive 

utsagn som be"cegner ei vurdering eller en dom: 

(7) Nei, det ~ da morsomt a·t du kom hi-t! 

(8) Det var da ergerlig at han kommer nettopp nå! 

(9) Dette smakte virkelig godt! 

Denne bruken av preteritum er vanlig i alle de nordiske 

språka med unntak av nyislandsk, mens den synes å være nær

mest ukjent i standardvariantene av tysk, engelsk og ro-

1) Om ei even·tuell transponering fra underliggende presens
former i eks. av type (5) og (6), se Vannebo 1979:172 f. 
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manske språk~ 1 ) Både i norsk" svensk og dansk synes uttrykks

måten å være mest vanlig i affektive utsagn med helsetnings

strukturen: det + kopula + predikativ (evt~ + leddsetning) 3 

Som regel vil preteritum kunne substitueres med presens i 

disse utsagna" men det er ikke rimelig å reg-ne med at pre~ 

teritumsforma er avledet av ei presensform i en underliggende 

syntaktisk struktur (se Vann.ebo 1979; 177). Både i eksemplene 

med og u·ten leddse:cninger er det derimot mulig å si a;r:: de 

affekti\re utsagna er vurderiDger av ei forutgående erfaxing 

cpplevelse eller et sanseinnt~ykk~ og at bruken av preteritum 

fØlgelig kan væ~e tidsrefe~ensielt motivert. sjøl om ut-

:;agnst: synes å •rærs sn umi.::3.delbar verbal respons p2 en elle:t.~ 

a.nnen opplevelse t må sjyJlve opplevelsen nødvendig-vis gå 

forut for den verbale responsenu Men kanskje viktigere enn 

en eventuell slik forsJcjell i faktisk tidi er det forhold at 

presens ville gi en noe annen betydning i sJ.ike utsagn. Jam

Eø:-ce~::- v :3etniJ.-lg ~-lo) med setning (11} ,. finner vi foLt at. 

pEesen 3 og p:ceter l turn ikk.e er 1 ikeverdige -u.ttrykksva.r i a n.ter 

sj~l om de er innbyrdes substituerbare i en mindre utbygd 

{ 1 1 ) *Det var forferdelig kaldt f fo:c ·tida.! ·l 
\.om da.gen!f 

I presensforma e~ det mulig-het_ for en henvisning i ·tid ut 

over utsagns~yeblikket~ dvs~ presens har ei videre tids

rsferensiell tolkningsra~ne enn preteritumsforma der tids-

"l) Jf~ Kjederqvist 1898:41fa og Sletsjøe 1959a Kjederqvist 
omtaler en ·tilsvarende. dialek 2cal bruk av pret~ fra 
Ehinområdet og i nordt:ysk da.glig·tale og av a.orist ved 
affektive verb i gresk og sanskrit. Sletsjøe omtaler 
denne bruken a.v pret. i gresk og a.ra.bisk (Sletsjøe. 
op.cit., 77 . Fra Groningen i Nederland har jeg også 
fått opplyst a.t preteri·tum kan brukes i tiloovarende 
11tsagnr jf. fØlgende setninger r!Moeker 'k heb zon 
koeskillen" ~~ '~Dat was ja maal (~lor 7 jeg har sånn 
'cannve:ck. Det va.r da e:cgerlig 
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referansen er begrensa til inntrykket i - eller umiddelbart 

fØr - utsagnsøyeblikket. Preteritumsforma kan paradoksalt 

nok sies å være mer ret.Jca rao·t nåt:idssi·tuasjonen i dj_sse ut= 

sagna enn presensforma. Jamfører vi presens og preteritum 

i eksempler som (12), finner vi også at presensforma allocid 

innebærer en mulighet for ei 9enerell tidsreferensiell ·tolk= 

ning som preteritumsforma mangler: 

( 12) Dette fer l et nydelig bilde! 
lvarf 

Presensforma gir u-ttryk.k: for en gene:c,ell karakt.eris·tikk av 

et bilde som avsenderen også kan kjenne til på forhånd 1 mens 

preteritumsforma i langt sterkere grad fokuserer på av

senderens spontane opplevelse av et bilde som ses for første 

gang. 

3.0. Preteritum kontra perfektum. 

I oversikten over tempussystemet i norsk drøftet vi forholdet 

mellom preteritum og perfektum. Vi konkluderte med a.t mens 

preteritum var ei punktuell tempusform som kunne beskrives 

med relasjonen [th samt °Cf][tf før tu]' var perfek"cum ei 

terminativ tempusform som kunne beskrives med relasjonen 

[th før tf][tf samt tu]v[tf etter tu]. Etter min oppfatning 

er skillet mellom den punktuelle og den terminative tids

relasjonen grunnleggende for å forstå forskjellen mellom 

bruken a.v preteritum og perfek"cum i norsk språk. Relasjonen 

[ th fØr tf l ['cf samt tu] - som markerer perfektum brukt om 

fortida - har utsagnsøyeblikket som fokusert tid, mens 

preteritum fokuserer på et tidspunkt som har passert - og 

som er - atskilt fra t . Perfektum kan derfor heller ikke 
u 

brukes i kombinasjon med et tidsadverbial som refererer til 

et tidspunkt i fortida: 
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\13) *Jeg har en venn som også er glad i å sykle, 

Og , c' h - ' kl t t1' l o:ver1' g-." _ 1 ) lr:Jor __ ar Vl 1:0 sy __ e _ ::o __ 

(ty. 1808). 

3" 1" Det har vær""t pekt på at. bruken av preteritum og per

fektum i visse setningspar er forskjellige med hensyn til 

forutsetningsforhold, dvsQ de angir ulike presupposisjonera 

(,JL Leech '1969, Chomsky 1970): 

(1 Så du Nesch-utstillinga i Nasjonalgalleriet? 

{15 Har du sett Nesch-utstillinga i Nasjonalgalleriet? 

Mens prete~iturn i 14) forutsetter at utstillinga er avslutta 

før u·tsagnsøyeblikketr forutsetter perfektum i (15} at ut= 

stillinga for!csa.tt påg·år ~ \lalge-:.: a.v ·t.empusform synes a.l-t:så 

her å være bestemt av tidslokaliseringa av et nominalt set-

r1ings ledd Valget mellow prei..-:.eri·tnm og perfekt:urn er av-

hengig av orr~ dei: impli.=:itt.: i norn:Lnalfrase<:"l er en t.ernpor2.l 

deiksis til et punkt forut for - eller samtidig med - ut-

sagnsø:yeblikket~ 

I andre t1lfelle~c er imidler-tid vc,lge·t 21.11 ·tempusform ikke 

bare avhengig 2.v den implisit·te ·tidslokalisering-a a.v et-

nominalt setningsledd men av andre kontekstuelle faktorere 

For å be lyse dette skal vi se nærmeJ:e på. setning svar ia.n-'cene 

i :16 som er tatt fra Chomsky (1970}: 

( 1 6 

(H 

16 

('16 

{ 1 6 

1 6 

a) 

b} 

c! 

d) 

e 

f 

l''la~cc:o Polo har besteget Ivi;c Everest" 

Marco Polo og Hilary har besteget Mt Everest~ 

Marco Polo og mange andre har besteget Mt Everest~ 

Mt Everest er blaaa blitt besteget av Marco Polo~ 

Mange mennesker har besteget Mt Everest 

·1) Det-te og andre eksempler fra elevers mellomspråk er 
hentet fra prosjektet NOMIS (= Norsk mellornspråk i 
skolestj_ler) ved Anne Hvenekilde (ty = tyrkisk, 
po = polsk). 
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IfØlge Chomsky foru'csetter setningene (16 a) og (16 b) at 

henholdsvis Hilary og Marco Polo er i live, mens (16 c) -

(16 e) ikke forutsetter at Marco Polo lever. I (16 f) fore

ligger det ikke noe tilsvarende forutsetningsforhold med 

hensyn til agens for verbalhandlinga, Chomsky gir ikke noen 

egentlig forklaring på de ulike forutsetningene, men trekker 

den generelle konklusjonen at overflatestrukturen i Slike 

utsagn virker bes·temrnende for setningenes forutsetning·s

forhold på en ·temmelig komplisert måte. I en kommentar 

peker han imidlertid på at perfektum i el-t bestemt situasjon 

ko.n anvendes i utsagn av type ("i 6 a ,bl uten en sam'cidig 

implikasjon av at subjets-NP eksisterer i utsagnsøyeblikket: 

c'However r for some obscure reason r i-'c seems t.o :me 
that if Hilary had just announced (understreket her) 
tha·t he had succeeded in climbing Everes~cf it vJould 
have been appropriate, without the presupposition 
that Harco Polo is alive, to have said: "But 
Marco Polo has done it too."" (Chomsky 1970:85, 
note 3). 

Uten at det synes som han er klar over det, streifer Chomsky 

her det som trolig er betingelsen for at perfektum kan brukes 

uten at vi forutsetter at Marco Polo fortsatt lever. Nettopp 

fordi setningene inngår i en aktualiserende konteks"'c = med 

fokusering på situasjonen ved tu - vil det både på engelsk 

og norsk væ:ce mulig å bruke perfektum uten den nevnte implika

sjonene Hvis vi fQeks~ tenker oss en klasseromssituasjon 

der læreren spør hvem som har besteget Ht Everest, så vil 

alle setningene i { 16) være mulige svar u'cen at perfektum 

nødvendigvis impliserer en fak·tor [ + eksisterende l ved 

agens-leddao Hen i motsetning 'cil ved preteritum vil 

bruken av perfektum være avhengig av at det er et aktuali

serende element av kontekstuell eller pragmatisk art som 

flytter fokus fra fortida til situasjonen i utsagnsøye

blikket. 

3.2. Også på en annen måte vil utsagn i perfektum og pre

teritum kunne sies å være forskjellige med hensyn til for

utsetningsforhold. Et utsagn i perfektum vil ofte impli

sere en tilstand i nåtida, mens det ikke foreligger en til-
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svarende implikasjon hvis per:fektum substitueres med prete-

ri turn: 

(17) Temperaturen har falt ::o temperaturen er (nå) lavere 
enn tidligere. 

( 18 Lyse'c ha_r sloknet 

{19) Temperaturen falt 

(20) Lyset sloknet 

::::> lyset brenner ikke {nå) " 

(Ingen implikasjon m.h.t. 
nåtida) 

(Ingen implikasjon m.h.t. 
nåtida) 

Over9angsverb av typen fall~n slokner ~ .. dØ'" læref 

~~_!1ke 1 mis·~e ø sovne os.v ~ brukt i perfektum vil al·tså på en 

eller annen måte samtidig si noe om situasjonen i utsagns

øyeblikket~ mens de sailliue verba i pre·teriJcum ikke har t.il= 

s1Iarer1de implikasjoner for situasjonen ved tu ~ 

\'ed durative verb av ·typen Vi 2cee tro; kunnef være osv~ brukt 

i perfek-tum vil de)c også ku:l.ne foreligge implikasjoner med 

hensyn til situa.sjonen ved tu, men disse implikasjonene er 

eventuelt av negativ art: 

( 2 1 } Jeg har visst det ::0 jeg ve-t det ikke nå., 

(22) Jeg har trodd det ::0 jeg tror det ikke nå. 

(23 Jeg har kunnet de·t :::; jeg kan det ikke nå 

24) .Jesr har vær·t der ::0 jeg er der ikke nå. 

De nega·ti>:Ie irnplika.sjonene vil i talespråket gjerne markeres 

ved at hjelpeverbei: får eks·tra trykk~ Vi skal imidlertid 

merke oss at. <li her ikke har å gjøre med faste implikasjoner 

som ut.elukkende bes;cemmes av verbets semantiske innhold; men 

a·t implikasjonene kan forandres hvis u-tsagnet inngår i en 

annen kontekst eller bygges ut med tidsadverbialer som har 

inkluderende referanse til utsagnsøyeblikket: 

( 26) Dette har jeg kunnet 
fra jeg var liten ~· 11 

Både i (25) og (26) vil det - med inklusiv referanse til tu 

ikke være mulig å erst.atte perfektum med preteritum. Mens 
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p:ceteritum er ei avsta_ndsform, er al'cså perfek·tum ei alctuali

tetsform som brukes der hendelsesforløpet på en eller annen 

måte - gjennom implikasjoner og pragmatiske eller kontekstu

elle faktorer - blir relatert til og sett ut fra situasjonen 

i utsagnsøyeblikket. Det er derfor heller ikke påfallende 

at mange andre språk net·topp krever presens istedenfor per

fektum om en aktivitet som begynte i fortida og fortsatt 

varer ved i u·tsagnsøyeblikket. Dette gjelder strukturelt 

ulike språk som f.eks. tysk, fransk og tyrkisk (Seit zwei 

Honaten arbei'cet er bei der Bank; Depuis deux mois il 

travaille dans la. ba.nque r Iki aydan be:~.:: i Bankada c;al:I .. 9yor) 

3 ~ 3 ~ I denne saiTU11enhengen er det. til slE~ct ncd:urlig å peke 

på det jeg betrakter sont den mest :Eu.ndamen-tale forskjell rnelc~ 

lom preteritum og perfektum ruDhQt~ foru·tsetningsforhold~ Det 

er nemlig en systematisk forskjell mellom de to tempusformene 

når det gjelder kontekstuell forutsetning eller krav til 

·teks·tsa.m111enheng 6 Det-te kan vi illus-trere ved å sammenlikne 

setningene i (27) og (28): 

(27) Jeg var syk. 

(28) Jeg har vært syk. 

Bruker vi preteritum som i 27), forutsettes det en tid

ligere omtalt eller kjent situasjon, mens perfektum ikke 

forutsetter en slik situasjon. Mens preteritum altså for

utsetter en tempora l ante seden-l: r fokuserer perfektum u~c.s~ 

lukkende på situasjonen her og nå og er fØlgelig forutset

ningsfritt moh.t. et tidligere tekstforlØpe Dette forutset

ningsforholdet ved preteritum er blitt påpekt av McCawley 

(1971:110 f.) som med en henvisning til Sapirs berømte 

eksempel "The farmer killed ·the duckling", peker på at det 

her forui=settes. en tempora l ante seden i:: for fortidsmorfemet 

=ed på tilsvarende måte som nominalfrasene forutsetter 

bekjen·thet. I norsk grammatisk litteratur er denne ulik-

heten i forutsetning for øvrig tidligere blitt påpekt av 

Flydal (1954:89) som i sin glossema·tiske terminologi be~ 

trakter preteritum - i motsetning til perfektum - som 
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"heteroneksuelt forutsettende" (jf. Vannebo 1979:359). 

l:1_er.s p:r:·e-terit_um kan sies å være korrteks·tbundet er perfekJcum 

kon·te.kstfritt i den be·tydning at ·tidshenvisn.inq-en etableres 

i sjøl1re utsagnssituasjonen. 

Vi a.lt:. s,ett: eTLkel·te eksempler pa hvordan perfekt:um kan 

I det fØlgende skal vi 

qanske. }::.oJ:·Jc se på enkelte av de bruk.sområd·-~ne der pe~c-fek·turn 

er ei vanlig ·tempusform~ 

Perfektum om ubestemt fortid~ 

2 !..Te~r har ofte t.al t med. ha.m om d.et·te" 

menn 1 hele landet:.~ 

(31} Jeg t~or det er Aristoteles som har sagt dette 

I alle disse sstn~ngene refereres det tj_l ei hending som 

ha~ funnet sted før men uten ei nærmere plassering av 

he0dii~ga i tid Vi legger også msrke til 2t alle utsagna 

in.2.1.eholder elerctet;_-te:c· s.on, p2t -en -2lls::, annen måte knyt.t.er 

set~ingsinnholdet til • og at perfektum her narkerer noe 

annen t ,, 
u 

l t::Llkr1y·t.Pi:n.g denne bruksmåten av perfek·tum kan vi ogs~ 

:noen s irr:n_e ~ 

(33} ,Jeg har aldri vær·t noen elsker a•I rødvin~ 

(34! Har du vær-t i Polen noen g·anq? 

Igjen se::c vi o_-'c tidsreferansen er "åpenn eller "ubestem·t~~ 

i den forstand at det refereres til en hvilken som helst 

I (32) og (33) har vj_ også inklusiv referanse 

til uts2gnsøyeblikket i og med 

skapet fortsatt eksisterer i (32) 

implikasjonen a.v a.i:: venn~ 

og at avsenderen frem-
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deles misliker rødvin i 133). I (34) er det ingen til

svarende inklusiv referanse til utsagnsøyeblikket, men ut

sagnet er likevel knytta til utsagnsøyeblikket på en helt 

annen måte enn (35) som er det korresponderende utsagnet i 

pre,ter i·tum: 

(35) Var du i Polen noen gang? 

Preteritumsforma i 35) forutsetter, som vi tidligere var 

inne pår at vi allerede befinner oss innenfor en fortidig 

tekstsammenheng 7 mens perfektum ikke er bundet t.il fortida 

gjennom et slikt forutsetningsforhold& Det er mottakerens 

situasjon i utsagnsøyeblikket som står i fokus for l<on

versasjonen i (34). 

Svært nær de omtal·te bruk.sm2tene c~v· perfektum står også de 

bruksmåtene som Zandvoort (1932) har kara]cterisert som ~~~he 

perfect of experience Perfektum brukes i slike tilfeller 

om ei erfaring som er gjort gjentatte ganger i fortida: 

(36) Hver gang jeg har spurt om dette, har jeg 

fått unnvikende svar. 

137) Når jeg har bedt om unnskyldning, har jeg bare 

fått et kort nikk til svar. 

Tidsreferensielt er det ingen forskjell mellom denne bruken 

av perfektum og de foregående eksemplene. 11 ErfaringaH er 

gjort flere ganger, men uten at det i noe tilfelle fore

ligger ei eksakt tidfesting. 

4.2. En noe annen bruk av perfektum kan derimot sies å 

foreligg,e i de bruksmå·tene som HcCa\vley ( 1 9 71 ) har sammen~· 

fatta under benevnelsen "Hot-news"-perfect. Perfektum blir 

her brukt om ei aktuell hending som forutsettes å være ny 

eller ukjent for mottakeren: 

(38) Folkerepublikken Kina har tatt sete i FN. 
(Dagsrevyen 15/11-71) 

(39) Vestlandske Treforedling i Vadheim er gått konkurs. 
(Dagsrevyen ·16/11-7"i) 

(40) Statsminister Bratteli har gjort det klart at 
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det ikke blir noen ny arbeiderpartiregjering 

hvis det blir nei ved folkeavstemningen. 
(Dagsrevyen 24/8-72) 

Denne bruken støter vi gjerne på i de innledende nyhets

oversiktene i radio og fjernsyn. I nyhetsoversikten refe

reres det til noe som har hendt umiddelbart før utsagns

øyeblikket, og det dreier seg altså ikke om ei ubestemt for

t.id som i de foru:tgående eksemplene~ Perfektum er ikke den 

s0.este tempus forma i slike nyhetssaiU..t"nenfatninger ." nten den 

brukes relativt hyppig. 11 Det er også typisk at mens per

fektum blir brukt i overskrifta der det gjelder å gi et 

konsentrert resym§ av ei topp aktuell hending; blir gjerne 

preteritum brukt i den mer utførlige framstillinga i sjølve 

nyhetsreportasjen Foeks. åpner den innledende reportasjen 

til {~O) på fØlgende måte: 

!41 Statsminister Bratteli gjerde det klart på en 

pressekonfera~nse i Gjøvik i dag at de·t ikke 

vil bli dannet noen ny Arbeiderpartiregjering 

dersom den nåværende reg-je:r·ing går av etter 

folkeav.sterrmingen om norsk medlemskap i EF ""'" 
{Dag-srevyen 24/8~72) 

I den mer utførlige report:asjetekst.en finner vi altså ·typ:Lsk 

nok preterit~J.m i kombinasjon med adverbiell ·tid~ og sted~ 

festing~ I overskriftene i perfektum er det derimot normalt 

inge~ adverbiell tidfestingz Perfekturnforma fokuserer i 

seg sjØl på tidsJ:~orru:nei: umiddelbart før ut.sagnsøyeblikket f og 

dette er sjølsagt også grunnen til ~t forma kan brukes for 

å gjengi rykende ferske nyheter. 

4. 3. Perfektum i kombinasjon med punktuelle 'cidsbesteint-nelser. 

Vi har tidligere sagt at mens pre·teritum brukes i kombina-

1) Av en analyse av nyhe'cssammenfatningene ("overskriftene") 
i norsk fjernsyns dagsrevysendinger i 1972, går det fram 
at perfektum ble brukt i 22,5% av det totale antall, 
presens i 37,1% og preteritum i 8,9% (jL Vannebo '1979:494) 
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sjon med punktuelle tidsbestemmelser, kombineres perfektum 

med terminative tidsbeste~nelser. I enkelte tilfeller kan 

imidlertid også perfektum kombineres med et punktuelt ad

verbial: 

(42) T tt {sov jeg } d - - na har jeg sovet go t. 

(43) Jeg {~:r sett} ham for et Øyeblikk siden. 

I (42) vil perfektum være ei fullt akseptabel ·tempusform 

hvis se·tningen ytres om morgenen, mens preteri·tum vil være 

vanligere om setningen sies seinere på dagen. Substituerer 

vi '1 i natt med 11 i går nat·t 10 f er perfek-'cum ikke lenger mulig~ 

Kombinasjonen av perfektum og punktuelt tidsadverbial synes 

altså å forutset·te at 'cidsbestemmelsen refererer ·til et 

punkt umiddelbart før tu, dvs. et punkt som ligger innenfor 

det området som allerede er fokusert gjennom bruken av 

perfektum. 

Det sam_me resonnemen-tet kan også anvendes for se'cningen i 

(43). Men vi skal merke oss at i setninger av denne typen 

er det ikke bare den faktiske tidsavstanden som spiller en 

rolle. Vi kan f.eks. erstatte "for et øyeblikk siden" med 

"for ti år siden" og fortsatt få en akseptabel setning i 

perfektum~ 

(44) Jeg har sett ham for ti år siden. 

Derimot er det la.ng·t vanskeligere å akseptere en setning 

med tematisert punktuelt adverbial som markerer et tids

punkt forut for -og atskilt fra - tu: 

(45) ?For ti år siden har jeg sett ham. 

Grunnen til denne restriksjonen kan være at adverbialet her 

konstituerer en temporal antesedent som er uforenlig med 

perfektum som utelukkende fokuserer på utsagnssituasjonen, 

og som - i motsetning til preteritum - ikke forutsetter ei 

tidligere temporal lokalisering (jf. 3.3.). Når perfektum 

kan anvendes i (44), har det trolig sam_menheng med at den 

adverbielle ·tidsbestemmelsen her ikke er tematiser·t, og at 

den fØlger etter som en tilleggsopplysning. Fokuseringa 



- 32 -

som. sks_pes gjennom de adve:cbielle tidsbestermnelsene v får 

al1:så konsekvenser for valget av et-terfØ19ende tempus= 

fo~:me:::? ent.en dett.e skjer innenfor seJcningen SOHl i (44 

og ( 5) eller i forsJ~jellige setninger som i tekstsekvensene 

i 46) og 'i7): 

{46) ,Jeg ha:r· sett. ham" Det var for ti år siden 

47) *Det var for ti år siden- Jeg har sett ham 

32tde i ( 4 5 j og { 4 7} Eoku.seres e·t tidspunk-t som krever pre~ 

t.e.r i turn ikke perfE:ktum r i der-l et·tsrfg:)1gende kon·teksi:.en o 

Rekonsi:ruerende perfek-tum 0 

•c.-L1 sltrtt. under perfek-tum skal jeg ne\.rne en spesiell bruk2.~ 

måi:e so:cn ~Jeg tidligere ha~c kalt ··':ce:i<.ons·tr.·1}ersnde'! elle:c 

''~<<n1kl'uCL:~~rende pe:cfsk_ttEn:' {jf 'lo.nnebo 'i 979 ~202 ff~ og 

89 :Ef Perfektum brukes he~ ei handJing som har 

kcnst.ruer;:-?.s m.ed ~irunnlag .::_ den vi t.en avsenderen ha.:r· ved 

Avsenderer slutter seg til hva som han/hun tror eller 

ard:ar. må I-1a. skjedd og bj1gger på denne måten cpp e-t 

handlingsforlØp som er preget av større elle~ mindre grad 

av sannsynlighet& 

Cenne bruken av perfe1ctum er altså klart modalt markertr 

og dst. er -typ:i_s}: at perfek·t~un1}-,:_onstruksjonene ofte kom= 

bi:c~e.res med modaladve:cb el1er modale hjelpeverb~ Som 

el-~ssmpel har jeg valgt. et utdrag fra ei hist.orisk fram"·" 

stilling der perfektum veksler med pre·teritum 1 og der vi 

får et godt innblikk i hva som betinger vekslinga mellom 

de -to tempus formene~ 
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[Hvis den forbindelseslinjen som arkeologene her 
mener å }mnne trekke, holder, kan bildet !:.z.n.skie 
trekkes opp noenlunde slik: J • 

P& de flate, ødslige viddene nord for Elb-21.1~ 
de:.:- bare svake bØlger i t~rr~nget bryter horison
ten, levde det 0-9000 ,%_r f .!<r" et jeger folk o Be le 
cleres~stens yar knyttet til reinen 3 som det 

rikelig e.v pa de t;t;:ore viddene ber. Landet 
~ G.ller hal vtundr-a ( '"'pa:rktundr~"' i 

at .;:n noe varmere p~riode m.sd skog Jgj~n 1.72-r ~ulgt 

8-V kaldere klilna. Reinen sko.ffet c1.isse :nenneskei1~ 
mat og kl~r og ogs& skinn -til eDkle hus ell.:::r t2l t c 

Våpen laqet de av z-einshorn 09 flint.. 
Eti::sr nv-ert HAR 3-V dette 

kanskje ;?JV lignende 
OPP og TRU:KKET nordover, 
rJOrd ble mildere isbreen 
seg ;:iJJ.;ake. De FULGT den i;:;fri·2 

~~~;~~e~i;:: 9:t~~~=k=iy;~~~' ~~~~;E.~i~~~~ii sk~~~= 
n2re seg ;.;:v~ PS den lange l"erGen nord.ov~r r;E, Cet·t2 
veidefolke'c HA TATT OPP sjøfangsten, Og den er det 

HAR DOMINERT l de:n egentlige fosnakulturc:::n, 
Trøndel3.gskysten HP .. R folket 300D .lli2l.' sjø~n~ i 

v iJ~er og pa øyer. Hvo:n:lz.n 'le hAR .ktHl vi ik.:Ze 
si sikkert, de·c HAR vel V&RT i 
eller skinntelt .• 

v.2rt, ble .selen na., Den cle 'Iel hcls~c 
skj2:r-a Moer ynglinga~ og C<:;;:n EAR GITT 

mat., skinn og lys. Hen også fosna.fol.ket 
NA HP. DRE'VET jakt p8 la.ndvil"i:., i fØI."s·::e tida helst 
rein, seinere etter hvert som klimaet ble mildere 
og skogen begynte li tøye seg utover neSOg øyer, 
C?.ndre dyr som elg, bjørn, villhest og pelsdyT. 

(Fra Jørn Sandnes; "'Ne::.rndalens hi:st.orie"" 
1965 s. 52L) 

Vi har her en ternatisk enhetlig teks-tsarnrnenheng der de·t om= 

tales forhold som har skjedd i ei fjern fortid. Men mens 

forfa·tteren bruker pre-L:eri-tum om allment aksepterte kjens-= 

gjerninger, bruker han perfektum i de tilfellene han re

konstruerer hendinger som han slutter seg til - eller regner 

med - har skjedd. Haugen sier også at perfe}ztum har en rnodc:_l 

nyanse av •~ inference Vl i motse·tning til preteritum som im~

pliserer "fact" (Haugen 1972:138) . 1 ) Sjøl om de nordiske 

språka ligger nær engelsk når det gjelder bruken av pre

teritum og perfektum, er det som Haugen påpeker, en for

skjell i "rekonstruerende" fortidsutsagn da idiomatisk 

engelsk her enten vil måtte bruke preteritum eller en kon

struksjon med modalverbet must. 

Denne bruksvarianten av perfektum er hyppig i forskjellige 

former for hist:orisk framstilling, men forekommer også i 

andre sammenhenger der avsenderen - med utgangspunkt i de·i: 

1) For nærmere drøftj_ng og belegg når det gjelder denne kon
struksjonstypen i nordiske språk" se henvisninger i 
Haugen (1972) og Vannebo (1979). 
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han/hun sitter inne med av opplysninger ved tu - gir ei mer 

eller mindre subjektiv forklaring på hva som har hendt i 

fortida. I slike "rekonstruerende" utsagn kan perfektum 

kombineres med punktuelle adverbialer: 

(49) Fredag kom melding til politiet om at det var 

stjålet Øl fra kjelleren i en kafe på Vollen. 

Det har skjedd rundt 17. mai. 
(Asker og Bærums Budstikke 21/5-1973) 

5. Pluskvamperfektum. 

Pluskvamperfektum vil i norsk kunne brukes både med tids

deiktisk funksjon og med overveiende modal betydning. Den 

modale bruken skal vi ikke gå nærmere inn på i denne sammen

hengen. 

Som tempusform betegner pluskvamperfektum normalt en rela

sjon [th før tf]A[tf før tu], dvs. den angir ei handling som 

er fortidig i forhold til et punkt eller ei anna handling i 

fortida. Det dreier seg altså bestandig om ei kontekst

determinert tempusform. 

(50) På denne tida hadde hun alt vunnet ry som en av 

landets fremste skuespillere. 

(51) Etter at han hadde vært i Paris i tre år, 

reiste han til Warszawa. 

I utsagn av den første typen er bruk av pluskvamperfektum 

obligatorisk. Den verbale tempusforma er den eneste som 

markerer en før-etter-relasjon. Derfor er også fØlgende 

setninger av to polske elever ikke i samsvar med reglene 

for tempusbruken i norsk: 

(52) Jeg husker min fØrste skoledag veldig godt. 

Da var jeg i Norge omtrent en måned. 
(po.1602.028). 

(53) skolen var tomt fodi at det var tidig om 

morgenen og ingen har kommet enno. 
(p o. 1 O O 1 • O 2 4 ) • 

I (52) brukes preteritum - i (53) perfektum - istedenfor 
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1 ) 
pluskvamperfektum. 

I utsagn der tidsrelasjonen mellom to påfØlgende handlinger 

markeres med konjunksjonaler (fØr, etter at, siden) kan 

preteritum ofte anvendes istedenfor pluskvamperfektum. Bruk 

av pluskvamperfektum kan sies å være redundant da før-etter

relasjonen er tilstrekkelig markert gjennom konjunksjonen. 

Eksempler på dette har vi i fØlgende utsagn: 

(54) 

(55) 

Før J·eg studerte filologi {hadde jeg tenkt}å bli lege. 
' tenkte jeg 

Etter at vi {hadde spist,}gikk vi på kino. 
spiste, 

En tilsvarende redundant bruk av pluskvamperfektum forekommer 

f.eks. også etter konjunksjonen postquam på latin og etter 

after i engelsk. 2 ) 

6. Tempusforskyving. 

6.1. Morfologiske endringer. 

I sammenheng med fortidssystemet er det også naturlig å ta 

opp det fenomenet som i norsk grammatisk litteratur har vært 

kalt tids- eller tempusforskyving (jf. Vannebo 1979:271 f.). 

Forskyvinga finner sted i visse kontekster der en setning 

blir innføyd i en annen setning. Dette skjer ofte ved over

gang fra direkte til indirekte tale eller ved gjengiing av 

en persons tanker, fØlelser, håp, tro osv. Basis for tids

referansen flyttes fra tu til tidspunktet for den handlinga 

som blir uttrykt i det overordna verbet: 

1) I (53) behøver det ikke være feil tempusform da har kan 
tenkes å være feilskriving for var (jf. Øvregaard m.fl. 
1984:5). 

2) Jf. Vannebo 1979:238, note 1. Fra et normativt syns
punkt har det vært reist innvendinger mot bruk av pre
teritum istedenfor pluskvamperfektum i slike setnings
forbindelser, jf. Vannebo, op.cit. 502 ff. 
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"Jeg kommer snart" 

"Jeg har kommet" 

"Jeg skal komme" 

Hun sa at hun korn snart. 

" at hun hadde kommet. 

" at kun skulle komme. 

Presensrnorfernet i det direkte utsagnet erstattes med et pre

teriturnsrnorfern i det indirekte slik at vi får et samsvar i 

tempusrnorfern mellom det overordnede (sa) og det innføyde 

verbalet (korn, hadde, skulle). 11 Vi får ei forskyving innen

for ternpussysternet som kan illustreres med pilene i figur (1): 

(Fig.1) Forskyving av ternpusforrner. 

~IVoret t 
u - - ~~~~ ~ • < ,.. • < ,.. . .";" ..... o ~ .... c 'T .... g 

~ - e.-~ ! .... § ~--! ,., ;. ~- ~ 
'-· ~~9 

~ 
o (- ---- -- -

~ " . g:, ~ - -.... . ~ ~ --.- --.- - ,__. 
~- "' ~ "' "' 

6 & " .. 
" . . . . 

·-·----:+--------+------t··-·-•-- •·· 4·-- IDD 
l o= ,~".. 

t--r~J::·--j 
~ ~ 

~ "' 
o o 

IQ ... ,.- tQ,..,... 
~-:::;(------------~-:::i 

1'11 !» • 8 IF ft. 

t 1V = tidspunktet som uttrykkes ved innføyingsverbet (IV). 

Ut fra en systematisk betraktning kan vi merke oss at an

tallet opposisjoner mellom tempusforrnene er mindre innen

for det forskjøvne enn innenfor det uforskjøvne systemet. 

1) Vanligvis står det overordnede verbalet i preteritum, 
men det kan og stå i perfektum forutsatt at per~ekturn 
refererer til ei fortidig handling atskilt fra utsagns
øyeblikket: "tidligere har Sir Alex erklært at han ikke 
ville reise personlig til Rhodesia før det var klart at 
en endelig avtale ville komme i stand" (Dagsrevyen 
15/11-1971). (Jf. vannebo 1979:270, note 1). 
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Uforskjøvet Forskjøvet 

Pres. -> Pret. 

Pret. 

Perf. l .... Pluskv • J 
Pluskv. 

Opposisjonen mellom de fire uforskjøvne ternpusforrnene blir 

altså redusert til to forskjøvne. Samtidig forskyves 1. fu

turum til 1. kondisjonalis og 2. futurum til 2. kondisjona-

lis ( jf. fig. 1). Ei tilsvarende forskyving innenfor 

ternpussysternet har vi f.eks. også i språk som engelsk og 

fransk, mens det derimot ikke er vanlig innenfor slaviske 

språk. For slavisk-talende vil derfor ternpusforskyvinga i 

norsk ofte oppleves som et problem. 1 ) I de fØlgende eksemplene, 

som alle er tatt fra polske elever som lærer norsk, kan den 

manglende ternpusforskyvinga forklares som påvirkning fra 

elevenes morsmål: 

(56) Det korn noen jenter til meg og spurte meg 

hva jeg heter. 
(po 1602.028) 

(Podeszlo (pret) do rnnie kilka dziewczgt i 

zapytaly (pret) jak sie nazywarn (pres.)) 

(57)* ... men rektoren .•. syntes at jeg kan begynne 

i 6. klasse. 
( po 1602.028) 

(. . . ale dyrektor szkoty " uwazat, ze I!DC['F iSe 

do 6-tej klasy. ) 

(58)* I denne tiden trodde jeg ikke at jeg skal 

bo her i Norge. 
(p o 1 5O 2 • O 2 9) 

(Wtedy nie wiedzialarn (pret), ze b~d~ rnieszkala (fut.)) 

I begge tilfellene gjelder det elever som skriver godt norsk 

så vi har altså å gjøre med et fenomen i rnålspråket som 

1) Det er derfor heller ingen tilfeldighet at den første 
utføringe framstillinga av tempusforskyving i norsk 
er skrevet av en russer, jf. Berkov (1970). 
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2levene 2crolig har vanskeligheter med å. lære o 

5~2" Reg-ler for forskyving .. 

Hovedregelen er a_t både ved indir2k·te Jcale og ved t:anke= 

skyvi.n~f norsko I visse tilfeller er denne forskyvinga 

grunn ~v adverbiale verbale e:Ller k~ntekstuelle fakto~er 

entydig markeres at proposisjonen ~ d~t _nnf~yde utsagnet 

sa i fjcn: ~-1-
c~. L. 

om e~ ny handelsavtaleQ 

sE~ne~e at disse tingingeue skul~E apphøre allerede 

besøke selve sltun~- og u:cco1nråden·2 i, Belfa_.st 

eg- Londar.l_der~cy Gnder besøket der~ men det. e:c 

det lkke blitt IlOe a~r g~· 
(Dagsrevyen '17/11--i971) 

vanskeligere § gi ei genErAll forklaring på hvorfo~ &V= 

senderen til dels foretrekker forskj~vet til dels ufor~ 

skj 

kan her variere f~a situasjon til situasjon og muligens også 

fr& forfatter til forfatteLo .Jeg skal her til slutt bare 

nevne et par momenter som kan være av betydning for 7alge·t 

a.\7 tempusformG 

Ar1c.log·t med regelen for obliga~corisk tempusskifte kc:n vi 

r·egnc tned a.t valget mellom forskjøve·t og uforskjøvet ·::empus 

i enkelte tilfeller er bestemt av· avsenderens gubjektive 

\_rurdering av det:. t_empoJ~ale gyldighei:sområde·t til den inn~·· 

føyde proposisjonen~ Ved ~ bruke uforskjøvet, henholdsvis 

forskjøve·t tempus" har altså. avsenC.eren en viss mulighe~c for

å markere sin egen oppfatning av om den innføyde proposi-

sjone~-l fort.satt er gyldig i ut.sagnsøyeblikket elle:c ikke" 
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Det er blitt hevdet av Kiparsky og Kiparsky (1970:163) at 

tempusforskyvinga er obligatorisk ved såkal~te ikke-faktive 

innføy ingsverb i engelsk (John claimed tha"c the earth l ~~s} 
flat), mens forskyving er valgfri ved faktive verb (John 

jis 1 
~ed that the earth lWasJ round), Opposisjonen faktiv: 

ikke-faktiv kan spille en rolle for tempusrealisasjonen i 

innføyde setninger, men den vil ikke - slik den defineres 

av Kiparsky og Kiparsky - kunne skille mellom tilfeller av 

obliga·torisk og valg~fri 'cempusforskyving i norsk, Tempus~ 

forskyving kan i prinsipp forekomme både ved faJc-tive og 

ikke~ fak·tive innføyingsverb: 

( 6 1) Per {sa l 
hevdet] at ·to og to {er l 

varJ 
fem, 

(62) Per {sa l at to og to fer \ fire o 

hevdetf (varJ 

(6 3) Per {skjØnte(·at ·to og to 
rer -1 

fire~ VlSSte j lr-( l o..L"' 

Enkelte testresultater (jf. Vannebo 1979:514 ff,) synes å 

vise at det i norsk er en viss tendens til å foretrekke pre

teritum i (61) i motsetning til i (62) hvor det er en markert 

tendens til å fore·i:rekke uforskjøvet t.empus. Det er imidler

tid klart at presens på ingen måte kan betraktes som ugram

matisk i setning (61 

Når skillet mellom faktivitets- og ikke faktivitetspresuppo

nerende innføyingsverb ikke gir faste holdepunkter for å 

bestemme den etterfølgende tempusforma, er det muligens for

di Kiparsky og Kiparskys faktivitetsbegrep bare gjelder 

innenfor den ''verdeni' som har sitt sentrum i den overordna 

setningens subjekt. Innenfor denne ''verden 1' vil de inn-

fØyde proposisjonene kunne betraktes som "faktive" eller 

"ikke-faktive" (evt. "semi-faktive"). Det avgjørende for 

valget av tempusform i indirekte referat (der avsenderen 

vanligvis er en annen enn den som fungerer som subjekt i 

den overordna setningen) er imidlertid ikke faktivitet de

finert i relasjon til subjekts-NP's forestillingsverden, men 

faktivitet definert i relasjon til den refererende personens 

"forestillingsverden" ved tu. 
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Bruk a_v uforskjøvet eller forskjøvet tempus i norsk synes i 

hvert fall delvis å v22re bestem-t av om den refererte pro

posisjonen er i samsvs.r med denne "forestillingsverden" eller 

ikke, Valget a.v forskjøvet eller uforskjøvet i:empusform kan 

alt.så være avhengig av om avsenderen bedøm.t11er proposisjonen 

som gyldig eller ikke gyldig ved tum På denne måten får 

tempusforsky·\linga en modalitetsmarkerende funksjon~ Dette 

er rimelig nok sett på balcgrunn av at preteritale former også 

ellers blir brukt i norsk for å uttrykke modale nyanser 

~·irre ale "potensielle" og "hypotetiske utsagn") som på 

en eller annen måte innebærer ei distansering fra den fore-

liggende {~~faktiske ) situasjonen ved tu~ 

Ved indirekte utsagn og tankereferat er det som nevnt en 

forskjell i tid mellom t 1V og tu. I enkelte tilfeller vil 

den fak-~iske tidsavstanden mellom de to referansepunkta være 

av betydning for tempusseleksjonen. Forskjøvne former fore

trekkes der avstanden er stor nettopp fordi med økt tids

avstand vil avsenderen kunne regne det som mindre sannsynlig 

at den innføyde proposisjonen fortsatt er gyldig ved tu (jf. 

Vannebo 979:517). I enkelte framstillinger vil det imidler

t.id være et behov for å opphe_ve avstanden mellom de ~to punkta" 

Både i muntlig og skriftlig framstilling vil et skif'ce av 

romlige og temporale deiksis~elementer fra et '1 der/da 1'- til 

et "her/nå"-system kunne tjene som et middel til å gi mot

takeren en fØlelse av nærhet med handlingsgangen. Ved å bryte 

med samsvaret i tempus mellom den innføyende og den innføyde 

setningen kan avsenderen skape en slik følelse: 

(64} Men Søren tænkte som saa, at kan jeq ikke faa 

lov til at ligge, uden at jeg skal staa paa 

Hovedet, saa kan jeg blive paa Benene, og der

med surrede han Køien, lagde den i Finkenættet 

og gav sig til at drive paa Dækket." 
(Fra Norske Huldreeventyr og Folke
sagn, 2. u·tg. 1859) 

I dette - og tilsvarende eksempler - kan bruken av uforskjøvet 

·tempus sies å. være stilistisk motivert~ A·vsenderen forsøker 

å eliminere avstanden mellom og tu for å skape en illusjon 

av tilsJcedeværelse og samtidighet (jf. bruken av ~:histor.isk 11 

eller ~'dramatisk ptesens'1 ) o 
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Kjell Ivar Vannebo: 

FRAJ1TIDSF0Rl'1ER I NORSK. 

1. Fins det et framtidssystem i språket? 

I forbindelse med oversik·ten over det morfologiske 'cempus

systemet i norsk språk, pekte vi bl. a. på de·t forhold at 

det formelt set·t ikke er en symiLle·trisk oppbygning av for

·tidssys·temei: og av f:cam'cidssys·teme'c. Det er et gjennom

gående ·trekk ved mange språk a·t framtidssystemet er svakere 

utbygd enn fortidssystemet. Mange språkforskere har speku

ler'c over dette forhold, og de har da gjerne komme·t til den 

konklusjonen at mens vi har en forholdsvis sikker viten om 

det som har skjedd i fortida, er vår kunn.skap om de·t fram

tidige langt mer tilfeldig og usikker. Otto Jespersen ut-

trykker det slik: i~It is easy to understand that expressions 

for times to come are less definite and less explicit in our 

languages than those for the past; Vie do not know so much 

about the future as about the past and are therefore obliged 

to talk abou·t it in a more vague way" (Jespersen 1963:260). 

Også i seinere 'eid har flere lingvister argumenter'c mot en 

oppfatning av tempussystemet der fortids·· og framtids

systemei: blir se'ct på som parallelle/likeverdige sys·temer 

etablert med tu som skjæringspunkt .("den syrmrre'criske opp

fatning") og for en oppfatning der framtidssystemet oppfattes 

som vesensforskjellig fra fortids systemet ("den asymrnetriske 

oppfatning"). Enkelte går til og med så langt at de stiller 

seg tvilende til at det eksisterer et framtidssystem i 

språket i det hele ta'cto Hos den svenske lingvis'cen CJsten 

Dahl heter de'c f.eks.: "I would claim that the futu:r:e 'cense 

in fact differs from the presen·t and the past o r1any people 

even have doubts, in my opinion fairly well-founded that 

there is anything like future tense at all" (Dahl 1971 :28) o 

Argumentasjonen for en slik asymmetrisk oppfatning bygger 

som regel både på formelle og innholdsmessige kriterier. 

Når det gjelder form, blir det framhevet at det ikke er noen 

klar skilnad mellom presens- og futurumformer, og at de så

kalte futurumkonstruksjonene gjerne består av hjelpeverb 
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som primært markerer modalitet, ikke tid. Innholdsmessig 

skiller framtidssystemet seg som nevnt fra fortidssystemet 

epistemologisk sett; vår kunnskap om det som vil skje er 

vesensforskjellig fra vår kunnskap om det som har skjedd. 

Jeg skal ikke her gå nærmere inn på motsetningen mellom en 

"symmetrisk" og en "asymmetrisk" tidsoppfatninq, men bare 

slå fast at jeg i utgangspunktet regner med futurumkategorien 

som en grammatisk realitet. Språklig etableres det en 

deiktisk referanse til framtidige begivenheter på tilsvarende 

måte som til fortidige, og dette referanseforholdet vil ofte 

være bestemmende for setningens grammatiske form (jf. Teleman 

"tid & tempus": 49; Vannebo 1979:251 ff.). Men samtidig 

synes det innlysende at setninger med framtidsreferanse 

skiller seg fra setninger med fortidsreferanse ved at det ·i 

det første tilfellet neppe er mulig å snakke om en rein tids

referensiell tolkning uavhengig av modalitet (jf. også Engh 

1976 og 1977). Den "tette" forbindelsen mellom tid og 

modalitet - i enkelte tilfeller også aksjonsart - kompliserer 

uten tvil beskrivelsen av framtidssystemet i ethvert naturlig 

språk. All referanse til framtidige begivenheter vil på en 

eller annen måte være bundet til den totale "viten" av

senderen har ved tu' og valget av modale markører vil 

variere fra setning til setning avhengig av "arten" av 

denne viten. 

I sin studie av "The English Verb" har Martin Joos pekt på 

at betydningsinnholdet til de enkelte modalverba blir inn

lært så tidlig i barnets liv, og at det er så dypt lagret i 

underbevisstheten, at vi som voksne nærmest ikke har noen 

mulighet for å trenge inn i og fastlegge disse verbas egent

lige betydningsinnhold - medmindre vi er, som Joos sier, 

"a ruthless professional analyst of languages" (Joos 1964:147). 

Men til og med profesjonelle lingvister synes ofte å ha veket 

tilbake for denne oppgaven, og det gjør at vi egentlig ikke· 

har så mye å bygge på når vi ønsker å beskrive samspillet 

mellom modalitet og framtidsreferanse i språket. Det er 

heller ikke min målsetning å gå inn på en slik modallogisk 

analyse i denne sammenhengen. Målet begrenser seg i første 

omgang til å kaste enkelte streiflys over bruken av de så-
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kalte "framtidsformene i norsk - for om mulig å kunne gi 

enkelte praktiske regler (holdepunkter) for når de enkelte 

formene kan brukes, eventuelt ikke brukes. 

2. Presens om framtid. 

Det har vært vanlig å regne med et korrelasjonsforhold mel

lom verbets aksjonsart og verbets tidsreferanse: presentiske 

dura ti ve verb har nå·tidsrefera.nse r mens presen.-tiske pcrfe1ctive 

verb har framtidsreferanseG Jeg har tidligere i mine ar

beider om ·tempus og aksjonsart pek·t på a.t. begge kategoriene 

vil kunne modifiseres på grunn av kontekstuelle forhold slik 

at de·t er vanskelig· å snakke om e.t. fast korrelasjonsfoJ~hold 

mellom de to kategoriene. Trekker vi inn pragma.t.iske fak~ 

torer j_ analysen av kommunikasjonssituasjonen 1• er de~c like= 

vel rnulig å reg·ne med visse korrelasjone~c mellom verbets 

aksjonsart og utsagnets tidsreferanse. 

(a) I utsagn som er nøytrale m.h.t. aksjonsart 

[::':: durativ) vil det som regel være to alter

native tolkningsmuligheter: 

th samt tu eller ·th e"cter tu 

( 1) Jeg l ager et nyt·t u·tkast til dagso:cde~..:. 

Ser vi bort fra pragmatiske forhold, vil en entydig tolkning 

av (1) bare være mulig ved tillegg av u-rela'cive tidsad

verbial: 

l {akkurat nå } 
(1 "l Jeg ager i dette øyeblikk 

(1") Jeg lager{i morgen } 
om et øyeblikk 

et TI''tt utkast til 
dagsorden, 

et nytt utkast til 
dagsorden, 

(b) I utsagn som er perfektiv-momentane m,h,t, aksjons

art [ + momentan l vil det normalt foreligge e'c·t 

tolkningsalternativ: 

th etter tu' 

(2) Jeg treffer Olav, 

Jeg finner en løsning, 

Jeg koncmer hjem, 



I ut. sagn av denne typen med et 1 , pers, pronomen som subj" NP 

kan vi_ vanligvis ikke ha en referanse th samt tu på grunn av 

clen prc~gma·ti.ske kjensgjerning at avsenderen normalt ikke vil 

kom.rnent.ere ei momer!'l:an handling som hun/han e.jøl u-tfører i 

det øyeblikket handlinga foregårø Tidsadverbialer av den 

t.ypen som er ekse.raplifiser·t i ("! ~) r lar seg derfor normal-t: 

hsl:i.er ikke kombinere med verbaler som har innholdsfaktoren 

[ -:· mcmen·tan) ~ 

Forandrer vi subjc NP fra 1 D til 2~ person, vil avsenderen 

ikke lenger fungere som agens for handlinga: 

{3 Du ~ommer hjem~ 

Denne setningen kan betraktes som innfØyd i en overordna set

ning med avsenderen som subj" NP: 

,_Teg } 

Fungerer setningen som et ønske il påbud e@ l o slik deJc er ek= 

sernplifise:ct med verbalene i matrisesetning·en r vil tidsrefe= 

ransen :1 auto:matisk tolkes som ·th _etter: tu Dette resonne-

men-tet gjelder sjølsagt for ei rekke setninger i presens som 

uttrykker et ønsker ei befaling eller et påbud (Bare hun 

kommer ·tidsnok! Du sier ikke en stavelse! Nå holder du 

Språkhandlinga [ØNSKE] eller [BEFALING] krever 

at setningsinnholde)c tolkes som framtidig 9 

I utsagn som er durative, har det vært vanlig å regne 

med nåtidsreferanse (se Leks, Pollak 1920:409 fL), 

I Vannebo (1969:20 f,} blir verbets durative aksjons

art oppfattet som prinsipielt uavhengig av verbets 

deiktiske tidfesting. Ei durativ handling kan fore-
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gå forut for, samtidig· med eller et'cer tu, Presens

former av durative verb kan få en refer;omse th etter 

tu hvis konteksten binder handlinga til framtida: 

(4) Vi sitter oppe når du kommer hjemo (Vi vil 

sitte oppe når du ko~~er hjem) 

Den fram-tidige tidsrefercmsen kan være bes-temt av leddset

ningens referanse som i (4) eller den kan være bestemt av et 

vanlig tidsadverb med framtidsreferansee I atter andre til= 

feller kan fra:mtidsreferansen v.ære avhengig av den mer om~, 

fat-tende tekstsarmnenhen.gen som utsagne·'c inngår i: 

(5} G!Ja -- kanske så sitter vi o~ t.u1:e~_julc, 

oppå bondelandet allesarmnen" _ 

(So Undset~ 11 Fattige skjæbner;•: 
192 

Den som leser Undsets fortelling i 'iFattige skjæbner'i vil 

ut frc. tekstsanunen.hengen vite at de"'c refereres til jula som 

korn.rner~ Et ·1 ~ persons subjekt i kombinasjon med se·::nings= 

adverbialet kanskje gjør det dessuten mes-t nærliggende Ec 

tilskrive u-tsagne-t en referanse th etter tu. 

Skillet i aksjonsart mellom pe:t::fek:ti"~/e og durati-ve verb kan 

også være avgjørende for ·.-valge)c av "'cempu.sform i t:idsbiset~

ninger. Uttrykker bisetningen ei handling som går forut for 

handlinga i den overordna setningen, kan en fakultativt bruke 

presens av et terminativ·t, perfektivt verb i bisetningen: 

mens en derimot blir nødt ·til å bruke perfekt.um a.v et dura= 

tivt verb: 

(6) Når han (dvs. Ard Schenkl legger opp, vet 

han at d2t ~~i~ ~ leve et normalt liv som 

han også klarer å forberedF seg på (Dagbl. 

8/2-72). 

(7) Når jeg har skrevet brevet, skal jeg gå å 

poste de'c. 

(8) *Når jeg skriver brevet, skal jeg gå å poste 

deL 
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3, Hjelpeverbskons'cruksjoner om framtid. 

Som påpekt innledningsvis er det svært vanskelig å gi klare 

:cegler for bruken av modalverb i språke~t. Dette gjelder også 

i hØg grad for valget mellom ulike hjelpeverb som kan brukes 

for å uttrykke fra.m~tid i norsk språk. Vi skal nærme oss 

deti:e probleme~t med førsct å se på e'c par eksempler fra 

fremxnedspråklige elever. Eksemplene er fra ei fortelling, 

~ 1 Hva skal du gjøre til sorriineren?~', der det hele tida refe~ 

reres til begivenheter som hører til i framtida. Først skal 

vi se på et utdrag fra en tyrkisk elev som ennå bare i svært 

begrenset grad har tilegnet seg de norske framtidskonstruk

sjonene~ 

9 
vi gå på tur og vi leke fut ball. jeg og min 
kamirat søre skill og gå på byen 
jeg gå på kolop og jeg lekke sipille. 
De gå til par solo dirikke og sipise mat. 
jeg og min kamirat lekke bulleo 
jeg lekke teniz og jeg leke silåbal. 
jeg lage litin pult og sotol og sikap. 
jeg lese bok og sikirive birev til far. 
jeg sikal sipise ku kjØtt. 
jeg sikal go bade og jeg gå hjem og sipise mat. 

(ty. 1201.076) 

Bor"~.:set'c fra e·t par eksempler med skal (sikal) er teks-ten 

omtren~t fri for hjelpeverb. Også dura·tive verb brukes uten 

hjelpeverb - noe som vitner om at vi befinner oss på et 

tidlig stadium i mellomspråket" Eleven har vær~c i Norge i 

ett år og er sjøl -~ 2 år gam1uel ~ 

Som neste eksempel skal vi se på et utdrag fra en annen 

tyrkisk elev som er 11 år, men som har oppholdt seg i Norge 

i fire år:; 

('l o j 
Vi skal gå sommeren til drammen. 
Jeg skal spille fotball kamarat. 
Jeg skal svø~ue, bade. 
Vi drikker te hos onkelen. 
Jeg sykler tur, 
Jeg skal ta en is, 
Jeg skal tur til btiken, 
Hin onkel skal komme. 

(ty. 1 l o 4 . o 7 8) 
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I det~te utdraget er de'c langt mer gjennomfør'c bruk av skal 

som hjelp-everb,. Hen vi finner og·så her "'co se·tninger der 

hjelpeverbet mangler, og der uttrykksmåten er unorsk (linje 

4 og 5} ~ De·t er ing·e:n tvil om at den siste eleven ligger 

næ:crnere en idioma·t:Lsk norsk ut-'crykksmåte ~ I-ten både hos 

denne eleven og hos andre fremmedspråklige slever som jeg 

har sanrrnenl:i_kne 1c mE~d 1 
f :finner vi en Lrtbredt. tendens <:.i1 å 

bruks sanrme hjelpeverb i c:_lle setri:Cngene som refererer til 

framtida.. De·t \TCXLlig-2 mqjnstret sy~1es å være a.t ent.en. bruJces 

(som i det siterte utdraget) ell2r Vll~ Det er rimelig 

a anta at denne overgeneraliseringa skaJ. el~er vil 

skyldes at elevene er blitt opplært ·tll 

verba som brukes for å uttrykke framt~2 i Ilcrsk spr~k~ Por 

enkelte innvandre~e kan det også sp1Jle en rolle at ee ~an-

ligvis ikke bruker presens 

eget morsmålo Dette gjelder bl~aa i indi og urdu se 

Ande-c1cs og~ Gol den ·1 S· 80 ~. 1 0.5} 

blir setningene ofte gra®aatisk ri]c~ige 1 msn 

br11k ~v det ene eller andre av disse verba gir både F~-. 

stereotyp og til dels også en klart ikke-idiomatisk uttrykks~ 

måtea En vanlig '1 feil'[ uttrykksmåte er bruken a~ skal værs 

for bli i setninger av fØlgende type: 

For å få en mer idiomatisk norsk uttrykksmåte kreves det 

en større variasjon mellom ulike modale markører 

med grunnlag i en k1a3.0>ere fors·tåelse av hvordan de io:csk~;el= 

lige markørene bruk.es i utsagn son1 refererer ·ti.l :Eramt~ida 

Tar vi set.ning·en X_~= reise i morgen sorn eksernpel og- :Eorsg-;ke:r 

oss fram med forskjellige hjelpeverb får vi bl~a. fØlgende 

to1kningsmul1ghe-ter og t:olkningsforskjelle::c ~ 

(12 X skal reise i morgeno 

Det er bestemt at X skal reise i morgen. 

Smlm også med opplysningene fra elever med polsk som 
morsmål i Øvregae~rd m,fL (~1984:6 fL 
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brukes ofte i forbindelse med ei framtidig 

handling som er konsekvens 2.v en plan eller 

intensjon (=•planlagt eller intensjonal fram

tid") o 

Tolkning (1) ~ X ønske:c å reise i morgen; den 

frarrrl:idige hroldl.inga er et. resultat av X 1 s 

vilje ( 11 volunta·tiv framt. id~' i ~ 

Tolkning {2} ~ X konuner t.il å ~ceise i morgen~ 

IfØlge den kunnskap avsenderen sitter inne 

:med •,red er det sannsynlj_g at X reiser i 

P .. vsenderen '-Jet. o. t. 

senderen har kunnskap om dette ved og 

betrak·ter det som ei kjensgjerning at 

reiser ('1 reell eJ.ler faktisk framtid'' 

Situasjonen 

ved er slik at det er nødvendig/påkrevd 

at :rkompulsiv framtid"} 

Utsagnet betegner en svakere grad av nød-

~·endighet enn (15) Situasjonen ved tuer 

slik at avsenderen bedØituTter det som fordel= 

aktig at X reiser 

(17) X kan reise i mor9en. 

Tolkning {1): X er i s·tand til å reise i 

morgenr evt~ situasjonen ved tu er slik at 

X er i stand til å reise i morgen ( 1'habilita

tiv framtid"). 

Tolkning (2): De-t er mulig at. X reiser i 

morgen, Situasjonen ved tu er slik at av-
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senderen holder det for mulig at X reiser 

i morgen ("muLig framtid ) . 

Tolkning ( 3) : Det tillates at X reiser i 

morgen.. Avsenderen tilla·ter at X reiser 

{ •~permissiv fram·tid 17 ) ~ 

De forskjellige tolkningsalternativa gir eksempel på ulike 

moda1 i tetstype~c ,, P_lt.e:cno.-'civ2_ g-ir på. Lnge:n. måte et ut~ 

·t(lJnlmende O\;ersyn over aJle t.olkningsmulj_gheter Disse 

t L~ el1e:c 

3~ p2rson. Ved et 3~ persons subjekt som i v~rt eJcsempel vil 

det alltid være tale om en avsender 20!TI er fo~skjeliig fr& 

setnirrg3subjektet og som norrnal·t bare ~~il h~ annenhAnds 

kunn2kap om handli~ga det refereres til 

væ~t gjo~t fcrsøk på å opere:e med ta 

,_,ec1 Disse tolknlngsmåte11e OJntales hos Engh 

grunn~eggende tolkningsrn11lJ.ghetene vsc 

For v~~t form~l er det ti~st~ekksli; & 
understreke at ing~n av modalver~a i seg SJØ]_ ec frantLi~s~ 

jelctets eller ikke-subjektets~ 

utsagnsøyeblikket. velge .ikt.ig· hjelpeverb \ri1 da j_ 

sts·te instans si 

å beherske den kompliserte se~an~iske struk-

turen som modalsystemet utgjØrf og 

= å. kjenne de syntakti.ske og pragm_9.:_tisJCe reslen.e for 

bruken av hjelpeverb i :c::ombinasjon med andre 

framtidsrefereLende elementer 1 setningen eller 

i den omgj_vende teksten 

La oss :nå vende -tilbake til typeeksemplet og konsent.:ce:ce oss 

om konstruksjoner med skal- og korruner i:.il å Denne 
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avgrensinga er ikke foretatt fordi jeg mener disse verba 

oftere forekommer i framtidsmarkerte kontekst.er enn de øvrige, 

men fordi det er disse tre verba som omtales som hjelpeverb 

for å markere frarn·tid i norske grarmnatikker- ~ Ofte kan disse 

hjelpeverba brukes om hverandre uten at setningene blir u

g:-carn..tna.·tiske, rL1en det er likevel for.skjeller j~ bet:ydning ~ I 

mange tilfeller vil det dessuten være restriJcsjoner som gjør 

at ikke alle tre verba kan brukes: 

1 8 

t l 8 

( 1 8 

{ 1 8 

a 

b ) 

c) 

d) ? 

Øker vi temperaturen, koker vanne·t ~ 

vil vannet koke" 

ko:mrner vannet til o_ koke 

skal ~rannet koke 

I vilkårskompleks av typen ;hvis a, så b', og der b er en 

framtidig logisk Eller fysisk konsekvens av a kan skal 

v2nsJ~elig bru](es. Jf, også fØlgende utsagn: 

i19 a) I:Ivis lØnna går ned, slutter· mennene å arbelde~ 

( 19 d) 

vil mennene slutte ~ arbeide 

koiTLmer mennene -til å slui:te å CL 

sk~l mennene slutte å arbeide. 

Både ( \ 8 d 1 og ( 19 d ,~ 8):: gr a:rrunat.iske set.ninger J men med and~ce 

betydningsinnhol~ enn 18 a,b~c og (19 a:b,c { 18 d) kan 

gis en subjektiv lesning (['forlydende 1~} 1 mens skal i (19 d~ 

'led siden av ei subjektj_v lesning også kan b,et . .rakt.es som 

!;planlag-t framtid~' ('1 Det er bestemt at mennene skal slutte 

Fordi ;skal' uttrykker ''planlagt framtid'': kan hjelpeverbet 

brukes i ei rekke setninger som er innføyde til et over-

J::dna ve;:-b som u-ttrykker "påbud, besteiTl!ctelse, befaling, Øn::?.ke" 

etc_ I slike u·tsagT't kan vil og korru-ner til å ikke anvendes~ 

(20 

( 21) 

{ 221 

. sl:a.l 
Vi har bestemt at dul*vil 1 reise 

[,,kommer til åf 

skal 
c1eg befa.ler at duJ *vil l reise. 

l''kommer til åf 

Jeg ber (deg om) 
skal 

at du[*vil 
l*kmmner til 

"} reise. 
a· 



(23) 
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skal 
Jeq ønsker at duf*vil l reise. 

l *korruner 'c il åf 

Det samme gjelder og-så leddsetninger som ikke er innføyde i 

den realiserte syntaktiske strukturen, men som kan sies å 

.,rære underordna et 'påbudsverb' (horta'civ) i en underliggende 

struk-tur~ 

skal 
(24 Du[''kommer til å} g-å din vegl 

l*vil 

Res·tr lksjonen som forbyr vi~ OS.i korn.Luer Jcil å i slike setninger 

er altså ikke avhengig a~r syntaktisk innføying i overflate·-

strukturen r men av .setr1in9ens pragmatiske fu Eks jon sorrt e-t: 

hortativt eller ikke-hortativt uts2gn (jf. ogs~ Pl&tzack 

I alle disse se·tnin,jene med Hskalq er det t2le om ei forr:t 

framtida som sikker. Hvis vi derimot har å gjøre rr2d en 

'''hypotet~isk ~: kon-teJ\.st. s kan ·• ska~ ~ 1 ~~1o:cmcl t ikke c.:.nve~-;.des, 

Som eksempel pa. en slik nhypote·tlsk 1r .si·L.uasjon skc;l je(J 

ko:tamer :::il 2 skje lrvis tyskerne klarer å 3.'~'s:Lrilr:e han son"t 

spion: 

he·te:r på lilie.l snes 

sj_kre seq hans 

t::.:/skerne ti]_ o. 

son snarest mulig 
sson ·l965 ~ 12·t} 

at de vil ta ham hurtig for å p:cesse l1=tm 

for opplysningsr om styrkene på l2n6 og de 

allierte ]<ontakter i denne delen av landet~ 
(Ho.nssont op~clt,. ~ ·181 f, 

{2 ~", med si~ci: kjenn.sko.p ;cil L2ppe og Lipicki 

mener han ~ h~ funnet fram til den mest sann-

ham i å flykte før de når FlekkefjordD 
(Hansson, op cit,; ·1321 
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I alle tre tekstutdraga kan skal og heller ikke kommer til å 

anvendes uten at vi får et klart skifte i betydning. Erstat

ter vi vil med skal i (25), vil vi få en lesning der hoved

personen sjØl har hatt arrestasjonen som mål, den ville være 

"planlagt" fra hans side. Kommer til å kan også vanskelig 

brukes, fordi en substitusjon med dette hjelpeverbet i (25) 

og (26) ville innebære at de framtidige begivenhetene ble 

vurdert som "faktiske" eller "sikre", mens poenget med 

bruken av vil i denne hypotetiske konteksten nettopp er at 

det er fullstendig "åpent" eller "usikkert" om tyskerne 

klarer å ta denne spionen eller ikke. I (27) er hovedper

sonen derimot mer sikker på hva som blir den "sannsynlige 

metoden", og her kan vi erstatte vil med kommer til å uten 

at dette fØrer til et klart skifte i betydning. Vi kan 

ellers merke oss at i ingen av disse eksemplene er det 

mulig å substituere hjelpeverbskonstruksjonene med vanlige 

presensformer av hovedverbet. Vi har her et eksempel på at 

hjelpeverba er nødvendige for at vi skal få setninger som 

er adekvate i tekstsammenhengen - semantisk og referanse

messig sett. Vi kan videre merke oss at de samme restrik

sjonene mot bruk av skal og kommer til å også gjelder om 

utsagnet forskyves til irreale fortidsformer: 

(28) Hvis ikke Starheims mislykte kup hadde satt 

det tyske alarmapparat i gang over store deler 

av kysten, ville trolig Gestapo latt ham holde 

på litt lenger for å skygge ham og avsløre 

kontaktnettet 
(Hansson, op.cit.: 181). 

4. Strykning av hjelpeverb i leddsetninger? 

I en artikkel om "Tense and Time Reference in English" be

trakter McCawley modalverba som spesielle framtidsmarkører 1) 

1) McCawley hevder i denne artikkelen at det hovedsakelig 
bare er en morfologisk forskjell mellom futurum og 
prese113/preteritum: "its (dvs. future) marker is 
morhpologically a modal verb rather than an affix" 
(McCawley 1971:112). 
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som kan strykes eller erstattes av presensformer i visse 

tilfeller der to framtidige handlinger settes i direkte 

relasjon ·til hverandre: 

(a) I kondisjonale og visse temporale leddsetninger: 

If he comes tomorrow, I'll give him some money. 

Tilsvarende på norsk: 

(29) Hvis han kommer i morgen, skal jeg gi ham noen 

penger. 

(b) I setninger som markerer ei handling som er fram

tidig i forhold til ei anna framtidig handlinge 

Her eksisterer det inga distinktiv framtidsform 

som systematisk kunne sies A utsjøre et 1'speil-

bilde'' til fortidsforma pluskvamperfektum (jf5 

tidli9ere s~ 

vieek, 

30) Når jeg får pengene, slcal jeg betale deg innen 

ei uke~ 

I {29) og {30) lar det seg heller ikke pa norsk gjøre a 

bruks framtidskonstruksjoner med modale hjelpeverb Det. er 

likevel neppe mulig å regne med en generell st~ykningsregel 

som innebærer at modalverbet automatislc blir strøket 11år det 

er et anne:t~ htOdalvei:'b i setningskomplekset sont Tna~ckers:r 

framtid~ I norsk kan vi f~ek3. ha setniGger av følgende 

type: 

( 31) 
skje,' 

sta-ten til 

belØP~ 

Det er nok vanligere at hjelpeverbet bare brukes i den cver= 

ordnede setningen Skje~ dette, vil staten tape millionbeløp 

men dessuten kan vi også ha presensformer i begge setni~1gene 

-~l~je:t; de~-~~tape:c ~_t.a~§E_m:h_llionb§lØp 

utsagn~ 

Jf. også følgende 

(32 a) Hvis han sitter her inne i framtida, vil jeg 

flytte til et annet steda 
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(32 b) Hvis han skal sitte her inne i framtida, vil 

jeg flytte til et annet sted. 

(32 c) Hvis han sitter her inne i framtida, flytter 

jeg til et annet sted. 

Det er altså vanskelig å se at vi har å gjøre med en generell 

syntaktisk strykningsregel som inntrer når to hjelpeverbs

konstruksjoner fØlger etter hverandre i slike setningskom

pleks. Når vi som i (31) unngår å bruke hjelpeverb i den 

ene setningen - eller velger forskjellige hjelpeverb i de 

to setningene, kan vellydshensyn spille en viss rolle. 1 ) 

Problemet er imidlertid å forklare hvorfor hjelpeverbet ikke 

kan brukes i setninger av type (29) og (30). 

Jeg vil trekke fram to forhold som kan være av betydning i 

denne sammenhengen. For det første legger vi merke til at 

det dreier seg om perfektive verb som normalt refererer til 

framtida (jf. forskjellen mellom (29, 30) og {31, 32)). For 

det andre er det trulig av betydning at vi i setningsstruk

turer med "hvis" og "når" har å gjøre med en helt "åpen" 

framtidsreferanse der det svært ofte ikke legges inn restrik

sjoner av modal eller pragmatisk art. Legger vi inn en slik 

restriksjon, vil også hjelpeverbet kunne brukes: 

(33 a) Hvis (det er bestemt at) han skal komme i 

morgen, 

rvil } • . 'l d Lskal ogsa Jeg være t~ ste e. 

(33 b) Når (som det er bestemt) jeg skal treffe 

formannen i utvalget, vil jeg samtidig be 

om ytterligere opplysninger i denne saka. 

1) I en annonse fra Oppland distriktshøgskole om en 
amanuensisstilling i mediafag forekommer følgende 
setning: "Den som vil bli tilsatt vil få spesielt 
ansvar for undervisning i bildekommunikasjon og 
praktisk videoarbeid" (Dagbladet 9/6-1984). 
Setningen kan neppe karakteriseres som ukorrekt, 
men det ville ha gitt en ledigere og mer naturlig 
uttrykksmåte om vil bli var erstattet med blir. 
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I tillegg konuner at 1 be'clngelseskompleks der lnnholdet 1 

den overordnede setningen er en forutsetning for at inn

holdet i leddsetningen skal kunne realiseres, kan presens 

ikke brukes i leddsetningen (jf. McDonald 1983:87): 

(34) Hvis han skal klare det, må han ha hjelp. 

(35) Skal vi Øke produksjonenb vil det være på= 

krevd med større bemanning. 

Bruken av hjelpeverb eller presensform i slike setninger 

synes altså både å være avhengig av verbets aksjonsart og 

av andre semantiske forhold innenfor set.ningsJ~~crnplekse~c"' 

5o Den framstillinga jeg har gitt av uttrykksmidlene for 

fram·tid i norsk språ.kt~ er egen·tlig bare noen få g·limt inn l 

et komplisert og lite utforsket. OiT1.:Cåde" For å belyse alle 

faktorene som bestermner \ralget mellom prese-c1s og de ulike 

mo dal verba.- kreves det en lang-·t rnez: inngående O.iJalyse både 

a·v· språkbruken i forskj.ellige koiTLtttunika.sjonssi·t:uasjoner og 

av de holdninger og presupposisjoner som ligger til grunn 

for den talendes eller skrivendes valg av uttrykksformer. 

Som vsd beskrivelsen av tempussysteT~Jet for øvri-g har vi 

sett at også for valget av framtidsfo~mer spiller både 

syn:taktiske f sernan:tiske og pragma:tiske faktorer en vesen"'clig 

rolle" Må1e·t for frarrrtidig forskning- må værs å forsøke å 

kartlegge disse faktorenem 

Hvilken målse-tning skal vi så ha. i dsn praktis1<>2 undervis= 

ningssituasjonen for utlendinger? Hvordan skal elever med 

norsk sorn målbruk l2re seg bruken av fra.mtiCLsformer i norsk 

så lenge det ikke foreligger klare regler for hvordan disse 

brukes? 

I det foregående har jeg pekt på at det ofte er en sterk 

tendens til generalisering av skal eller vil som hjelpe-

verb" Som vi har sett, kan disse to hjelpeverba brukes i 

svært mange situasjoner, wez1 vi får også lett overgenerali= 

seringer som fører til en ikke-idiomatisk uttrykksmåte eller 

t.il direkte ugramrrta.-i":iske setninger" I stedet for ~ uttrykke 

framtid :med hjelpe•.rerbskonstruksjone:r- kunne en ov.s.rveie 3. 

le_ elevene bru~<e presens som den normccle tempusforma foJ::-

framtid. En slik strategi blir foreslått av Haslev (1984) 

Det er wulig at dette ville gi et mer idiomatisk SF~åk, men 
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1 ) 
som vi har sett, kan heller ikke presens brukes over alt, og 

vi vil lett kunne få overgeneraliseringer av presens i stedet 

for a.v hjelpeverbskonstruksjonene. Det er likevel mulig at 

en slik strategi med fordel kunne brukes i begynnelsen av 

innlæringa, da presens i alle tilfeller er ei tempusform som 

må læres inn på et tidlig trinn. Men dette løser sjØlsagt 

ikke problemet med bruken av de forskjellige hjelpeverbs

konstruksjonene. For å kunne tale eller skrive et idiomatisk 

norsk må en også beherske bruken av de forskjellige hjelpe

verba. Et viktig hjelpemiddel for å nå fram til dette er at 

lærebøkene både gir mer varierte eksempler på bruken av de 

forskjellige hjelpeverba, og at eksemplene er valgt på en 

slik måte at de viser hvilke verb som kan brukes og hvilke 

ikke i forskjellige kontekster. Det ville f.eks. være 

mulig å vise hvordan setninger som hører til innenfor et 

bestemt semantisk felt krever et visst hjelpeverb (f.eksc 

skal om 'planlagt framtid'), mens det innenfor andre 

sernaiYtiske felt kan være påkrevd med andre hjelpeverb. 

For å lære bruken av de forskjellige hjelpeverba taler 

også det forhold at vi i norsk har en rekke svært frekvente 

setninger med modalverb pluss preposisjonsfrase (typen: 

",Jeg skal på skolen", "jeg må til byen" osv.) der reglene 

for valg av hjelpeverb er avhengig av de sar1.1t1e faktorene 

som innenfor konstruksjonene med hjelpeverb pluss hoved

verb~ Det. overordnede målet for undervisninga må være å 

oppøve sansen for i hvilke situasjoner - og rc1ed hvilke 

semantiske implikasjoner - de enkelte hjelpeverba blir 

brukt slik at elevene kan nå fram til en så idiomatisk ut

trykksmåte som mulig. 

1) Jf. tidligere i denne artikkelen og artikkelen 
Tempussystemet i norsk, s. 14. 
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NORSK PERFEKTUH sammenlignet med italiensk Of' fl~ansk 

Av Signe Marie Sanne 

På italiensk og fransk har vi følgende muligheter for 

å uttrykke vanlig fortid (jeg skal her ikke drøfte de 

tempusformer som brukes for førfortid): 

norsk 

PRETERITUM 

han leste 

norsk 

PERFEKTUlv! 

han har lest 

it PASSATO PROSSIMO 

ha letta 

fr PASSE COMPOSE 

il a lu 

it H1PERFETTO 

leggeva 

fr IMPARFAIT 

il lisait 

it PASSATO PROSSIMO 

ha letto 

fr PASSE: COMPOSE 

il a lu 

(perfektivt 

aspekt)-~ 

(imperfektivt 

aspekt)2 

(resultativt 

aspekt)3 

Av denne oversikten ser vi at når man i italiensk og 

fransk bruker PASSA TO PROSSIMO/PASSE COMPOSE, vil vi på 

norsk, evL på de germanske språk ha to muligheter for 

over·se'c'celse, enten PRETERITUH ("' imperfek c.um) eller PER

FEKTUI1. Ofte vil konteksten avklare hvilken av de to tem~ 

pusforrnet" som skal brukes, men ikke alltid, 

følgende norske dialog: 

Ta f.eks. 

·i o "Hvor er Petter?" ~ "Vet ikke, men han burde vær·e het" 
nå o Jeg vet han harr dratt hjemmefra, så han kommer 
nok til å dukke opp snarL Hen før· han kommer, er det 
~n ting jeg vil si deg." 

1 Også kalt punktuelt/momentant/terminativt aspekt. 
2 Også kalt durativt aspekt. 
3 Angående resultativt aspekt skal jeg komnte nærmet"e inn på 

dette sener<S. 
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2. "Hvor er Petter?" - "Vet ikke, men han burde være her 
nå. Jeg vet han dro hjemmefra for en halv time 
siden, så han kommer nok til å dukke opp snart. Men 
før han kommer, er det 'n ting jeg vil si deg." 

Vi skal først se litt på 1. Dette er normalskjema for 

en nåtidskontekst1. 

er PRESENS (er, vet, 

også kalt førnåtid og 

kalt etternåtid. Det 

De vanligste tidene som inngår i dette 

kommer, vil), PERFEKTUM (har dratt), 

FUTURUM (kommer til å dukke opp), også 

som har skjedd før utsagnsøyeblikket, 

uttrykkes med PERFEKTUM, det som skjer etter, uttrykkes med 

1. FUTURUM. 

Sammenligner vi nå 1. og 2. kan vi straks si at det er 

to like kontekster, årsaksforholdet er det samme, Petter dro 

hjemmefra på et visst tidspunkt, og det er bare 'n gang han 

har utført handlingen. Så både 'har dratt' og 'dro' refe

rerer til samme handling, som har inntruffet en gang før tu 

Ctu er utsagnsøyeblikket). Vi kan illustrere dette slik: 

PERFEKTUM 

PRETERITUM tu 

----------------+---------------+---------> 
Som vi ser er ikke tidsbruken kontekstbundet. Det er 

derfor svært upresist å angi som regel at PERFEKTUM brukes 

om en handling som har skjedd før en handling som er i gang 

i nåtiden, for det gjelder for PRETERITUM også. 

Hvis man går ut fra at det til en gitt uttrykksmåte 

tilsvarer en gitt betydning (noe vi som innfødte språk

brukere føler intuitivt i dette tilfellet), må vi stille 

spørsmålet: Hvilken distinksjon får man frem ved å velge 

henholdsvis PERFEKTUM og PRETERITUM i ovennevnte dialog? 

Vi skal først se litt på hvordan diverse grammatikker 

har prøvd å forklare bruken av PERFEKTUI'l. Jeg gjengir fra 

Vannebo2, s.111: 

Bl.a. H. Weinrich, Tem us. Bes rochene und erzahlte Welt, 
Stuttgart 1964, kaller det Tempusgruppe I die besprochene 
Welt) i motsetning til Tempusgruppe II (die erzahlte Welt) 
som består av preteritum, pluskvamperfektum og kondisjona
lis. 

2 Kjell Ivar Vannebo, Tempus og tidsreferanse. Oslo 1979. 
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- om ubestemt fortid: 

Jeg har lært å tie. 

Det er Aristoteles som har sagt dette. 

Jeg har ofte talt med ham om dette. 

- om et fiksert tidspunkt i fortida hvis "den nevnte fortid 
grenser like inn på nutiden" (Western 1921)1 

Jeg har sett ham for et øyeblikk siden. 

Jeg har talt med ham i dag morges. 

I natt har jeg sovet godt 

- i forbindelse med en bestemmelse som betegner utstrekning 
i tid: 

Jeg har vært syk i en uke. 

Jeg bar alltid vært en stor beundrer 
av Deres kunst. 

- om erfaring som er gjort gjentatte ganger i fortida the 
perfect of experiencen): 

Far har bestandig sagt at det lønner 
seg å ar·beide. 

om ei fortidig handling hvis resultat har relasjon il 
nåtid.a: 

Han har skrevet stilen3 

Jeg bar solgt bilen. 

Hun har lært å syklea 

,~ om ei handli.ng hvis innhold 
ukjent - for mottakeren ("Hot 

tt =, eller f'o:c·utsettes 
erfect): 

I Øst-Pakistan er det brutt t borgerkrig 

Som man ser, er j_kke disse definisjonene til å bli 

særlig klok av. De fleste av dem kunne akkurat like gjerne 

brukes om PRETERITUM. 

Idag forkla.res bruken av PERFEKTUl'i (som el' lik på 

skandinavisk, engelsk og tildels tysk) med at den brukes for 

å uttrykke noe som har skjedd en gang i fortiden, men som på 

en eller annen måte har relevans/aktualitet i utsagnsøye= 

Dette er kanskje heller ikke til å 

bli særlig klok av, så jeg skal forsøke 2 gå litt nærmere 

inn på problemet. 

De germanske språk (og deriblant norsk) har dannet 

PERFEKTUI'i på samme måte som nygresk og de romanske språk. 

Såvel norsk PERFEKTUM som italiensk PASSATO PROSSIMO og 

fransk PASS~ COMPOS~ består av to deler: 

1 August Heste-~·n~ fJor·sk Riksmålsgramm~tikk" Krtstiania~ 
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+ 

Dette kan eksemplifiseres slik: 

PERFEKTUM 
PARTISIPP 

av 
hoved verb 

(jeg) har + lest (boken) 

'(Jeg) har' refererer seg til nåtiden, 'lest (boken)' til 

fortiden. Denne doble 

klaringen på hvorledes 

at noe har skjedd i 

"gyldighet" her og nå. 

natur ved formen gir oss noe av for

formen brukes idag: nemlig for å angi 

fortiden, men at det har en slags 

Hvis vi nå tar for oss handlingens aksjonsart1, vil vi 

se at for visse verbgrupper, kan det være tilfredsstillende 

å si at man bruker ~ERFEKTUM for å angi at en handling har 

skjedd en gang i fortiden, men at det man fokuserer er 

handlingens resultat/virkning i nåtiden. 

Jeg har funnet boken = Jeg har boken nå 

Jeg har malt ferdig huset = Huset er malt 

Bilen har forsvunnet = Bilen er borte 

Dette er årsaken til at enkelte lingvister opererer 

med resultativt aspekt. Som vi ser gjelder det for termi

native handlinger eller med andre ord "verb som uttrykker ei 

eller anna form for produktiv eller målretta handling".2 

Med aksjonsart menes her ikke verbets snevre leksikalske 
betydning, men hva slags handling verb + evt. utfylling 
står for. Jeg følger her Z eno Vendler ( 1967) som bruker 
kriteriene change, duration, limitation: 

change duration limitation 

state + 

unbounded 
p roe ess + + 

bounded 
p roe ess + + + 

punctual 
event + + 

Verb som uttrykker States og Unbounded processes vil 
tilsvare hva man vanligvis har benevnt durative verb, verb 
som uttrykker Bounded processes og Punctual events ter
minative/punktuelle/momentane verb. 

2 Vannebo, s. 198. 
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Men i andre tilfeller er det ikke tale om realisering 

av noe mål, f.eks. ved handlinger som kan karakteriseres som 

Unbounded processes: 

Jeg har ligget syk. 

Jeg har vært opptatt med juleforberedelser. 

I disse tilfellene vil det jo være implisitt at jeg ikke 

lenger er syk eller opptatt med juleforberedelser, så 

konsekvensen er akkurat det omvendte av vet'bets betydning. 

Dette gjelder også for verb som uttrykker States: 

Jeg har visst det. 

Jeg har trodd det. 

Jeg har kunnet det. 

For verb som gir uttrykk for Unbounded processes eller 

States gjelder det at hvis tidsadverbialet "nå' tilføyes 

(eller er undePforstått), vil handlingen fremdeles vare ved 

i utsagnsøyeblikket: 

,Jeg hal" ligget i en uke (nå). 

Jeg har vært opptatt med juleforberedelser 
siden i dag morges. 

Jeg har visst det lenge (nå). 

Om denne siste typen (som kalles inklusivt elle!" !<onti

nuativt pet"fektum) er det blitt sagt at det "Pesulterende 

faktum kan strekke seg inn nåtiden" l. Men det som er· 

tilfelle, er· at det er selve verbalhandlingen som sti"ekkec 

seg inn i nå tiden, ikke noe re sul tat eller konsekvens av 

Det har også vært sagt at PERFEKTUM brukes om et 

fiksert tidspunkt i fortiden hvis den nevnte fortid grenser 

like inn på nutiden 2. Denne formulering virker på meg 

temmelig intetsigende, fortiden er jo alltid det tidsrom som 

ligger forut for nåtiden og må nødvendigvis grense like inn 

på nåtiden. Hva han mener er at handlingen har funnet sted 

umiddelbart før tu. Dette sees av eksemplene hans: 

Jeg har sett ham for et øyeblikk siden. 

Jeg har talt med ham i dag morges. 

I natt har jeg sovet godt. 

Olav Næs, Norsk grammatikk, s. 279. Oslo 1972. 
2 Hestern, sit. i Vannebo, s. ·1 12. 
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Westerns definisjon ville ha vært tydeliger~ hvis han hadde 

sagt "et fiksert tidspunkt i fortiden hvis det nevnte 

tidspunkt grenser like inn på nutiden". 

Noe som gjør hans forklaring enda svakere, er at 

alle hans eksempler kan man like godt finne PRETERITUM 

(kombinert med de samme tidsadverbialer), L eks. "Jeg så ham 

for et øyeblikk siden", "Jeg talte med ham i dag morges". Se 

forøvrig senere Se 15 om disse tidsadverbialenes tidsre-

feranse. Så dette innebærer at bruken av PERFEKTUM på ingen 

måte er spesifikk for handlinger som har inntruffet umid

delbart før nåtiden. 

PERFEKTUM kan like godt brukes om handlinger som 

tilhører en fjern fortid, hvilket sees når man i en eller 

annen sammenheng sier: 

Etruskerne har skapt en særegen kultur. 

Som man vet, er etruskerne et forlengst utdødd folkeferd, 

men dette er tydeligvis ikke noe hinder for at man kan bruke 

PERFEKTUM. 

Man vil også finne PERFEKTUH brukt rent historis:<:e 

beskrivelser, jeg siterer fra Vannebo, s. 203: 

" .Reinen skaffet disse menneskene mat og klær. 
Våpen laget de av reinshorn og flint. 

Etterhvert har gr·upper av dette folket. ... 
brutt opp og trukket nordover ... " 

De to siste handlingene har inntruffet en eller annen 

gang i tidlig historisk tid, uten at man tar i betraktning 

tidsrommet frem til nåtiden, såvidt jeg kan se. Det dreier 

seg om en folkegruppe som kom fra viddene nord for Elben og 

slo seg ned i Fosna 8-9000 år f.Kr. Men mer om denne bruken 

s. 12. 

Det sies også at grunnbetydningen av PERFEKTUM ligger 

i at en handlingsaktivitet blir sett på som et fullbyrdet 

faktum som aktualiseres utsagnsøyeblikket1. Denne de

finisjonen er heller ikke entydig, den dekker bL a. ikke 

"inklusivt pet"fekturn" hvor handlingen nettopp ikke er 

"fullbyrdet", og heller ikke PERFEKTut~ brukt om en ft'emtidig 

handling. En fremtidig handling kan umulig være fullbyrdet 

i utsagnsøyeblikket. Og hvis vi tar utgangspunkt i PERFEKTUM 

'l Vannebo, S~ 199 O· 
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brukt om fortid, vil både ''Jeg har lest ut boken" og "Jeg 

leste ut boken i går kveld" gi uttrykk for et "fullbyrdet 

faktum", så forskjellen i bruk må foPklares ut fra for·mu

leringen "som aktualiseres i utsagnsøyeblikket". 

Denne definisjonen ellel" lignende går igjen hos de 

fleste lingvister, bLa. R. Pipping1 som sier" at bruken av 

PERFEKTUM vil kunne sies å ha en "aktualiserende funksjon". 

Det man normalt fot"binder med a.ktualisering, er- at noe blir 

aktuelt, at det får gyldighet het" og nå. Dette eJ" helle!" 

ingen uproblematisk definisjon, siden PERFEKTUI"' ikke bare 

brukes om fort idige handlinger (før tu), men også om hand

linger som inntreffer en eller annen gang i fremtidenm Hvis 

'ii ønsker· å utvide clefinisjonen a\r PERFEKTUI'<f til å omfatte 

fr~emtidige handlinger, vil vi måtte snakke om en. aktu.ali~ 

serende funksjon ved et gitt tidspunkt; henholdsvis ved 

utsagnsøyeblikket og en eller annen gang i fremtiden. Hva 

begrepet 'aktualiserende' innebæ!oer, skal jeg komme tilbake 

til senere, 

Generelt 

tu 

kan man si at handlinger inntreffer:: 

samtidig med tu 

Dette kunne tilsvare en inndeling av tempussystemet i. 3 

ti.der, men så enkelt er det jo ikke. 

Hvis vi tar utgangspunkt i denne tredelingen, kan vi. 

så forestille oss at noe har skjedd fø:;: elleio etter et 

punkt i fortiden, og likeledes før eller etter" et 

punkt i fremtiden. Dette har JespePsen2 illustrert slik: 

fortid foPtid fremtid fremtid 

Han operePer altså med et ~tidssystem. 

1 Om inneborden av perfektum i nusvenskan. 1964. Sit 
i Vannebo, s. 199. 

2 Otto Jespersen, The Philosophy of Gr·arnmar. 1924, s. 256. 
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Med utgangspunkt i et slikt system må man imidlertid 

sette opp både PRETERITUt1 og PERFEKTUM på samme sted (under 

fortid). Dette kan jo godt gjØt'es (V i så i dialogen på s.2 

at PERFEKTUM og PRETERITUM kan refet'er·e til en og samme 

handling), men da fåt' vi ikke grafisk frem at det er noen 

forskjell på dem. 

For Jespersen representerer ikke dette noe problem. 

Han velger et syvtidssystem utfra den begrunnelse at siden 

man kan bruke adverbet "nå" sammen med PERFEKTU~l, f.eks. "NoH 

I have eaten enough", er PERFEKTUM "a retrospective variety 

of the 12resent (min understrekning) and not of the past" 1. 

Han cegner det"for PERFEKTUM som en aspektuell variant av 

PRESENS. 

Jeg mener at for å forstå bruken av PERFEKTUM er 

det nyttig å se på hvordan Reichenbach2 behandler dette 

problemet. Han kaller utsagnsøyeblikket for S (le moment de 

la parole), selve tidspunktet fot" handlingen E (le moment 

pendant lequel a lieu l! evenement), og han innfører· i 

ti.llegg et tredje punkt (R) (le moment a partit' duquel le 

locuteur consid~re la situation dont il parle). Dette siste 

punktet (R) (~ det tidspunkt den talende betcakte:r· situ-

asjonen fra) meneP jeg er viktig foPståelsen av for-

skjellen på PRETERITUM og PERFEKTUM. Dette punkt er av andre 

kalt referansepunkt, som også er den termen jeg vil bruke. 

Reicb.enbach plasserer pun~tene sine på en tidslinje 

Jeg skal gi enkelte av hans definisjoner for å belyse dette: 

PRESENS 

R 

s 
E 

----------------+-----------------> 

Referansepunktet (R) faller sammen med tidspunktet for 

handlingen og utsagnsøyeblikket~ det er den reelle situasjon 

her og nå som er i fokus. 

2 

/London ( 1966), 

The Philosophy of CramrnaL 1924, s. 269. 
---oernent s of sy::,nt;Olic l o gi c . N e 11 York
.siL i Co Vet. .:L~mps,~ects :;t a.dvecbes de 

~..:;c:;;11~c;_ • ..;;;.;;.;._.c~-c..c~c.'-17=.=..c._~c=.~=c:c;;,.c== 1 C 8 De Ve 1 9 8 0 1 S .. 2 4 • 
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R 

E s 
PRETERITUM --------~+--------=--=+-----------> 

Referansepunktet faller sammen med tidspunktet for hand~ 

lingen, vi har i tankene flyttet oss bakover. 

E R s 
PLUSKVAMPERFEKTUM ------+--------+---------+--------> 

Helo er referansepunktet fremdeles fortiden~ vi betrakter 

handlingen fra et punkt i fortiden, og handlingen har skjedd 

før dette punktet. 

E 

s 
R 

PERFEKTUM =---=-------+=-----------=-+-=---=-=> 

Her faller referansepunktet R og S ( tu) sammen. Vi betrakter 

altså handlingen fra tu, I tankene er vi her og nå, mens 

handlingen har skjedd forut for S (=R). 

I lys av dette kan det være nyttig å bruke et nitids

system1, for "i prinsipp vil vi innenfor ei grunnleggende 

inndeling i fortid, nåtid, 

tilsvarende tredelinger"2: 

framtid igjen kunne foreta 

fortid 

Fortid 

E 
fortid 

Nåtid 
;"\ 

l \\ 

l \ 
Før- Etter-

nåtid nåtid 

Fremtid 

//\\ 
/ \ 

d \ 
Før- Et~er-

fremtid fremtid 

Madvig 1897, s. 201, sit. 
2 Vannebo, s.16. 

Vannebo, s 13. 
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Og belyst med Reichenbachs termer: 

E E E E E E E E 

I forhold til Jespersens skjema betyr dette at vi nå 

tillegg har fått tid (og ~_iternåtid), og da har vi 

grafisk fått frem to forskjellige plasseringsmuligheter for 

de for·tidige tempusfor·mene vi er j_nteressert i 9 nemlig 

PERFEKTUM og PRETERITUM: 

F 

f:'ortid fortid 

PRET 

nåtid 
l 

PERF 

E er

nå tid 

La oss først ta for oss den ene delen av dette treet: 

fortid fortid 

PRET 

De te s k j e ma må leses slik ~ Hvis vi tar som utgangspunkt 

ellec cefet'ansepunkt (R) et giLt punkt for"tiden, kan vi 

foresti.lle oss at noe har skjedd både før, samtidig med og 

etter dette. punkteto Dette mener jeg vi kan kalle en fiktiv 
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synsvinkel eller perspektiv, i tankene er vi ikke lenger her 

og nå (hvor vi sanser det som foregår), men vi har beveget 

oss bakover til et punkt i fortiden og betrakter alt derfra. 

Tar vi for oss den andre grenen av treet: 

tu 
l 

Nåtid 

Før~åtid 
l 

PERF 

må dette leses slik: tu og referansepunkt faller her 

sammen, vi er her og nå. Dette er den reelle synsvinkel, og 

det er fra dette referansepunktet vi betrakter de andre 

handlingene. Hvis handlingen har skjedd før, dvs. i før

nåtid, uttrykkes den på de germanske språk i PERFEKTUM. 

Tidspunktet for denne handlingen kan selvfølgelig falle 

sammen med tidspunktet for, en handling som uttrykkes med 

PRETERITUM, men det som er viktig å få frem er at utgangs

punktet eller referansepunktet er forskjellig. 

Istedenfor å si at man har referansepunkter eller 

utgangspunkter, kan man si at vi har med forskjellige tids

.akser å gjøre. Vårt nitidsskjema vil da tilsvare 3 tids

akser, en for nåtiden, en for fortiden og en for fremtiden1: 

Førnåtid Nåtid Etternåtid 

------+----------------+------~-------+--------> 
't 

Før fortid Fortid Etterfortid 

----+------------+-----------+-------> 
~ 

Førfremtid Fremtid Etterfremtid 

-----+-------------+-----------+-----> 1'" 

Jeg har markert referansepunktet med i'. 

Andre opererer med 4 tidsakser, bl.a. W.E. Bull, Time, 
Tense and the Verb. 1960. 
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Hvis vi skulle oppgi de tempusforrner som på norsk 

svarer til dette skjemaet, ville vi se at vi ikke har for

skjellige former for Etternåtid, Fremtid og Etterfremtid, på 

norsk brukes 1, futucum for alle tce. Vårt spcåksystem hac 

ikke utnyttet disse mulighetene, eller cettere sagt, sett 

nødvendigheten av å oper·ere med disse distinksjonene, mens 

det decimot har gjort det for fortiden. 

Jeg ska.l nå kommentere litt nærmet"e den såkalt his-

torj_ske bruk av PERFEKTUiL Jeg ga på s. 6 eksemplec på 

variasjon mellom PRETERITUI'1 og PERFEKTUJvl en hJ.stocisk 

beskr•ivelse~ dette lille avsnittet kan man se at hand-

lingene fremsettes som 1) sikre f'akta basert på foreliggende 

materiale og 2) hypoteser (dette sees av bruk av modalitets-

adverbialet ~ antagelig 1 ~ og resten av avsnittet (som jeg 

J.kke har .siter't) finner vi andre advecbialer-- ~kanskje 1 ~ 

'vel 1 . a. ) . De faktiske for··hold uttcykkes PRETEHITUtvl, 

rnens de usikre fremsettes i PERFEKTUtvJ~ Næs'l pr(aver å for= 

k:lare dstts u fra en motsetning mellom '?berettende 0 (pre= 

\:eritum) og ,,., konstaterende (perfektum) fremstilltng~ t1en 

forklar ngen l<an vel ikke ligge he Vi kan nemlig utmerket 

godt tenke oss a beretningen ble gitt utelukkende i PRETE-

Reinen skaffet disse menneskene mat og klær., 
Våpen laget de av inshorn og flint. 

Etterhvert b2'Yf; rupper av dette folket 
antagelig opp og nordover. 

t dreJ._ec seg om hypoteser· på 

bruken av modalitetsadverbialene ({antagelig! etc.) 

H er så fo~skjellen i tempusbruk? 

annebo2 sie at ved b av PERFEKTUM rekonstrueres 

eg slutter (av det 

foreliggende materiale) at D2tte må bety at vi 

betl~aktsr disse handlingene fra et utgangspunkt her og nå 

talende: befinner· seg a1tså på nåticLsaksen På 

gr11nn av PERFEKTUM's spesielle tilknytning til utsagns-

013.\i Næs~ 

Va.nnE;b·-J~ Se 

:> .s ~ 20 !~ ,. 

Oslo 1972, co. 279, si_L i 
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øyeblikket, kan vi i slike beretninger- med vaJ'iasjon mellom 

PRETERITUM og PERFEKTUH "få en stilistisk virkning som 

minner om bruken av dramatisk presens•~1G 

Og nå nær·mer >.ri oss for~<laringen på lriorfoc det sies 

at PERFEKTUM brukes (se s, Radiorepor-

teren kunn·e like så goctt 11&_ uttl-·ykt. de siste nyhetene i 

PRETERITUM (n~r det dreier seg om fortidige andlinger), men 

han velger PERFEKTUM~ :ce fe ra ~1se punkt han 

Og :følgelig gjø;: en han 

2 eg Q.s.k over J_ den~ 

stoffet ikke være 

funksjon 

Som jeg na 

eg :s&GlOlE· 

li.ng .. b av PREfEFITUM fo!(use 8 'l:Lsst 

.spunkt for handlinga l 

tid sr~~ l::t .s j()nen 

il.t fr2. 

r:2 o Jeg 

utsagns0yeblikke~ som ar den tal6ndes ref~r2nsepunkt, og 

dette er også årsaken til 2-t. malt an komb1n.ere spesielle 

bY'l~ker sammen med PRESENS o 

Dat er altså alltid snakk om hva i har som tgangs-

punkt: :aller ('eferansepunkt (eller· p2_ l~.tvi.lken tidsaksG vi 

befinner \)SS i tankene) 7 sem sr· a':gjørende for vo.lget av 

PERFEKTUM eller PRETERITUM. 

Som tidligere nevnt behøv·er det ikke vær"'e tu som e 

refer·ansepunktet~ vi kan også finne PERFEKTUH brukt 

forbindelse med en fremtidig h2ndling. Så "innholdet 

s. 205. 
2 Vcu1n.ebo? s ... 325" 
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fremsettes som et avsluttet eller fullbyrdet faktum ved et 

(min og dette 

tidspunkt kan enten være 

tiden), 

understrekning), 

tu eller tf (= et punkt i 

gitte 

frem-

Etter dette forsøket pA A forklare bruken av PERFEKTUM 

pA norsk, skal jeg gA over til å se på den konkt"ete bruks·

måten sammenlignet med italiensk og fransko 

Jeg skal dele dette i to, alt ettersom tidspun~tet som 

fungerer som referansepunkt er nå tiden ( tu) ellet• fremtiden 

( tr l' 
Referansepunktet2 er t 11 • 

1, Handlingen er avsluttet før tu. 

ii. Handlingen har begynt en gang i fortiden, 
men er· fremdeles i. gang ved t 11 • 

Referansepunktet er tr· 

Handlingen er fremtidig, men avsluttet før 
et annet punkt i fremtiden, .~J> 

Referansepunktet er t,, · 

i" Handlingen er avsluttet fsor tu~ 

Vi befinner oss nå på nåtidsaksen, handlingen kan være 

med eller uten varighet, den er avsluttet på et tidligere 

tidspunkt, men betraktes fr2 t~. 

Italiensk og fransk tidsbruk er her identisk med den 

nocske: 

Han hai"' spist it Ha mangiato (PASS PROSS) 

fr Il a mange (PASS COMP) 

1 Vannebo, 
2 'Jannebo bruker termen 1 fokus 1 om det jeg kaller referan= 

sepunkt .. J har valgt a 'fokus' i og med at denne 
termen ofte rukes for å ind ere et visst punkt eller 
fa:::e i en handling, L eks. det ingress i ve eller egres-
sive punk 
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H is utsagnet modereres av et adverbial som gir uttrykk 

for den talendes usikker-het m~ hot~ det han ster~ kan man på 

italiensk og fransk likeledes benytte et adverbial: 

Han ha.r antagell_g 
spis alt. 

it 

IV!en her· finnes det også et~ 2lterT1ati ut-i:::rykksmåte~ nemlig 

ved valg av 2. FUTURUM; 

Ha rob2bilmente gi~ 

Il ~ probablement 

Disss el<semplene uttrykker Ikhet med idJiget'e 

nevnte:;, e:o handling SOl!! t"18J' funnet sted f~t~[ 

bl ikke og her" står-· 

avsluttet handling fortiden uttrykkes ved l-::j·slp v en 

fremtidige handlingera 

PERFEKTUf1I bruk es og så eksemp1e_-;:· hv·or· handlingen er 

men hvor idsrefsranse1:. idsadverbi2.let 

innbefatter utsagnsøyeblikkete Dette gjelder tidsadver= 

bJ.aler av typen~ 

i år· 
(i) denn8 uken 
denne måneden 
denne sommeren 

dette århundre 
etter·middag 

j_ kveld 
etc~ 

Disse ad.verbi.aler angir~ tidsr·om av forskjellig varighet) og 

er" tvetydige m h", t~ tidsreferanse~ 

utsagnsøyeblik1cet~ det kan overlappe eller det kan komme 

1 ~ Jeg så henne i ettermiddag" 

2~ Jeg skal treffe hsnne i ettermiddag~ 

3. Jeg har sett henne i ettermiddag. 
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Eks. 1. må være uttalt etter ettermiddagen, L eks. om 

kvelden, og tidsadverbialet angir et tidsrom før utsagns

øyeblikket: 

tU 

·~ = -~=-=r == ~= = = = ==- = = = =- = === =~ = = == = ==J= ====P-=-==-> 

ettermiddagen-------

Eks. 2 må være uttalt før ettermiddagen, dvs. tidsadver

bialet angir et tidsrom etter utsagnsøyeblikket: 

tu 

-- ""- -----~--- -r-------- --------------1-- -"------ > 

~~ettermiddagen~~~-~ 

Eks. 3 må være uttalt .2Ql_ ettel"middagen, dvs. tidsad·1erbialet 

angir et tidsrom som overlapper utsagnsøyeblikket: 

= = =- =- = ~ ·-- ·-r -~ = ~ = ~ = ~~ ~ = ==- = == == <= = ~ = , .... = = =--~==~=~c~> 

------ ettermiddagen~~~ 

Som vi ser, er det tidsbruken som avgjør tidsrommets forhold 

til utsagnsøyeblikket. Nå!' vi bruker PERFEKTUM, betyi" det 

at vi er midt inne angjeldende tidsr·om, som også omfatter 

utsagnsøyeblikket, og dette skyldes selvfølgelig PERFEKTUM's 

spesielle bruk, nemlig a betrakte en fortidig handling 

fra utsagnsøyeblikket. 

E annen konstruksjon som er nært besle~tet med 

bruk av PERFEKTUM er: 

Han ha undertegnet de to traktatene i går. 

Dvs. PRESENS av det modale hjelpeverbet 'skulle' + for-

tidsinfinitiv av hovedverbeL Den typen som interesserer 

oss her, har tidsreferanse til fortiden (her uttcykt med 

tidsadver,bialet 'i går')" 

sett ensbetydende med: 

Disse setningene er semantisk 

Han l:ar etter sigende/etter foclydende/antagelig 
undertegnet de to traktatene i går. 

Når man på nocsk bruker denne focmen 1 skal ha. undertegnetf ~ 

gjøres det for å uttrykke at man refererer/gjengir et utsagn 

som man hverken går god for eller forkaster 5 det dreier seg 

bare om å gjengi en kilde uten å ite om kilden snakker sant 
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eller ei 1, Dette er en form som spesielt brukes i presse, 

radio og TV, hvor man jo gjerne il være først ute med 

nyheter~ uten å ha tid til a få dem skikkelig bekreft8t på 

forhånd, Det sies derfor at denne utt;oykksmå te er typisk 

'it da.gblac!sprosa j avisrefera o" l~ 

På italiensk og fransk brukes her 2. KONDISJONALIS: 

Han skal ha undertegnet 
de to traktatene i g~r 

it irmato i due 
tL·attati teri 

les 
i er 

En for·melt likelydende setning kc~:n hB e:1 annen l:Ids~~ 

H&n skal ha u~dertegnet de to trak 
3 dager, 

i~ene innen 

D~nna setningen referer·e seg til f~Gmt den i l het med: 

n de to 
.J dager 

I de siste setninger kan det @Odale l1jelpeveroet skal 5 

Brsta tes med ~kommer til ~T, soill e den forrn scm u tcyl<ker 

handlingen 

alisert 1:ed et tidspunkt 

Di.sse to siste setningene som r·efererer 

_:_t_i_9en, vil på italiensk og frar1sk 

-~~ og 2 FUTURUM: 

de to 

ttrykkes ruad henholdsvis 

tra.tt2.ti 
dager en~ro 3 giorni 

de to 
tr·e.l:. tat i 

fr~ Il aura s 
tr·aitGs d 1 

o 3 gic.cni 
les deux 

i 3 jours 

1t.Tan Engh, pm_en innholds~.~ariant_~av s~2l, Nocskl~·ift~ nr> ·i3;. 
1977, e: 10? r·e~'"'er med terwene· jmeddelelse~ og 
~overføring av vi I dette tilf2llet er det snak!< om 
meddelt iten:: som ikke er" O'.>ecfør~tr FoJ." at den også 
skal vær'e c-verført? m2 utsa.gnet focutsettes a være L"ag= 
mc,tisk sant~ 
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A) ii. Handlingen har begynt en gang i fortiden, 
men er fremdeles i gang ved t 11 • 

Ved bruk av PERFEKTUM kan handlingen være avsluttet 

før tu: 

Per har bodd her i 5 år, men det er lenge siden. 

Arsaken til at vi her bruker PERFEKTUM og ikke PRETERITUM er 

at vi har tu som utgangs- eller referansepunkt (som forklart 

tidligere). 

Men det er også mulig at handlingen fremdeles er i 

gang ved tu: 

Per har bodd her i 5 år (nå). 

Denne siste typen, hvor vi finner "inklusivt" eller "konti

nuativt" PERFEKTUM (handlingen overlapper utsagnsøyeblik

ket), forekommer bare ved States og Unbounded processes, 

dvs. handlinger som har varighet, men ikke begrensning1. 

Handlingen må være slik at selv om den starter i fortiden, 

strekker den seg frem til nåtiden ( tu), siden den er av en 

viss varighet. Det kan med andre ord ikke være en handling 

som Vendler ville definere som Bounded process eller Punc

tual event. 

Dette kan vi illustrere slik: 

------;--------------------------r------------> 
5 år------

I og med at handlingen er i gang i utsagnsøyeblikket, altså 

ikke er avsluttet tidligere, har italiensk og fransk her 

foretrukket å uttrykke dette med PRESENS: 

Han har bodd her i 5 år (nå) it Ci vive da 5 anni 

fr Il vit ici depuis 5 ans 

Hvis derimot handlingen er avsluttet, vil man bruke PASSATO 

PROSSIMO/PASS~ COMPOS~: 

Han har bodd her i 5 år 
(en gang) 

it Ci e vissuto per 5 anni 
fr Il a vecu ici pendant 5 

ans. 

Vi legger merke til at det ikke bare er veksling i tempus, 

men også i preposisjonsbruken: 

1 Se s. 4. 
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da 

depuis 
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PASS PROSS: 

PASS COHP: 

per 

pendant 

I en nektet setning vil vi på norsk ha f.eks.: 

Jeg hal~ ikke sett henne ~ 3 dage ro 

Nåe jeg uttaler dette, er hun fr,emdeles ikke dukket opp, 

handlingen er altså ikke a vsl ut tet. 

PRESENS 

Italiensk bruker her 

Non la vedo da 3 giorni. 

Fcansk har imidlertid her identisk bruk med norsk, nemlig 

PASSE COHP OSE:: 

Je ne l'ai pas vue depuis 3 jours. 

(NBI Preposisjonen 'depuis') 

Hvis man på norsk istedenfor tidsrommet 3 dager, angir 

et _tid~J2Unkt, må man bruke preposisjonen 'siden': 

Han har arbeidet siden kl. 12 (nå). 

Både fPansk og italiensk kan her bruke enten PRESENS eller 

PASSATO PROSSIMO/PASSE COMPOSE: 

it Lavora dalle 12. (PRES) 

Ha lavorato dalle 12. (PASS PROSS) 

(FRES) fr Il travaille depuis midi. 

Il a i::t"availle depuis midi. (PASS C01'1iP) 

Hvis det er tidspunl<tet kl o 12 man anser som viktigst, brukes 

PASSATO PROSSH10/PASS]3; C0~1POSE, hvis det er utsagnsøye~ 

blikket, t 11 , velges PRESENSo 

Preposisjonene man bruker i tidsadverbialer for å angi 

utgangspunktet er: 

norsk: siden it: da fr: depuis 

I en nektet setning med samme type tidsadverbialer 

brukes på italiensk PRESENS (eller også PASSATO PROSSIMO 

slik som i eksemplene ovenfor), på fl"ansk PASSE COHPOSE: 

Jeg har ikke hvilt siden 
i morges . 

it Non mi riposo da questa 
mattina (FRES) 

(Non mi sono riposato da 
questa mattina (PASS PROSS)) 

fr Je ne me suis pas repose 
depuis ce matin 

(PASS COMP) 
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B Referansepunktet er te· 
Handlingen er fremtidig, men avsluttet før 
et annet punkt i fcemtiden, ..tf:· 

Vi har hittil vist at PERFEKTU!1 kan brukes om en 

handling som enten er avsluttet før tu eller som har startet 

før tu og som fremdele:s er gang ved tu (inklusivt/kon~ 

inuativt perfektum). Vi kan også finne PERFEKTUM brukt om 

fremtidige handlinger: 

Når jeg har t"C. eksamen 1 ska1 jeg hvile. 

J fo~-·hold ti1 utsag.t~lSØ'/eblikket lJ.gger· begge hand1ingene i 

f J.dsn~ hvor-av den ens handliosen ',ta eksameo' skal være 

avSllJttet før den andre 2 hvile' m 

i lcan il.Lustrere dette slik~ 

hvile 

For 2 ui~,t.:c'yk: hc.nd1 t ng t ontreffer· fø c sn.nen en 

&vsluttede handljng (som ttry~l<es b J .. setningen) og 

FUTURUM i hovedsetningen: 

& eg ha!' eks2men, 
.skal jeg J.1c 

I 

it Quando a 
8Sd.rTll ~ 

e:;<aroens 

tclsb~Lsetningec) finner vJ. på 

i tal i er~.:: og f k ha~ vi her 2 FUTURUM1 D 

Refe~ansspunl<tet er eksemplet 

o'.xenfo:t' gi t. t ved. hovedsetningen~ 

andltogen men 

ts.1e fore~<cmmer PASSATO PROSSI~O og 
bise 1ngsn 7 al så en c~_oalog 
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Det er også mulig å angi referansepunktet med et 

tidsadverbial. Hvis vi skal uttrykke at en handling skal 

vær·e avsluttet før tidspunktet adverbialet angir, brukes 

PERFEKTUM: 

Innen tirsdag har jeg sikkert lest ut boken. 

På italiensk og fransk brukes likeledes 2. FUTURUM her: 

it Entra martedl avro sicuramente 
terminato il libro. 

fr D'ici mardi j'aurai sGrement 
termine le livre. 

I denne typen setninger føles det ofte litt snaut bare 

med PERFEKTUM, ofte foretrekker man å bruke PRESENS av 

'skulle' + fortidsinfinitiv av hovedverbet: 

p. -a 

Innen tirsdag skal jeg ha lest ut boken. 

italiensk og fransk er det fremdeles 2. FUTURUM som 

brukes. 

Setningen ovenfor kan substitueres med: 

Innen tirsdag kommer jeg til å ha lest ut 
boken. 

Men den kan også tolkes med en slags modalitet, dvs. 'skal' 

i betydningen 1 må v ~ I så fall vil man på italiensk og 

fransk gjøre bruk av FUTURUM av det modale hjelpeverb 

'dovere/devoir' + fortidsinfinitiv av hovedverbet: 

it Entro martedl dovro aver 
terminato il libro, 

fr D'ici mardi je devrai avoir 
termine le livre. 

I en tidsbisetning som uttrykker en handling som 

inntreffer før en annen i fremtiden, kan vi istedenfor 

PERFEKTUJvi finne PRESENS, og på italiensk og fransk kan vi 

tilsvarende finne 1, FUTURUM. Dette gjelder ved Bounded 

processes og Punctual events, 

Så snart jeg hører fra ham, 
skal jeg ringe ham 

f.eks.: 

it Appena avro sue notizie, 
gli telefonere (1.FUT) 

fr Des que j'aurai de ses 
nouvelles, je lui tele
phonerai. (LFUT) 
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ADVERBIAL ELtER :!''RITT PR:t::DIKATIV? 

Invitt til debatt_ 

Einar :Brll_aas 

I forbindelse med en undersøkelse av relativko~pleksfrasen~ både 

peringsarbeide·t støtt på &dver~ialhelheter hvj_s setningsledd= 

:=u:n.~\s j on s~rnes 

en ko11ega 

vc;:ce probJe~latisk~ En presenterj~ns ,s.1r problerne 

I::.~tsti tutt for no:rdisk språk- og li ttex'atur-

Oslo 1 r-esulterte J_ en ai-_uJ10dni~g ora å legge det f::c2"J i et inst]_= 

ttse~ninc::.r, det ble anse for å være b&d2 intrikat og 

t.c:_teresse:nt ~ De skj s 

bare ca tre kvarters ·tid til rådighe-t ste den etter~ 

aJ.ge:::1-de iskl)_sjon seg- ikke 2: ~~ur.,_ne gi noen lJ_ttø2I~ende menings~ 

på det spørsmål jsg stilte, prese11teres her i hoved-

::1.\~'" min .:LJ.uJ.le0:r:l_ng sed in,Titt til fcr-1~-sat·c. d:Ls-~-

-~c-t~_s j on om truksjonstypen eg om min analyses holdbarhet, 

gi en analyse som er rimeligere å godtac 

nJ __ ngen p2. 1: pun_h. t, som d.s t -(ril bli reds,gj ort for nedenfoT" 

tt, s..Tbetd med :cela-r~~-lv.komplekset 1 fø:r,st og fremst som ~2_l{river·:::. 

t og særlig ets predi.~c2,-'cive fu~~,.:sjon 1 har gjort d2t klart 

en for trang defj_nisjon i e}(~i-

4 ' 
-ti1 t. s.d·.rerbial '; A·t ds·: dessuten kan stå 

(i11dir objekt) er ik~e vanskelig ~ ·tenke 

= sou ~ = er ogsa relativkompleks 

:=1ed fT'::Ltt p:r-odJ.ka.tivs fu:r-:._ksjoz;_ 
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Viktigere - og uventet - er derimot at ekserpe:ringsarbeidet 

har gitt, riktignok bare to, eksempler der det ikke kan være 

tvil om at relativkompleks som adverbialhelhet kan ha fritt 

predikativa funksjon overfor et adverb, evt. en leddsetning, 

som adverbial4). 

Denne erkjennelse av et nødvendig utvidet begrep fritt 

nredikativ, særlig saJnmen med det forhold at adverb jo kan stå 

som attributt til nomen, førte så til tanken om adverbialhel

heten som mulig fritt predikativ også til nomen i det øyeblikk 

ekserperingsarbeide t ga eksempler der adverbial fun_ksjon ikJce 

synes å foreligge, En slik Emalysemulighet menes å foreligge 

j" eksemplene ( 1 )-( 5) nedenfor o 

3o Eksempelmaterialet 

Som nedenf·or hadde også det utdelte materiale på seminaret en 

A- og en B-gruppe. I A-gruppen, som besto av 7 eks., er her de 

to siste sløyfet, Bens ekso (4) er en utskifting5), Ellers er 

eksemplene de samme: 

Gruppe A: 

(1) Han skulle vel merke det, når han kom i land og spurte seg 
for, så alldeles uten bud og etterretnin"" sol'l han i all 
denne tid hadde vært. (Lånt fra Viestern (1921: :? 320), 

(2) rren vil du ikke ha deg et glass portvin, så like ut fra 
kulden som du kommer? ( S. sto) 

(3) SHk vi har opplevd ham, vil vi ha så lite med ham å gjøre 
som mulig. (Dagbl. 23.11.83). 

(4) Og så har vel kong Olav, slik han stadig dokumenterte sine 
fabelaktige J..::unnskaper, fått med seg den filosofi som lig
ger til grunn for dagens Japan. (Dagbl. 24.10.83). 

(5) Winther og Welhaven, således som de stod i'or den unge Sars 
under hans K.jøbenhmrneroppho].1, ble ha.1Il et slags ~ymboler 
på dansk og norsk. (G.Gran i Samtiden 1917 s. 255). 

Gruppe B: 

(6) Han har ikke oppført seg slik vanlige folk ville gjøre. 
(Dagbl. 23,11.83). ------------------------ ----

(7) De har bodd her ~§-~~~g~-j~g-~~~-~~~~~· (Bruaas). 

Om gruppeHmdelingen er å si at Gruppe A inneholder eksem

pler med analyseproblemet, mens E-gruppeeksemplene - for sammen

ligning - har adverbialhelheter hvis leddfunksjon klart er et 

adverbials. Mellom adverbialhelhetene i de to grupper skulle 

v-idere nok en forskjell være klar. I gruppe B er helhetene 
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strukturelt sett integrerenc,e ledd i setningene, mens de i A

gruppen er tydelige j.nnskudd, stru~turelt ur:ødvendige og så

ledes bare rent korm::nu~ikativt av interesse,, idet de gir formu= 

leringene et Tikere innhold, I hvert fall semantisk er de bare 

S81TUT_enlign0are med en av fire typer in.nsku.ddsledd 1 nemlig fl""'i tt 

predikativ, slik Diderichsen (1962; § 76) spesifiserer dem. Ad

verbialhelhetene i B-gruppen tilhører dericot det nødvendige 

miniffi1J211 a-r led::! foT & kunne dan.ne syntaktisk - oe; serrtantisk 

akseptable se l. I disse to eksemplere kan helhetene 

også substiueres med adverb~ f"el~s<J med pe]:"',.t i (6) og _leng? i 

(7). Foe tilsvarende er ikke mu1ig for helhetene i (1)-(5). 

Før ulike analysemåter for adverbialhelhete~e i {1)-(5) pre

senteres, er det formålstjenlig å ta for seg to av termene 

nevnt i undertittelen på mitt seæinarinnlegg, jfrcr bolk ·1. 

"_]elv om ne""rningen ?--d,ye:c:?ial _apposis l_o_n nå el"' avleggs og 

erste_tte~ ikke av første forslag tj,l ny nevning: illrne:re 

.PE.s..QLc.:a_ij.2':, jfro ',vesterr; (192·1~ § 140f), men av- frit~ __ _:Qredika~ 

~~iv 5 som hos iliderichsen (1962 § 68) ~ begge uten 2.dverbialt 

tilsnitt, har det likevel sin interesse å notere seg definisjo

nen hos Heggstad (1931: § 633), der det heter at adverbial ap

posisjon er 

a) n~it tillegg so!TI. stend til su)stantivet) ::-1e.:.·: som etter 
meinir:gi ogso høyrer til pJ::edi}ratet og 

b) vanleg nemner eit tilstaD~ eller ei stede som substan
tivet e:r i på denne tid~~ Il 

I. samlTte paragraf he ter det også at 
17 Ein aiverbial apposisjon 

adverbJ_al undersetning 11 "' 

ofte skri "".rast tun med 
U2derStrekinger gjort her 

Eåde A_dverbial apnosis,~jon og uredikativ er nev-ninger som 

uttrykker senantiske forhold 9 ved substantiv og adjektiv rik

tigr:ck i de fleste 'tilfelle med 1-::ongruenspr;Hen so"' "lUlig kon

tr:Jllprøve på predi_katJ_v" Hvor denne ikke ks.n brukes 7 s:rnes __ se= 

man-ti~k å "":ære enerådende. Men se:nantiske s:rnsmåter ~ som mer 

eller mindre subjektive= er ofte dis~utable, fordi det ~n 

mener meilT j.lcke en annen., 

Stden kongruensprøven er utrukelig for (1)~-(5) ~vil noen 

dJ.katet n Os s å skulle væ:L'2 h~"~ Y i adver O i e.l er som s t hl' Ul 
' 

__ c_.J_ 

heie LH::ksus 
' 

og 808. dø. knapt ka12 -c:;rære noe ar:21et enn mo<Jcalad~·. 
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verbialer og derfor også nevnt som mulighet i seminarinnled

ningens undertittel. Med modaladverbial forståes da her ad

verbial som uttrykker den talendes/skrivendes bedømmelse av 

utsagnets realitet. 
Semantisk synes inidlertid like mye å tale for at adver

bialhelhetene i (1)-(5) ikke står til neksus, men bare begren

ser seg til være "eit tillegg som stend til substantivet" og 

som nevner "eit tilstand (her inkl. egenskap) eller ei stade" 

ved substantivet. Både i (1) og (2) gir adverbialhelhetene 

uttrykk for subjektenes tilstand, mens det i de øvrige tre 

gjelder en egenskap ved dem, slik at det i alle fem setningene 

skulle være tale on adverbialhelheter med fritt predikativa 

funksjon. 

5. Prøver 
Med tradisjonell grammatikks adverbial apposisjon svarende til 

vår tids fritt predikativ avgrenser de to semantiske tolkinger 

ovenfor analyseproblemet til å gjelde beste~melsen av adverbi

alhelhetene i (1)-(5) enten som modaladverbialer eller som frie 

predikativer. Problemet er å etablere akseptable, så vidt mulig 

objektive prøver til dette formål, prøver som ikke bevarer bare 

innhold , men helst også struktur. ~il disposisjon står vel her 

bare substitusjon og permutering. I tillegg ko~~er så omskriv

ningsprøver i den utstrekning de kan godtas som brukbare. 

Som Prøve 4 brukte jeg i seminaret utbrytning, fordi en 

utbrytningskonstruksjon jo normalt skal vise om det utbrutte 

ledd er nominalt eller adverbialt. Prøven falt negativt ut, idet 

den gav enten uakseptable eller sterkt tvilsomme formuleringer 

og sløyfes derfor her. Jfr. Lundeby (1976 s. 295-296) som påvi
ser at verken måtesadverbial eller fritt predikativ ka~ brytes 
ut. 7) 

I seminaret 2. mers knyttet jeg min innledning til fem prø

ver, utdelt til deltakerne. De er i det følgende presentert i 
en noe endret rekkefølge, i tillegg til at en av dem, relativ

setningsprøven8) er skiftet ut ~ed en substitusjonsprøve, og 

at utbrytningsprøver. altså er sløyfet. 

6. Prøve 1 (~em.-innl. Prøve 3) 

Den eneste mulige prøve på evt. ~odaladverbial synes å være en 

omskrivningsprøve, som går ut på å omskrive et antatt modalad-
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;rer·bial til en helsetning der resten inngår som en at-setni:-cg, 

?raven er brukt av Eelbig/Buscha ('!974: § 2"7"2,2"1, s, 447) 

og også av Thorell (1973: § 542), hos ham bLa, ned eks, so:c 

(8) ,Tag kan mo.ilig~;g var-1ta till i morgen 

(9) 

( 10) 

--:;; pet ar mo.UJÆ.i att jag kan vanta till i morgen. 

Er) slilr prosedy:ce skulle gi følgence resultat for (1)--(5): 

( 2) 

=~' Han hadde Yært så alldeles uten bud ·---= 2.t Ila~-: 
skulle Ye~-det·--==:::,-_-~-~~----

-~- Du kor.uner så like ut frec kulden at du vi.l vel !'12. 
deg et glass portvin. --

(i l) ( 3) _Yl, har opolevd ham slik at vi vil ha s2. li te :::leJ. 
ham å gjøre som mv_lig ·' 

( 12) ?Ko\}g_ Olav, dolcun~nt2rtf'~~tadi_g sine_ fabelal-;i_i__F:E' 
kl12'J1Sl~J?-per __ s~_ilf at ha!l vel s8. har fåt-c med seg 

filosofj~ som til gru.rm 

norsk~ 

lJB~ For ( ) og (7) ingen onskrivni~g rnuligw 

:Sortsett muliger:.s :f::ta ( 12) er de:rz1e semantiske pr:21ven po=· 

sitiv, hvj.s den kan godtas som brukbar. 

7, L~:':&~g (::le æ., i11nl, Prøve ·i ) 

?:c0<_ren gåx- ut på 2..t fTitt predtKa·tiv/a.1verbial apposisjon cfte 

Jean om.skTi\res til en adverbial leddsetning ( jf·y:, si tat ovfr<' 

fr& ( 1931: § 633)) 

( H) ( ·1) ~- Hs.n .skw.lle ·re l merke det -----, fordi nan r,adde v:.sr-c 
E__g~all__q~les uj:en bt&_~~ 

·:s) (2) ~--=' Tten 'ri1 du ikke ha deg et glass portvin~ siden ciu 
k9.l1l-2}e:r __ _?å like u~~ fra kulde~? 

16) ( ~j ~~) f2l2 i -,ri he_r OJJQl_~3G s~ik Yil vi ha s~ li te 
r;'~ed h&.tll å gjøre som mulig G 

NJ3! For (4) og (S) ingen omskrivning 1-n-uligj heller ikke 

for en og (7), 

r"1ed omskTi-rrningsmulighetens 9L1S betyr res'~ltate-c .her i~:ke 

nød,rencligvis a-e aO.ver-bj_alhe1hetene i (4) og ( 5) ikke er frie 

-~ hvert :f visse adverbialhelheter kan det v~re proble~a~isk 

trekke grensen mello~ disse og beskriverhelheter, of~P - som 

det s~rnes - betinget av enten korTelatets innt1old eller relati,r= 

se-~ningens verbal Således ha:c f~el<~s korrelatet i (·1) 1 s9. a._1_l_~~ 
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deles __ !2J~utt ~-=, betydnirJ.gen ,~å a11_deles 1-!d!J.fQ__r~mez1 som 

sarrtÆen r!led relativsetningen vtl gi e:r1 beslcr)_verhelhet~ mens 

relativsetningens verbal er avgjørende i ekse som: 

a) stedene~ 

1J} S"t811E:De ~ 

stedene~, 

Og i 

P:ccble:mst synes såledss ikke f0T'S-G og fremst å 1Jes·i:;å :i~ 

d. be· stemme 

ledd t setn::Lngf:;~n& .Siden det j_kke 

av adver·bialbelhetene l (i)=-(5 

grense rnsllom de 

mulig ~ substitue~e 

adverb~ og med den if~ 

,, å 

prø·ve en substituering av adverbialhelhetene med semantisk 

likeverdige beslrriverhelheter: 

(2"1) (5) 

sies å 72re den mest objektive og derfo? den mest pålitelige. 

Hi.ktignok byggf~r også denne prøve~!. på omskrj_vning ~ nen den er 

beg:t"ense bare til det .se man ttske aspekt synonymi tet~ uenQr·et 

innhold G Setningenes struktu::t" er således intakt ~ med subst~t-~ 

tutter av SB-lThJl~ konstr-u.Lsjonstyp·e (-.r'e og m.ed 

.:~€~1TI.L'TI.S. posisjon soT!l i utgarlgsforTD.uleringene .. 

Med akseptable formuleri~ger fo~· alle fem substitusjoner 

bør de:cne p:r-ø•.re:c. ku1:me tilleg.zes s~~r 1 ig "'tekt o 

9 
Der.Lne prøven bygger på fritt subjektpredikati';rs tre mulige 

posisjoner i setningens - i for~elt, midtfelt og slut·tfelt. 



- 85 -

Som utgs.ngspunkt for en saronenligning velges her en setning 

med et l"elativkompleks som beskTiverhelhet med klar predilmtiv 

funksjon: 

(22) Idunn vil nok greie dette fint, ivria: som hun e:rc 

Jfro kongruensprøven; 

(23) De vil nok greie dette fint, ivrig~ som de er, 

Følgende fire permuter:Lnger er mulige, som alle gir aksep

table formuleringer: 

(22)a O Dette vil nok Idurm, ivrig som hun er, O greie fint U 

(22)b U Idunn U vil nok, ivri.,g som hun er, U greie dette fint O 

(22)c O l:'!Iig som huner, O 'fil nok IduniC O greie dette fint J 
(22)d O Idunn, ivrig som hun er, ~ vH nok Q greie dette fiEt U 

Av de fire permuteringer er posisjonen i (22)d av størst 

interesse i denne forbindelse: Ledd + tilhørende fritt predika

tiv kan forfel tplasseres sanrrrre_g uten tap ev grac::rr:~atikalitet og 

uten endret innhold, 

Denne permuteringsoperasjonen kan så prøves på (1)-(5): 

(24) (1): Han, så alldeles uten bud---- som han---- hadde 

(25) ( 2) : 

( 26) ( 3) ; 

(27) ( 4) ; 

(28) ( 5) 

:NB! 

vxrt 9 skl.llle Yel r:1erke det 7 --~= ~ 

Du 1 så l i ke ut fra kulden SO'll du komter, vil -re l ha 
deg et glass port-rin? 

Vi, slik vi har opolevd ham, Yil ha så lite med hai!l 
å gjøre som mulig, 

Kong Olav, slik han stadig dokumenter-es sine fabelak
llie kunnskaper, har vel så fått med seg den filosof:;. 
som ligEer ti_ l gruru'l for dagens Japan, 

ORIGINALEliS ADVERBIALHELHET HAR :':lErJNE ?OSISJOJL 

For (6) og (7) ingen slik permutering mulig, 

For en vurdering av denne prøvens relevans er de-G grunn 

til å understreke at permuteringene i alle fem setninger gir 

akseptable formuleringer -- u te ?l endret innhold, 

Sammenlignet med foreg~ende tre p~øver har nemlig denne 

prøven ~n klar fordel: !Jed syn-taks som lær·en om leddstilling er 

clenne prøven en ren syntaktisk 1 idet ingen. mer eller mi-ndre 

subjektiv omskrivJ_ng er foretatt 9 ingen ledd er slø;yfet og hel

ler ~Lngen føyd t:Ll ~ :Derfor må denne prøven 2.nsee s for den ab= 

salutt pål:L teligste ~ ogs2 se_m_:_Ltenlignet r;;_ed foregående substi

tu_s,jonsprøve" 

Per~-:uteringsoperasjonen i (22)d og (2L)=(28) hjennes igjen 

p8 det man forb:Lnder med forf·eltprøven~ at SB.I:',tlige a-v- de sam-
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tidig mulige forfel tplasserbare delel" av en setnii1g til sammen 

danner en syntaktisk og semantisk sa.mh0rig enhet" Isolert som 

den derfo~"" blir fra den Øllrige del av setningen~ gir der1 mue= 

lighet for både en strvJcturell analyse og en seraantisk tolking, 

I foreliggende tilfelle kan dette ikke bety 11oe annet eYIIl 

at adverbialhelhetene ste~' attributivt t',l foranstående nomen, 

altså. ikke til neksus'} som pr(nre 1 k1)_n.ne tyde på ~~ og at 

funksjonen ero npredj_kerende 11 " Dette sema1:1tisk for·hDld blir 

selvsagt ikke a.n_):J.erledes orn helhetene stå.l:" atskilt fra de ledd 

de 11 prediker-er 11 noe om" 

nå konklusjonen der-

for bli at også visse ~d"'rer~8:lhe1hetex· •11ed struktur son :rela-~ 

ti vko.rr;.pleks kan stå som fri tti predikativ til nomen 7 SO;J. i ( ·1) ,~ 

(5) ~ m·3ns den vanlige fun_ksjon eT adverbialets 9 sor:1 i (6)=(7)" 

·io Et_t eller to setningsledd1 

I bolk 9 er de forfel tplasserte de ler· av setningene omtalt som 

en 11 syntaktisk og se:-mantJ.sk sa.m.hørtg en...het 0 jl ikke som et set= 

ningsledd"' Det ini1rømmes å være en \ro.g benevnelse;· særlig på 

bakgrunn av Diderichsen ( 1962 § 71), der det heter at det i 

feltet foran slutt- og midtfelt, dvs. forfeltet 

"kan staa endnu eet (og kun eet) Sætningsled, 

Under behandlingen av predikativet i § 68 heter det imid-

lertid~ 

n:tlvis et tungt og beskrivende Led staar sclY'ren rr~ed Sub·= 
jekt elL Objekt i FundEunentfeltet, bø:r det opfattes 
som Adled: 

(29) Store Sletter, bevoksede med lavt K:rat, udgør Landets 
Indre." 

Hans nedbøjet af Sorg som eks. på fritt cbjektpredikativ i 

(30) "Paa Stationen mødte jeg Børge, nedbøjet af Sorg" 

blir ela adledd/a.ttributt og C.erfor del av et setningsledd i 

(31) Børge, nedbøyd av- sorg, møtte jeg på stasjonen 

Oppfattet slik, skulle dette v'P.re nok en inc'likasjon på at 

adverbialhelhetene i (1)-(5) er å anse som frie predikativer. 

·1 i" ;prøve på Prøve 4 

I bolk 5 er det nevnt at u-Gbryting av måtesadverbial og fritt 

predikativ ikke er mulig~ Derir:!ot er utbrytnin_g-skonstr""Jksjonen 

a.nvendelig på forfeltenhetene i (24)-(28), der de permuterte 

adverbialhelhetene følger med de fo:canstående nomen. Da dette 
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dette gjelder alle fem, skulle ett eks., her på grunnlag av 

(24), være tilstrekkelig: 

(32) Det var han. s1 alldeles uten bud ---- sor1 ~ar ---
hadde vært, som vel sh~le merke det, ----. 

Siden bare ett setningsledd kan utbryces i ee og sBJLrr_e 

utbrytningskonstruksjol'., gir denne prøven ikke tare en - om 

enn unødvendig - bekre:"telse på forekomst av isolerte, samhø

rige enheter, men underbygger også Diderichsens syn på for

feltplassert nomen + tilhørende fritt predi~ativ som ett set

ningsledd - med det forfeltpermuterte frie predikativ som et 

adledd/attributt. 

Denne prøven, sGc ozså ble presentert ur;cer ser,inarinnled

ningen, s>~ulle da bet:T en ny il'.dikasjon på at adverbialhelhe

tene i (1)-(5) har fritt predikativs funksjon. Et predikativ 

har jo i realiteter, sam_'"e fur:J:sjon overfor et nomen som et at

tributivt adjektiv. At det i en viss posisjon som i (22)d og 

(24)-(28) fungerer som adjektivisk attributt, er dsrfor forstå

elig. Dette skulle da være et moment 20t å opDfatte adverbial

helhetel'.e i (1)-(5) som adverbialer, -også fordi det er uten

for all graomatisk erfaring i analyse at sr: e::-1het ?je'"nom bare 

en permutering kan endre sin funksjol'. som adverbial til erc 

funksjon som ~visk attrioutt. 

12" Om prøvenes releve..ns 

Etter prøve 2 er de~ ovenfor for hver enkelt av de følgende 

sagt noe om deres antatte pålitelighet i forhold til de fore-

Prøvesammenligl'.ing 
1 2 3 4 

1 + + -:- -:-
2 + + + + 
3 + + + + 
4 ? -:- + 
5 + + -:-

g}ende, Her kan det passe med en sammenlig

Eing av utfallet av de fire prøvene i til

knytning ~il tabellen til venstre, som med 

endringer nevl'.t ovenfor ellers svarer til 

o~abellen SOill ':::le lagt frar: på SBElinaret, 

i\!ens prøve har ett tvilsomt resultat og 

(t.) 
(7) 

prøve 2 to negative resultater, viser prø

vene 3 og 4 bare positive resultater. I 

vurderingen av utfallet av prøvene må det gr~rnlag 1e bygger p~~ 

telle med~ ~ i Ce to :ørste tr2.dis,jonell graJ:!T11atikks o::1s.kriv= 

Dll:.g~ sot:1 l:Lke•rel ikke er positiv for alle el-:s"~ ~i ~e to 

siste strukt.t.-tr:-ell gre.~~atikks presu..r·1ptivt e1sal-cte :r:etode ') som 

bygger p~ de Saussures to lingvistiske relasjo~er: Je~ paradig-
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matiske (substitusjon som i prøYe 3) og den syr.tagnatiske (som 

i prøYe 4). 

Heller ikke et annet forhold bør være unevnt i denne for

bindelse. En ren semantisk omshTivning vil oftest gi en avvi

kende struktur sammenlignet med utgangsformuleringen - med en 

derav følgende annen funl-csjonsanalyse, en analyse som derfor 

iY~e kan brukes til å påvise noe som helst ved fun~sjonsanaly

sen av utgangsformuleringer. Klarest vises dette ved prøve 2 

for formuleringer der det ikke er tvil om setningsleddfur~sjo

nen, jfr. ovenfor oppførte sammenligningseksempel (22) med 

følgende kongruens- og leddsetningsomskrivningsprøver: 

(33)a Idunn vil nok greie det fint, ivrig som hun er 
b De vil nok greie det fint, ivri~ som de er 
c Idunn vil nok greie det fint, f~~~~-Q~~-~~-i~~L-~~~~g 
Det skulle ikke være tvil om at den morfologiske prøven i 

(33)b - kongruensprøven- som gir (fritt) oredikativ, er den 

avgjørende, mens den rent semantisk likeverdige omskrivnings
prøven i (33)c gir adverbial og derfor ikke kan sies å ha noen 

analytisk overføringsverdi 10). Minstekravet for overføringsver
dien må være - selv med omskrivning - bibehold av utgangsfor

muleringens struktur. Tross alt er det denne struktur hvis set
ningsledd man skal funksjonsanalysere. 

Om prøve 1 er å si at dens anvendelighet er aktuell først 
når forekomst av adverbial er fastslått - for å bestemme dette 

nærmere som et evt. modaladverbial. 

13. Kategori og fur~sjon 

Selv om det er et kjent forhold at en kategoris representant 

kan ha ulike funksjoner i ulike setninger, falt det likevel na

turlig å avslutte seminarinnledningen med å mir~e om dette i 

forbindelse med det som er lagt fram ovenfor: 
1. Ved siden av sin hovedfunksjon som nominale ledd kan sub

stantiver ha adjektivisk funksjon (som predikativ) og -

for visse av dem - også adverbials fur~~sjon. 

2. Adjektiver kan på sin side i tillegg til attributts og pre

dikativs funksjon også ha både substantivs og - i neutrums 

form - også adverbials fuQ~sjon. (Relativkompleks som be

skriverhelhet i sist!levnte funksjon kan ikke engang ha neu

trums form: 

(34) Døra stod åpen så lang som dagen var.) 
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3. Adverb kan som ;,jent utenom funksjonen som adverbial også 

stå som attributt b~de til adjektiv og adverb. Dessu~en -

og viktig i denne forbindelse - .:Zan visse adverb også stå 

som attributt til nomen. 

rer 

det 

Særlig pkt. 3 sammen med det at det generelt ikke eksiste

noe forhold 1 : 1 mellom kategori og fuDJ.:sjon 11 ), gjør at 

ikke bør forundre at også visse adverbialhelheter kan ha 

fur~sjon som fritt predikativ til nomen, som forsøkt vist 

ovenfor. 

14. Sluttmerknad 

Sol:l nevnt i ir~YJledningen, ble det 3.penbart for li ter: tid til en 

uttø=ende diskusjon av det fremlagte ter::a, idet analysen verten 

fikk tilslutning eller ble bestridt sol:l uantakelig. Det har 

derfor ingen hensikt ; gi noen kommentar til innleggene, bort

sett fra det som er nevnt i notene 10. og 11. 

En av deltakerne var på et generelt plan sterkt opptatt 

av enkelte relativkompleksers semantiske likeverd med adverbi

ale leddsetninger, jfr. bolk 12, uten å ta stilling til den 

fremlagte analyse. Det er derfor å håpe at min invitt her til 

fortsatt debatt vil resultere i Leke bare et innlegg om dette 

forholda konsekvens for en mulig annen analyse, men også i 

andre irmlegg, hva enten de nå måtte bety avvikende eller sam

menfallende syn på 'Ilin analyse. 

NOTER 

1, F.eks,: Hvorfor politikk en sånn dag, blank som den er? 
(Albert Nordengen i Dagbl.-intervju 1983). 

2. F.eks.: Jeg m!i jo gi den litt skjenn, viltre som de er. 

3. F.eks,: Hun kan også bli vår første kvinnelige landbruks
minister, bonde som hun er av yrke. (DagbL 1982), 

J" 3tt av dem: Det ga.'llle handelshus var enr'u, så sent som det 
var, i travel virksomhet. 

Ekse~plet er lånt fra Western (1921: § 320, som behandler 
"det tilfelle da relativsetningen slutter sig til et s~ 
(li~'eså), siUedes, slik eller SSE_ce i oversetningen."J. 
Eventuelt å ville kalle adverbialhelheten s~ sent som det 
var for en 11 apposisjon 11 til enr2U 1 er bare ii gi den et navn 
;.1te:1 å si noe om dens reelle f'.lnLsjcn, så diffus som bruLen 
av tsTmen ~posis l_o:q er o 

5, :2'-;:s, (4) "oesto E<V følgende formulering: 
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De nordiske unioner, uheldig som forsøkene falt ut, 
~Atte kalle på nasjonal bevissthet. 

Utskiftingen er foretatt fordi det vel kan reises tvil or~ 
formuleringen kan god tas som &\:septabel norsk. Om de to 
siste av de sju eks. gjelder at de var tatt med undel' tvil 
fordi de snarere er å ense soEJ beskriverhelheter: 
a) For det er ikke mye konkret kritisk man har å føre i 

marken mot ~tatoil, slik det er nå. 
Jeg ønsker å se virkelj_ghe nå en gang er'" 

Jfr. her NROs oppslagsord slik som 
A0 pronominalt ad,jelttiv med be ell" d.en Ji_,_li.Tn 

Bo adverb med betydr1ingen ''på den 
I begge eks~ O'TelT:E'or må slik tolkes som nav den ar og hel= 
hetene derfor som beslrr-iverhelheter .. 

f:r·emg2. av et 
n :cefleks:"Lvt; 
som obligatoriske 

b) som tre~verdig -~.rarb med to obligatoriske og en fa_l.<:ul~ 
verbalutfylling: subjekt + stedsadverbial (+ tids

adverbial)" 
Som in .. n.skuddsledd ligge:;:-" ad\7E.rbialhelhete~1e i ( 1 )~( 5) liten.~
for verbets valens~ 

~Professor Lundeby, som deltok i seminaret gjorde meg opp~ 
merksam på sin ~Jåvisning i denne ~ som j be~, 

9. Om 

hadde oversett. Dette forholdet synes gjelds 
jfr. bolk og er grunnen til at 
ikke kan 0 ~···.eT' U\,'"en tet er 

ten i (7) - et tidsad-
synes å gi en akseptab~=:l formuleriEg~ 

lenge jeg kan huske at de har bodd herø 
at relativkompleks sorJ. adverbial= 
utbr·yte.s? 

2 i semino.rirwledningen gtkk ut å vise ad~~ 
tanes nære semantiske forhold substantivet 

OillSkTive dem til att:ci bu ti ve rel.s.ti vse tnj_nper ~ f eks" ~ 
Han, som hadde vært så alldeles uten bud ~ · 
skulle vel !11erke det, ----

9 se note 5, slutter 9 ovenfor" 

10. I diskusjonen etter innledningen ble det bLa. hevdet at en 
formulering som 
a) ::38, f'l i nk som han er, vil l~an nok greie det te 
kunne &.ntas å være elliptisk for en underliggende struktur 

;)}_den han er så flil"k ,som han er, vil han nok greie dette 
- u ten at hensikten klar·t fremgikk. 

lar det første er å si at transformeringe~ i dette til-
felle må ansees for unødvend siden en kong~uensprøve vi-
ser forekomst av fritt pred 
c) Så flink~ som de er, vU. de nok greie dette 

For det andre gjelder eks. en beskriverhelhe , rne~s mitt 
analy3eproblem gjelder visse adverbialhelheter 

Det ble videre hevdet - med rette - at et fr 
tiv m~ knyttes til et ledd i setningen, hvilke 

tilfelle i et eks. som 
d Så nekt i g som han .e~c ,. kommer \•i ingen vei 



- 94 -

Også her kan man tale om en ellipse, som dessuten er 
lettere ~ godta er~ ellipsen ove~for, ~ir det er slik at 
man med ellipse forstår en ytrir~ der eL størrelse s~m 
entydig fremgår av samrnenhengen, ka!l utelates/ur:derf~r
ståes. Den muligheten fo:!"'eligger for eks. d) som i di:!"'ek
te fortsettelse kan utvides med preposisjonsuttrykket 
!".ed ham. Ellers in~eholder jo også detoe eksemplet en 
beskriverhelhet. 

11. Det virket derfor noe uforståelig at en av se~inardeltak
erne i diskusjonen etter innledningen kunne hevde at en 
og sa=e struktur (her adverbialhelhet) burde få san'Tie 
funks jonsanalyse i ulH:e l:onteks ter. 
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