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INNDELING A V NORSKE DIALEKT AR 

av 

Svein Lie 

Det har etter kvart festa seg ein tradisjon for å dele inn dei norske dia

lektane i to hovudgreiner: austnorsk og vestnorsk, der austnorsk femner om 

alle dialektane på Austlandet og Trøndelag (og Nordmøre), og vestnorsk 

dekker dei vestlandske og dei nordnorske dialektane. 

Eg vil i denne artikkelen prøve å vise at dette er ei uheldig inndeling, og at 

vi bør halde oss til ei firedeling, slik Hallfrid Christiansen (1954) har gått 

inn for. 

Ivar Aasen, som var vår fyrste store dialektgranskar, delte inn dei norske 

dialektane i tre: l) dei nordafjelske (= trøndsk og nordnorsk), dei vestafjelske 

og 3) dei sønnafjelske (Aasen 1965 (l864):316L). 

Amund B. Larsen, vår neste store målføregranskar, slår dei trøndske dia

lektane saman med dei austlandske i det som frå da blir kalt austnorsk 

(Larsen 1897). Men el!es er hans inndeling ikkje heilt presis, for det ser ut 

til at han oppfattar austnorsk og vestnorsk som motpolar, som ytterpunkt på 

ein skala, og dermed kan ein få dialektar som ligg noko mellom desse. Det 

er openbert for nordnorsk (s. 96L), som har både austnorske og vestnorske 

drag, men også "Fjeldbygdernes mål" (seinare: midlandsmål) "danner i sprog

forhold såvelsom i natur en overgang fra østlandsk til vestlandsk" (s. lf9). 

Dette kunne Larsen seie fordi han baserte inndelinga si ikkje berre på eitt, 

men fleire kriterium (især jamvektregelen og tjukk J). 
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Også Ross (1905:14f., 31f.) og Kolsrud (1929:65) deler inn dialektane i to 

hovudgreiner, austnorsk og vestnorsk. Og det er tydeleg at det er jamvekta 

som er hovudkriteriet for inndelinga for begge. Etter dette står jamvekt

regelen fram som det avgjerande kriteriet i målføreinndelinga, og vi får 

dermed eit klart ski!je mellom austnorsk og vestnorsk. Nordnorsk kjem nå 

klart inn under vestnorsk. 

Seinare granskarar og Jæreboksfolk he!d seg til denne todelinga: Bjørkum (i 

Beito 1974), Helleland og Papazian (1981), Skjekkeland 1977, Vigeland (1981) 

m.fl. Ei meir utradisjonell inndeling finn vi i Sandøy (1985:113f.). (Merk at 

kartet i Beito 1971! ikkje følgjer teksten fullt ut. På kartet (J. A. Schulze) 

er måla i Indre Agder (Setesdalen m.m.) og Nissedal og Fyresdal rekna som 

midlandsmål, medan dei i teksten (A. Bjørkum) blir rekna med til sørleg 

e-må!, slik det e!les er vanleg.)l 

Mot desse har Hallfrid Christiansen (1954) gått inn for ei firedeling av dia

lektane i Norge. Ho meiner at ein må dra inn fleire kriterium enn berre 

jamvekta i inndelinga, t.d. 

- apokopen (som fins i trøndsk og nordnorsk, sjølv om reglane for han er 

noko ulike) 

- talemusikken (intonasjonen) 

- enklisefenomen 

skiftet velar/palatal konsonant bøying (bok - bokja/bokji o.l.) m.f!. 

Sandøy (1985:113f.) ski! mellom ei grovinndeling og ei finare inndeling. 
Dette skiljet er problematisk, for den finare inndelinga er ikkje ei vidare 
inndeling av dei større målføreområda, men ei alternativ inndeling, der 
grensene til dels går heilt annleis. 

l den grøvre inndelinga si, der han byggjer på jamvektregel og 
infinitivsending, får Sandøy 9 større målføreområde. Dermed blir skiljet 
mellom e-mål og a-mål like viktig som skiljet mellom a-mål og austlandsk 
t.d. I den alternative - eller "finare" inndelinga si, der han dreg inn også 
hokjønnsendingane, får han ei rad målføreområde. Og han set da dialektar 
som oppfører seg likt når det gjeld desse to kriteria, saman i same gruppe. 
~len dermed kjem Søre Østfold, Ytre Agder, Fjordane og Nord-Troms i same 
gruppe. Etter mitt skjønn er det openbert at desse dia!ektane har så mange 
andre drag som er uiii<e at denne inndelinga blir urime!eg dersom ein er ute 
etter ei generell inndeling av dialektane. 
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Når ein dreg inn slike kriterium, finn ein, meiner ho, at det er like mykje 

som ski! austlandsk og trøndsk på den eine sida og vestlandsk og nordnorsk 

på den andre, som det som bind dei saman (om enn helgelandsmål ikkje glir 

problemfritt inn i systemet hennar). 

Dei fleste stadene i Norge endrar språket seg lite frå ei bygd til den neste. 

Det kan vere eitt språkdrag eller nokre få, men sjeldan mange på ein stad. 

Men nokre stader er skilnadene større, og folk flest vil da ha ei kjensle av 

at det er ei dialektgrense der. l våre vitskaplege termar vil vi seie at vi 

har mange isoglossar som følgjer kvarandre. Men andre ord: dialektgrenser 

har vi der vi har buntar av isoglossar. 

For praktiske formål vil ein gjerne bruke ein av desse isoglossane, men ofte 

vil ein da få problem fordi ingen isogloss fØlgjer dialektgrensene heile tida 

der der dei reelt sett er. Vi kan tenke oss at vi har eit område med iso

glossar som vist på figuren nedafor: 

. ® 

\ .. 
~ ~ 

' " 't 
:1 

@ . . 
• 

Her er det tydelegaste dialektskiljet langs ei linje som går nord-sør, men som 

vi ser: ingen isogloss følgjer denne linja fullt ut. Dialektgrensa bør likevel 

vere der isoglossane går tettast. (Jf. Christiansen u.å.:62, Bloomfield 

1935:342, Coseriu 197 5:31, K1lnig (1978: 140f.). 



I nyare målfØregransking i Norge brukar ein oftast jamvekt som kriteriet for 

inndelinga av norske dialektar. Men dermed støyter ein på visse problem: 

l. Søre Østfold har ikkje jamvekt, men ski! seg elles ikkje ut frå Østfold

mål, og blir oftast rekna med til austlandsk. 

2. Bykle har (eller har hatt) jamvektsmål og burde derfor reknas med til 

austlandsk, men andre språkdrag tilseier at Bykle blir rekna med til same 

gruppe som andre setesdalsmå]. 

3._ I Nordland er det restar av jamvekt (især i Brønnøy og Rana)(Elstad 

1982:21), men også her reknar ein desse dialektane som nordnorske - og 

dermed vestnorske - pga. andre målmerke (unntatt noko av Bindal). 

Vi ser altså at sjølv om jamvektregelen er hovudskiljemerket, så er ein 

nøydd til å sjå bort ifrå det i visse høve for å få ei rimeleg inndeling av 

dialektane. 

Men dermed kan ein også seie at det ikkje lenger er rimeleg å seie at det 

er jamvektregelen som er grunnlaget for inndelinga. Kanskje ein heller bør 

akseptere at han er eitt av fleire viktige kriterium. 

Å bruke jamvektregelen som kriterium blir enda meir problematisk om ein 

dreg inn tettstadmål og bymål, for ikkje å snakke om "normalisert" tale, som 

eg her vil halde utanfor. 

I nokre bymål finn ein kløyvd infinitiv, men ein finn ofte -a berre i nokre 

av dei verba som andre dia!ektar har -a i. Slik er det t.d. i yngre mål i 

Tønsberg (Gulbrandsen 1975). Meir problematisk blir det når jamvekta vantar 

heilt, som t.d. Larvik (Steinsholt 196lf:lf8), som elles blir rekna for å høre 

til Vestfold-mål, altså austlandsk. 

Det same finn vi og lenger nord. I yngre bymål i Trøndelag, t.d. Trondheim 

og Levanger (og truleg fleire)(Dalen 1972:3lf, 1978:9, 1985:11) finn vi at dei 

gamle stuttstavingane har fått apokope som dei gamle Jangstavingane, og 
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jamvekta er dermed borte. Dette er likevel klart trøndske dialektar fram

leis, men det blir dei ikkje om ein held seg strengt til jamvektregelen som 

einaste kriterium. 

Dersom ein på denne måten er nøydd til å sjå bort ifrå jamvektregelen når 

ein skal gruppere dialektane, så er han heller ikkje lenger det ein baserer 

hovudinndelinga av dialektane på, men eitt av fleire kriterium, Og dersom 

regelen slik er detronisert, så kan ein ikkje lenger hevde at austlandsk og 

trøndsk pr. definisjon hører til same hovudgrein - og likeså vestlandsk og 

nordnorsk, men det må vurderas empirisk. Ein må da finne ut om det som 

bind saman t.d. austlandsk og trøndsk, er meir enn det som bind saman t.d, 

trøndsk og nordnorsk, 

Ei slik undersøkjing skal eg ikke gjere her, - det har da heller ingen gjort 

før - men eg vil nemne nokre drag som går på tvers av den tradisjonelle 

todelinga: 

- Apokope, nemnt fyrst av Aasen, seinare av Hallfrid Christiansen, er eit 

drag som er sams for trøndsk og nordnorsk. Sjølv om reglane for apokopen 

er noko ulike, så er det eit viktig kjennemerke ved alt nordafjelsk mål, (Og 

merk at yngre trøndsk bymål følgjer nordnorske reglar for apokope!) 

- Cirkumfleks fins i mange trøndske og ein del nordnorske dialektar (Elstad 

1982:57, Lie 1984 ). 

- Retroflekse konsonantar fins både austlandsk, trøndsk og nordnorsk. 

- Palatalisering av dentalar omfattar alt nordnorsk, trøndsk og nordlege 

de!ar av vestlandsk og austlandsk, Ved lang /1/ får vi i staden segmentasjon 

til /dl/ i sørvestlandsk. 

- Lengjing av konsonanten i gamle stuttstavingar er mest vanleg i trøndske 

og mange nordnorske dialektar (+ østerdalsk). Mest lengjing på vokalen er 

det i vestlandsk. 
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- Bestemt fleirtal av hankjønnsord har -an (hestan) i trøndsk og nordnorsk. 

Elles finn ein mest trestavingsformer (hestane) eller -a (hesta). Også i 

inkjekj ønnsord finn ein -an i nordnorsk og i trøndske bydialektar, i nokon 

monn og i hokjønn. 

- Pronomenet e(g), æ(g) er vanleg 

nordnorsk. 

vestlandsk, midlandsk, trøndsk og 

- Pronomenet dokk(er) er typisk for trøndsk og nordnorsk, men fins og noko 

i ·Vestlandsk. 

- Leddstillinga som vi finn i t.d. Ka du sei? er mest typisk for trøndsk og 

nordnorsk, men fins og i nordvestlandsk, meir sporadisk nørdst på Aust

landet. 

- Garpegenitiv (Kari si bok) er vanleg langs kysten frå Rogaland og nordover 

(men breier seg og i austlandsk, bl.a. i Oslo). 

Dette er nokre av dei språkdraga som vedkjem større delar av landet. Og 

det er ikkje lett å sjå at desse skulle peike eintydig retning av ei to

delinga av dialektane. På nokre punkt går trøndsk saman med nordnorsk, på 

andre punkt med austlandsk og/eller vestlandsk, og nordnorsk følgjer ofte 

trøndsk (og austlandsk) istadenfor vestlandsk. 

Det fins sjølvsagt mange andre isoglossar som ikkje er tatt med her. Men 

dei fleste av dei går slik at dei ikkje gir oss argument korkje for den eine 

eller andre inndelinga. 

Eg meiner derfor at den tradisjonelle todelinga av norske dialektar ikkje gir 

eit rett bilete av likskapar og ulikskapar mellom norske dialektar og at vi 

derfor må finne ei anna inndeling. 
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Eit ekstra problem med todelinga er og den namnebruken som blir brukt, 

Namna på målføreområda burde svare nokolunde til vanleg brukte område

namn, men det gjer de i ikkje alltid. At trøndsk er austnorsk og nordnorsk 

vestnorsk, går klart imot den vanlege bruken av desse nemningane. At 

nemninga austlandsk berre blir brukt om ein del av Austlandet (den delen som 

ikkje har mid!andsmål), er og uheldig. At nemninga mid!andsk ikkje svar ar til 

noko "Midlandet" er kanskje ikkje så viktig i og for seg, men i og med at 

Midt-Norge av og til blir brukt om eit heilt anna område, er namnet ikkje 

ideelt. 

Il 

Dersom ein gir opp todelinga av norske dialekt ar, er ei firedeling eller 

femdeling del mest nær!iggjande alternativa. 

Hallfrid Christiansen (1951+) meiner at ei firede!ing er det beste: 

l. Austnorsk 

2. Vestnorsk 

3. Trøndsk 

li. Nordnorsk. 

Når ei femdeling er aktuell, er det fordi f!eire granskarar deler austnorsk i 

tre likeverdige område: trøndsk, mid!andsk og austlandsk. Da blir ski!jet 

mellom midlandsk og "austlandsk" like grunn!eggjande som skiljet mellom 

desse to og trøndsk. Dersom ein aksepterer dette, vil det vere naturleg med 

ei fem deling: 

l. Austlandsk 

2. Midlandsk 

3. Vestlandsk 

4. Trøndsk 

5. Nordnorsk. 
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Når det gjeld Austlandet, så er det rett nok slik at det er stor skilnad på 

målet i fjellbygdene og på flatbygdene, men det er og fleire drag som bind 

saman. Forutan dei draga so:-n og fins i trøndsk (jamvekt, tjukk l, enklitisk 

-n for han m.m.) har vi og drag som set skilje mellom Austlandet og 

Trøndelag: Langstava infinitivar endar på -e på Austlandet, ikkje cirkumfleks 

på Austlandet, stort sett lik tonemrea!isasjon over heile Austlandet (Fintoft & 

Mjaavatn 1980). 

l tillegg kjem det praktiske problemet med namnebruken: Austlandsk bør 

tyde "som hører til Austlandet", og da bør og austlandsdalane følgje med. 

Ei anna sak er at grensa rr:ellom mid!andsk og "austlandsk" (i tradisjonell 

meining) ikkje er heilt klar. lsær Gudbrandsdalen ski! seg på fleire punkt frå 

andre midlandsmål, med t.d. endinga -om der ein finn -o lenger sør (dativ 

pl., stadnamn m.m.), oss (el. vi) istf. me, Sør-Gudbrandsdalen ski! ikkje 

mellom sterkt og svakt hokjønn i bestemt form o.a. 

Alt i alt meiner eg derfor c.t det er rimelegast å slå alle dialektane på 

Austlandet saman i ei gruppe, slik !var Aasen, Hallfrid Christiansen o.a. har 

gjort før. 

Når det gjeld namnebruken, ville desse fire nemningane gi best symmetri: 

austnorsk, vestnorsk, midtnorsk og nordnorsk. Men for det første: midtnorsk 

føreset Midt-Norge, som er uheldig av andre grunnar (omgrepet er uklart 

definert, området er ein del av Sør-Norge, men ikkje av Nord-Norge m.m.).) 

Og vidare: Dei vanlege nemningane på landsdelane er Austlandet og Vest

landet, og austlandsk og vestlandsk blir da meir naturleg enn austnorsk og 

vestnorsk. Det er dessutan ne;J?e heldig å innføre austnorsk og vestnorsk som 

termar for austlandsk og ves-r!andsk når dei så lenge har vore brukte annleis. 

Eg meiner derfor at austlandsK, vestlandsk, trøndsk og nordnorsk alt i alt er 

dei beste nemningane her.2 

2 

Om den finare inndelinga av o:alektane skal eg berre seie flg.: 

Dersom ein held oppe sørves:landsk som eit eige område, femner det om 
mange dialektar som på mange punkt er svært ulike. Det er derfor mange 
isoglossar som kryssar området, men det djupaste skiljet går truleg nær 
fylkesgrensa Hordaland-Rogala;-,d. Grensa for ld> ld/l! går litt nord for fylkes-
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Mitt framlegg til inndeling av norske dialektar blir dermed slik: 

grensa, skiljet mellom /o/ og /å/ i best. fem. følgjer i dag stort sett fylkes
grensa (Sandvik 1979:93, 98) (Suldal har /o/, Utsira og Torvastad /e/ i sterkt 
fem og dels i svakt.), og litt lenger sør (nord for Skudenes-Erfjord) går 
grensa for p tJo bdg. Om lag same staden går iflg. Fin toft & Mjaavatn ei klar 
tonemgrense, som og Thorsen (1929:12) har registrert. Truleg er det mest 
praktisk å bruke fylkegrensa som dele. 

Når det gjeld inndelinga innafor det trøndske området, følgjer eg Dalen 
(1972, 1978), som er den beste kjennaren av trøndske mål i dag. Hans 
inndeling vik noko av frå den tradisjonelle, som er ei tredeling: uttrøndsk, 
inntrøndsk og namdalsmål. 

Det er noko ugreitt korleis ein skal dele inn dialektane i Nord-Norge (utanom 
Bardu-Målselv). A.B.Larsen deler dei inn i tre: dialektane i Helgeland, 
Salten-Lofoten og Tromsø amt. Kolsrud (1951) har ei noko uklar inndeling, 
medan Beito (1967) fører Larsens inndeling vidare, men innfører omgrepet 
Nordlandsmål om dialektane i Nordland nord for Saltfjellet. Denne inndelinga 
og namnebruken finn ein og i Skjekkeland (l 977) og Helleland/Papazian 
(1981 ). Vigeland (1981) deler inn i sør leg nordnorsk (Nordland) og nordleg 
nordnorsk (Troms og Finnmark), og deler vidare det sørlege i Helgelands
mål, Saltenmål og Nordlands-mål. Elstad (1982) kritiserer tid!egare inn
de!ingar, men lanserer ikkje noka ny. 

Vi veit at det ikkje er rimeleg å hevde at det er eit språkski!je mellom 
Troms og Finnmark. Skilnadene her går noko på tvers av fylkesgrensene. 
Derimot er det klart at det er noko skilnad på målet i Nordland og målet 
lenger nord. Det viktigaste språkdraget som bind saman nesten alt målet i 
Nordland, er apokopen i infinitiv, som fins anten heilt gjennomført (Salten og 
Lofoten) eller delvis (Helgeland), medan han vantar heilt i Troms og Finn
mark. (Grensa følgjer ikkje heilt fylkegrensa - Ofoten og Nordre Vesterålen 
følgjer her Troms. Elstad 1982.) - Ei anna sak er at Nordlands-mål bør 
femne om alle eller dei fleste dialektane i Nordland og ikkje berre nokre få. 

Innafor Troms- og Finnmarks-mål er det rimeleg å skilje mellom nordleg 
e/a-mål (Ofoten, Nordre Vesterålen, Sør-Troms og Ytre Finnmark) og nordleg 
e-mål (Nord-Troms og Indre Finnmark). 



I. Austlandsk 

A. F la tbygdemåJ 

l. Vikværsk 

2. Midtaustlandsk 

3. Opplandsk 

l). Østerdalsk 

B. Mid(t)landsk 

l. Gudbrandsdals-mål 

2. Valdres-/Hallingdals-mål 

3. Telemarks-/Numedals-mål 

TI. Vestlandsk 

A. Sørlandsk (egdsk) (sørleg e-mål) 

L Indre sørlandsk 

2. Y tre s ø r!andsk 

B. Sørvestlandsk (a-mål) 

l. Rogalands-mål (rygsk) 

lO 

2. Hordalands-/Sognemål (midtvestlandsk) 

C. Nordvestlandsk (nordvestleg e-m ål) 

L Fjordane-mål (m/ Ytre Sogn)(fjordemål) 

2. Sunnmørsk 

3. Romsdalsk 

O. Bergensk 

m. Trøndsk 

A. Vesttrøndsk 

l. Nordmørsk 

2. Fosen- og Ytre Namdals-mål 

B. Austtrøndsk 

l. lnntrøndsk 

2. Indre Namdals-mål 

IV. Nordnorsk 

A. Nordlands-mål 

l. Helgelands-mål 

2. Salten-/Lofoten-mål 

B. Troms-/Finnmarks-mål 

l. Nordleg e/a-mål 

2. Nordleg e-mål. 
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LITT OM ORDINTERN VARIASJON I OSLOMÅL 

Eskil Hanssen 

Selve det fenomenet som jeg vil kalle ordintem 
variasjon er velkjent nok. Dersom en person uttaler ordet 
e!v som /ær:v/, da er det nokså sannsynlig at hun eller han 
Ibestemt form vil ha forma /ær;va/~ ikke /ær;ven/. Det er 
her en slags samvariasjon mellom - først og fremst -
retrofleks flap ("tjukk l) og bøynlngssuffikset -a. Slik 
variasjon er ikke alltid Hke opplagt: hva vil den vanlige 
forma av plukke være l f.eks. oslomål: /pr:uket/ eller 
/pruka/? Det kan vel neppe være tvil om at begge vari
anter, pluss noen til 1 kan forekomme l en språkvarietet~ 
når først begge de nevnte fortidsmodemene brukes. 

Denne typen variasjon har det vært lagt lite vekt på i 
den sosioHngvistiske forskningstradisjonen, Det meste som 
har vært gjort av sosiolingvistisk forskning i dette landet 
tilfulgt den nordamerikanske tradisjonen~ slik den blei 
grunnlagt av WiHiam Labov~ særlig med den store New 
York-undersøkelsen 1 Det første arbeidet her 
til lands var visstnok en studie av a-endinger i 
som Knut Western framla som hovedoppgave i 1974 (sein
ere revidert og utgitt 1977). Western brukte bl.a. materiale 
fra Talemå!sundersøkelsen i. Oslo (TAUS)? som var påbe
gynt i 197 1, E Her hvert har det kommet ei rekke under
søkinger, dels i tilknytning til TAUS, og prosjektet 
Ta!emålsundersøke!sen i Bergen (TUB)1 dels som egne 
prosjekter, først og fremst hovedoppgaver. Det vil føre 
for Jan gt å nevne alle her. 

Framgangsmåten ved undersøkelser i den !abovske 
tradisjonen har vært - kort og noe forenklet sagt - å 
studere variasjon i bruk av ett (eller flere) språktrekk hos 
et utvalg språkbrukere, og så korrelere variasjonen med 
sosiale faktorer, f.eks. personenes sosialtilhørighet, kjønn 
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osv, Kontekstfaktorer har også vært bragt inn i bildet, 
f.eks. forskjeller mellom formell og uformell talesituasjon 
(se f.eks. Hoftvedt 1980). 

Det kan neppe være tvil om at vi har fått mye og 
framfor alt nyansert kunnskap om språket i samfunnet. 
Skulle en prøve å sammenfatte hovedtendensen, kunne en· 
si at det er påvist at variasjon - i ulike former - er 
normaltilstanden og at variasjonen bestemmes av eller 
henger sammen med utenomspråkJige forhold. Dette bildet 
står unektelig i et visst motsetningsforhold til tidligere 
dialektbeskrivelser, der "en har studert de enkelte mål
merkers geografiske spredning, trukket isoglosser og klar~ 
lagt historisk utvikling" (Fintoft og Mjaavatn 19&0:108, jfr. 
også TrudgiH 1983:33), 

For mange språkforskere har det etter hvert kommet 
opp en viss uro over variabe!korrelasjonsstudier, en følelse 
av at en mister noe, kanskje noe forlokkende som 11de 
gamle" studiene bedre greide å kalle fram - i det minste 
tilsynelatende - nemlig et bilde av språket som noe 
konkret og lovmessig: sammenheng, struktur. Blir det ikke 
i stedet nå slik at en språkvarietet - f.eks, en dialekt 
-beskrevet med sosiolingvlstikkens metoder framstår mer 
som en usystematisk ansamling skiftende språktrekk, der 
ikke annen lovmessighet · enn den statistiske hersker? 
Språkvarlab1enes konkrete uttrykk blir kanskje lite interes
sante og rives løs fra flere sammenhenger som ville være 
aktuelle med andre tilnærmingsmåter? Svaret på dette må 
etter min mening bli nei. Men like fullt er det et problem 
for sosioHngvlstikken å forsøke å motbevirke den forestil
ling at en språkvarletet, Leks. Oslo~må!et, først og fremst 
er variabi!ltet, et konglomerat av variable språktrekk ( a -
eller en -ending, diftong eller monoftong, de, dem eller 
døm). 

En utveg har vært å legge mer vekt på metoder som 
tar omsyn til språkstrukturelle sammenhenger - nøkkelord 
her er samvariasjon og implikasjon. Kort fortalt dreier 
samvariasjon seg om at visse språktrekk gjerne "følger 
hverandre" hos språkbrukerne: Oslo-folk som bruker mye 
a-former har som oftest også mye tjukke Per. I implika
sjonsanalyser går hypotesene gjerne ut på at det er ensidig 
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forutsetning mellom visse språktrekk, slik at det ene 
impliserer det andre. Ei kvinne fra en østlig bydel 1 Oslo 
kan godt tenkes å bruke mange jamvektsord (sitta~ gjøra, 
beta) uten å bruke et "klassisk'« pronomensystem~ med 
former som henner og døm (se Larsen 1907d12), Det 
sistnevnte språktrekket kan dermed implisere det først
nevnte. Ei anna tradisjonell pronomenform 9 a, gjør det 
derimot ikke. l Forma a har et mye videre sosialt bruks
område.2 Disse eksemplene kan antyde noen problem-stil 
linger, presentasjonen av metoden er naturligvis drastisk 
forenklet. Analyser av samvariasjon vil en finne i Wiggen 
(1981)1 implikasjon i hovedoppgavene til Mæh1um (19&4) og 
Evensen og Tveit (1984), 

Formålet med denne studien er å vise noen få og 
enkle eksempler fra TAUS-materialet på ordlntem varia
sjon, dvs, i hvilken utstrekning to språktrekk i ett og 
samme ord varierer i takt med hverandre. Et poeng er 
altså å vise at to språkvarlabler kan være koplet til 
hverandre. 

De ordformene som skal undersøkes er presens og 
preteritum av verbet !?J1 presens av tru og preposisjonen 
til, 

Fenomenet ordintern variasjon kan belyses ved en 
nærmere omtale av den ene av de variantformene jeg har 
undersøkt, presensforma av tru. I oslomål kan for det 
første vokalen variere: 1-t:d eller /u/, og utlydskonsonanten 
kan alternere med O. Det er fakultativt r-bortfall i 
oslomå19 det er bl.a. fonologisk betinget, som det er 
påvist i eldre og nyere studier} Avgjørende er hva som 
følger etter presensforma. Det er derimot ingen grunn til 
å tro at de foregående omgivelsene skulle spille noen rolle 
for presens-r: den må antas å falle bort like lett/vanskelig 
enten vokalen foran er eller /u/, Det kan imidlertid 
godt tenkes at Ir/ oftere er bortfalt etter M i dette 
ordet, men det kan i så fal! ikke ha fonetiske årsaker. (I 
motsatt fall skulle det være hyppigere bortfall 1 /sn~r/ 
enn l /snu:r/, og det virker lite rimelig.) 

Tilsvarende må det være med de andre tilfellene av 
ordintern variasjon. Det er f.eks. urimelig å tenke seg at 
presens-r i blir av fonetiske grunner lettere faller bort når 
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ordet uttales med tjukk 1 enn med dental. Når det gjelder 
tjukk 1 er det nok ikke usannsynlig at den trives best i 
selskap med diftonger (f.eks. /bcæi/) enn monoftonger. Men 
heller ikke her kan det være språkstrukturelle (fonetiske) 
årsaker til det. Likevel kan det nok være slik at ei form 
med dental 1 og diftong: /blæi/ vil virke som en merkelig 
bastard for mange oslofolk. Ei form som /ble:/ kan nok 
virke svært finy fornem) for mange kanskje jålete {delvis 
avhengig av hvem som bruker den). Men den har ikke på 
samme måte preg av hybrid. 

Det må ellers nevnes at de variablene det gjelder 9 

også opptrer i andre ord~ men neppe særlig oftere kombi
nert med en annen variabel. Utlydsvariasjonen i presens 
f.eks. gjelder jo de fleste verb (også sterke i os!omå1et)~ 
og det er videre variasjon som /skal/ - /ska/, /sk-t:He/ 
-/sk~~ /vll/ - /vi/, /de/ -/re/, /liksom/ - /lis;:;m/ o.a. 

* * * 

Den ordinterne variasjonen som undersøkes her, gjelder 
to variabler med binære motsetninger, og vi får dermed 
fire realiserlngsmuligheter: 

Variabel 1 
+ -

2 + + + + -Var - - + - -

Eksempelvis: /bræi/ - /br:e,f - /blad/ - /ble:/. 
Det er her likegyldig hva en regner som pluss- respek

tive m1nusverd1, med det vil være mest fornuftig å gi 
samme fortegn til de VAri<'lheln'"Clli"~"ringene som har 
noenlunde samme soslolingivstiske markeringsverdi. Tjukk 1 
og diftong kan begge sies å markere 1'folkemå1svarletet", 
det samme gjelder /e/ (i motsetning tll /i/) i tH. Det er 
sannsynligvis riktige å regne disse som ganske sterke dla
lektlndikatorer. (Se The!ander 1979 H:53 f.) 

Det er nok i prinsippet det samme hva en regner som 
variabel 1 og 2. Det vil likevel ofte være slik at en 
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variabel er en sterkere markør enn en annen, slik at ei 
bestemt realisering av den virker som et sterkere sosio
Hngvistisk signal. Når det gjelder ordet til er ganske 
sikkert vokalen en sterkere markør enn bevart/bortfalt 
utlydskonsonant. Former som /te/ og /tel/ konnoterer i 
sterkere grad nfolkemåJl', "østkantvarietet11 enn 1-løs form 
alene gjør~ /ti/ gir ikke noe spesielt preg av Oslo øst. Noe 
vanskeligere er det kanskje med preteritumsforma av bli: 
er det konsonanten eller vokalen (diftong) som er sterkest 
markør? 

* * * 

Vi skal nå se nærmere på variasjonen slik den arter 
seg i materialet. 

l. Blir 

Presensforma av bli har variasjon Ir:/ - /l/ og (ut
lydende) l r l - 09 dvs. fire reaHseringsmuligheter: /blbr/ j 
/bli:/, /br::,i:r/ 1 /bw;i:/. Alle variantene fins i materialet, med 
følgende frekvenser (i parentes %). (Vi ser bort fra 6 
forekomster som er notert med utydelig eller usikker 
uttale.) 

bli:r 35 (14.5) bli: 33 (13.6) Sun 68 (2&.1) 

bci~r 52 (21.5) b~i~ 122 (50.4) 174 (71.9) 

SlM 87 (36.0) 15.5 (64.0) 242 (100) 

Bruk av retrofleks flap er svært vanlig i ordet blirj 
nemlig i over 70 % av forekomstene i materialet. Vi ser 
også at r-bortfall er svært vanlig (64 %). Det er en svært 
tydelig kopling av de to variablene. Med dental l er bevart 
utlydende r omtrent Hke vanlig som bortfall. Når ordet 
uttales med retrofleks flap er r-bortfaH mer enn dobbelt 
så hyppig som at r blir uttalt; ca. halvparten av fore~ 

komstene av ordet er med retrofleks flap og bortfalt r. 
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2. Blei 

Variasjonen l dette ordet gjelder konsonantisme~ Ir:! 
-/1/ og vokaHsme: diftong - monoftong: /æl/ - /e/. Som 
nevnt er det vanskelig å si hva en skal betrakte som den 
primære variabelen. 

Ordet forekommer l alt 1455 ganger i materialet~ 
derav 47 forekomster notert som utydelig/usikker uttale1 

samt 9 andre som vi også ser bort fra her (bl.a. /ble:v/). 
F ordellnga på de fl re variantene er: 

ble: 204 (42.9) blæi l (0.2) Strn 205 (4.3.1) 

bre: 163 (34.2) b~i 108 (22.7) 

SU\!1 367 (77.1) 109 (22.9) 

271 (56.9) 
476 (loo) 

Også her ser vi at retrofleks er svært vanlig (60 %). 
Når det gjelder vokalismen, finner vi at monoftong er det 
vanligste, mer enn av forekomstene. Sammenhengen 
mellom de to variablene arter seg slik at etter retrofleks 
flap brukes både /e:/ og /æi/, med sterk overvekt av den 
første. Det er altså ingen tendens tll at bruk av diftong 
følger av bruk retrofleks flap. Derimot ser vi at dental l 
nokså entydig forutsetter monoftong: ikke bare er /ble:/ 
den mest brukte forma, det er i prinsippet aldri diftong 
etter dental l i l dette ordet. 

3. Til 

Til kan ha variasjon av vokalen: /i/ - /el 9 og utlyds
konsonanten kan alternere med null. 
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Ordet til er et høgfrekvent ord i materialet (se 
Hanssen 1983), med i alt 1455 belegg. Fra dette trekkes 
56, som er usikre eller utydelige former. Fordelinga på de 
fire variantene er: 

til 508 (36.3) ti 250 (17.9) Sun 758 (54.2) 

tel 55 (3.9) te 586 (41.9) 

SlM 563 (40.2) 836 (59.8) 

641 (45.8) 

1399 uoo > 

Av vokalene er /i/ vanligst, men det er også en solid 
andel av former med le/. Utlydende konsonant kan stå 
eller det kan være null etter begge vokalene, men det er 
stor frekvensforskjell: null er mer enn dobbelt så hyppig 
ved /e/ som ved /i/. Formene /til/ og /te/, den mest 
skriftspråksnære og den mest folkemålsbetonte, er ytter
punkter også på en annen måte, nemlig m.o.t. frekvens. 
Videre ser vi at når vokalen er /i/ foretrekkes /1/: dobbelt 
så hyppig som ingen utlydskonsonant. Forma /tel/ er 
påfallende lite brukt, m.a.o. utlydskonsonant er lite vanlig 
når vokalen er /e/. Når vi jamfører med frekvensen av 
/te/ må vi si at en markert folkemålsbetont vokal trekker 
med et annet markert folkemåltrekk: ingen utlydskonso
nant. Brukerne av /il-formene foretrekker først og fremst 
å ha med utlydskonsonant. Den sekundære variasjonen er 
altså mindre ved folkemålsvariantene. 

4. Tror 

Ordet tror har variasjon av vokalen og av final 
konsonant/null på samme måte som blir. For vokalen 
gjelder det at den ene varianten, 1~1 kan betraktes som 
en markert folkemålsvariant. For mange osloboere vil 1~1 
i dette ordet ganske sikkert bli assosiert med folkemål, 
østkantmål, "Vika-mål" el.l. Konsonantvariasjonen bærer 
ikke den samme sosiale betydning, gir neppe de assosia
sjoner som vokalen lw./, i hvert fall ikke i samme grad. 
De fire variantene opptrer med følgende frekvenser i 
materialet: 
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tru:r 251 (36.4) tru~ 347 (50.3) Sun 598 (86.7) 

t rtt: r 17 ( 2 • 5) t rtX 7 5 (l O , 9 ) 

SlM 268 08.8) 422 (61.2) 

92 (13.3) 

690 (100) 

Som vi ser er det en sterk overvekt av former med 
så sterk at den helt klart må ha blitt brukt av personer 
fra alle sosla!e grupper av informanter. Ja, frekvensen kan 
til og med sies å være overraskende, i betraktning av at 
forma /tn:J":(r)/ etter det jeg har observert brukes atskillig 
av personer som ellers ikke bruker en utpreget folkemåls
varietet. (Jeg mener at denne forma ikke er uvant hos 
yngre personer fra Majorstua-strøket Leks.) 

Med omsyn til utlyden, Ir/ eller null, finner vi at 
forholdet er nokså likt det vi fant ved blir: begge deler 
forekommer, men med en klar overvekt av ingen utlyds
konsonant (61.2 %), 

Av formene med /u:/ er det en betydelig overvekt av 
eksempler uten utlydskonsonant~ /ri-bortfallet er mer 
frekvent her enn ved blir. Men ingen utlydskonsonant er 
enda vanligere (81.5 %) når vokalen er ~/. Tendensen til 
samsvar ved den sekundære variasjonen er altså større når 
vi har å gjøre med ei mer markert fo!kemålsform. Det vil 
si det samme forholdet som vi fant ved til. 

Denne studien av fire ord med to varierende språk
trekk har vist flere ting. Når det gjelder utlydende presens 
r har vi funnet at det spiller en viss, men likevel nokså 
liten rolle hvilket ord det er: Mangel på utlydende Ir/ er i 
begge tilfelle vanligere enn at Ir l blir beholdt. Hypotesen 
om at r-bortfa!l ikke har noen diskriminerende språksoslale 
konnotasjoner må vel også sies å være bekreftet. Bortfall 
er det vanligste også når ordet har en utta1evarlant som 
assosierer til vestkanttale, talt riksmål (/bll:/ 1 /tru:/). 
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Bortfall av utlydende konsonant i til er nesten like 
van!ig som r-bortfall~ om lag 60 % av alle forekomstene. 
Men her ser vi at selv om det er bortfall i 1/3 av fore
komstene med /i/ 9 så er det mye mer vanlig når ordet har 
den mer folk:emålsbetonte vokalen (9 av lO tilfelle). 

Variasjonene ved blei er noe mer innviklet, Monoftong 
er en god del mer-brukt enn dlftong9 og retrofleks 

er en del mer vanlig enn dental L Monoftongvarianten 
kan ha nærmest fri konsonantvariasjon (svak overvekt av 
/bleg/), Men når utta.len er med /æi/ vil det bare være /r/ 
foran. 

I alle tilfelle er det klare samsvar i variasjonen fra 
den ene variabelen til den andre i ett og samme ord. 
Tydeligst ser en det ordet opptrer i sin mest utpregete 
folkemålsform, Dette stemmer med hva Gelrr \Viggen :fant 
da han studerte samvariasjon ved en del fonologiske og 

i TA US-materialet: "Signifikant 
kan observeres å hø este si .,nifi-

.:.;.;:~:.:;..;,..;:;:;..~~~~ø:-"s..ot.:..;.k.;;;;ao.:.n~tm-'-'-"acc;t""'e~ri;..;;ao.:c1e.:,..:.t. Wiggen 1981:36, Det 
var ikke tHfeHe hos personene fra vest.) I denne studien 
har vi funnet at når den primære variabelen har tydelig 

da er det størst ved den mindre 
markante variabelen også~ foeks. mer Dette til 
tross for at det dreier seg om en språksosiaJt sett mindre 
betydningsfull variasjon0 Det ser med andre ord ut til at 
folkemålsvarianter av ord også trekker med seg former for 
variasjon som ikke i samme grad gir folkemå!spreg~ men 
~om .like fullt øker avstanden til det som gjeme kalles 
standardta1emå1 og til skriftspråket. 
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Noter 

l En påfallende illustrasjon er Arild Kolstads roman Inga 
Olsens plutselige vei tH framgang og 1ykke1 som er skrevet 
på svært tradisjonelt østkantmål. Likevel brukes ikke 
forma a. 

2Birke!and og Møller (1981) har vist at a brukes av ungdom 
l østHge drabantbyer, uten at de bruker forma døm og 
jamvektsord. 

J Se Rykkvln 1946? Haugen 1948. Haugen påpeker at det 
er en "krysning av !ydHge og morfologiske faktorer11 

(op.cit.d l 8), han nevner også at sosialt miljø har betyd
ning. Haugen hevder videre at er kommet lengst 

hjelpeverb, noe vi ikke finner bekreftelse for her i 
forholdet mellom blir og tror. 

X en nyere studie, basert på ellsitasjon av 30 personer, 
fant Fiona Chipman at presens r ikke b.lei utelatt ved 
setningsslutt, svært sjelden foran ord med initial vokal, 
men derimot mangler den i ca. 87 % av tilfe!lene ioran 
andre konsonanter. (Chipman 198.5:16 f,) 
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STATIVENS SÆRTREKK I DANSK OG NORSK 

Av Aleksander Uskov 1 

I denne artikkelen skal vi behandle stativens2 særtrekk i. 

dansk og bokmål, som er en av to målformer i moderne norsk 

skriftspråk (ved siden av nynorsk). 

Sammenlikningen av stativen i disse to språkene, som står 

hverandre så nær, gir oss mulighet for å vise tendenser i 

utviklingen av ikke bare denne formen, men også av dens 

omgivelser, ved hjelp av en kontrastiv sammenlikningsmetode. 

Anvendelsen av denne metoden er især berettiget når det 

gjelder dansk og norsk, som i løpet av det siste hundreår 

har gått hver sin vei, men som likevel har et felles utgangs

punkt: Danmark og Norge hadde stort sett ett og det samme 

skriftspråk inntil slutten av det 19. århundret. 

Ved første blikk er stativ i dansk og norsk nesten identisk 

når det gjelder både innhold og form. Men de forandringene 

som skjedde i stativens nærmeste omgivelser i det 20. år

hundret især i norsk, kom til å berøre dens systemstatus, og 

som fØlge av det også dens grammatiske betydning. Det gjelder 

også stativens funksjoner og de enkelte delenes betydnings

innhold. 

På den ene side skal vi ta for oss stativens relasjoner til 

predikatet, som består av kopula være + partisipialadjektiv, 

?å den annen side - systemet av verbets perfektformer. 

Stativ i moderne dansk og norsk betraktes ofte på bakgrunn 

av omskrevet passiv ( f eks [J3, 140], [II, 1341 [is, 345-348]). 

1 Aleksander Uskov (f 1950) er universitetslektor i skandi
naviske språk i Sovjetunionen. Han tok doktorgraden i 1983 
ved Moskva Universitet på avhandlingen "Verbene være og have 
i dansk: Betydninger og funksjoner" (på russisk) ~1985 har 
han oppholdt seg ved Institutt for nordisk s~råk og litter
atur, Universitetet i Oslo, som statsstipendiat på utveks
lingsbasis. Han arbeider for tiden med problemer innenfor 
norsk og dansk verbalsyntaks. -

2 Denne termen brukes i sovjetisk germanistikk for å betegne 
verbets omskrevne form med statal(tilstand~lbetydning: er 
(var)+ pret. part. (f eks [I; 3; 5; 7; 8]). 
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Arsaken til dette skyldes likhet mellom deres betydninger 

og former" Dessuten regner en at stativ som form stammer 

fra omskrevet 9assivt perfektum med hjelpeverbet blive/ bli" 

IfØlge Aage Hansen er ordforbindelsen "være + ?ret. part"" 

en variant av forbindelsen "være+ blevet + 9ret" part"" når 

"blevet" er strøket [l3, 140]. Paul Diderichsen betraktet for

bindelsen "være+ T)ret" ;:Jarto" i dansk som passivt tilstands

perfektum dannet ved at "blevet" er strøket i forbindelsen 

"være + blevet + pret. 9art." (dvs. passivt begivenhets9er

fektuml B 1 , 134J 

Det skal understrekes at vi betrakter stativ i dansk og norsk 

som en uavhengig form og ikke som et resultat av at hjelpe

verbet blive/bli er strøket fra omskrevet passiv. Likevel 

har stativ mye til felles med denne formen. Jf. med 

Kjell Ivar Vannebos ord: "Historisk dreier det seg her ikke 

om en strykning av bli, men om opphavlige konstruksjoner med 

være + pret. part. som seinere er blitt utvida med bli" 

Bs, 6~. Dermed er stativ og omskrevet passiv med blive/bli 

diakronisk sett helt forskjellige former. 

Synkronisk sett har stativ og passiv med blive/bli vesentlige 

forskjeller. Stativens tidsbetydning kan bli Op';JlØst: 

stativens resultat- eller tilstandsbetydning viser til nåtid, 

likevel er denne tilstanden et resultat av en handling som i 

sin tur er fullført i fortid, f eks dansk, norsk "Døren er 

lukket"; norsk "Døra er ste:::gt". Passiv med blive/bli er tids

messig uopnløselig og uttrykker fØrst og fremst handlings

betydningen, som er fullført i et bestemt tidsøyeblikk, jf. 

norsk "El Salvadors blodige virkelighet er ikke blitt endret 

av valgforberedelsene" (F, 22.2.84). 

Utover en mulig tilnærming mellom omskrevet passiv og stativ 

i dansk og norsk, kan man også sammenstille stativ og per

fektum med hjel9everbet ~' f eks "er kommet". I begge 

tilfeller kan vi se (utover analogiske former) at den tids

messige betydningen er Op';JlØselig, og at det foreligger en 
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tilstandsbetydning. Der~or har M.Steblin-Kamenskij f eks 

slått sammen disse formene og betraktet ordforbindelsen 

"kopula være med pret. part. som et nominalt predikat" 

~' 195-19~. Det betyr ifØlge denne teorien at stativ tas ut 

av morfologien og plasseres i syntaksen. En viss modifika

sjon av dette standpunktet er påstanden om at "det foregår 

en innlemmelse av ordforbindelser "være med pret. part" av 

en rekke intransitive verber (som bli, skje, hende) i 

per:"'ektumformenes paradigme" i norsk J3, 1 07]. 

Stativ betraktes også som en del av verbalparadigrnet dvs. at 

.den hører til morfologiens område. F eks mente Western, at 

slike former som "er stanset" og "var bygget" i norsk er 

henholdsvis passive perfekt- og pluskvarnperfektformer 06, 
342-34~. V.Berkov nevner tre varianter av passivt perfektum 

i bokmål: a) er dannet, b) er blitt dannet, c) har vært 

dannet og betrakter altså stativ (a) som en av diatese-' 

formene [2, 88]. Av dette kan man trekke den konklusjon at han 

betrakter være som et passivdannende hjelpeverb ved siden av 

bli. Kjell Ivar Vannebo har et liknende standpunkt [J 5, 348]. 

Det skal fremheves at E.Sjendels betrakter stativ i tysk som 

et tredje ledd i diatesopposisjonen ved siden av aktiv og 

passiv [8, 136-137]. Et motsatt syns:r;>unkt har M.Guhman, jf.: 

"Som i tysk forblir verbalformer "være+ pret. part." uten

for ordbøyningssystemet i dansk og norsk" [3, 192]. 

På grunn av at perfektum med være i sin tur er nært bundet 

til perfektum med hjelpeverbet have/ha (især i norsk), er 

det svært interessant å analysere disse ~orbindelsene, såvel 

som betydningsmessige nære former, som ifØlge L.~oksjtanova 

hører til det utvidede verbalparadigrnet (som ~ eks stativ) , 

og noen former som står utenfor dette (f eks en resultativ 

forbindelse "få + pret. part." og en homonymisk passivkon

struksjon) [4, 71]. 
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De vanskeligheter som er forbundet med en entydig definisjon 

av stativens rolle i verbalsystemet, er betinget av dens 

særlige overgangsstilling i dansk og norsk når det gjelder 

både semantikk og morfologi. På den ene side finnes det 

overgangssoner mellom stativ og et nominalt ~redikat, og på 

den annen side mellom stativ og verbale perfektformer. 

Det betyr at enhver forandring i disse grenseområdene vil 

avspeiles i stativens systemstatus. 

For å beskrive stativ skal vi fØlge Louis Hjelmslevs råd: 

"At beskrive en genstand kan kun betyde en ting, nemlig at 

gøre rede for de sammenhænge, hvori den indgår eller som 

indgår i den" [14, 12]. Vi skal altså betrakte stativ både 

"innenfra" dvs. på innholdsplanet og "utenfra" dvs. på 

formplanet og se stativen i relasjon til dens omgivelser. 

Semantisk sett betegner stativ i dansk og norsk subjektets 

inaktive tilstand, som er resultatet av en forutgående 

prosess [6, 195], [2, 88-92]. Likevel er stativ i dansk og norsk 

ikke ensartet. "På samme måte som i tysk har forbindelsene 

"være + pret.:<_Jart." en dobbeltbetydning, som avhenger av 

adjektiveringsgrad" l), 192]. Rent r>raktisk er det ikke så 

lett å skjelne mellom stativ og forbindelsen "ko~:mla være + 

partisipialadjektiv." Derfor bØr man, før man begynner 

å analysere stativens forhold til verbalparadigmet, være 

sikker på at det nettopp dreier seg om denne formen og ikke 

om forbindelsen "kopula være + partisipialadjektiv". At det 

her er betydelige vanskeligheter, vitner Kjell Ivar Vannebos 

bemerkning om: "Videre vil det med støtte i ei historisk 

utvikling kunne hevdes at et opphavlig r>artisipp ofte har 

mista sin verbale betydning, og at vi derfor også synkronisk 

vil måtte regne med at det foreligger partisipper som 

avspeiler gradvise overganger til den kvalitetsmarkerende 

tilstanden som er et resultat av handlinga" [15, 346} 

Nå skal vi betrakte relasjoner mellom stativ og et nominalt 

predikat med partisipialadjektiv som et predikaliv.Som kjent 
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ble flertal]_ av n.l1e pret. part. bøyd i samsvar med subjektet 

etter verbet~ i dansk og norsk i det 19. århundret. 

Dette gjelder både forbindelsen "ko!_:>Ula være + partisipial

adjektiv" og stativ, f eks norsk "Henved en Snes Aar før 

disse Fyre var byggede" [16, 34]. 

I moderne dansk kan man karakterisere s~v~sbøyningen med 

Aage Hansens ord: "Hvor participiet indgår i en tryk- og 

betydningsmæssig enhedsforbindelse med et finit verbum 

(være, blive osv) er pluralisbøjning opgivet i almindeligt 

??rog, og anvendelsen af Dluralisform (især dog af de stærke 

verber) kan give et gammeldags S?rogpræg: ..• De (~: epist

lerne) er skrevne af en meget ældre Mand til et ungt Ægte-

par. 

Hvor forbindelsen ikke udgØr en enhed, hverken m.h.t. udtale 

(tryk) eller indhold, men bliver af lignende art som den 

mellem de pågældende verber og et adjektiv, kan talbØjningen 

o~retholdes og bliver nødvendigere jo mere participiet er 

løsrevet fra det verbale (tanken om en virksomhed, foreteelse) 

og har nærmet sig"det adjektiviske (tanken om noget deskrip

tivt, en tilstand): Hans Stykker er byggede som LØsninger af 

en aritmetisk Opgave .... Det vil være en tendens til at 

skelne mellem f.e. byens forretninger var lukkede Berl. Tid. 

7.7.1963, hvor vi har en ?rædikativ forbindelse og angivelse 

af tilstand, og forretningerne var lukket (af politiet), 

hvor der foreligger en verbalforbindelse (undertiden kaldt 

"sammensat verbalform") og angivelse af en fullført, udfØrt 

handling" [:13, 124-126]. Som vi ser, kan pret. part. av svake 

verber i moderne dansk likevel v~e i samsvar Il'l"'A smjektet når 

det gjelder tall. 

I moderne norsk (bokmål) bevares samsvarsbØyningen av pret. 

part. i predikativ bruk til dels i dagligtale (kanskje ~å 

grunn av påvirkningen fra nynorsk, hvor slik samsvarsbøyning 

er ·normen,eJ_ler bare som rester av den gamle normen), men 



29 

også i skrifts:r_Jråk kan man av og til treffe på uttrykk som 

"eks]Jeditrisene er nedtrykte, husene er nybygde, guttene er 

skremte" [1 O, 136l 

Det bØr fremheves at adjektiveringen av pret" part" enten 

kan ha en stabil karakter (jf" to første norske eksem]Jler 

samt et dansk eksemr:>el: "De er bevæbnede" (S, 170) "), eller 

en okkasjonell karakter (det tredje norske eksem?let samt 

et dansk eksem:r_Jel: "Gaderne omkring bladets redaktion er 

afspærrede" (K, 154)")" 

-Adjektiveringsgraden av et :r_Jret" :r_Jartisip]J kan fastsettes 

ved hjel':' av en rekke formelle kjennetegn (kjennetegnene 

1-6 er felles for dansk og norsk): 

1. Pret. partisi:r_J:r_Jets anvendelse i en rekke sammen med et 

alminnelig adjektivi, f eks dansk: "Ansigtet er langt og 

gråt, qro:"t og furet" (K, 42); norsk: "Hun var svai i 

ryggen og kledd i en eftersittende silkekjole" (J, 18); 

2. muligheten for dannelsen av et nektende leksem med pre

fikset u-, f eks dansk: "er bevæbnet - ubevæbnet"; norsk: 

"er bev<Epnet - ubevæpnet"; 

3. muligheten for dannelsen av kom:r_Jarative bøyningsformer av 

et :r_Jartisi]Jialadjektiv, f eks norsk: Dette er mer kompli-

sert" .. 

4. fraværet av en tilsvarende infinitiv registrert i ord

bøkene (kjennetegnet viser partisippets fullstendige adjek

tiverinq), f eks norsk: "Jeg er godt opplagt" (R.o. 496) -

*opp legge. 

I Kjenneteqnet er anqitt av Kjell Ivar Vannebo, jf.: 
"Læreren er både dyktig og godt likt (av elevene)" Ds, 

345-346]. 
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5. Tiuligheten for ~ret. ~artisi~~ets forbindelse med for

sterkende adverber, :f eks norsk: "Dette var for sivilisert" 

(J' 37); 

6. posisjonen av kvalitative adverber: etterstilt for stativ 

og foranstilt for nominalt predikat. Jf. norsk: "Husene er 

bygd godt"; dansk "bygget godt" oq norsk "Husene er godt 

bygd"; dansk "godt byggede"; 

7. partisi~?ets sarnsvarsbØyning med subjektet i ~lertall. 

I norsk viser det nå partisippets fullstendige adjektivering, 

_ f eks "Vi var uthvilt~". I dansk :neker dette kjennetegnet 

ikke alltid på partisippets adjektivering (jf. med neden

stående dansk eks. : . . . "er idømt_§_") . 

Hovedkjennetegnet, som skiller stativ :fra nominalt predikat, 

er at pret. part. som en del av stativen beholder verbets 

alminnelige valens-forbindelser. Noen av dem kan v~re frie, 

dvs. UO':_}l)tatt av aktanter, men disse :for':lincteJser kan gjen

O':_}:'_)rettes. F eks dansk: "En snes af hans kammerater er 

idømte fængselsstra:ffe (af militærdomstolen)" (K, 68); 

norsk: 24 år gamle B.Acirnaz er torturert og drel)t (av 

sikkerhetspolitiet i bven Iz!llir)" (F, 22.2.84). Jf. med 

E.Sjendels uttalelse otn stativ i tysk: "Enhver stativ trans

formeres i aktiv og passiv. Konstruksjonene, som er stativens 

homonymer: perfekt og nominalt ~redikat, har ikke mulighet 

:"or en slik transformasjon" l§, 137J Pret. t;Jart. beholder 

sin karakteristiske verbaJbetydning. Passivbetydningen er 

vanligvis ikke karakteristisk for et adjektiv, j:f. norsk: 

"Alfsen, som er godt :"ornøvd" (F, 22.2. 84) (et adjektiv), 

og "Var han kvalt?" (AM, 25) (pret. ':_}art.). 

Vi ser at stativ i dansk og norsk er en overgangskonstruk

sjon rnelJom en løs biverbal forbindelse og en verbal ana

lytisk form. Verbet ~ kan i dette tilfellet kalles 

"et kopulahjelpeverb" (termen hentet fra B.Admoni [1, 129]), 

som er overgangen mellom kopula på den ene side og hjelpe-
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verbet 9å den annen side. Det betyr at stativ verken i dansk eller i 

bokmål er lik nominalt :_:>redikativ. 

Vi skal sarmnenlikne stativ og forbindelsen "kopula + et adjektiv." De har 

mye felles. I begge tilfeli.er er r,>redikasjonen timulig uten verbet være. 

Begge typer av :r:>redikater kan ha ko=elater ræd et usarmnensatt predikat, 

jf.: "Huset er bygget/bygd. - Huset bygges" og dansk "Bjergene er blå. -

Bjergene blåner i horisonten" {N.o., 138); norsk "Langt borte blånet 

Jotun..l-Jeiræns tinder" (R.o., 71) . 

Likevel har betyd..rJingene av kopula og et k::J:::>uiahjel':Jeverb vesentlige 

forskjeller. KcJ?ula er semantisk tyngre enn et ko::mlahjelr,>everb. 

M2n kopula selv er ikke ensartet semantisk sett, jf. tilstedeværelsen 

av en egen leksikalsk betydning hos koiJula i identitetssetningene, 

f eks "M::lskva er Sovjetunionens hovedstad", hvor kOr,>ula har betydningen 

"{være) lig/lik". De:rræd er en omstilling mulig, f eks "Sovjetunionens 

hovedstad er Moskva. " 

Dessuten karakteriseres stativ til forskjell fra et nominalt ~redikat av 

dobbeltbetydning når det gjelder tid, jf. :"I den {stativen) er fortid 

forbundet ræd nåtid. Derræd skiller den seg både fra et nominalt ?redikat 

og fra et adjektiv med kopula, som bare uttrykker et tidsmessig ?lan ... " 

l§' 144~ 

For å forstå stativens forhold til verbal?aradigrret i dansk og bokmål 

riktig, skal vi sarrrnenlikne hovedtrekk av verbale analytiske :s>erfekt

forbindelser i disse S?råkene når det gjelder hvordan valg av hjel:r:>ev~b 

er avhengig av leksikalsk-grarrrnatisk innhold i hovedverbet. 

Vi kan iaktta noen forrælle forskjeller mellom dansk og bokmål i 

dannelsen til intransitive verb: 

1 . Ved V intr som betegner bevegelse, brukes gjerne 

a) når verbene er durative, b) ikke-durative: 

dansk norsk {l::okmål) 

a) have b) være a) r.a b) ha/være 

a) Hun har gået hele dagen. a) Hun har gått hele 
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dagGn. 

b) Han er gået. b) Han har/~ gått. 

2. Ved Vintr som har ikke-durativ (aorist-, ingressiv- eller 

egressiv-) betydning, brukes: 

være 

Barnet er faldet ned. 

Dagen er begyndt. 

Udsalget er ophørt. 

3. I indirekte modi brukes: 

være eller have 

Han skulle vært kørt i modsat retning. 
ville 

Hun skulle have dræbt ham. ville 

være 

Det skulle ble vet sagt i ville være masse-

medier. 

ha/være 

Barna har/er falt 

ned. 

Dagen har/er begynt. 

Salget har/er op~

hørt. 

(ha) 

skulle 
Han ville (ha) 
kjørt i motsatt 

retning. 

H skulle (h ) 
un ville ~ 

drept ham. 

være 

Det skulle ~ 
ville -

blitt sagt i masse-

medier. 

4. I passiv brukes (se også foregående eksempel): 

være ha/være 

Det er blevet sagt i massemedier. Det har/~ blitt 

sagt i massemedier. 

Som man kan se av skjemaet, støtes hjelpeverbet være utfra 

perfektformenes system i norsk. 

Som kjent betrakter mange danske og norske lingvister (fra 

og med H.l'l"ivel [17]) i det 20. århundret såkalte verbale 
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omskrevne former som ordforbindelser. Dette påpekes av 

L.Loksjtanova: "I samsvar med dansk lingvistisk tradisjon 

betraktes perfektformer ikke som språklige helhetsenheter. 

Det forklares med, at man benekter tilstedeværelsen av 

analytiske verbale former i dansk"~, 4Ql. Sett fra et slikt 

standpunkt skiller ikke stativ seg vesentlig fra omskrevne 

verbale forbindelser. 

De fleste sovjetiske nordister betrakter perfektformer i 

dansk og norsk som verbale analytiske forbindelser og dermed 

hørende til verbalparadigrnet først og fremst pga. at deres 

leksikalske og grammatiske betydninger er uoppløselige. 

F eks dansk: "Hun har læst bogen", norsk "Hun har lest boka". 

Som allerede fremhevet er stativens betydning oppløselig. 

I grenseområdet mellom morfologien og syntaksen ligger en 

rekke fenomener som har kjennetegn både som verbale former 

og som selvstendige ords forbindelser. Hertil hører noen av 

dem, som etter deres form likner verbale analytiske forbind

elser. F eks dansk: "Hun har bordet dækket", hvor ordstill

ingen viser at perf. part. her er en predikativ bestemmelse. 

Perfektum med hjelpeverbet være er heller ikke fullstendig 

idiomatiski, f eks dansk "Hun er kommet" (norsk "er kommet" 

og "har kommet"). Herfra bygges det en bro til stativ med 

dens opplØselige tidsbetydning. Stativ grenser nettopp mot 

perfektformer med hjelpeverbet være på den ene side. 

Vi skal også huske at stativ ikke kan regnes for å være 

helt ensartet, jf.: "Byen har været/vært erobret i tre dage/ 

dager"; norsk ... "den mest uhyggelige katastrofe nasjonen 

har vært utsatt for" {F, 22.284); "Byen er erobret"; norsk 

"Det Gyldne TemDel er bvgget på en øy" (AM, 18); "Huset er 

godt bysget"; "Det er ikke ordnet" {AJI1, 7). 

I Som overgangsfenomener kan man også betrakte forbindelsen 
"få + pret.part. ", som ikke inngår i verbalparadigrnet, f 
eks dansk "Hun fik bordet dækket. -Hun fik dækket bordet". 
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Forbindelsene av kopula og predikativ (partisipialadjek

tiv) grenser mot stat:Lv på den annen side, f eks "Hun er 

forelsket", norsk . o o "de er vel ikke nettoc_:Jp kjent for 

å ... " (AM, 4). 

Området av nevnte morfosyntaktiske fenomener har, som vi 

ser, sine lovmessigheter og motsetninger. Deler av dette 

kan gjennon en historisk utvikling bevege seg enten mot en 

syntaktisk eller en morfologisk pol. Man kan iaktta en 

tendens til bevegelse i den ene eller annen retn:Lng. Like

vel kan man alltid finne fakta som strider mot denne 

tendensen. For selv om den kan være sterkere i et øyeblikk, 

vil innflytelsen fra den andre polen aldri kunne utelukkes 

helt. Vi vil derfor alltid få motsigelsesfylt bilde. 

ll[en denne motsetningen er dialektisk og nettopp en kilde 

til utvikling. 

Slik kan man i norsk i et av dets delsystemer, verbalpara-

digmet, i perfektformer iaktta vesentlige ~orandringer 

(uansett en allmenn tendens til analytisk uttrykksmåte): 

fra tidligere dansk "være blevet" (og foreldede i slut

ningen av det forrige århundret dansk "have blevet") til 

"være blitt" i begynnelsen av vårt århundre - til "være 

blitt" og "ha blitt" nå - med en tendens til å støte ut 

"være" fra systemet av hjelpeverber i aktiv. 

Hvor langt forandringsvrosessen er gått, bevitner den full

stendige utstøting av hjelpeverbet være fra noen former av 

indirekte modi, f eks fra såkalt kondisjonalis II (nå "bare 

ville (ha) kjØrt"). Sannsynligvis medvirker dette til en 

fullstendig eliminering av hjelpeverbet fra denne formen: 

fØrst i dagligtalen (som H. Steblin-Kamenskij be'Uerket i 

1957 [6, 129, 139-140] l, og deretter i S':'råknormen (jfr[12, 

7 7] ) , f eks "Schanche burde pekt konkret ':'å hva .. " 

(F, 22.2.84). "Alle tre kunne gått bort til ham" (A-111, 26). 

Denne prosessen kunne ikke skje tidligere, fordi bruken av 

to forskjellige hjelpeverber forhindret bortfallet 
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(i ovennevnte eksempler skulle det tidligere ha vært: 

burde ha pekt og kunne være gått) . 

Samtidig beholdes denne forskjellen i dansk, f eks "ville 

have dræbt" (jf. . .. og jeg skulle have dræbt hende 

(R, 176)) og "ville være gået".I 

I passivformen av kondisjonalis II beholdes hjelpeverbet 

være, ellers skulle forskjellen mellom aktiv og passiv 

forsvinne. Altså stilles aktiv og passiv av denne formen 

opp mot hverandre ikke pga forskjellig bruk av et eller 

annet hjelpeverb, men pga. et helt nytt prinsipp i dette 

språket: tilstedeværelsen eller fraværet av et bestemt 

hjelpeverb, jf. "ville båret- ville være båret/ville være 

blitt båret." 

Det bØr fremheves at de spesielle former, som festet seg 

i systemet av perfektformer i norsk, verken er nye eller 

spesifikt norske. F eks fikk vaklingen i valget av et 

hjelpeverb, som var vanlig i dansk ennå i det forrige år

hundret, karakter av stabil fri alternering i norsk 

(bokmål) i en rekke tilfeller. Jf. dansk:være blevet l have 

blevet (nå bare være blevet), f eks foreld.: "Bemeldte 

Kaaberstykkers Tal maatte have ble vet over Hundrede" (D, 975) 

(se anmerkningen på aenne side). I moderne norsk er 

det både ~ blitt og ha blitt. En viss ombygging i 

systemet av analytiske verbalformer er e~ resultat av slike 

forandringer. 

Det er interessant at vaklingen i valg av hjelpeverb ikke 

i seg selv vitner om en slik ombygging. I dansk finnes 

liknende til~eller som ikke påvirker ordforbindelsens be-

tydning, f eks Det er lvsnet og Det har lysnet. Hit hører 

IDet er interessant at man tidligere kunne møte analogiske 
former uten tilsvarende hjel9everber i dansk (nå kan man 
høre slike ~ormer bare i dialekter) f eks "Jeg skulde 
sjunget lidt meer maaske" [11, 134} 
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ikke tilfellene av forskjellige betydningsdannende kombina

sjoner. av hjelpe- og hovedverb, jf.: "Han er gået"; og 

"Han har gået (hele dagen)." Det samme er tilfelle i norsk 

(bokmål): "Han er gått"; og "Han har gått". Den siste 

uttrykksmåten brukes nå oftere i den samme betydningen som 

den fØrste, men ikke i nynorsk pga. innflytelsen av vest

norske dialekter, hvor man hovedsakelig bruker hjel~everbet 

være i slike tilfeller. 

Man kan hevde at paradigrnatiseringen av verbale analytiske 

perfektformer i norsk (bo~mål) forsterkes i våre dager. 

Dette kan en se bl a av den prosessen som består i at alter

native former støtes ut av systemet. Dette systemet bygges 

om etter engelsk mønster, selv om denne ~rosessen er langt 

fra å være fullført. 

Samtidig beholdes det gamle systemet i dansk praktisk talt 

uforandret. Det bekreftes av mange overgangstilfeller. Dette 

vitner om at paradigrnatiseringsnivået av perfektforrner i 

dansk ikke er så hØy nå som i norsk (bokmål). 

Herav fØlger at stativ i dansk er tettere bundet til nominalt 

predikat og til perfektformenes system enn stativ i norsk 

(bokmål). 

Stativ i norsk (bokmål) skilles tydeligere fra nominalt pre

dikat. Det bekreftes ved et nesten fullstendig fravær av 

samsvarsbøyning i flertall mellom pret. part. og subjekt. 

På den annen side begynte stativ også å skille seg tydeligere 

ut fra perfektformer pga. vedvarende utstøting av hjelpe

verbet ~ fra dem. Og selv om stativ ikke er opphørt 

å være et overgangsfenomen i norsk, er dens stilling i språk

systemet vesentlig befestet, den er blitt mer grammatikali

sert enn i dansk. 
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Eric Papazian: 

HVORDAN HAR DEM DET? 

Sluttmerknader om de og dem i normalisert Østlandsk 

l. Innledning. 

I Norskrift nr. 42, 1984, har Helge LØdrup et svar på 

artikkelen min om de som ikke-subjekt i normalisert Oslo

mål, som sto i Norskrift nr. 39, 1983 (og som i sin tur var 

en re aks jan på et innlegg av LØdrup i Norskrift nr. 37, 

1982). Jeg syns ikke emnet er uttØmt ennå og vil gjerne ta 

opp et par av de punktene LØdrup omtaler i det siste inn

legget sitt. Dels kan j~g bidra med nye synspunkter og dels 

vil jeg utdype noen av de(m) jeg har satt fram tidligere i 

denne debatten. 

I artikkelen min fra 1983 var jeg mest opptatt av å 

beskrive fordelinga av de og dem som ikke-subjekt i nor

malisert Os lomål eller Østlandsk bokmål/ riksmål mer gene

re! t, og mindre av å forklare fordelinga eller be skri ve 

grunnlaget for vekslinga. Det vil jeg gjØre til ei hovedsak 

denne gangen, inspirert av LØdrups siste innlegg. Dessuten 

vil jeg komme tilbake til spØrsmålet det historiske grunn

laget for den aktuelle språkbruken, der jeg fortsatt er 

uenig med LØdrup. 

Jeg vil også si litt om det fØrste spØrsmålet LØdrup 

tar opp i sitt siste innlegg, om de er bestemmerledd (på

pekende pronomen eller artikkel) med "null-overledd" eller 

overledd (personlig pronomen) i forbindelser som de i bilen, 

de jeg ser på, de av leserne o.l. Rett nok sier LØdrup at 

også han foretrekker å beskrive vekslinga mellom de og dem i 

den aktuelle språkvar·ianten uten å forutsette at pronomenet 

er under ledd i slike syntagmer. Vi er altså enige om 

konklusjonen, men ikke om premissene for den. Og de pre

missene, særlig det som angår utelatelse og de krav en kan 

eller bØr stille til en ytring for å kunne regne med at et 

ledd er utelatt, er så pass vesentlige at jeg vil ta dem opp 
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her; i korthet (en mer prinsipiell debatt om fenomenet 

utelatelse/underforståelse i sin alminnelighet får derimot 

vente til en annen gang). 

2. Om utelatelse, især i partitive uttrykk med pronomen. 

LØdrup sier ( s. 70) at hans tanke forrige gang ikke 

var noen annen enn at det er syntaktisk motivert å 

regne med et nullelement som overledd når man antar at 

pronomenet er bestemmer". Ja, selvsagt - dette er jo to 

sider av samme sak. Om man regner med en "bestemmer", dvs. 

et (bestemmende, identifiserende) underledd, må man pent 

også regne med et overledd, 

latt/underforstått, ettersom 

teksten (jeg regner med at 

som i så fall 

det jo ikke 

"nullelement" 

må være ute-

er å finne i 

betyr 11 Ute-

latt/underforstått ledd"). SpØrsmålet er bare om det er 

syntaktisk motivert å regne med at pronomenet er underledd i 

slike tilfeller. Det syns jeg ikke det er, men det avhenger 

igjen av åssen en ser på fenomenet utelatelse/underfor

ståelse. Og der blir visst ikke LØdrup og jeg enige. 

Bl.a. sier LØdrup (s. 70) at det er mulig jeg må 

tolkes (i Norskrift nr. 39, s. 22-23) slik at jeg 

generelt vil utelukke muligheten for nulloverledd når det 

ikke finnes noe substantiv i konteksten som kan "settes inn" 

som overledd" - et syn LØdrup erklærer seg uenig i. Jeg vil 

iallfall tolkes slik at jeg generelt vil utelukke muligheten 

av at et ledd er utelatt når det ikke er mulig å sette inn 

det påstått eller antatt utelatte leddet, enten en henter 

dette leddet fra konteksten eller annet steds fra. Her er 

jeg helt enig med FossestØl i FossestØl 1978, som går ut fra 

(s. 206) det grunnprinsippet at "ingen elementer kan deleres 

som ikke er rekonstruerbare (recoverable)". Etter mitt 

skjØnn er det et helt nØdvendig krav til begrepet ute-

latelse/underforståelse at det påstått utelatte/under-

forståtte leddet må kunne settes entydig inn igjen ("re

konstrueres"), for bare da kan man gi en noenlunde klar 

avgrensing av begrepet. 
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Og avgrenses må det - nemlig andsynes det forholdet at 

et ledd ganske enkelt ikke forekommer i en tekst og et 

syntagme, verken eks- eller implisitt. Og grunnlaget for ei 

slik avgrensing kan bare være muligheten av å sette inn det 

påstått utelatte leddet - vel å merke uten å endre verken 

betydninga av, eller den grammatiske strukturen i, teksten 

slik den står. Assen skulle vi ellers kunne vite, på en 

noenlunde objektiv og kontrollerbar måte, når noe er utelatt 

og når ikke? Når man påstår at noe er underforstått, så må 

man også kunne si hva dette er. Det ligger i underfor-

ståelsens vesen at man ikke underforstår hva som helst, men 

ganske bestemte ting, som må kunne eksplisitteres, dvs. 

settes inn i teksten - på rett sted - om nØdvendig. Ellers 

kan man jo bare postulere utelatelser i hytt og vær, eller 

når det måtte passe inn i analysen. Og da syns jeg begrepet 

mister enhver berettigelse. Det er vel dette Diderichsen 

mener når han sier (1970, s. 198, Tillæg l) at han med 

underforståelse mener" ... ikke nØdvendigvis, at den talende 

har "tænkt" paa et bestemt Ord, som han dernæst har udeladt 

som overflØdigt, men blot paa Huligheden af at udtrykke det 

logiske Forhold, hvori de eller det paagældende Led tænkes, 

paa en mere direkte (eksplicit) Haade". 

Om partitive uttrykk av typen de (eldste) av leserne 

sier LØdrup bl.a. at når man ikke kan sette inn "null

overleddet" her, så er det av semantiske grunner at 

uttrykksmåten de (eldste) leser(n)e av leserne er "utålelig 

redundant" ( s. 70) . For min del ville jeg nå heller si 

stilistiske grunner, for. den redundansen det eventuelt kan 

være tale om her, er en for eksplisitt uttrykksmåte, med 

unØdvendig gjentakelse av et ledd - altså en dårlig språk

bruk. Hen stilistiske forhold bØr etter min mening ikke 

trekkes inn i denne sammenhengen; det som er avgjØrende her, 

er om en kan sette det påstått utelatte leddet inn i syn

tagmet uten at det blir ugrammatisk. Om resultatet blir 

stilistisk uheldig eller avvikende, er irrelevant. Om det 

skulle være på sin plass å snakke om utelatelse her, måtte 

man altså kunne påvise at uttrykksmåten de (eldste) le

ser(n)e av leserne ble godtatt som i det minste en mulig 
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uttrykksmåte om aldri så avvikende og "redundant" - av 

språkbrukerneo Det tror jeg ikke blir lett å påvise - men 

den påvisninga overlater jeg til de(m) som påstår at dette 

er (mulig, om ikke god) norsk! 

At det ikke foreligger noen utelatelse av underledd i 

syntagmer av denne typen, ser vi også av det forholdet jeg 

nevnte sist at vi har helt parallelle uttrykk med et 

pronomen som styring i partitiv-leddet, altså typen de 

~(~e~l~d~s~t~e~)~~a~v __ o~s_s, der det iallfall ikke er mulig å skyte inn 

et nominalt (over-) ledd o Om ikke det er avgjØrende for 

LØdrup, så er det det for meg, ifØlge synspunktene ovafor. 

Endelig har vi det forholdet at vi i disse konstruksjonene 

kan ha forma dem istedenfor de (da selvsagt bare når pro

norrienet står alene, uten noe adjektiv), altså typen (til) 

dem av leserne/oss. Det er vel ikke bare meg som mener at 

dette er en mulig uttrykksmåte? Dersom Språknemnda frarådde 

den, så ligger det vel i det at språkbruken forekommer 

-ellers var det ikke nØdvendig å frarå deno Og dersom den 

forekommer, så vil vel ikke en gang LØdrup snakke om noe 

"null-overledd" for pronomenet. Har vi da å gjØre med ulike 

konstruksjoner avhengig av om det står de eller dem? 

Etter mitt skjØnn er saka heller den at vi i disse 

konstruksjonene har å gjØre med et nominalt over ledd slik 

uttrykkene foreligger, uten noen utelatelseo Dette over-

leddet kan enten være et adjektiv i bestemt form, med 

bestemt artikkel, f.eks. de eldste (av leserne/dem). Adjek

tivet er i så fall nominalisert, dvs o brukt nominalt, slik 

et nominal normalt blir brukt - syntaktisk sett som overledd 

for et preposisjonsuttrykk (av + nominal) og semantisk sett 

om en "gjenstand", ikke som normalt om en egenskap eller 

tilstand ved en gjenstando Hvilken (type) gjenstand adjek

tivet betegner, går fram av underleddet - og det er noe vi 

forstår av de leddene som er realisert, ikke noe vi under

forstår. Eller så kan det være et nominalt pronomen, nemlig 

3. person flertall, altså vårt aktuelle pronomen. De av 

leserne er maoo en utvidelse av de, rett og slett, som i 
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dette eksemplet: 

(l) De (av leserne) som innser dette, skal få evig 
liv. 

3. Om grunnlaget for fordelinga av de og dem som ikke
subjekt. 

a) Innledning. 

I samsvar med disse synspunktene vil jeg heretter 

forutsette at pronomenet er overledd og står med et be

stemmende (restriktivt) underledd i konstruksjoner ikke bare 

med partitivt underledd, men også med andre slags underledd, 

f.eks. relativsetninger eller andre slags preposisjons

uttrykk. LØdrup og jeg er altså enige om at tendensen til å 

bruke de istedenfor dem som ikke-subjekt er særlig sterk for 

det fØrste når pronomenet står med et slikt underledd og for 

det andre når det står (som ikke-subjekt) fremst i setninga, 

noe som ble bekreftet i den spØrretesten jeg refererte i 

NorskrifL nr. 39 (se særlig s. 30 og fØlg.). For min egen 

del var jeg også inne på at trykket - tungt trykk - kunne 

fremme bruken av de som ikke-subjekt, uten at jeg fikk skilt 

ut og prØvd denne faktoren i undersØkelsen (se s. 29). 

SpØrsmålet blir da hva disse bruksmåtene har felles, som 

gjØr at de brukes lettere i disse tilfellene enn i andre. 

LØdrup mener at den felles faktoren er noe han kaller 

"ikke-nØytral bruk", og sier ( s. 71) at forma de er "ster

kere preferert" i ikke-nØytral bruk enn i nØytral (med tanke 

på min egen bruk av dette pronomenet - som synes å avvike 

noe fra LØdrups - ville jeg heller si at de foretrekkes i 

det fØrste tilfellet mens dem foretrekkes i det andre). Jeg 

syns at tanken har mye for seg, men så spØrs det hva man 

skal legge i uttrykkene nØytral og ikke-nØytral bruk. 

NØytral og ikke-nØytral mht. hva? 

slik: 

b) Om "nØytral bruk" av pronomen. 

NØytral bruk av pronomen definerer LØdrup (s. 71) 

"a) Pronomenet er trykklett, b) Pronomenet er ana-

forisk, c) Pronomenet står på en umarkert plass". Ikke-
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nØytral bruk må da bety at pronomenet er enten trykktungt, 

ikke-anaforisk (dvs. determinativt eller deiktisk) eller 

står på "markert plass" eller flere av (alle) disse 

tingene samtidig. LØdrup krever nemlig ikke at alle 3 

vilkåra for nØytral bruk skal foreligge samtidig; det er nok 

at ett av dem er tilfellet. Rett nok sier han (s. 71) at de 

:3 vilkåra, som kan forstås som "fonologisk, semantisk og 

syntaktisk nØytral i tet", er ikke u-ten affinitet til 

hverandre". Men han gir sjØl eksempler på at pronomenet kan 

være trykktungt så vel som trykklett ved anaforisk bruk, 

slik at kriteriene a) og b) ovafor ikke forutsetter hver

andre. Bl.a. noterer han pronomenet med trykktung uttale i 

et sikkert eksempel på anaforisk bruk, nemlig dette (hans 

eksempel 2, s. 72; LØdrup bruker aksent til å angi "trykk", 

som vel her vil si emfatisk trykk, se pkt e) nedafor. Her 

brukes understreking i stedet): 

(2) (Her er froskelårene.) Skal du spise de? 

Heller ikke henger kriteriene b) og c) nØdvendigvis sammen, 

i og med at pronomenet kan stå på både "markert" og "umar

kert" plass ved anaforisk bruk. Jfr. f.eks. 

(3) (Her er froskelårene.) Du skal vel ikke spise 
de (dem)? 
(4) (Her er froskelårene.) De (Dem) skal du vel 
ikke spise? 

Endelig henger ikke kriteriene a) og c) nØdvendigvis sammen, 

i og med at pronomenet kan stå både trykklett og trykktungt 

på "umarkert plass" (i det fØrste tilfellet helst i forma 

dem for mitt vedkommende). Jfr. (2) med 

(5) (Her er froskelårene.) Skal du spise dem (de)? 

Jeg kan som sagt være enig i at forestillinga om en i 

eller annen forstand nØytral og markert bruk har noe for seg 

i samband med vekslinga mellom de og dem som ikke-subjekt, 

men er skeptisk til det innholdet LØdrup gir betegnelsene. 

De blir jo definert på grunnlag av flere helt ulike forhold 

- fonologiske, semantiske og syntaktiske - som ikke henger 

nØdvendigvis sammen eller forutsetter hverandre gjensidig 
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(f.eks. som uttrykk og innhold). Dermed blir "nØytral/ikke

nØytral bruk" heller uensarta begreper, som kan referere til 

flere forskjellige forhold, alt etter som. Og er det ikke 

en ring-definisjon når LØdrup definerer nØytral, dvs. 

umarkert, bruk på grunnlag av bl.a. umarkert plass? En 

umarkert/nØytral plass kan vel ikke være noe anna enn en 

plass der pronomenet står når det er brukt umarkert/nØytralt 

i en eller annen forstand, for åssen skulle vi ellers vite 

at denne plassen er umarkert? (I praksis er nØytral plass 

for et ikke-subjekt alle andre plasser - der et slikt ledd 

kan stå - enn fØrste plass i setninga, noe som også går fram 

av LØdrups noe omstendelige beskrivelse på s. 71. Jfr. om 

nØytral og emfatisk leddstilling nedafor). Derfor mener jeg 

at vi må velge ett enkelt kriterium som (avgjØrende, av

grensende) kjennetegn på begrepene "nØytral/markert bruk", 

om de skal være til noen nytte. 

c) Om trykket som kriterium for "nØytral bruk". 

LØdrup vedgår ( s. 72) at hans definisjon av nØytral 

bruk " er unektelig noe kompleks", og at det ville vært 

Ønskelig å forenkle den ved å slØyfe de to siste vilkåra og 

bare legge trykket til grunn. Men det mener han går 

ikke, for både ikke-anaforiske pronomener og temaer kan være 

trykklette" (s.s.). Denne påstanden mener han å belegge med 

disse eksemplene (de leddene som LØdrup markerer som trykk

tunge, er understreket): 

(6) De har~ sett. 
(7) De i bilen så hun ikke. 

Ja, kan de nå det? Etter mitt skjØnn kan ikke pro-

nomenet uttales trykklett i noen av disse eksemplene, eller 

tilsvarende ytringer, jfr. at vi her ikke kan bruke de 

spesielle, trykklette formene av visse pronomen, f.eks. i 

Østlandsk / ( a) n/ og /a/ for han og hun eller /mæ, dæ/ for 

meg, deg. Jeg benekter mao. at ( 6) er et moteksempel mot 

min påstand i den artikkelen fra 1978 som LØdrup siterer, om 

at et ikke-subjekt i spiss-stilling må uttales trykktungt 

(1978 a, s. 254}, og opprettholder påstanden. I (6) har 
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pronomenet nØdvendigvis et vesentlig tyngre trykk enn 

pronomenet nØdvendigvis har i en tilsvarende setning der 

pronomenet står som subjekt på samme plass, som i f.eks. 

(8) De har sett meg (f.eks. som svar på spØrsmålet 
"Hvem har de sett?"). 

Når det gjelder (7), kan jeg gå med på at de muligens 

har noe mindre trykk enn bilen dersom LØdrups mening med 

eksemplet er at bilen 

markeringa hans tyder 

skal uttales med 

på det). Men 

emfatisk trykk 

det betyr ikke 

(og 

at 

pronomenet er trykklett; det har nØdvendigvis et vesentlig 

tyngre trykk enn det nØdvendigvis har i ytringer der det 

verken står fremst eller har et bestemmende under ledd (i 

slike tilfeller ville jeg som sagt foretrekke forma dem), 

som i f.eks. 

(9) Jeg har sett dem (de) i bilen (f.eks. som svar på 
spØrsmålet "Hvor har du sett dem?"). 

LØdrup nevner sjØl et eksempel (nr. 4, s. 72) som er helt 

parallelt med (7) her, bortsett fra at de i bilen står sist 

og ikke fØrst i setninga, nemlig 

(10) Jeg har sett de i bilen (med bestemmende 
underledd og ikke-anaforisk pronomen). 

Og om bl. a. dette eksemplet sier han ( s. s. ) at det " må 

vel [ ... ] uttales med trykksterkt pronomen". Og er pro

nomenet trykktungt i (10), er det neppe mindre trykktungt i 

(7), der det står på "markert plass". Heller ikke her kan 

trykklette former som /(a)n/ eller /a/ brukes. 

Jeg mener altså at ingen av LØdrups eksempler (nr. 6 

og 7 her) viser at et pronomen som er brukt på en av de to 

måtene som er aktuelle her - som ikke-subjekt enten (alene 

eller med underledd) fØrst i setninga eller (på en hvilken 

som helst plass) med et bestemmende under ledd - kan være 

trykklette. Inntil jeg ser udiskutable eksempler på det, 

vil jeg gå ut fra at et pronomen alltid står trykktungt i 

disse tilfellene. I så fall kan vi si at pronomenet alltid 

står trykktungt - men ikke all tid ikke-anaforisk og ikke 
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all tid på "markert plass" i de tilfellene der de fore-

trekkes og der det ifØlge LØdrup foreligger "ikke-nØytral 

bruk". 

Det 

til grunn 
11 markert 11 

trykklett 

betyr ikke at jeg vil 

for ei avgrensing 

bruk, slik at dette 

og trykk tung uttale. 

gå inn for å legge trykket 

av begrepene "nØytral" og 

vil si det samme som henh. 

Både trykk og leddstilling 

er nemlig uttrykksenheter, og det fØrste tilmed en spesifikt 

muntlig uttrykksenhet, som ikke eksisterer i skriftspråket. 

Og det interessante er hva leddstillinga og eventuelt 

trykket uttrykker i samband med vekslinga mellom de og dem 

som ikke-subjekt - ei veksling som jo iallfall i prinsippet 

kan forekomme i skriftlig så vel som muntlig bokmål/riksmål. 

Det må derfor være en innholdsfaktor som betinger denne 

vekslinga, enten denne faktoren nå uttrykkes ved ledd

stilling, trykk (i talemålet) eller spesielle morfologiske 

former. Vi må mao. ta utgangspunkt i betydninga som grunn-

lag for det nØytralitetsbegrepet som er aktuelt her. Og den 

semantiske faktorklassen som da er aktuell, er ikke mot

setninga mellom anaforisk og ikke-anaforisk bruk - som er 

det semantiske kriteriet LØdrup bruker i sin be skri vel se 

-siden dette kriteriet ikke er forbundet med verken ledd-

stillinga eller trykket. I stedet må vi bruke motsetninga 

mellom emfatisk og ikke-emfatisk bruk. 

d) Om emfase. 

Her er det på sin plass med en nærmere presisering av 

hva jeg mener med emfase (emfatisering) og emfatisk trykk 

eller ditto leddstilling. I den nevnte artikkelen fra 1978 

forklarte jeg (s. 250) emfase som logisk framheving, nærmere 

bestemt det en kan kalle kontrastering (se nedafor). Dette 

innser jeg nå er for trangt, for sjØl om kontrastering vel 

kan sies å representere den vanligste og kanskje sterkeste 

forma for emfase, så kan en innholdsfaktor framheves eller 

understrekes av flere forskjellige grunner så vel som på 

flere forskjellige måter. 
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For det fØrste kan senderen Ønske å framheve refe

renten for et ledd i motsetning til andre referenter av 

samme type som er aktuelle i ytringssituasjonen. 

jeg brukte i 1978, var 

(11) Han har dametekke (,han) (men jeg/du/vi 
andre derimot ooo)o 

Eksemplet 

Dette kan kalles - og blir ofte kalt - kontrastiv bruk eller 

kontrastering, og ofte er det vel bare dette som menes med 

emfatisk bruk. 

Men senderen kan også Ønske å framheve referenten for 

et ledd som emnet (temaet) for ei ytring det ytringa 

dreier seg om uten at vedkommende innholdsfaktor nØd-

vendigvis ses i forhold til andre faktorer. Denne forma for 

framheving kan en kalle - og kalles ofte - for tematisk bruk 

eller tematisering. Et eksempel ville være 

(12) I fjor (så) var jeg på Kreta. 

Denne ytringa kan i de fleste ytringssituasjoner naturligst 

tolkes slik at senderen har valgt seg ut et emne, nemlig 

året i forveien, som man vil si noe om, nemlig hva som 

hendte det året, uten at dette året nØdvendigvis stilles i 

motsetning til andre år (men eksemplet kan i visse kon

tekster og situasjoner også oppfattes kontrastivt, dersom 

andre år er aktuelle i samtalen). 

Jeg vil understreke at tema (og dermed tematisk, 

tematisere osv.) her er brukt i dagligtalens forstand ( = 
emne8 det man snakker om) og er ikke det samme som 

gitt/kjent informasjon, slik som f.eks. hos FossestØl 1978 

(se s. 388). Man kan jo utmerket godt snakke om ting som 

ikke er gitt/kjent for mottakeren (eller for senderen) i 

ytringssituasjonen, jfr. bl.a. generell bruk av substan

tiver, som i f.eks. 

(13) Sauer er ålreite dyr. 

Ettersom sauer her ikke betegner noen bestemte individer, 

som mottakeren kan forutsettes å kjenne eller ikke kjenne 

(eksistensen av og identiteten til), kan det her ikke være 

tale om å knytte nye opplysninger til på forhånd kjente 
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ting. Setninga kan da også ytres meningsfylt uten noen 

foregående kontekst. Ikke desto mindre har den et klart 

tema; den sier noe om noe, nemlig sauer (i sin alminne-

lighet). Ei anna sak er at det ofte er slik at en fØrst 

introduserer - gjØr kjent - en innholdsfaktor og deretter 

sier (påstår, spØr) noe om den, dvs. gjØr den til emne for 

ei ytring. Men det må ikke være slik. 

Endelig kan senderen ganske enkelt Ønske å understreke 

innholdet av et ledd - forsterke det - uten at det er verken 

kontrastert eller tematisert. 

tilfellet i eksempler som 

Det er etter mitt skjØnn 

(14) Ikke rØyker du, og ikke drikker du. 
(15) Takk, jeg vil svært gjerne bli med. 
(16) Nå vil jeg aldri leke med deg mer. 

Her vil jeg for min del si at innholdet av de understrekte 

adverbialene er framhevet uten at det verken ses i mot

setning til andre innholds faktorer eller utgjØr emnet for 

påstanden (de to fØrste eksemplene har vel ikke noe klart 

tema i det hele tatt) . Den understrekinga det er tale om 

her, kan en også få fram ved spesielle, forsterkende ord 

eller tillegg. Ikke kan en understreke ved f.eks. overhodet 

(ikke), slett (ikke), absolutt (ikke) o.l., og aldri ved 

tillegg som (aldri) i verden, (aldri) i livet, o.l. 

kan en kanskje kalle forsterkende emfase. 

Dette 

Som jeg var inne på i samband med eksempel ( 12), er 

det ikke all tid mulig å si om et ledd i ei ytring er kon-

trastert eller tematisert, uten kjennskap til ytrings-

situasjonen og især den foregående konteksten. Dessuten kan 

et ledd være både kontrastert~ tematisert. F.eks. vil jeg 

si at referenten for de i bilen (f.eks. noen personer) i (7) 

er både tematisert og kontrastert, nemlig med noen andre, 

som befant seg utafor bilen (f.eks. på veien, eller i 

tilhengeren). Derimot er innholdet av bilen bare kontras

tert (f.eks. med veien eller tilhengeren). Denne ytringa 

forutsetter eller impliserer både at de (som befant seg) i 

bilen er kjent - dvs. at mottakeren veit at det eksisterte 

noen som befant seg i en bil - og at det er kjent at det var 

andre til stede, som ikke befant seg i bilen, og som "hun" 
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så. Men det er de i bilen det fortelles om, ikke de andre. 

I (6) er det derimot slik at De betegner temaet, med eller 

uten kontrast, avhengig av situasjon og kontekst, mens ~ 

er kontrastert. Ytringa forutsetter ikke at "de" ses i 

motsetning til noen andre, men den forutsetter at "jeg" ses 

i motsetning til noen som ikke har sett "de" (men eventuelt 

noen andre). Dersom De betegner temaet uten kontrast, 

forutsetter ytringa at (eksistensen av) "de" er kjent, men 

ikke (eksistensen av) noen andre, som andre (enn "jeg") har 

sett. Med kontrastering er det også snakk om noen slike. 

Siden det ikke alltid er mulig, uten fullstendig 

kjennskap til den aktuelle ytringssituasjonen, å si om 

(referenten for) et ledd i ei ytring er tematisert, kon

trastert eller begge deler, og siden både emfatisering og 

kontrastering kan sies å ha en felles faktor "logisk fram

heving, emfase", kan det være praktisk å slå disse tingene 

sammen i felleskategorien emfatisering, sammen med det jeg 

ovafor kalte forsterkende emfase. At et pronomen (eller et 

hvilket som helst anna ledd) er emfatisert, vil altså her si 

at referenten for pronomenet (leddet) er framhevet logisk på 

en av de måtene som ble nevnt ovafor, ellers er pronomenet 

(leddet) brukt ikke-emfatisk eller nØytralt. 

En annen grunn til å slå tematisering og kontrastering 

sammen i overkategorien emfatisering, er at begge faktorene 

i norsk uttrykkes iallfall til dels på samme måte. Som 

semantisk faktor må nemlig emfase uttrykkes på en eller 

annen måte; som kjent har vi pr. definisjon aldri noe 

innhold uten uttrykk (og omvendt). I norsk finner vi flere 

emfatiserende uttrykksmidler, fØrst og fremst de LØdrup 

nevner i samband med nØytral i tetsbegrepet sitt, trykk og 

ledd stilling. Det er grunn til å snakke om et emfatisk 

trykk så vel som om en emfatisk leddstilling i norsk, og 

fØlgelig også om et nØytralt trykk og en nØytral ledd-

stilling, dvs. 

trykker emfase. 

et trykk og en leddstilling som ikke ut

I det fØlgende skal jeg omtale hvert av 

disse emfatiseringsmidlene nærmere. 
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e) Emfase og trykk. 

Når det gjelder trykk, må en skille mellom trykket som 

(suprasegmental) fonologisk enhet eller (muntlig) uttrykks

enhet uten innhold, dvs. som prosodem på linje med de 

segmentale minste uttrykksenhetene, fonemene, og trykket som 

(suprasegmental) grammatisk enhet (tegn), med et innhold så 

vel som et uttrykk, på linje med de segmentale grammatiske 

minsteenhetene, morfemene. Som (distinktiv) fonologisk 

enhet er trykket knytta til - en egenskap ved - stavelsene, 

ikke i og for seg, men innafor ordformer (stundom visse 

ordformgrupper, 

med-seg o.l.), 

særlig "verbalgrupper" som ta-med, ta

som har en viss trykkstruktur liksom de har 

en viss fonemisk struktur. Dette kan en fØlgelig kalle 

~· Det bygger i norsk på en motsetning mellom to 

trykkgrader, tungt og lett trykk (om vi holder "bi-trykk" 

utafor) , og den distinkti ve funksjonen beror på ulik for

deling av tungt og lett trykk på stavelsene i ordforma, jfr. 

forskjellen mellom f.eks. antenne,v, og antenne,subst. Av 

dette fØlger det at ordtrykket er distinktivt bare i sekven

ser (ordformer, ordformgrupper) på flere stavelser, og altså 

ikke i enstavingsord. 

Som grammatisk eller betydningsbærende enhet er 

trykket derimot en egenskap ved de segmentale betydnings

bærende enhetene, ordformene - ikke i og for seg, men i i 

ytring er, som i likhet med ord formene har en viss trykk

struktur. Dette kan en derfor passende kalle ytringstrykk. 

Siden det er knytta til ordformer og ikke stavelser, er det 

like relevant (betydningsbærende) ved enstavingsord som ved 

flerstavingsord. Ytringstrykket er altså noe som legges 

"oppå" eller 'ei l ord trykket, eller kanskje snarere en særlig 

måte å realisere eller utnytte ordtrykket på når ordformene 

realiseres i ytringer. Dersom vi Ønsker å framheve logisk, 

dvs. emfatisere, f.eks. kontrastere, referenten for ei 

ordform i ei ytring, kan vi gjØre det ved å framheve ord

forma fonologisk i forhold til de omgivende ordformene. 

Nemlig ved å l egge .::s:.::æ::.:r::...l=i_"g'----'e'-t::.t=e..::r__:t:;:r:...yLk:.:k:..:___"P:.:å=--'d=-e=n'----'t:;:r:...yLk=k__:t:.:u:..:nc.:.g=::.e 
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stavelsen i ordforma, den ordtrykktunge stavelsen (den samme 

funksjonen har understreking i skrift, jfr. understrekinga i 

den foregående ytringa). 

Dette kan vi kalle emfatisk (ytrings-) trykk. Ved 

hjel p av det kan vi framheve både en og flere ordformer og 

innholdsfaktorer i ei ytring. F.eks. må etter mitt skjØnn 

både De og ~ i (6) uttales med emfatisk trykk. Men siden 

det emfatiske trykket er et tegn og ingen uttrykksenhet, kan 

vi også la være å bruke det, dersom vi ikke Ønsker å fram

heve noen bestemt innholdsfaktor spesielt. Vi har ytringer 

som er emfatisk nØytrale på den måten at de bare betegner et 

visst saksforhold (f.eks. påstår at noe er tilfellet) uten å 

framheve noen bestemt av de faktorene som inngår i de'c. 

Slike ytringer har ikke noe emfatisk ytringstrykk, men et 

ytringstrykk har de like fullt, i og med at enhver ytring 

nØdvendigvis må uttales med en viss trykkfordeling på de 

stavelsene som inngår i den. Men ytringstrykket uttrykker i 

dette tilfellet ingen ting og kan derfor passende kalles 

nØytralt ytringstrykk. 

Hos FossestØl heter det (s. 409) at hovedregelen for 

den nØytrale trykkfordelinga er at trykklette ledd 

kommer fØrst, trykksterke ledd etterpå, dvs. mot slutten av 

setningen". Det er mulig at dette gjelder for tysk 

(FossestØl viser til en beskrivelse som gjelder tysk), men i 

norsk vil jeg for min del si at det nØytrale ytringstrykket 

fØrst og fremst er avhengig av ordklasse. Vi har "(yt

rings-)trykktunge" og "trykklette" ord og ordklasser, dvs. 

ord som normalt eller nØytralt - når vi ikke vil emfatisere 

dem - står henh. trykktungt og trykklett i ytringer. Det 

fØrste gjelder de store, "leksikalske" ordklassene, som jo 

normalt utgjØr de semantisk sett viktigste delene av ei 

ytring og formidler ny informasjon. Det siste gjelder de 

små, "grammatiske" - artikler, konjunksjoner, preposisjoner 

~ de fleste pronomen. Slike ord er fØlgelig særlig lette å 

emfatisere ved hjelp av trykket, siden et tungt trykk på 

slike ord vil virke enda mer påfallende og dermed fram

hevende enn ved ord som uttales trykktungt også ved nØytralt 

ytringstrykk. 
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I samband med eksemplet 

(17) (Har du sett Per og Kari?) Ja, jeg mØtte de 
og barnaer påfallende og dermed fram-

hevende enn ved ord som uttales trykktungt også ved nØytralt 
ytringstrykk. 

I samband med eksemplet 

(17) (Har du sett Per og Kari?) Ja, jeg mØtte de 
og barna deres. 

sier LØdrup (s. 72, se kommentaren til hans eksempel 3) at 

trykket på pronomenet her Øyensynlig er bestemt av 

funksjonen som fØrste sideledd i paratagmet", og at dette er 

et mot-eksempel mot min påstand i artikkelen fra 1978 (1978 

a, s. 250) om at tungt trykk alltid uttrykker emfase. Jeg 

er -stygt redd for at jeg må stå ved denne påstanden også, 

iallfall for dette eksemplets vedkommende. At funksjon som 

fØrste - eller for den saks skyld andre - ledd i et para

tagme allment skulle betinge tungt trykk, syns jeg virker 

usannsynlig, ja, nærmest uforklarlig. Ei anna sak er at 

leddene i paratagmer ofte står emfatisk, nærmere bestemt 

kontrastivt, og det er etter mitt skjØnn nettopp tilfellet 

her. Etter mitt skjØnn står så vel pronomenet som det andre 

leddet i paratagmet klart kontrastivt i eksemplet; "de" 

dvs, foreldrene, 

setning til barna 

på pronomenet så 

Per og Kari - ses jo her nettopp i mot

sine, og det er dette som betinger trykket 

vel som på barna deres, eller på det 

sentrale leddet (overleddet, substantivet) i dette leddet i 

paratagmet. 

f) Emfase og leddstilling. 

Også leddstillinga i setninger kan ha emfatiserende 

funksjon, men bare i utsagnssetninger. I andre typer av 

hovedsetninger og bisetninger er leddstillinga bundet og kan 

fØlgelig ikke brukes til emfatisering, men i utsagnsset

ninger er leddstillinga til en viss grad fri og kan dermed 

brukes som et uttrykksmiddel. På grunnlag av leddstillinga 

og den semantiske funksjonen ledd stillinga har i utsagns-
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setninger i norsk kan en dele norske utsagnssetninger inn i 

to typer, emfatiske og nØytrale. 

setningene 

Viss vi betrakter f.eks. 

(18) Han ga sin kone blomster hver uke. 
(19) Sin kone ga han blomster hver uke. 
(20) Blomster ga han sin kone hver uke. 
(21) Hver uke ga han sin kone blomster. 

så er de 3 siste nØdvendigvis semantisk markerte på den 

måten at det fØrste leddet er emfatisert tematisert 

og/eller kontrastert - uansett trykkforhold, mens den fØrste 

er nØytral mht. dette minders ett av leddene (eller flere) 

har emfatisk trykk. Denne setninga er altså ikke nØdvendig-

vis emfatisk, emfatisk i og med leddstillinga, men kan også 

gariske enkelt be skri ve det aktuelle saksforholdet uten å 

legge noen særlig vekt på noen enkelt faktor. Mens (18) kan 

tenkes å være svar på "åpne" spØrsmål som "Hva skjedde?", 

eventuelt en (noe omstendelig) bekreftelse på det til

svarende helhetsspØrsmålet, så vil (19-21) kunne fungere som 

svar på mer spesifikke spØrsmål som "Hvem ga han blomster 

hver uke?", "Hva ga han sin kone hver uke?" og "Hvor ofte ga 

han sin kone blomster?" I hvert av spØrsmåla er en faktor i 

saksforholdet ukjent mens de andre er kjent, og emnet for 

både spØrsmålet og svaret er den ukjente faktoren. 

Disse semantiske forholdene svarer til trykkforholdene 

når setningene skal uttales. Det fØrste leddet i de 3 siste 

setningene er nØdvendigvis trykktungt, mens det fØrste 

leddet i den fØrste setninga kan være enten trykklett eller 

trykktungt. Nå kunne man kanskje si at denne forskjellen 

skyldes at det fØrste leddet er av ulik ordklasse i de 4 

setningene pronomen i 

(eller tilmed ordgrupper, 

vi setter inn et pronomen 

den fØrste, og andre ordklasser 

syntagmer) i de 3 siste. Men om 

i (19) eller (20), f.eks. henne og 

det, så ser vi at pronomeet ikke kan stå trykklett i disse 

setningene, i motsetning til i den fØrste (jfr. det som ble 

sagt i pkt. c ovafor). Det er altså tale om emfatisk trykk 

i (19-21), slik vi også skulle vente etter betydninga. 
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Både på innholds- og uttrykkssida går det såleis et 

hovedskille mellom på den ene sida setning ( 18); som er 

nØytral eller iallfall ikke nØdvendigvis emfatisk, og har et 

nØytralt eller ikke nØdvendigvis emfatisk trykk, og på den 

andre setningene (19-21), som er (nØdvendigvis) emfatiske og 

har et emfatisk trykk. Hva leddstilling angår, kan (19-21) 

neppe sies å ha den sarrune leddstillinga, men disse set

ningene har likevel viktige felles trekk som stiller dem i 

en klar motsetning til (18) også hva leddstilling angår. De 

kan sies å.ha den samme~ leddstilling, og en annen type 

enn den leddstillinga i (18) representerer. Leddstillinga i 

(18), som vi kan kalle nØytral leddstilling, består i 

rekkefØlgen subjekt + finitt verbal (+ eventuelle andre 

ledd, i en rekkefØlge som ikke interesserer oss her, da den 

er den sarrune som i den andre leddstillingstypen) . Ledd-

stillinga i (19-21), som vi kan kalle emfatisk leddstilling, 

består i rekkefØlgen emfatisert ledd + finitt verbal (+ 

"midtfel tsadverbial") + subjekt ( + eventuelle andre ledd, i 

sarrune rekkefØlge som ved nØytral leddstilling). 

En ser at begge leddstillingene har det felles at 

finittet korruner på 2. plass, jfr. Diderichsens hovedset

ningsskjema. Forskjellen som ikke korruner fram i 

Diderichsens skjema, ettersom han bruker det samme skjemaet 

for hovedsetninger med begge leddstillingstypene - består 

for det fØrste i at den nØytrale leddstillinga nØdvendigvis 

begynner med subjektet, mens det på 1. plass i den emfatiske 

leddstillinga kan stå et hvilket som helst ledd (med visse 

innskrenkninger, se nedafor), jfr. betegnelsen "emfatisert 

ledd" ovafor. Leddstillinga er mao. friere (mer variabel) i 

emfatiske utsagnssetninger enn i nØytrale jfr. for

skjellene mellom (19-21) innbyrdes mht. leddenes rekkefØlge. 

For det andre - og især - er rekkefØlgen av d: to sentrale 

leddene finitt verbal og subjekt motsatt i de to ledd

stillingstypene: subjekt + finitt i den ene og finitt + 
subjekt i den andre. 

I visse tilfeller kan vi få en forskjell til mellom de 

to leddstillingene. I den emfatiske leddstillinga kan 

nemlig subjektet komme etter så vel som foran et eventuelt 



56 

"midtfeltsadverbial" (noe denne utsagnssetninga er et 

eksempel 

alltid 

emfatisk 

på). Ved nØytral leddstilling er rekkefØlgen 

subjekt + finitt + midtfeltsadverbial, men ved 

leddstilling er ikke rekkefØlgen all tid finitt + 

subjekt + midtfeltsadverbial - dvs. ~-~-~· slik Diderichsens 

hovedsetningsskjema forutsetter. Den kan også være finitt + 

midtfeltsadverbial + subjekt. 

i motsetning til i dansk 

I norsk er det som kjent slik 

at subjektet gjerne kommer 

foran et eventuelt midtfeltsadverbial dersom det er trykk

lett (dvs. er et pronomen som står nØytralt, jfr. pl<:t. e 

ovafor), men etter dersom det er er trykktungt (dvs. består 

av anna materiale enn et nØytralt brukt pronomen). Jfr. 

f.eks. de emfatiske utsagnssetningene 

(22) 
(23) 

Det vil hun nok ikke være med på. 
Det vil nok ikke hun/kona mi være med på. 

I (22) er hun nØdvendigvis trykklett og nØytralt, i (23) er 

pronomenet like nØdvendigvis trykktungt og emfatisk. Derimot 

behØver ikke et ikke-pronominalt ledd som kona mi på denne 

plassen stå emfatisk, men kan like gjerne stå nØytralt. 

SjØl om det da ikke har emfatisk trykk, står det likevel 

ikke trykklett, siden det hØrer til de leddtypene som står 

trykktungt ved nØytralt ytringstrykk. 

Det er den motsatte rekkefØlgen av subjekt og finitt 

verbal i de to leddstillingene som ligger til grunn for de 

betegnelsene leddstillingene har fått i norsk grammatikk. 

Det jeg her har omtalt som nØytral leddstilling, kalles 

nemlig tradisjonelt for "endefram" leddstilling, mens det 

jeg har kalt emfatisk leddstilling, tradisjonelt kalles 

"omvendt" eller "invertert" leddstilling (inversjon), se 

f.eks. Heggstad 1931, s. 195, eller Vinje 1979, s. 94. Men 

når det er rekkefØlgen subjekt + finitt som betraktes som 

den "endeframme" og ikke den motsatte rekkefØlgen, så må det 

henge sammen med den semantiske funksjonen de to ledd

stillingene har i utsagnssetninger, snarere enn med noe 

kvantitativt - at den "endeframme" leddstillinga skulle være 

vanligere, mer normal enn den andre, for det er neppe 

tilfellet, iallfall i tale og muntlig stil i skrift. Ende-

fram betyr i denne sammenhengen " (emfatisk) nØytral, umar-
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kert". Derimot kan vi ikke omvendt si at inversjon- om en 

med det forstår rekkefØlgen finitt + subjekt - alltid er det 

samme som emfatisk leddstilling. Rett nok snakker f.eks. 

LiestØl (1910, s. 22) om "emfatisk inversion" men det 

gjelder bare for utsagnssetninger. Inversjon finner vi også 

i (alle) spØrresetninger, og iallfall enkelhetsspØrreset

ninger utviser en fullstendig parallell til emfatiske 

utsagnssetninger hva leddstilling angår, jfr. f.eks. 

(24) a) Hvorfor kom han ikke? b) Hvorfor kom ikke 
læreren? 

(25) a) Derfor kom han ikke. b) Derfor kom ikke 
læreren. 

Men i spØrresetninger er invers janen obligatorisk og har 

fØlgelig ingen semantisk funksjon, ut over eventuelt å 

markere at setninga uttrykker et spØrsmål den motsatte 

rekkefØlgen av de to aktuelle leddtypene er jo det eneste 

som skiller mellom en helhetsspØrresetning og en nØytral 

utsagnssetning, iallfall fra et grammatisk synspunkt. Jfr. 

f.eks. 

(26) Han kommer ikke 
(27) Kommer han ikke? 

Også FossestØl mener 

fØlge i norsk" (s. 401). 

at "SVO er den nØytrale rekke

Og på s. 406 heter det, mer 

omstendelig, at "Betydningen av fØrsteplassen i en setning 

kan synes re la ti vt nØytral når det leddet som står fØrst, 

det topologiske subjektet, faller sammen med grammatisk 

subjekt og/eller agens" dvs. når det fØrste leddet i 

setninga er (det grammatiske) subjektet. 

mener FossestØl (s. 402) at setninga 

(28) Jeg fant ballen igjen. 

I tråd med det 

er nØytral andsynes den tilsvarende inverterte setninga 

(29) Ballen fant jeg igjen. 

Likevel mener han at dette ikke gjelder for de tilsvarende 

nektende setningene 
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(30) Jeg fant ikke ballen igjen. 
(31) Ballen fant jeg ikke igjen. 

Begge disse setningene mener han er merkede, hver på 

For min del kan jeg ikke se at ( 30) og tilsvarende 

setninger skulle være markert på noen måte, og iallfall ikke 

mht. emfase. Etter mitt skjØnn er (30) akkurat like 

nØytral, iallfall i betydninga "ikke-emfatisk", som (28), og 

den semantiske forskjellen mellom ( 30) og ( 31) er akkurat 

den samme som mellom ( 28) og ( 29) . I de inverterte set

ningene (29) og (31) snakker man om ballen spesielt, even

tuelt om den i motsetning til andre ting som "jeg" henh. 

ikke fant og fant. Det er ikke nØdvendigvis tilfellet i de 

endeframme setningene (28) og (30) - og iallfall i skrift 

vil det normalt ikke være tilfellet. I skrift vil det være 

overveiende sannsynlig at slike setninger bare nØytralt 

beretter om hva som har skjedd, for siden man i skrift ikke 

kan bruke trykket som ernfatiseringsmiddel, er man henvist 

til leddstilling (dersom man ikke foretrekker å bruke 

understreking eller utbryting) og vil ikke bruke den 

nØytrale - dvs. endeframme - leddstillinga dersom man Ønsker 

å emfatisere et ledd (og altså ikke bruker understreking). 

En kan også gjØre greie for leddstillinga i utsagns

setninger i norsk ved kjelp av noen enkle regler og med 

utgangspunkt i den nØytrale (endeframme) leddstillinga. 

F.eks. kan en si at når en ikke Ønsker å framheve noe 

bestemt ledd gjennom leddstillinga, så står subjektet fØrst, 

deretter kommer finittet, osv. Men dersom en Ønsker å 

framheve et ledd i setninga, kan en stille det fØrst i 

setninga, foran finittet - altså på "nØytral subjektplass". 

Subjektet må da komme etter finittet, på 3. eller 4. plass 

(foran eller etter et eventuelt midtfeltsadverbial avhengig 

av om det er trykklett eller trykktungt, jfr. ovafor). Av 

dette går det fram at l. plass i utsagnssetninger - plassen 

foran finittet er en emfatisk markert (emfatiserende) 

plass - men bare for andre setningsledd enn subjektet og 

fini ttet. For subj ek'cet er l. plass en nØytral ;plass, den 

plassen subjektet har i nØytrale utsagnssetninger, og 
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subjektet kan dermed ikke emfatiseres gjennom leddstillinga; 

ved plassering fremst i setninga. Skal en framheve sub-

jekt et, må det altså gjØres enten fonologisk/grafologisk, 

gjennom (emfatisk) trykk eller understreking, eller gjennom 

særlige emfatiserende konstruksjoner, fØrst og fremst 

utbryting. 

IfØlge det som nå er sagt, kan heller ikke finittet 

emfatiseres ved leddstilling, ettersom det alltid står på 2. 

plass, også ved emfatisk leddstilling. Likevel er det som 

kjent mulig å emfatisere også finittet ved leddstilling -

nemlig ved å bruke "proverbet" gjØre som hjelpeverb på 

finitt-plassen (2. plass) og sette hovedverbet på l. plass. 

Som regel får hovedverbet da infinitt form (infinitiv), men 

kan iallfall i talemål også stå i finitt form, slik at vi 

får to finitte verbaler i samme setning (uten at det er tale 

om sideordning). Eventuelle verbalbestemmelser fØlger/kan 

fØlge med, de "verbalnære" obligatorisk og de "verbalfjerne" 

valgfritt. F.eks. vil en versjon av (18) med emfatisert 

verbal lyde som enten (32) eller (33): 

(32) Gi (Ga) sin kone blomster gjorde han hver uke. 
(33) Gi (Ga) sin kone blomster hver uke gjorde han. 

g) De-dem og emfase. 

Kan så begrepene markert/nØytral i betydninga emfatisk 

markert/nØytral forklare fordelinga av de og dem som ikke-

subjekt i normalisert Østlandsk? Kan man si at et ikke-

subjekt som står enten (trykktungt) fØrst i en utsagns

setning, trykktungt (uansett stilling) eller med et bestem-

mende underledd (uansett stilling og trykk) altså de 

tilfellene der forma de foretrekkes som ikke-subjekt i den 

aktuelle språkvarianten - er emfatisert, og at dette er det 

disse bruksmåtene har felles og som styrer fordelinga av de 

og dem som ikke-subjekt? Ja, etter mitt skjØnn kan man det. 

At et ikke-subjekt som står fØrst i en utsagnssetning, er i 

det minste tematisert, er det vel neppe noen uenighet om, 

jfr. at også LØdrup snakker om tema i slike tilfeller. Hva 

trykktung bruk angår, har jegt tidligere (pkt. e) hevdet at 
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(ekstra) tungt trykk og emfase henger sammen som uttrykk og 

innhold, og at dette er særlig tydelig ved pronomen, som 

normalt uttales trykklett. 

Når det gjelder funksjonen som overledd til et bestem

mende underledd, så ligger det vel i den "bestemmende", dvs. 

utpekende eller identifiserende, funksjonen til et slikt 

underledd at det framhever referenten for overleddet og 

dermed for hele hypotagmet. Nærmere bestemt er det kontras

ti verende; det angir hvem - hvilket in di vid eller hvilke 

individer - det dreier seg om innafor ei viss gruppe som er 

aktuell i sammenhengen, og som kan være mer eller mindre 

omfattende. Maksimalt kan det dreie seg om alle individer 

av den klassen det aktuelle overleddet kan referere til 

overhodet. Når jeg snakker om f.eks. han (som står) til 

venstre på bildet, så snakker jeg om han i motsetning til 

de(n) andre på bildet. Og når man, som i f.eks. (7) og 

(10), snal<ker om de (som sitter/satt) i bilen, så snakker 

man om de som befant seg i bilen i motsetning til noen som 

befant seg andre steder, f.eks. på veien eller i til

hengeren. Tillegget i bilen impliserer at det fantes andre, 

andre steder. 

Og dette gjelder helt uavhengig av både trykk og 

leddstilling. Et bestemmende underledd har denne funksjonen 

uansett åssen det uttales og hvor i setninga hypotagmet 

står; det er kontrastivt i seg sjØl. Derfor er det naturlig 

å uttale det semantisk sett sentrale ordet i underleddet, 

det som identifiserer referenten for overleddet og hypo

tagmet ved å kontrastere den - venstre og bilen i eksemplene 

ovafor - med emfatisk trykk. Men det er ikke nØdvendig, 

siden ordet vil stå kontrastivt i alle tilfeller. Etter mitt 

skjØnn har ytringstrykket ved et bestemmende underledd ingen 

annen funksjon enn eventuelt å understreke kontrasten, og 

det blir ingen betydningsforskjell enten vi uttaler venstre 

og bilen i eksemplene emfatisk eller nØytralt (dvs. normal

trykktungt). Det samme gjelder overleddet- i eksemplene et 

pronomen, som jo vil stå trykklett ved nØytralt ytringstrykk 

- siden også det blir emfatisert (kontrastert), sjØl om det 

skjer gjennom et kontrastiverende underledd istedenfor som 
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ellers (bare) gjennom trykket, eventuelt trykk + ledd

stilling. Særlig om en legger vinn på å uttale underleddet 

emfatisk, vil trykket på overleddet kunne reduseres, sjØl om 

det neppe kan bli trykklett (jfr. kommentaren til (7) i pkt. 

c ovafor). 

Dersom det er rett at de foretrekkes som ikke-subjekt 

i den aktuelle språkvarianten når pronomenet er brukt 

emfatisk, mens dem foretrekkes når det er brukt nØytralt, så 

kan valget av form ha en betydningsbærende funksjon på den 

måten at det kan si oss - eller i det minste gi en pekepinn 

om - hvorvidt pronomenet er brukt emfatisk eller nØytralt. I 

stillinga fØrst i setninga har ikke dette noen praktisk 

betydning, for et ikke-subjekt som står på denne plassen, må 

som sagt oppfattes emfatisk uansett form. Men i andre 

stillinger kan valget av form virke inn på tolkninga av 

pronomenet. Bl.a. kan det si oss om pronomenet står med et 

bestemmende under ledd eller ikke - noe som jo ikke all tid 

går entydig fram av konteksten. Ofte kan et ledd, især når 

det er adverbialt dvs. består av et adverb eller et 

adverbialt syntagme som et preposisjonsuttrykk - tolkes både 

som et (bestemmende) underledd til et nominal, f.eks. et 

pronomen, og som (f.eks. lokaliserende) underledd til 

setningsverbalet. 

Dette gjelder f.eks. i både (9) og (lO) ovafor, som er 

tvetydige - ja, tretydige - om vi ser bort fra hvilken form 

pronomenet har. Med forma dem, altså 

(34) Jeg har sett dem i bilen. 

vil jeg for min del naturligst tolke setninga slik at dem 

står nØytralt og anaforisk; det refererer til noen som er 

omtalt tidligere og som derfor ikke behØver å identifiseres, 

slik at i bilen må tolkes som en verbalbestemmelse ( steds

adverbial). For meg kan ei setning som ( 34) tolkes mest 

naturlig som svar på et spØrsmål som "Hvor har du sett dem?" 

el.l. Men den kan vel også tolkes som svar på et spØrsmål 

som "Hvem har du sett i bilen?", i så fall fortsatt med 

pronomenet brukt uten bestemmelse, men nå emfatisk (og 
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uttalt emfatisk, dvs. med emfatisk trykk, i tale), eller 

tilmed "Hvem har du sett?", der dem i bilen i svaret må 

oppfattes som ett emfatisert ledd. Med forma de, altså 

(35) Jeg har sett de i bilen 

oppfatter jeg setninga naturligst på den siste måten. Men 

den kan etter mitt skjØnn oppfattes også på begge de to 

andre måtene. 

Jeg mener altså at både ( 34) og ( 35) er prinsipielt 

tretydige, men at ei tolkning er den rimeligste i (34) og ei 

anna i (35). Den tredje tolkninga- den som er aktuell som 

svar på spØrsmålet "Hvem har du sett i bilen?" - er etter 

min mening ikke særlig rimelig i noen av setningene. Det 

kan kanskje komme av at et slikt spØrsmål krever en identi

fisering av den (dem) man har sett i bilen, slik at en ikke 

naturlig vil svare med et pronomen uten noen nærmere bestem

melse (derimot kan en naturlig svare med ledd som Per og 

Kari, barna, de andre o.l., og en kan også svare med dem 

dersom en samtidig kan peke på referenten). Setter vi til 

et midtfeltsadverbial og gjØr verbalet usammensatt, vil 

forskjellen mellom de ulike betydningene komme fram også 

gjennom leddstillinga, og da mer absolutt, jfr. 

(36) Jeg så dem ikke i bilen. 
(37) Jeg så ikke de i bilen. 

Her er (36) entydig og en parallell til den rimeligste 

tolkninga av ( 34). Pronomenet må være brukt nØytralt, og 

det er ikke mulig å tolke i bilen som noe anna enn et 

stedsadverbial. Denne tolkninga er ikke mulig ved (37), der 

pronomenet må være brukt emfatisk, men fortsatt enten med 

eller uten bestemmelse. Denne setninga er altså tvetydig og 

kan tolkes parallelt med to av tolkningene i (35), både den 

rimeligste og en av de mindre rimelige. Men den rimeligste 

tolkningstypen i (35) - den med de i bilen som ett ledd - er 

vel den rimeligste også i (37). 

Til slutt kan det være på sin plass å jamfØre den 

semantiske funksjonen leddstillinga og - mer usikkert - valg 

av pronomenform kan ha i slike tilfeller, med kommaet foran 

en relativsetning i skrift. Som kjent kan et slikt komma si 
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oss om relativsetninga er bestemmende eller beskrivende, 

dvs. om den identifiserer referenten for relati vkonstruk

sjonen eller beskriver den. Jfr. f.eks. 

(38) Dette gjelder ikke de (dem) som har vært her fØr. 
(39) Dette gjelder ikke dem (de), som har vært her fØr 

Det siste eksemplet har ellers voldt meg noen anfektelser. 

Rett nok står pronomenet her ikke med et bestemmende under

ledd, men det står like fullt emfatisk, nærmere bestemt 

kontrastivt ("de" ses nØdvendigvis i forhold til noen andre, 

som "dette" gjelder), og vil derfor naturligst uttales med 

emfatisk trykk. IfØlge det som er sagt tidligere, skulle vi 

da vente forma de og ikke dem, men for min del syns jeg dem 

klinger langt bedre i dette tilfellet. Kanskje motsetninga 

mellom emfatisk og nØytral bruk ikke styrer fordelinga av 

pronomenformene så regelmessig likevel? 

h) De/dem og andre pronomener i Østlandsk. 

Uansett så er det i det minste en tendens til å bruke 

de og dem som henh. emfatisk og nØytral form som ikke

subjekt i normalisert Østlandsk (som subjekt brukes bare 

de). Et slikt skille er langt fra noe enestående i Øst

landsk eller norsk talemål. Som jeg påpekte i artikkelen 

min fra 1978 (1978 a, s. 250), er det tvert om ganske vanlig 

i norske dialekter at visse pronomener varierer noe i form 

avhengig av om de brukes emfatisk eller nØytralt. Ikke 

minst i 3. person entall hankjØnn og hunkjØnn (som den 

artikkelen handler om) i Østlandsk er denne vekslinga 

påfallende, i og med at det der er til dels helt ulike 

former som brukes i de to funksjonene (andre steder kan 

forskjellen bestå bare i at /h-/ faller bort ved nØytral/

trykklett bruk). Rett nok spiller også syntaktisk funksjon 

til dels en rolle, likeså stilling, nærmere bestemt for

skjellen mellom stilling foran finittet dvs. fremst i 

setninga andsynes stillinga etter, slik at vi får et 

heller innflØkt system. 



64 

Det er ikke her nØdvendig å gå nærmere inn på alle 

detaljer i dette systemet (for e'c mer fullstendig oversyn 

viser jeg til den nevnte artikkelen, og for hunkjØnns

formenes vedkommende også til Papazian 1978 b). Det som er 

av interesse i denne sammenhengen, er skillet mellom trykk

tunge/ emfatiske og trykklette/nØytrale former. Trykk tungt 

brukes på sØr- og midt-Østlandet forma /hann/, på bygdene 

til dels også forma /hannom/, i hankjØnn, og /hu/ og 

/henner/ i hunkjØnn. Trykklett brukes formene /han/ og /hu/ 

foran fin i ttet - dvs. som subjekt i nØytrale utsagnsset

ninger, jfr. pkt. f ovafor - og /(a)n/ (forma varierer noe 

avhengig av de fonologiske omgivelsene) og /a/ etter fi

ni ttet, både som subjekt (i spØrre setninger og emfatiske 

uts-agnssetninger) og i andre funksjoner. Jfr. f.eks. 

(40) Han/Hu kommer snart. 
(41) Snart kommer n/a. 
(42) Kommer n/a snart? 
(43) Jeg så n/a. 

FØlgelig kan valget av form også ved disse pronomena 

gjØre potensielt tvetydige ytringer entydige, jfr. f.eks. 

(44) Jeg så n/a i bilen. 
(45) Jeg så hann (hannom)/hu (henner) i bilen. 

(44) er en parallell til (34) i den rimeligste tolkninga av 

den siste setninga, altså med pronomenet brukt nØytralt og 

anaforisk. Men mens (34) kan tolkes også på andre måter, er 

det ikke mulig å tolke ( 44) slik at pronomenet er brukt 

emfatisk, med eller uten underledd. Denne setninga er altså 

entydig, i motsetning til ( 34) . På samme må te er ( 45) en 

parallell til (35) i de to tolkningene av (35) med emfatisk 

pronomen, men ikke i tolkninga av (35) med nØytralt (og 

anaforisk) pronomen (den rimeligste tolkninga av (35) - med 

pronomenet + komplementet som ett ledd - er vel den rime

ligste også ved (45) når formene /hann/ og /hu/ er brukt, 

men med formene /hannom/ og /henner/ er det vel mest nær

liggende å tolke setninga slik at pronomenet står emfatisk 

alene og komplementet er adverbial). Og også ved disse 
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pronomena kommer den semantiske nyansen de ulike formene 

uttrykker, fram også ved plasseringa av pronomenet i forhold 

til et eventuelt midtfeltsadverbial, jfr. 

(46) Jeg så n/a ikke i bilen. 
(47) Jeg så ikke hann (hannom)/hu (henner) i bilen. 

Disse setningene er parallelle med henh. ( 36) og ( 37), og 

har de samme typene av tolkningsmuligheter. 

Som disse eksemplene viser, er forholdet mellom de og 

dem som ikke-subjekt i normalisert Østlandsk til en viss 

grad parallelt med forholdet mellom /hann/ (eller /hannom/) 

og /(a )n/, eller mellom /hu/ eller /henner/ og /a/, i 

Østlandske dialekter. Rett nok er motsetninga emfatisk/

nØytral absolutt ved de siste pronomena, mens det bare er 

tale om en tendens (til å foretrekke den ene forma i det ene 

tilfellet og den andre i det andre) ved det fØrste. Det 

henger selvsagt sammen med at det dreier seg om to språk

varianter. Likevel bØr vekslinga i de 3 pronomena ses i 

sammenheng med hverandre. SjØl om vekslinga de - dem, som 

ikke-subjekt eller overhodet, bare forekommer i normalisert 

Østlandsk (dialektene har som kjent bare ei form i dette 

pronomenet), mens vekslingene /hann, hannom- (a )n/ og /hu, 

henner - a/ er typiske for Østlandske dialekter, så fore

kommer også de sistnevnte formene og vekslingene til en viss 

grad i normalisert talemål, iallfall som stilistiske vari

anter, og især i hankjØnn. Det er derfor kanskje særlig der 

vi må sØke mØnsteret for den tilsvarende bruken av de og 

dem. 

Rett nok foreskriver normene for det skriftlige 

bokmålet/riksmålet han som subjekt og (iallfall i den 

tradisjonelle varianten) ham i andre funksjoner, parallelt 

med de og dem. Men i likhet med dem er ham li te brukt i 

tale, og iallfall ikke konsekvent. Blant yngre brukes ham 

overhodet ikke, og står etter mitt skjØnn vesentlig svakere 

enn dem, på samme må te som den til svarende dialekt forma 

/hannom/ (i det offisielle bokmålet kommer dette til uttrykk 

ved at ham er valgfri til han som ikke-subjekt, mens dem 

ennå er påbudt som ikke-subjekt). I stedet for ham (og 

delvis han) brukes blant både yngre og eldre normalmåls-
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brukere forma /(a)n/, på akkurat samme måte som i dialekten 

dvs. som nØytral/trykklett form etter finittet (foran 

finittet brukes /han/), og uavhengig av syntaktisk funksjon 

(i alle syntaktiske funksjoner). Det betyr at den forma/(a)n/ 

står i motsetning til, /hann/, er i ferd med å omtolkes 

fra subj ektform (om den da noensinne har vært brukt konse

kvent som subjektform andsynes objektforma /hamm/, jfr. min 

påstand om utviklinga i de-dem) til emfatisk form, slik det 

har skjedd i Østlandsk bymål (i og med bortfallet av 

/hannom/). 

Min konklusjon er altså at den tendensen vi finner i 

normalisert Østlandsk til å bruke de som emfatisk form og 

dem som nØytral form (rett nok bare som ikke-subjekt), har 

et klart mØnster i en tilsvarende bruk av formene /hann/ og 

/ ( a) n/, og at denne bruken bare J;:an forklares ut fra for

holdene i Østlandske dialekter i 3. person entall hankjØnn 

og hunkjØnn. At vi har fått en påvirkning fra dialektene på 

normalisert talemål i hankjØnn (og dermed også i 3. person 

flertall), men ikke i hunkjØnn, henger trolig sammen med at 

forskjellen mellom den emfatiske og den nØytrale forma, og 

dermed mellom den nØytrale dialektforma og normalforma (som 

er identisk med den emfatiske forma i dialektene, iallfall i 

hankjØnn), er mindre i hankjØnn enn i hunkjØnn. Den 

nØytrale hankjØnnsforma /( a)n/ kan oppfattes som en "redu

sert" uttale av skriftspråkforma han og virker dermed ikke 

på langt nær så avstikkende i normalisert talemål som den 

tilsvarende hunkjØnnsforma /a/, som ikke kan betraktes som 

en "slurvete" uttale av hun eller henne. Dermed ligger 

forholdene til rette for at / (a )n/ kan "snike seg" nokså 

ubemerket inn i normalisert talemål - eller kanskje rettere, 

for at forma skal kunne holde seg i talemålet blant de 

delene av befolkninga som ellers bruker et normalisert 

talemål, dvs. motstå normaliseringsprossessen. Og det har da 

forma også i hØy grad gjort! 



4. Om opphavet til bruken av de som ikke-subjekt. 

så over - eller tilbake - til spØrsmålet om opphavet 

til bruken av de som ikke-subjekt i normalisert Østlandsk. 

LØdrup antyder at jeg har misforstått han på dette punktet, 

og det kan så menn godt være. Likevel er jeg ikke blitt 

overbevist av utdypinga hans i Norskrift nr. 42 heller. 

Fortsatt tror jeg at hovedsynspunktet hans om at skrift

språket ikke har spilt noen avgjØrende rolle for utviklinga 

i dette pronomenet i den aktuelle språkvarianten, er grunn

leggende galt, og nedafor skal jeg prØve å utdype hvorfor 

jeg tror det. 

er 

I dette spØrsmålet er det to ting å strides om, og det 

l. hva som (sannsynligvis) har foregått, og 
2. hva utviklinga skal kalles, dvs. åssen den skal 

beskrives/klassifiseres - som overretting/ 
hyperkorreksjon eller ikke. 

Men fØr en tar stilling til det siste, bØr en kanskje være 

enige om hva overret ting er. LØdrup sier han ikke har 

funnet noen definisjon av overretting, og derfor har jeg 

ikke brydd meg med å lete, men forsØker .meg med en som er 

sugd av eget bryst: Overretting er det at en språkbruker, 

eller en gruppe av språkbrukere, endrer sitt (tale- eller 

skrift-) språk etter mønster av språket til en annen språk

bruker eller språkbrukergruppe, som den fØrstnevnte personen 

eller gruppa mener er riktigere/mer korrekt i en eller annen 

forstand derav betegnelsen (over-)retting/(hyper-)kor

reksjon - men bruker det innfØrte (korrigerte) språktrekket 

mer enn det brukes i mØnsterspråket derav betegnelsen 

over-(retting)/hyper-(korreksjon). Som regel skjer dette 

fordi vedkommende "språkretter(e)" ikke kjenner det "rette" 

språket godt nok, og f.eks. bare låner inn ei ny form uten å 

overfØre bruken av den, slik at de bruker den nye forma på 

samme må ten som den tilsvarende gamle forma, og annerledes 

enn den blir brukt i mØnster språket. Det oppstår altså en 

språklig nyhet: Den lånte forma brukes på en ny måte, i det 

låntakende språket. Det er nettopp dette som har skjedd i 
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det aktuelle tilfellet, etter både LØdrups og mi vurdering. 

Vi blir bare ikke enige om åssen det har skjedd, nærmere 

bestemt hva mØnsterspråket for overrettinga - den nye bruken 

av de - har vært. 

La oss ta utgangspunkt i det vi er enige om, nemlig 

1. at bruken av de som ikke-subjekt så vel som som subjekt 
- dvs. bruken av denne forma overhodet - er noe relativt 
nytt i Østlandsk talemål, 

2. at bruken som ikke-subjekt er resultatet av overretting, 
og 

3. at bruken som ikke-subjekt oppsto samtidig med bruken 
som subjekt, slik at begge deler " ... ble en del av normen 
for dannet tale ... " (LØdrup 1984, s. 74). 

De to siste punktene er to sider av samme sak, og pkt. 3 er 

en nØdvendig fØlge av pkt. 2, for ellers var det ikke tale 

om overretting. Når bruken av de som ikke-subjekt er 

resultatet av overretting, må bruken av de som subjekt være 

resultatet av "retting". Det fØrste forutsetter det siste; 

en kan ikke ha overretting uten at det også foregår ei 

retting. Poenget her - som vi synes å være enige om - er at 

de som i si tid begynte å bruke de som personlig pronomen 

istedenfor de gamle dialektformene dom, dØm o.l., gjorde det' 

fordi de mente at de var bedre ("riktigere") enn de gamle 

formene. Men de var ikke klar over at de i mØnsterspråket 

bare kunne brukes som subjekt, iallfall ikke i tilstrekkelig 

grad til at det kunne slå (helt) gjennom i språkbruken. 

Derfor brukte de den nye forma slik de fØr hadde brukt - og 

andre fortsatte å bruke - de gamle formene, som eneform, og 

altså også som ikke-subjekt. De bytta ganske enkelt !it 

formene dom, dØm o.l. med forma de, eller det var sterke 

tendenser i den retninga. 

Så langt ser det ut til at LØdrup og jeg er skjØnt 

enige. Men hva var så dette mystiske mØnsterspråket, det 

som ga mØnsteret for bruken av de både som subjekt (direkte) 

og (indirekte, ved overretting) som ikke-subjekt? LØdrup 

konstaterer at de som ikke-subjekt (og selvsagt også som 

subjekt) ble en del av "normen for dannet tale" eller "den 

gjeldende normen", og sier ( s. 74) at " det virker vel 
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mer rimelig å tro at folk har fulgt den gjeldende normen; 

enn at de har forsØkt å prakt i se re skri ftspråksystemet". 

Selvsagt har folk fulgt "den gjeldende normen" - og med det 

er det tydelig at LØdrup mener "muntlig norm, norm for 

("dannet", dvs. normalisert) tale" - så snart ei slik norm 

fantes. Hen spØrsmålet her er jo nettopp hvordan (eller 

hvorfor) bruken av de - som subjekt ~ ikke-subjekt - ble en 

del av denne norma; åssen oppsto "den gjeldende normen" på 

dette punktet? Assen oppsto denne talemålsvarianten over

hodet? 

Mitt svar på disse spØrsmåla er altså at den oppsto, 

på dette punkteoc som på alle andre der den avviker fra 

(sØr-)Østlandsk dialekt, som et utslag av det i dag så 

velkjente fenomenet normalisering. Om ordet er nytt, så er 

tingen det ikke. Som kjent vil normalisering si endring av 

ikke-normalisert (dialektisk) talemål i retning av, og etter 

mØnster av, normalmålet. Og normalmålet, det kan i denne 

sammenhengen - der vi jo diskuterer åssen normaltalemålet på 

Østlandet har oppstått, på dette punktet eller generelt -

&are be-ty (det dansk-norske) skriftspråket. LØdrup mener 

at antakelsen om at noen har prØvd å etterlikne skrift-

språket - en antakelse han 

nØdvendig for å forklare 

ikke-subjekt" (1984, s. 

hØyeste grad nØdvendig! 

ikke vil benekte - ikke er 

oppkomsten og bruken av de som 

74) o Men den antakelsen er i 

Hvor skulle 

subjekt eller ikke-subjekt, komme fra, 

ellers forma de, som 

om ikke fra dansk-

norsk skriftspråk (rett nok uttalt etter mØnster av dansk 

talemål, jfr. at uttalen er /di/ og ikke bokstavrett /de/)? 

SØrlandsk, vestlandsk eller nordnorsk tror jeg som fØr sagt 

vi trygt kan se bort fra i denne sammenhengen. Men den som 

vil påta seg å forklare oppkomsten av Østlandsk eller 

andre landsdelers bokmål/riksmål uten å regne med noen 

"etterlikning" av dansk-norsk skriftspråk, har opplagt tatt 

seg vann over hue. Hvor kommer ellers felleskjØnnet eller de 

mange monoftongerte ordformene i den tradisjonelle varianten 

av dette talemålet fra, om ikke fra det tradisjonelle 

skriftspråket her i landet? Det samme gjelder enkeltstående 

ordformer som f.eks. meget (uttalt bokstavrett) for sØr-
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Østlandsk mye (som brukes vsa. den opphavlig danske forma i 

det normaliserte skriftspr~ket s~ vel som talern~let), ikke 

for Østlandsk bygdern~l itte, ente o.l., (h}jern for sØr-

Østlandsk bygdern~l hirn o.l., (h)vern, (h)va, (h)vordan, 

(h)vorfor osv. for sØrØstlandsk (h)~kken, (h)~. (h)~ssen, 

(h)~ffer OSV~ 1 frem, nu, efter, syv, tyve for Østlandsk 

fram, o etter, sju, tjue - eller de (til dels ogs~ dem) na, 

for Østlandsk dom, dØm o .l. Uansett ~ssen disse formene 

brukes i normalisert, til dels ogs~ i unorrnalisert, Øst

landsk, s~ har de helt opplagt sitt mØnster i dansk, fØrst 

og fremst dansk (eller dansk-norsk) skriftspr~k, som var den 

forma for dansk den " (ut) dannete" delen av Østlendingene 

fØrst og fremst korn i kontakt med, og som også representerte 

"det beste spr~ket". 

Jeg mener al ts~ at vi m~ se p~ oppkomsten av de i 

Østlandsk talem~l som et utslag av en normalisering - som 

her i landet tidligere ogs~ rn~tte bety en fordansking - helt 

p~ linje med alle de andre spr~ktrekkene som ble nevnt som 

særmerker for normalisert Østlandsk talem~l (og de til

svarende skriftnorrnalene) andsynes Østlandske dialekter. At 

(visse) folk her p~ Østlandet begynte ~ bruke de som sub

jekt, er en klar og direkte "etterlikning" av skriftspr~ket, 

eller en stræben efter skriftsp.rogrnessig tale", som 

Larsen kaller det. Men som jeg p~ pekte ovafor, har ogs~ 

bruken av den samme forma som ikke-subjekt mØnster i det 

samme skriftspr~ket, rett nok indirekte, gjennom en over

riktig eller overdreven bruk av forma, slik at det ble en 

"feilslagen stræben", etter Larsens rnenj,ng. Mitt poeng her 

er at de som fØr brukte de (riktig) som subjekt og de som 

brukte de (overriktig) som ikke-subjekt, var de samme 

personene eller den samme gruppa, slik de er i dag. Derimot 

later LØdrup fortsatt til ~ regne med at de to bruksm~tene 

forekommer blant to ulike grupper. Det er dette jeg mener 

utgjØr et unØdvendig og kompliserende mellomledd mellom den 

gruppa 

ifØlge 

som i dag bruker 

Larsen de 

og 

som 

ogs~ tidligere har brukt, 

subjekt s~ vel som ikke-
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subjekt, og det som i det minste i siste instans må ha vært 

mØnsteret for begge bruksmåtene, det dansk-norske skrift

språket. 

5. Om utviklinga på dette punktet i dag. 

LØdrup mener at jeg i det hele tatt legger for stor 

vekt på skriftspråkets rolle for utviklinga av (særlig det 

normaliserte) talemålet, både fØr og nå. Bl.a. sier han at 

dette slår uheldig ut i forklaringa mi på hvorfor de yngre 

heimelsfolka i utspØrringa mi (beskrevet i Norskrift nr. 39) 

bruker klart mer de som ikke-subjekt enn de eldre. Ja, men 

det er under den forutsetninga som LØdrup synes å ta for 

gitt, nemlig at bruken av de som ikke-subjekt sprer seg. Og 

det er jo akkurat dette jeg betviler, trass i resultatene 

fra min egen undersØkelse! IfØlge LØdrup er den antatte 

spredninga av de som ikke-subjekt " ... åpenbart en del av et 

mer generelt fenomen, nemlig at lavstatusforrnene styrkes i 

språkutviklingen i dag" (s. 75). Men de som ikke-subjekt er 

inga lavstatusform! Det trodde jeg vi var enige om, siden 

vi begge godtar denne språkbruken som en innarbeide·t del av 

"dannet" talemål på Østlandet (i det minste i Oslo, som 

LØdrup uttaler seg om). Og slikt talemål er pr. definisjon 

et hØystatusspråk - også når det avviker fra skriftspråket. 

De som ikke-subjekt er kanskje ikke bra i skrift, det er så, 

men i tale blir det ei helt anna sak, om ikke i teorien, så 

iallfall i praksis. Det viser språkbruken helt utvetydig. 

Man dummer seg slett ikke ut, sjØl i det mest utsØkte 

selskap, om man bruker de som ikke-subjekt - iallfall i de 

tilfellene som ble omtalt i pkt. 3 ovafor av den gode 

grunn at verken den talende eller tilhØrerne legger merke 

til "feilen" (jeg ser nå bort fra filologer og enkelte 

særlig interesserte lekfolk). Som kjent er det bruken- og 

ikke grammatikerne - som avgjØr hva som er riktig og hva som 

er galt, dvs. hva man kan si og hva man ikke kan si. Hva 

"akseptabilitet" (huff!) angår, står bruken av de som 

ikke-subjekt i skarp motsetning til det "motsatte", nemlig 

bruken av dem som subjekt! 
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Derfor bØr bruken av de som ikke-subjekt ikke be

traktes på linje med bruk av a-former i subs'cantiver eller 

"tjukk /l/", som LØdrup nevner som eksempler på framgangs-

rike lavstatusformer, hva status angår. Statusen avhenger 

av bruken, eller rettere sagt brukerne, og det er helt ulike 

grupper som normalt bruker de ·to typene av språktrekk. A

-former i substantiv og "tjukk /1/" er Østlandske "folke

målsformer" eller dialektformer som har fått - eller sann

synligvis alltid har hatt - en viss plass også i normalisert 

talemål på Østlandet, og som ifØlge enkelte undersØkelser 

styrker sin stilling der i dag. Men de som ikke-subjekt er 

ikke noe dialektmerke, for i dialektene på Østlandet brukes 

jo bare dom, dØm eller (i byene) dem. Derfor kan man heller 

ikke gå ut fra at dette målmerket har framgang fordi om 

visse dialektformer har framgang. Og for min del mener jeg 

altså at det ikke sprer seg, sjØl om utspØrring a mi synes å 

vise at den gjØr det. Det mener jeg må ha en spesiell 

forklaring. 

Her vil jeg nytte hØvet til å nevne noen tall fra 

Eskil Hanssens artikkel om personlige pronomen i Oslo 

(Hanssen 1976), som jeg har angret på at jeg ikke brukte 

sist, for de stØtter godt opp under· min påstand om hvilken 

vei utviklinga går på dette punktet. Det viser seg nemlig 

at i TAUS-materialet er forholdet mellom eldre og yngre, 

eller "voksne" og "ungdom", det omvendte av det det var i 

mitt; her er det nemlig de eldre som bruker de som ikke

subjekt mest! I tabellen på s. 130 går det fram at de 

voksne i materialet har brukt ca. 63% de og ca. 37% dem som 

ikke-subjekt, mens de unge har brukt 4.5% de og ·:'ca. 53% dem 

(noen tilfeller av dØm som ikke-subjekt er ikke tatt med i 

prosentene for de unge). Viss vi skal omtolke de synkro-

niske data som kommer fram i min egen undersØkelse og 

TAUS-materialet, til en diakronisk prosess, så synes altså 

materialet mitt å antyde at utviklinga i normalisert Oslo

mål går i retning av mer bruk av de som ikke-subjekt, mens 

TAUS-materialet tyder på at det er. de,t motsatte som er 

tilfellet. 
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Nå fins det selvsagt ei anna tolkning av ulikheter i 

språkbruken hos eldre og yngre, nemlig at de som er unge på 

det aktuelle tidspunktet, vil ha samme språkbruk som de 

eldre på det samme tidspunktet, når de er blitt eldre - og 

omvendt at de eldre på det aktuelle tidspunktet hadde samme 

språkbruk som de unge på det samme tidspunktet, dengang de 

var unge. I så fall foregår det ingen utvikling på det 

aktuelle punktet i språksamfunnet (men bare hos de enkelte 

individene); i stedet foreligger det en konstant, språk

sosiologisk betinget forskjell mellom de unges og de eldres 

språk. Men den tolkninga tror jeg vi kan se bort fra her, 

for de konstante forskjellene mellom ungdomssspråket og 

voksenspråket i et språksamfunn av vår type gjelder van

ligvis ordforrådet, og ikke grammatikken. Når det er 

systematiske - fonologiske, morfologiske eller syntaktiske -

forskjeller mellom språket til yngre og eldre, så vil det i 

det norske språksamfunnet - og de fleste andre av samme type 

- være det synkroniske res ul ta tet av at språket har endra 

seg siden de eldre tilegna seg det. Det må vi anta er 

tilfellet her og; spØrsmålet er bare om det har endra seg 

-og trolig vil fortsette å endre seg - slik mitt materiale 

eller TAUS-materialet antyder. 

Her er jeg for min del ikke i tvil om at det er 

TAUS-materialet som er mest å lite på, og at mitt eget ikke 

er pålitelig på dette punktet. TAUS-materialet bygger 

nemlig på faktisk språkbruk, mens mitt bygger på språk

brukernes vurdering av egen språkbruk. Og da kan det godt 

tenkes at ei av gruppene ikke har vurdert sin egen språkbruk 

riktig. Som jeg var inne på sist, mistenker jeg sterkt de 

eldre for å ha oppgitt at de bruker de som ikke-subjekt 

mindre enn de faktisk gjØr. Dessuten er eldre-gruppa hos 

meg nokså spesielt sammensatt (de fleste hadde universitets

utdannelse og var norskfilologer) og kan ikke sammenliknes 

med de yngre (en vanlig skoleklasse) uten forbehold. Det 

kan godt tenkes at de eldre hos meg faktisk brukte de som 

ikke-subjekt mindre enn den gruppa de skulle representere 

(eldre brukere av bokmål/riksmål fra Oslo-området), pga. 

utdanninga og yrket. Det er i alle fall Hanssens resultater 



som stemmer best med mine erfaringer med den aktuelle 

språkbruken i dagliglivet; nemlig at den er minst like så 

utbredt blant eldre som blant yngre. 

Om så er, er det tale om noe gammalt på vei ut, 

snarere enn om noe nytt på vei inn. Og i så fall kan 

grunnen til utviklinga ikke være noen annen enn lengre og 

bedre skolegang, stadig mer omgang med skriftspråket, og 

læreres og foreldres utrettelige strev etter å utrydde en 

"ukorrekt" språkbruk, i tale som i skrift. Altså det jeg 

sist omtalte som et utslag av en sterkere normalisering av 

talemålet etter mØnster av skriftspråket. Dette er ei 

utvikling som er godt i tråd med det en skulle vente på 

bakgrunn av den allmenne språk- og samfunnsutviklinga. Ingen 

vil vel nekte for at det i våre dager foregår en hel del 

normalisering av talemålet, og at mØnsteret for denne 

normaliseringa ofte er skriftspråket. Klare eksempler på 

det er tendensen til å uttale ordet~ med /g/, eller - på 

Østlandet - til å uttale visse ord som skrives med -~-, 

f.eks. Oslo, med /sl/ istedenfor /f?l/ (altså retrofleks 

uttale). Ei anna sak er at det også fins sider ved ut-

viklinga i talemålet som ikke kan forklares som resultatet 

av påvirkning fra skriftspråket, men tvert om fra unor

malisert (dialektisk) talemål (eller "indre", f.eks. ana

logiske, overganger - forenklinger, sammenfall o .l. ) . Men 

det er ikke den utviklingstendensen vi har å gjØre med i det 

aktuelle tilfellet. 

Ellers vil jeg takke LØdrup for en interessant debatt, 

som i all fall jeg har lært en hel del av. For min del har 

jeg tenkt å sette sluttstrek med dette innlegget. Men si 

meg, er det ingen andre som har noe å si om dette prono

menet? 
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