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Teoretiske problem i analysen av skandinaviske 
presenteringskonstruksjoner l 

Av Marit Krogtoft 

Det står ei setning på arket som er eksempel på ei presenteringssetning - se eksempel l. 

Viss vi tar utgangspunkt i Platzack 1983 sin beskrivelse av den typiske presenteringssetninga, 

så består den av et intransitivt verb- i eksempel] er det verbet står- i tillegg til et u betont ikke

deiktisk tomt pronomen- nemlig det- og en NP som semantisk sett fungerer som subjektet i 

setninga- altså leddet ei setning. I eksempel l er setninga satt inn i feltskjema etter samme 

mønster som Vinje 1970 bruker. 

Ek l 1 sempe 

Forfelt Midtfelt Sluttfelt 

V n a V N A 

Det står ei setning på arket 

Avgrensing og tolking av oppgaven 

Tittelen for denne prøveforelesninga er: Teoretiske problem i analysen av skandinaviske 

presenteringskonstruksjoner. Den vinkelen jeg kommer til å ha, er reint syntaktisk, jeg 

kommer ikke til å komme inn på hva slags kommunikativ funksjon presenteringssetninger har. 

Syntaktisk analyse kan man foreta innafor ulike modeller og teorier, og jeg vil først og fremst ta 

utgangspunkt i den modellen vi kjenner som "Didrichsens feltskjema", og den chomsky

inspirerte "Styrings- og bindings teorien" (Government and Binding), som jeg vil referere til 

som GB. 

Skandinavisk betyr ofte norsk, svensk og eventuelt dansk. En forskjell mellom de danske og de 

norske presenteringssetninger er at de norske presenteringssetningene helst har det, mens de 

danske har der i begynnelsen av setninga. Men det kan man også finne i noen norske dialekter. 

Det er ikke noe som kan sies om de svenske eller danske presenteringssetninger som ikke også 

kan sies om de norske, selv om man må si at den typiske norske presenteringssetninga innledes 

med det. Ergo kunne ordlyden i oppgaven like gjerne vært norske som skandinaviske presente

ringssetninger. Forskjellen mellom det og der kan tenkes å ha konsekvenser for, eller represen

tere et problem, i analysen av setningene. Når ordlyden altså er skandinavisk og ikke norsk, 

l Denne oppgaven var gitt som prøveforelesning til avsluttende eksamen på nordisk hovedfag høstsemesteret 
!991. Den har gjennomgått noen nødvendige forandringer på veien fra forelesning til artikkel, men bærer nok 
fremdeles preg av å være skrevet for en annen kommunikasjonssituasjon enn denne. 
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går jeg ut fra at det er meininga at jeg også skal se på eventuelle forskjeller/problemer mellom 

presenteringssetninger med der og med det, i alle fall har jeg valgt å tolke oppgaven sånn. Og 

disse setningene kan det være interessant å kontrastere til islandske presenteringssetninger, som 

jeg derfor vil inkludere i besvarelsen. 

Den vanlige analysen 

Se på setninga i Eksempel l igjen. Den vanlige feltskjema-analysen av disse setningene, er å si 

at leddet som står i forfeltet (Det) er foreløpig subjekt og at leddet som står under stor N (ei 

setning), er det egentlige subjektet. Det fins en del andre begreper som er brukt om disse 

leddene: Formelt subjekt og skinnsubjekt kan brukes i stedet for foreløpig subjekt, og poten

sielt, logisk eller semantisk subjekt for egentlig subjekt. Jeg vil først og fremst bruke betegnel

sene formelt subjekt for ekspletiven det og semantisk subjekt for det leddet som står 

under stor Ni eksempel l. 

Presenteringskonstruksjoner kan slaives om til setninger uten det, og da blir det leddet som er 

det semantiske subjektet i presenteringssetningene, også det syntaktiske subjektet. Sagt på en 

annen måte: Det semantiske subjektet i presenteringssetninger blir også syntaktisk subjekt viss 

ekspletiven det faller bort, som i eksempe/2. 

Eksempel 2 

Forfelt Midtfelt Sluttfelt 

V n a V N A 

Ei setning står på arket 

Innafor feltskjema-modellen representerer analysen av presenteringssetningene et problem 

fordi det semantiske subjektet står på objektsplassen (stor N). I slike setninger har man altså et 

substantivisk ledd, en NP, som står på objektsplassen og likevel ikke er objekt. Og det til tross 

for at setninga allerede har en god subjektskandidat. 

Motviljen mot å kalle ekspletiven for subjekt og det semantiske subjektet for subjekt henger 

sammen med den tradisjonelle definisjonen av subjektet. Den er basert på et semantisk 

subjektsbegrep, man spør hvem som utfører verbalhandlinga. Denne testen ville peike ut ei 

setning som subjekt både i eksempel] og 2. 

Ulempen med det semantiske subjektsbegrepet er for det første at det å forutsette at verbet 

betegner noe man kan kalle handlinger, er vanskelig. Ei viktigere innvending er at det også vil 
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peike ut som subjekt slike ledd som ingen vil kalle subjekt i enkelte andre setninger. I 

passivsetninga: Boka leses av studenten må man si at det er studenten som utfører verbal hand

lingen, mens det er enighet om at det er boka som er subjekt. 

Et anna problem med den semantiske definisjonen er at det er vanskelig å svare på hvem som 

utfører verbalhandlinga i setninger som: Det snør. 

Subjek~sdefinisjoner 

I de to modellene jeg skal ta for meg, altså feltskjema og GB, definerer man subjektet (og 

objektet) konfigurasjonelt - altså ut fra hva slags plass det har i setninga. Det semantiske 

forholdet mellom de ulike leddene, hvem som utfører ei handling, hvem den er til nytte eller 

gagn for osv (altså det man i GB gjeme kaller semantiske roller), blir ikke direkte blanda inn i 

syntaksen. Men likevel gjør man i GB gjeme oppmerksom på korrelasjonen mellom den 

semantiske rolla agens, og den syn taktiske funksjonen subjekt. Det er ofte- men ikke nødven

digvis - sammenfall. 

I GB defmerer man subjektet ved å si at det er det leddet som står i spesifikatorposisjon til VP. I 

eksempe/3 står det en del av et analysetre, som viser hvordan subjektet og objektet defineres. 

Eksempel 3 

VP 

/ ""'v-NP 
[Spes. VPJ/ ""' 

V NP 
(subj) 

[Kompl. V'] 
l 

(obj.) 

(VP er en engelsk forkortelse for verbal frase, NP for nominalfrase, og nivået mellom verbet og 

VP kalles en V-bar.) I den såkalte generaliserte X-bar teorien går man ut fra at alle frasetyper 

har samme struktur (nemlig denne som er illustrert i eksempel 3), en hodeposisjon (VP), en 

spesifikatorposisjon og en komplementposisjon. Objektet er den NPen som det står [Kompl. V

bar] under. NPen står i komplementposisjon til V, mens subjektet står i spesifikatorposisjon til 

VP. 
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I feltskjemamodellen definerer man subjektet ved å si at det er leddet som står under liten n, 

eller - viss det ikke står noe under liten n - i forjettet. Subjektet står altså enten umiddelbart 

foran eller umiddelbart etter det finitte verbet. 

Objekt og subjekt 

Typisk for objekter og predikativer i feltskjemamodellen er at de står under stor N, etter et 

eventuelt infinitt verb. Setninga i eksempel4 viser at i presenteringskonsttuksjoner oppfører det 

semantiske subjektet seg ikke som et subjekt syntaktisk sett, mens det formelle subjektet funge

rer som et vanlig subjekt. 

Eksempel 4 

Forfelt Midtfelt Sluttfelt 

V n a V N A 

Det har stått ei setning l på arket 

Det kan man få bekreftelse på om man setter inn et annet ledd i forfeltet - f.eks. så. Da blir det 

formelle subjektet stående under liten n- på subjektsplassen, som i eksempelS: 

Ek l 5 sempe 

Forfelt Midtfelt Sluttfelt 

V n a V N A 

Så står det ei setning på arket 

Eller man kan stokke om på ordene til det Vinje 1970 omtaler som overraskende, nemlig at man 

kan sette det egentlige subjektet iforfeltet, og det foreløpige subjektet på subjektsplassen liten n 

- se på eksempe/6: 

Ek l 6 sempe 

Forfelt Midtfelt Sluttfelt 

V n a V N A 

Ei setning står det l på arket 

I Vinje 1970 står det at presenteringer er konstruksjoner der subjektet er flytta til objektsplas

sen. Det virker som en plausibel beskrivelse på prosessen som setninga i eksempel l har vært 

igjennom. Men det passer ikke like godt å beskrive denne setninga i eksempe/6 slik. Da måtte 

man si at det egentlige/ semantiske subjektet først har flytta til objektsplassen under stor N, og 
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deretter har det flytta tilbake til forfeltet. Det formelle subjektet kan være satt inn som plasshol

der i forfeltet, og dette flytter til subjektsplassen når forfeltet blir fylt av det semantiske subjek

tet. 

En slik oppførsel som det semantiske subjektet viser her- at leddet både kan stå på objektsplas

sen og i forfeltet, er derimot vanlig for bl.a. objekter, de kan flytte fra plassen i sluttfeltet og 

fram i forfeltet, og det fører til at subjektet må stå etter det finitte verbet, som under. 

Ek l 7 sempe 

Forfelt Midtfelt Sluttfelt 

V n a V N A 

Vi kjøpte ei bok 

Ei bok kjøpte vi 

Innvendinger mo~ den tradisjonelle analysen 

Sven-Gøran Malm gren har tatt opp spørsmålet om analysen av presenteringssetninger i en 

artikkel fra 1987. Der kritiserer han den skole grammatiske tradisjonen, som nettopp kaller det 

formelle subjektet for foreløpig og det semantiske for egentlig subjekt. Hans kritikk går bl.a. ut 

på at det semantiske subjektet ikke trenger å være det syntaktiske, og han nevner passivsetnin

ger som eksempel på det. 

Dessuten synes han det er utilfredsstillende å regne med to subjekter, som jo blir konsekvensen 

av å ha et forelØpig og et egentlig subjekt. Som et argument for at det semantiske subjektet 

heller er objekt enn subjekt, nevner han at ei setning som Det fins kaffe i skapet kan gjøres om 

til spørresetning, og da er setninga bedre med: Hva fins det i skapet? enn hva fins i skapet? Det 

tyder på at kaffe er objekt heller enn subjekt her. 

Malm gren mener at det er urimelig å se på det formelle og det semantiske subjektet som del av 

samme setningsledd, og han konkluderer med at løsninga derfor må være å analysere presen

teringssetningene slik at man sier at de består av et upersonlig subjekt og en objektsliknende 

bestemmelse. Det semantiske subjektet har samme distribusjon som objekter, og det er urimelig 

å analysere disse to setningene på forskjellige måter: Det blei ødelagt flere bøker. Det forsvant 

flere bøker 

Passivsetninga her er det som ofte kalles "upersonlig passiv" -en setningstype som Fretheim 

1977 argumenterer for er presentering- passiv presentering. Altså er Malmgren og Fretheim på 
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linje her. Vi skal komme tilbake til diskusjonen om hva slags setningstyper som skal defineres 

inn under presenteringsbegrepet. 

Malm gren mener altså at man kan regne det semantiske subjektet som objekt, men han nevner et 

argument mot denne løsninga. Setninga: Det har forsvunnet flere bøker fra sine hyller, er et 

motargument fordi refleksiven (sine) som regel viser tilbake på subjektet, som da i dette tilfellet 

vil være det semantiske subjektet. Dette er ikke et like godt motargument for norsk, fordi vi på 

norsk kan ha setninger som: Vi sendte Jon inn på rommet sitt, der refleksiven viser tilbake på 

objektet. 

Malm gren ønsker at skole grammatikkene påpeiker at det semantiske subjektet er en mellomting 

mellom et subjekt og et objekt. Her er han på linje med Vigleik Leira, som allerede i 1970 

argumenterte for at det semantiske subjektet både har subjekts- og objektsegenskaper. I tillegg 

nevner Leira likhet med predikativet. Leira mener imidlertid at det semantiske subjektet også 

skiller seg så mye fra disse, at verken subjekt, objekt eller predikativ er dekkende betegnelser 

for leddet. Leira skriver: "Dersom det/der absolutt skal være noe foreløpig, hvorfor skal det på 

død og liv være et foreløpig subjekt?" ( s. 57) 

Leiras løsning er å introdusere et nytt begrep, injektet. Injektet har egenskaper til felles med, og 

til forskjell fra, subjekt, objekt og predikativ, og det kan bare opptre i ubestemt form. 

Leira skriver at injektet (det semantiske subjektet) skiller seg fra grammatiske subjekter bl. a. på 

grunn av plasseringa etter det infinitte verbet, og at injektet skiller seg fra predikativet bl.a. ved 

at predikativer ikke er potensielle subjekter. 

En av forskjellene han nevner mellom injekter og objekter, er at objektet kan bli subjekt i ei 

setning, uten at antallet setningsledd forandres, mens viss injektet i ei presenteringssetning blir 

subjekt, faller setningsleddet som består av det bort. Vi har sett at det ikke nødvendigvis er 

sånn, jamfør eksempel 8. I noen setninger kan ekspletiven bli stående viss injektet flytter fram, 

mens i andre setninger faller ekspletiven bort. I setninger med både et semantisk subjekt og et 

formelt subjekt, vil statusen til de to leddene kunne diskuteres, uavhengig av om det er eksple

tiven eller det formelle subjektet som står i forfeltet. 

En annen forskjell Leira nevner mellom objekt og injekt, er at objekt er knytta til transitive verb, 

injektet til intransitive. 
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Som vi har vært inne på, er det først og fremst det semantiske subjektet sin status som repre

senterer et problem i analysen av presenteringssetninger. 

Platzack 1983 nevner i beskrivelsen av presenteringssetninger at de fleste av presenteringskon

struksjonene er med intransitive verb. Imidlertid tillater ikke alle intransitive verb presentering. 

Nordgård og Åfarli 1990 nevner bl.a. verbene tenke og angre som eksempel på intransitive 

verb som ikke tillater presentering, og verbene velte og smelte som eksempel på intransitive 

verb som tillater presentering. Det innebærer at mens ei setning som Det smelta mye snø er 

grammatisk, så er *Det tenker mange barn ugrammatisk. 

Man kan altså dele de intransitive verbene inn i to grupper: l) De som har et agentivt subjekt 

som tenke og 2) De som har et ikke-agentivt subjekt som det nettopp nevnte smelte, eller enda 

bedre verbet finnes. 

Jeg skal følge terminologien i Nordgård og Åfarli og kalle de intransitive verbene med agentivt 

subjekt (tenke) ekte intra11sitive. De ikke-agentive intransitive verbene (finnes/smelte) skal 

jeg heretter kalle ergative. 

Er ga ti vhypotesen 

Den historiske bakgrunnen for ergativhypotesen er at det fins kasus språk som gir subjektet for 

intransitive verb samme kasus som objektet for transitive verb, mens altså subjektet for de 

transitive verbene får et annet kasus. (Helge Dyvik 1989 antyder at indoeuropeisk kan ha vært 

av en slik art.) For vår bruk er det interessante at man kan dele de intransitive verbene inn i to 

grupper: Noen intransitive verb tar et agentivt subjekt som kan få samme kasus som subjektet 

for de transitive verbene (tenke), mens andre intransitive verb tar et ikke-agentivt subjekt som 

får samme kasus som objektet for de transitive verbene (finnes). Her ser det altså ut til å være 

en sammenheng mellom objekter og noen subjekter til intransitive verb. 

Ergative verb har flere fellestrekk. En interessant generalisering er at de ikke kan passivvendes, 

men altså presenteres (en generalisering satt fram med forbehold). Jeg skal komme tilbake til 

toverdige verb som kan presenteres. 

Alle setninger må (normalt) ha et subjekt, derfor kan det se ut som om forskjellen på et ikke

agentivt og et agentivt subjekt ikke spiller noen rolle når verbet deler ut bare ei semantisk rolle. 

Men innafor den transformasjonelle (eller GB-) tradisjonen opererer man med både en djup

struktur og en overflatestruktur, og da kan man si at ergative verb ikke tar subjekt, men objekt i 
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djupstrukturen - og at det som er et objektet i djupstrukturen, kan bli et subjekt i overflatestruk

turen. 

Ge111erativ syntaks 
I den generative tradisjonen er Thors tein Fretheim 1977 en av dem som er først ute med kritikk 

(og alternativ analyse) av det vi kan kalle "egentlig-subjekt"-analysen. I likhet med bl.a. Leira 

anklager han denne analysen for å være ei sammenblanding av to forskjellige nivåer - et seman

tisk og et syntaktisk nivå. 

Fretheim ser på mange typer setninger som presenteringssetninger, han omtaler dem som 

setninger som viser ganske stor grad av innbyrdes overflatesyntaktisk likhet. Se på disse 

setningene: 

Det blei dansa til klokka var over fire. 

Det blei dansa polka til klokka var over fire. 

Det blei lest noen dikt før gjestene gikk. 

Den første setninga er intransitiv passiv, den andre er med et s.k. indre objekt, og den tredje er 

passiv med transitivt verb. Fretheim mener det er rimelig å analysere disse tre på samme måte, 

slik at man slipper å si at innsettelsen av det skyldes forskjellige forhold. 

Men her fins ikke noe ubestemt nominalledd som gjør det mulig å identifisere strukturene i de to 

øverste setningene som presenteringssetninger. Det er bare den siste setninga som passer til 

Platzacks definisjon. Leddet noen dikt er direkte objekt. Fretheim skriver at det virker uvant å 

skulle forbinde et direkte objekt til et intransitivt verb. Men viss vi kan akseptere at det syn tak

tiske subjektet ikke er semantisk subjekt, så burde det ikke være noe vanskeligere å akseptere at 

det syn taktiske objektet ikke er semantisk objekt. 

Fretheim mener at den passive presenteringskonstruksjonen, og passiv setningstype med 

etterstilt at-setning, er i ferd med å falle sammen. 

Dessuten argumenterer han for at også noen setninger med ekstraponert at-setning, må analyse

res som presenteringssetninger. Han sier at ekstraponerte at-setninger enten kan miste sine 

syntaktiske privilegier og bli det han kaller "lediggjengere", eller så kan at-setningene oppføre 

seg som objekter. Se på setningene: 



Det er riktig at hun ombestemte seg. 

At hun ombestemte seg er riktig. 

*At hun ombestemte seg, er det riktig. 

9 

I den øverste setninga er at-setninga det Fretheim kaller en lediggjenger, den er et subjekt som 

har overlatt subjektsplassen til et avleda subjekt: det. Mens i følgende setningsgruppe sier 

Fretheim at at-setninga er objekt, fordi det er et obligatorisk ledd- uten det blir setninga 

ugrammatisk som i den midterste setninga. 

Det er jo sjanser for at hun ombestemmer seg. 

*At hun ombestemmer seg, er jo sjanser for. 

At hun ombestemmer seg, er det jo sjanser for. 

Fretheim konkluderer med at det formelle subjektet i norsk dukker opp av samme grunn i 

presenteringssetninger som i setninger med innføyd at-setning på slutten (altså eksrraponerte 

setninger), og i passivsetninger med intransitivt verb. Ved alle disse setningstypene fins det 

enten ingen subjektkandidat i det hele tatt, eller ingen god subjektskandidat. 

Her skiller Fretheim seg forøvrig fra bl.a. Malmgren som vil analysere setninger med at

setninger og infmitiver som forskjellig fra presenteringskonstruksjonene. 

Semantisk subjekt som objekt 

Platzack 1983 foreslår en analyse av de svenske presenteringskonstruksjonene, der det formelle 

subjektet analyseres som subjekt, og det semantiske subjektet som objekt. Han begrunner det 

med at det semantiske subjektet oppfører seg som et objekt på alle måter syntaktisk sett, og han 

analyserer setninga omtrent som i eksempel lB. For å få sammenlignbare analysetrær har jeg 

gjort et forsøk på å oversette Platzacks trær til en av de typene Nordgård/ Åfarli bruker: 



Eksempel 18 

Dypstruktur 

Overflate
struktur 

lO 

/CP"'. 
XP C' 

C/ "VP 
[ +tempw l/ ".. 

NP~~P 
66 

' p& taket 
e satt en fu.gl 

en fu.gl Det1. satt. t 
J i 

p§. taket 

(t=trace (3por), i og j er in.dek.:ler) 

Ekspletiven det er generert i den kanoniske subjektsposisjonen- altså i den posisjonen subjekter 

i følge den konfigurasjonene definisjonen hører hjemme, det vil si den NPen som det står en e 

under. (Det betyr forøvrig at plassen er tom.) Det er altså generert her og flytta fram i setninga 

til den plassen som tilsvarer Didrichsens forfelt- som her er gjengitt med betegnelsen XP. Ei 

slik flytting kan gi setninger som Det satt en fugl på taket. 

Eksempel lB gjengir overflatestrukturen til denne setninga. Men ekspletiven kan bli stående på 

subjektsplassen, og da er det bare verbet som kan flytte fram, og vi kan få setninger som Satt 

det en fugl på taket? 

Det semantiske subjektet (en fugl) er generert innafor V -bar, og det får sin semantiske rolle fra 

verbet (mens altså ekspletiven ikke bærer noen semantisk rolle). Denne NPen, det semantiske 

subjektet, står i objektsposisjon i djupstrukturen. En NP kan ikke flytte fra et sted der den har 

fått en semantisk rolle til et anna sted der den får en annen semantisk rolle. Men det skjer ikke i 

presenteringssetninger fordi verbet bare deler ut en semantisk rolle. Platzack sammenlikner 

andre konstruksjoner med formelle subjekter og sier at når VP ikke tildeler en semantisk rolle til 
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subjektsposisjonen, så blir denne posisjonen fylt av et tomt pronomen det (ihvertfall i språk 

som har subjektstvang), som i ei setning som Det regner. (Dette tilsvarer Fretheims poeng, at 

eks pleti ven står der rett og slett fordi det manglet et subjekt på subjektsplassen.) 

Platzack gir også syntaktiske argumenter for at det semantiske subjektet er generert i komple

mentposisjonen til V (for å bruke terminologien fra bl.a. Nordgård og Åfarli): For det første har 

det semantiske subjektet samme plassering som andre NPer som blir generert i 

komplementposisjonen til V - altså det direkte objektet og predikativet. Platzack sammenlikner 

indirekte og direkte objekter med semantisk subjekt - og sier at det semantiske subjektet og det 

direkte objektet har til felles at de ikke fins mellom det finitte og det infinitte verbet. (Unntaket 

er når NPen inneholder et ingenting, og det har Christensen 1991 ei forklaring på som vi skal 

komme tilbake til.) 

Det andre argumentet til Platzack går ut på at objekter, men ikke subjekter, kan trekkes ut av at

setninger på svensk. Denne regelen kan ikke overføres direkte til norsk, men på norsk kan vi 

trekke ut en del av et objekt, men ikke en del av et subjekt. Se på eksempe/19: 

Eksempel 19 

Hvilke konger skal man henge opp bilder av ___ ? 

*Hvilke konger skal bilder av ___ henge på Akershus? 

I den øverste setninga er en del av objektsleddet flytta fram i setninga, og det gir ei akseptabel 

setning, mens i den andre setninga er en del av subjektsleddet flytta fram. Det blir ei uaksepta

bel setning på norsk. 

Eksempel 20 

Hvilke konger skal det henge bilder av ___ -rå Akershus? 

*Hvilke konger skal henge bilder av å Akershus? 

Ekspletiven det har her subjektsegenskaper- den er parallell til subjektet man i eksempel 19, 

mens det er vanskelig å se at det semantiske subjektet, leddet [bilder av hvilke konger], har 

subjektsegenskaper. 

Et tredje argument Platzack nevner, er at om man går ut fra at det semantiske subjektet er gene

rert i spesifikatorposisjonen til V -bar, så må NPen flytte nedover i treet for å lage presenterings

setninger, og flytting nedover er et brudd på reglene i GB. 
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Det siste av Platzack sine argumenter jeg skal nevne her, er at VP har en sterk tendens til å 

tildele rollen agens, til subjekts- NPen, mens det er V- noden som tenderer mot å tildele ikke

agen ti ve semantiske roller (patiens, benefaktiv o.l.). Det betyr at vi ikke venter å finne presen

teringssetninger som har en agens, viss vi regner med at de får rollen sin fra V. Og det stemmer 

stort sett. 

Formelle fundamenter 

Både Platzack 1983 og Christensen 1991 sammenlikner islandske presenteringssetninger med 

h.h.v. svenske og norske. De islandske skiller seg fra de fastlandsskandinaviske på den måten 

at svensk og norsk kan ha setninger som er u grammatiske i islandsk. Setninga i eksempel 21 

er ei setning som er akseptabel på norsk, men ikke pil islandsk. 

Eksempel 21: 
~r dag hefur paa komid mao ur hingaa. 

l dag har det kommet en mann hit. 

Islandsk kan ha setninger som ikke er akseptable på norsk: 

I dag hefur komid mao ur hingao 

* l dag har kommet en mann hit 

/Ja o hefur maour keypt b6kina 

*det har en mann kjøpt ei bok 

Mens både i norsk og islandsk er denne setninga grammatisk: 

Det har kommet en mann hit i dag. 

Pad hefur komid maaur hingad f dag. 

Vanligvis blir denne forskjellen forklart med at i norsk er ekspletiven det formelt subjekt, mens 

den i islandsk er formelt fundament. 

Man går ut fra at i fastlandsskandinaviske presenteringssetninger er ekspletivenforme/t subjekt, 

mens i øyskandinavisk (islandsk og færøysk) er ekspletivenformeltfundament. Formelle 

fundamenter er ikke subjekter, termen viser til et ekspletivelement som bare kan stå i et ellers 

tomt forfelt. De kan bare stå i spissen av ei setning- og faller dermed bort når det kommer noe 

annet i spissen for setninga. Disse ekspletivene står der for at setningene ikke skal bryte med 
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noen av de kravene språkene stiller til grammatiske setninger: Kravet om at setninga må inne

holde et subjekt og kravet om at verbet må komme på andre plass i setninga. 

Mens det formelle subjektet skal oppfylle kravet om at alle setninger må ha subjekt, skal det 

formelle fundamentet oppfylle kravet om at verbet skal komme på andre plass i setninga. Men 

norsk er jo også et språk som har verbet på andre plass, og ut fra dette skulle vi vente at også 

norsk har formelle fundamenter. Særlig på bakgrunn av at islandsk faktisk kan ha verbet først i 

utsagnssetninger, jf. eksempe/22: 

Eksempel 22 
Hafa oft kom id frægir malvfsindamenn hingad. 

(Fra Sigurdsson 1985) 

Forklaringa på at islandsk kan ha setninger som *Det har en mann kjØpt ei bok, men ikke 

norsk, blir altså at i den norske setninga får man to subjekter, mens det ikke er noe problem i 

islandsk. 

Formelle subjekter og fundamenter 

Kirsti Koch Christensen 1991 stiller spørsmålet om hvorfor ikke alle de skandinaviske 

språkene har formelle subjekter, og formelle fundamenter, og hun argumenterer for en annen 

analyse av disse ulike presenteringssetningene. 

Viss vi ser på trestrukturen i eksempe/23, så er den islandske og den norske setninga analysert 

på en nokså lik måte. En forskjell er at den norske setninga har et spor i spesifikatorposisjonen 

til IP, mens denne plassen er helt tom i islandsk (der det står ene). En annen forskjell er at den 

norske strukturen er merka -AGR, mens den islandske er merka+ AGR. Jeg kommer ikke inn 

på hvordan flyttingene blir forklart, mens skal bare referere Christensens analyse av de 

islandske og norske presenteringssetningene. 
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CP 

/.)\ 
c IP 

*Det. 
J 

[ +tempu:J/ ""-
NP I' 

I/ ""VP 
/~ 

NP V' 

v/ "'v-

l [-AGR] en t. 
e mann 1 

[+AGR] 
madur 1. 

l 

/"" V NP 

l l 
kjøpt 'boka 

keypt 'bo kina 

Christensen antar at det finnes en restriksjon som forbyr potensielle (det jeg har kalt seman

tiske) subjekter på subjektsplassen i presenteringssetninger. Hennes analyse av disse setnin

gene innebærer at hun altså ikke flytter det potensielle subjektet (en mann) til spesifikatorposi

sjonen til IP, men beholder det på sin base genererte plass. 

To GB-analyser 

Som Platzack regner Christensen med at den norske ekspletiven blir generert i subjektposisjo

nen (altså SPES, IP), og at den etterpå blir flytta fram under XP. Ekspletiven i de islandske 

setningene blir generert i det som tilsvarer fundamentet. At den norske setninga her er ugram

matisk, har ifølge Christensen ikke noe å gjøre med hva slags syntaktisk funksjon ekspletiven 

har, men med elementet AGR. Det betyr at de islandske setningene godkjennes, fordi subjektet 

dermed blir styrt og godkjent av dette leksikalske elementet som kalles +A GR. Den norske 

setninga er u grammatisk fordi NPen, en mann, ikke blir styrt og godkjent, fordi norsk altså 

mangler AGR. 

Platzack analyserer de islandske presenteringssetningene på en annen måte enn de svenske. 

Viss vi ser på treet i eksempe/24, så er det det samme analysetreet vi har hatt tidligere: Det er et 

forsøk på oversettelse av Platzack sine trær til den typen Nordgård og Åfarli bruker, men i 
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denne har jeg satt inn ei islandsk setning som skal vise at det semantiske subjektet i den svenske 

og den islandske setninga står på forskjellige plasser. Platzack regner med at det semantiske 

subjektet flytter fra sin basegenererte plass i djupstrukturen og til subjektsplassen, og at de 

svenske setningene blir u grammatiske fordi der er to subjekter. Ekspletiven i de svenske 

setningene blir generert i subjektposisjonen, mens ekspletiven i de islandske setningene blir 

generert i fundamentposisjonen. Dermed er subjektposisjonen i islandsk tom, og det logiske 

subjektet kan enten flytte dit, eller være på den base genererte plassen i VP. 

Eksempel 24 

Dypstruktw 
e satt en fugl 

Ovexf!ate-
struktw Det. satt. l. t. en fugl p~ taket 

l J l l 

~ em i mygi t. t. i b llll'lkerinu 
l l 

Det svenske det blir generert i subjektsposisjonen, mens i de islandske setningene blir ekspleti

ven (/Jad) generert i fundamantet (spes. XP). 

Platzack sier at den eneste mulige analysen av islandske presenteringssetninger med transitivt 

verb, er at det semantiske subjektet faktisk er subjekt. Og han illustrerer poenget med setninga i 

eksempel 25: 

Eksempel 25 
Pad hefur einh ver etirJ hakarlinn. 

(Det har noen spist haien). 
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Et anna argument for at det semantiske subjektet i islandsk er subjekt, er at verbet i islandsk 

ikke kongruerer med ekspletiven, men med det semantiske subjektet.2 

Det semantiske subjektet i islandsk hat forskjellig distribusjon i forskjellige setninger. I noen 

setninger er der strengere restriksjoner på plasseringa enn i andre setninger. Det analyserer 

Platzack i det ene tilfellet som formelt fundament, og i det andre tilfellet som formelt subjekt: 

De er basegenerert i ulike posisjoner. (Platzack foreslår forøvrig at det foregår ei endring i 

moderne islandsk: At det for noen islendinger er slik at ekspletiven ikke er generert i funda

ment-posisjon, men i subjekt-posisjon- mens det for alle islendinger er slik at ved transitive 

verb må ekspletiven være generert i fundament-posisjon.) 

Forskjellen mellom Platzack og Christensen sine analyser er at Platzack forklarer de islandske 

setningene med at de er generert et annet sted enn de svenske, og at det formelle fundamentet i 

svenske og islandske setninger hat forskjellig syntaktisk funksjon, mens Christensen forklarer 

forskjellen med at islandsk hat dette leksikalske elementet som norsk mangler, nemlig AGR, og 

at noen konstruksjoner er avhengig av ei slik godkjenning. Denne godkjenninga blir ikke gitt i 

de norske setningene, fordi norsk ikke hat dette AGR-elementet. Christensen sin analyse av 

setningene som forklarer forskjellen mellom akseptable norske og akseptable islandske setnin

ger med+ eller- AGR, er altså uavhengig av den syn taktiske funksjonen til ekspletiven. 

Formelle fundamenter i norsk? 

En observasjon som ser ut til å svekke analysen med formelle fundamenter og subjekter som 

forklaring på forskjellen mellom norsk og islandsk, er at man kan operere med formelle funda

menter også i norsk. Noen norske dialekter hat det og noen der som subjekt i presenteringsset

ninger. Viss en dialekt også hat samsvatsbøying, kan man faktisk se hvilket ledd som er 

subjekt. Mine informanter bruker har, og ikke er, som hjelpeverb i konstruksjoner som i 

eksempel 26, men om en forutsetter at disse setningen kan opptre med være som hjelpeverb, så 

går de med på at vi kan få setninger som: 

Eksempel 26 

Det er kome ein mann. 

Der er komne noen menn. 

2oette argumentet blir riktignok noe svekka av nyere synlaktiske arbeider som regner med at islandsk kan ha 
setninger med et nominativ-ledd som styrer verbkongruens, og likevel ikke er subjekt. 
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I slike dialekter vil man ha problemer med å akseptere at ekspletiven flytter til subjektsplassen 

viss det semantiske subjektet flytter fram. Ei setning som *Noen menn er der komne, vil være 

uakseptabel, mens Noen menn er komne vil aksepteres. Dette tyder på at i disse dialektene er 

ikke ekspletiven syntaktisk subjekt, men at det semantiske subjektet også er det syn taktiske 

subjektet. Disse dialektene har en ekspletiv som er et formelt fundament, på samme måten som 

de islandske setningene. 

"Ingen" -ledd 

Platzack nevner i sin artikkel at der kan komme et nominalt ledd mellom det finitte og det infi

nitte verbet viss det nominale leddet er en negasjon med ingenting. Platzack forklarer det ikke, 

men Christensen har en analyse av slike ledd med ingen-substantiv i. Christensen viser at ledd 

som ingen bøker, eller Platzacks ingenting, har samme distribusjon som adverbialer, heller enn 

vanlige objekter. Og innafor GB kan man da adjungere et ledd til VP som dette adverbialet kan 

henge på. Også i feltskjemamodellen fms der en plass for adverbialer mellom liten v og stor V. 

Western 1921 skriver om presenteringer, og han skiller setninger med det vi har kalt formelle 

fundamenter fra setninger med formelle subjekter. Western setter som betingelse for slike 

konstruksjoner som vi har i eksempel 27, at subjektet er, eller inneholder, "et av de ubestemt 

tellende ord; nogen, mange,jlere,Jå og ingen .. " 

Eksempel 27 

Der forlanger ingen det av deg. 

Der har mange ønsket det samme. 

Der vil neppe IWgen by mere for huset. 

Christensen analyserer setningene på den måten som vi ser i eksempe/28. 
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Eksempel 28 

(Tegninga mangler en enkel v mellom v-bar og verbet sige) 

Hun regner med at ekspletiven er generert i spesifikatorposisjonen til IP, og at den er flytta fram 

til det vi vil kalle fundamentet. Det finitte verbet er flytta fra sin basegenerte plass fram til noden 

C[ +tempus], mens subjektet er flytta ut av sin base genererte plass i den laveste VPen til en 

adjungert posisjon litt høyere oppe i treet. Subjektet ingen er ka-indeksert med sporet sitt, de er 

begge merka med}. 

Et ledd som en mann, i stedet for ingen, vil gjøre setninga u grammatisk. En NP som en mann 

ville ikke kreve en adjungering til VP, og den ville dertned være et brudd på styringsreglene i 

GB. Når denne analysen i eksempe/28 ikke bryter med disse styringsreglene, så henger det 

sammen med at reglene gjelder den innerste VPen, der det står et spor med indeksen}- og som 

altså er tom her. 

Toverdige verb 

Som jeg såvidt har nevnt tidligere, kan noen transitive verb presenteres. Platzack 1983 har med 

følgende setning: 

Eksempel 29 

*Det var en mann en lærer. 
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Han mener at årsaken til at den er ugrammatisk er at når en mann er generert på objektsplassen, 

så kan det ikke dukke opp en annen NP der. Men man kan faktisk ha presentering ved tover

dige verb, f.eks. i setninger som: 

Eksempel 30 

Det hendte Jon ei ulykke. 

Disse verbene kan behandles som verb uten subjekt, men med indirekte og direkte objekt i 

djupstrukturen. I disse presenteringssetningene kan det direkte objektet flyttes fram: 

Eksempel 31 

Ei ulykke hendte (det) Jon. 

*lon hendte ei ulykke. 

Disse forskjellene er det vanskelig å finne noen god forklaring på. Helge Lødrup 1989 mener 

at slike verb som hende, tilfalle og noen til, tar bare ett objekt, men et indirekte objekt. Men 

likevel er det ikke klart hvorfor ikke det indirekte objektet i presenteringssetninga i eksempel 30 

kan flyttes fram, på samme måte som det direkte objektet kan. 

Et problem til slutt: Ekte intransitive verb som danse, eller arbeide (altså verb som har et agen

tivt subjekt) kan presenteres i setninger som under: 

Eksempel 32 

Det danser noen mus på bordet. 

Det arbeider mange mennesker på denne fabrikken. 

Det studerer mange utlendinger pd Blindern. 

De bryter med hovedtendensen i ergativhypotesen, all den tid de har agen ti ve subjekter. Det kan 

være verd å legge merke til at de er avhengige av et stedsledd.Vi kan ikke ha setninger som: 

*Det danser noen mus. *Det spiser mange mennesker. 

Det samme kan man se i denne setninga fra Otto Jespersen som Dyvik gjengir: 

Eksempel 33 

Det ruger alltid en ørn pd utilgjengelige steder 

En ørn ruger alltid på utilgjengelige steder. 
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Mens den sistnevnte setninga er et utsagn om ørner, er presenteringssetninga et utsagn om 

stedsleddet. 

Det semantiske subjektet i ubestemt form 

Jeg har også nevnt at det semantiske subjektet må stå i ubestemt form. Vi kan ikke ha setninger 

som: Det sitter katta på trappa, det må være: Det sitter ei katt på trappa. 

Vigleik Leira sier at kravet om ubestemt form hos det semantiske subjektet viser at her er en 

omvendt kongruens (Han kaller det reksjon). Ekspletiven det+verb bestemmer injektets tall. 

Leira sier altså at det er sekvensen Det sitter som styrer NPen og merker den med ubestemt 

form. 

Innafor GB har det vært foreslått spesielle restriksjoner. Jeg kan nevne Safir som sier at det han 

kaller names (navn) må være frie, og siden bestemte NPer kommer inn under det han kaller 

navn, og siden de ikke er frie i presenteringssetningene, så blir setninga u grammatisk. 

Ei anna forklaring er at man gjeme har ny informasjon i ubestemt form, og at det semantiske 

subjektet er ny informasjon. Om vi ser på setninga i eksempel JO, så står ei ulykke i ubestemt 

form, mens Jon er bestemt. Men det er ingen grunn til å regne med at Jon her er mer kjent enn 

ei ulykke. Man kan også finne eksempler på at den nye informasjonen kan komme helt til slutt i 

setninga: Det blei snakket om Petter. 

Eller sammenlign disse setningene: 

Eksempel 34. 

Det blei skutt på bjørnen. 

Det blei skutt en bjørn. 

*Det blei skutt bjørnen. 

Den øverste setninga har ny informasjon i bestemt form, mens det ikke lar seg gjøre i den 

nederste presenteringssetninga. 

Oppsummering 

I denne prøveforelesninga har jeg prøvd å belyse noen av problemene i syntaktisk analyse av 

presenteringskonstruksjonene i feltskjemamodellen og GB. Diskusjonen gjelder statusen til det 

semantiske subjektet: Skal det analyseres som et egentlig subjekt eller objekt, eller et objektslik

nende ledd, eller trenger vi en helt ny term - injektet? 
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Innafor GB har man analysert forskjellen mellom islandske og norske presenteringskonstruk

sjoner som en forskjell som skyldes den syntaktiske statusen til ekspletiven. Christensen har en 

alternativ analyse av setningene som bygger på at islandsk er et språk som har et leksikalsk 

element+ AGR, mens norsk mangler dette elementet. At både norsk og islandsk har både 

formelle fundamenter og formelle subjekter i presenteringssetningene, svekker en analyse som 

forklarer forskjellen mellom norsk og islandsk på bakgrunn av forskjellen mellom den syntak

tiske funksjonen til ekspletivene. 

Det har vært skrevet mye om presenteringssetninger- setningene har fanget mange syn taktike

res interesse. Likevel håper jeg å ha vist at det fortsatt er mye å ta fatt i for den som er interes

sert i uløste mysterier. 
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D E T 

Av Vigleik Leira 

Det snør, det snør, 
tiddeli bom, 
det er det det gjør, 
tiddeli bom. 
{Fra Ole Brumm og vennene hans) 

la langue est une forme et 
non une substance (Saussure) 

I. INNLEDENDE BEMERKNINGER 

er henta hovedsakelig fra Dagbladet (D) , Aftenposten 
(A), og fra bøkene: 

Alf Prøysen: Teskjekjerringa på camping, Tiden Norsk 
Forlag, Oslo 1967 (Prøysen) 

Barnetimeboka 1966: Det hendte i Gaupdalen, Norsk rikskring
kasting, Oslo 1966 (B 1966) 

Barnetimeboka 1968: Mysteriet på Svartøya, Norsk rikskring
kasting, Oslo 1968 (B 1968). 

Forekomstene av det i den siste boka er samla, nummerert fort
løpende og tatt med som TILLEGG; eksempler på det med et tall i 
parentes viser til dette tillegget. 

En del eksempler er også henta fra Stortingstidende 
(S), Sigbjørn Hølmebakk: Jentespranget, Gyldendal Norsk Forlag, 
Oslo 1970 (Hølmebakk), Asbjørnsen og Moe: Eventyr for barn, N.W. 
Damm & Søn, Oslo 1963 (Asbjørnsen og Moe); videre er der eksemp
ler fra lingvistisk litteratur og fra noen spredte tilfeldige 
kilder. 

Eksempler uten oppgitt kilde er konstruerte. 

Grunnlaget 
En analyse av språkets størrelser bør i første rekke 

ta for seg den rollen disse størrelsene spiller innafor språkets 
eget system (Saussure i "Cours" s. 43: "la langue est un systeme 
qui ne connait que son ordre propre"). Deretter kan en eventuelt 
gå utafor språkets ramme for å finne et råmateriale. A gå ut i 
naturen for å søke opp noe som har gitt opphav til det i "det 
snør", ville derfor være å begynne i den gale enden~rdet det må 
- som ethvert annet - plasseres opposisjonelt og relasjonel_t __ 
overfor andre språklige størrelser. Og midlet til å gjøre det er 
å studere hvordan det opptrer i språkets egen orden. 

Med utgangspunkt i Saussure og støtte i en eksplisitt 
formulering hos Martinet (s. 25) vil jeg si at språkets orden 
og form er den doble ledd-delingen: først delingen i betyd
ningsbærende størrelser og så delingen i størrelser som ikke er 
betydningsbærende, men kan være betydningsskillende. 

I den første ledd-delingen (kjeder av betydningsbærende 
størrelser) har det sine bestemte oppgaver å fylle, og det inngår 
i visse karakteristiske forbindelser. Ordets roller i syntaksen 
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er med andre ord fastlagt. Også overfor den andre ledd-delingen 
er ordet nøye definert som rekkefølgen av bokstavene Q > ~ > ~-

Denne rekkefølgen - skilt ut som eget ord - gir et fast 
holdepunkt for en analyse av det. I første omgang kan vi la 
uttrykksfelleskapet tjene som en indikasjon om noe felles også 
på innholdssiden. Det må være tillatt å anta en forbindelse 
mellom det i "det snør" og det i "det store huset", og ikke se 
det som en tilfeldighet slik som ved ~ (kontra lav) og høy 
(til kyrne). 

Termen 'formelt subjekt' om visse anvendelser av det 
antyder at bruken av dette ordet henger nøye sammen med språkets 
formingsprinsipp. Og trass i en rekke påstander om at det er 
innholdsløst, synes det likvel ikke til å komme forbi at ordet 
har noe med bestemthet å gjøre. Det kan derfor være praktisk å 
ta det som utgangspunkt for en nærmere drøfting av det. 

Bestemthet 
Kjeden "det hvitmalte gjerdet" (2) kan stilles opp 

mot en kjede "et hvitmalt gjerde". Jeg vil hevde at de to kjedene 
ikke betyr det samme. Denne forskjellen i betydning er imidlertid 
ikke noe som kan framgå ved en undersøkelse av en eventuell gjen
stand som kan være referent for~ kjeder. 

Ingen fotografier kan oppvise noen forskjell som svarer 
til forskjellen mellom benevnelsene. Gjenstanden skifter ikke 
karakter fordi om den i det ene øyeblikket blir kalt "et hvitmalt 
gjerde" og i det neste "det hvitmalte gjerdet". Vi må følgelig 
konstatere at betydningsforskjellen mellom bestemthet og 
ubestemthet ikke er begrunnet i noe som helst ved de gjen
standene som omtales, dvs. ved den substansen som utsettes for 
språkets formende virksomhet. De innholdsstørrelsene som kommer 
til uttrykk i 

"det (hvitmalt)e (gjerde)t" kontra "et (hvitmalt gjerde)" 

har altså ikke henta noe råmateriale utafra, men er utelukkende 
et produkt av et formingsprinsipp hos språket sjøl. 

Mange språk, deriblant norsk, dikterer for en rekke 
størrelser at de skal behandles enten som noe på forhånd gitt og 
kjent, eller som noe ikke gitt og kjent. Forskjellen i betydning 
mellom det og et er derfor av en helt annen karakter enn 
forskjellen i betydning mellom gierde og port. Innholdsstør
relsene i 'gjerde' og 'port' kan sies å tilhøre den substansen 
som formes, mens derimot innholdsstørrelsene i 'det' og 'et' 
(bestemthet kontra ubestemthet) tilhører formingen av substansen. 

En størrelse kan opptre som bestemt fordi den tidligere 
har vært nevnt og omtalt. Men det kan og være tilstrekkelig at 
den talende eller skrivende på egen hånd betrakter vedkommnde 
størrelse som kjent og gitt og behandler den i samsvar med det. 
I den teksten som "det hvitmalte gjerdet" er henta fra, er der 
ingen forutgående omtale av noe gjerde. 

"Det hvitmalte gjerdet" kan også stilles opp mot en 
kjede "den hvitmalte benken". Her har vi bestemthet uttrykt ved 
hjelp av 'den -e -en~. Det gir forskjell i genus. Heller ikke 
en slik genusforskjell er begrunnet i det råmaterialet språket 
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får til forming. I den monn genusstørrelser kan betraktes som 
innholdsstørrelser uavhengig av naturlig kjønn {sexus), må derfor 
også disse betraktes som størrelser som tilhører formingen av 
substansen. 

Opposisjonen mellom på den ene siden "det hvitmalte 
gjerdet" og på den andre "et hvitmalt gjerde/den hvitmalte 
benken" gir to faktorer som kan opptre i innholdet i det: 
bestemthet og nøytrum {'et'-genus). 

Termene 'ubestemt form' og 'bestemt form' brukt om 
substantiv sikter hovedsakelig til uttrykkssiden. For å unngå 
misforståelser og på grunn av visse distinksjoner som det seinere 
blir nødvendig å ta hensyn til, vil jeg bruke følgende termer om 
det som har med uttrykkssiden å gjøre: 

bundet form: boka, bøkene, mi bok, boka mi, den minste feil{en) 
ubundet form: ei bok, noen bøker, bok, stein 

'Bundet form' omfatter dermed også det som kalles 'overbestemt 
substantiv', mens 'substantiv i naken form' {f.eks. bok/bøker) 
dekkes av 'ubundet form'. Termene 'ubestemt artikkel' og 'bestemt 
artikkel' vil bli brukt som tradisjonelt, hvorimot 'bestemthet' 
vil vise til innholdssiden, eventuelt til helheten av uttrykk og 
innhold. 

Identifisering 
For det det som er knytta til substantiv i nøytrum, kan 

vi skjelne mellom 3 anvendelser: 

l. adjektivets best. art.: 
2. påpekende pronomen: 
3. anaforisk pronomen: 

det hvitmalte gjerdet {2) 
det lyset {303) 
No kunne dei sjå flyet. Det sirkla 
lenge over øya. {141) 

Men det som anaforisk pronomen viser ikke bare til substantiv i 
nøytrum. Det kan referere til infinitiver, 'at'-setninger, 
adjektiv, og i det hele tatt til hvilken som helst størrelse som 
gjennom et pro-ord skal gjøre tjeneste som nominalledd. 

Som anaforisk pronomen kan det stå som 

subjekt: 
du må vaske opp etter frokost og middag, og det er ingen lett 
oppgave {8) 

objekt: 
han hadde ikke fylt ni år ennå, det gjorde han først til 
høsten {6) 

adjekt {= indir.obj.): 
han tok opp barnet og gav det en banan 

del av preposisjonsuttrykk: 
"Nå, er dere ikke hjemme og pakker?" spurte han. "Håh, det er vi 
ferdige med allerede," svarte Gerda. {11) 



25 

predikativ: 
"Ja, du er nå lik deg sjøl, du," sa han. "Det er du og," sa 
kjerringa. (Prøysen) 

Det er verd å merke seg at et anaforisk det knytta til ~ kan 
vise til et ledd som det er rimelig å regne som adverbial og ikke 
som predikativ: 

"Å, takk og pris for at du er hjemme," sa han. 
"Skulle jeg ikke være det, da?" sa kjerringa. (Prøysen) 

Som subjekt kan det stå anaforisk for substantiv utenom nøytrum 
og for substantiv i flertall: 

en båt! ... Det er politibåten (166) 
Nå så de smuglerskuta. Det var en stor skøyte (307) 
"Har dere sett noen barn i en motorbåt?" - "Var det fire 
stykker?" ropte den ene smugleren tilbake? (257) 

Setninger med en slik anaforisk bruk av det utmerker seg ved at 
verbalet er en form av være (eventuelt bli) . Dette skyldes et 
innholdsmessig fellesskap. Ved slike konstruksjoner blir nemlig 
en størrelse identifisert med en annen (identifisering er en av 
oppgavene til det "innholdsløse" ~). Denne typen av identifi
seringer er strukturelt sett kjennetegna ved at l. identifise
ringsledd opptrer i en setning, mens det som mellomledd og ana
forisk pronomen (visende til l. identifiseringsledd) opptrer som 
subjekt i sin egen setning, der 2. identifiseringsledd samtidig 
er predikativ, altså slik: 

smuglerskuta. Det var en stor skøyte 

Et det som opptrer der hvor en kunne ha venta et anaforisk 
han/hun/den/de, markerer derfor at det dreier seg om identifi
sering. Denne markerende evnen hos det oppheves overfor et sub
stantiv i nøytrum entall, siden det også opptrer som vanlig ana
forisk pronomen overfor et slikt substantiv: 

Snart kunne de se flyet også. Det 
identifisering og et annet utsagn 
Det var flydur, og den ... (59). 
identifisering. 

... (60). Både 
er her mulig. 
den utelukker 

l. identifiseringsledd behøver ikke være et substantiv. Et pro
nomen, til og med anaforisk eller påpekende, kan gjøre samme 
tjeneste: 

noe ... Det var den andre mannen (173) 
Åh, den ... Det er bare en av dem som pleier å rekognosere 
her i farvannet (256) 
de ... Det var forresten dem vi snakket med tidligere i 
kveld (269) 

De størrelsene som identifiseres med det som mellomledd, kan 
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variere med hensyn til bestemthet og ubestemthet. Der det gjelder 
to substantiviske ledd, er der i praksis i hvert fall tre mulig
heter: 

en far ... Det var faren til Sigmund og Geir (264) 
(ubundet - bundet form) 
smuglerskuta. Det var en stor skøyte (307) 
(bundet - ubundet form) 
Granholmen. Det er visst den nærmeste telefonen (268) 
(bundet - bundet form) 

Når det gjelder mennesker, er forskjellen mellom identifiserings
og andre utsagn markert i opposisjonen mellom hvem og hva: 

Hvem er hun? - Hva er hun? 

Jamfør: Nå visste de hva karene i båten var. De var smuglere! 
(B 1968). Et identifiseringsutsagn her ville ha gitt: Nå visste 
de hvem karene i båten var. Det var smuglerne! 

I direkte identifiseringer er det overflødig: 

København er Norden største by. 
A leve er å elske. 

Men det kan settes inn: 

København, det er Nordens største by. 
Å leve, det er å elske. 
LUTEFISK det er god mat det . . . (A) 
Musikk, det er moro, det (A) 

De to siste eksemplene viser at også substantiv i tydelig naken 
form kan være identifiseringsledd. 

Hittil er der bare gitt eksempler på identifisering 
mellom størrelser som faller inn under 3. person. Men en kan også 
ha identifiseringer av størrelser som tilhører forskjellige 
personklasser. Det kan imidlertid ikke opptre anaforisk for l. og 
2. person. 1 Hvordan identifiseringer likevel kan løses i praksis, 
viser denne regla: 

Jeg er løven. Løven, det er meg. 
Gå til side, apekatt. Her kommer jeg. 

Det materialet som er gitt ovafor om de forskjellige bruksmulig
hetene for det, skulle være grunnlag nok til å bestemme innholdet 
i dette ordet nærmere. Vi kan skjelne mellom to betydningsvarian
ter, en videre og en snevrere. Disse variantene kan beskrives 
slik: 

vid betydning: innholdet i det er 'klassebetydning' for 
samtlige nominalledd unntatt l. og 2. person. Dette vil også 
si at det - i nominal funksjon - kan stå anaforisk for en 
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størrelse som av egen kraft ikke kan gjøre tjeneste som 
nominalledd. 
snever betydning: innholdet i det er 'klassebetydning' for 
substantiv i nøytrum entall (vel med unntak for substantiv 
som mannfolk, kvinnfolk, fruentimmer) . 

At innholdet i et ord er en klassebetydning, vil si at vedkom
mende ord under gitte forutsetninger kan (eventuelt må) tre i 
stedet for et hvilket som helst medlem av angjeldend~klasse. 
Ordet i2 er et typisk eksempel på dette. Innholdet i i2 er 
klassebetydningen for klassen av bekreftende setninger, og som 
svar på spørsmål kan ~ tre i stedet for en hvilken som helst 
bekreftende setning. På tilsvarende måte kan det i anaforisk bruk 
etter visse regler tre i stedet for et hvilke~om helst nominal
ledd, realisert eller potensielt (for mer om klassebetydning 
(= class-meaning) se Leira 72). 

Et ord med en klassebetydning som innhold behøver 
imidlertid ikke alltid brukes anaforisk for å gi meining til en 
ytring. Et slikt ord kan være et middel - en språklig snarvei 
så å si - til å gi uttrykk for en spontan registrering og reak
sjon. Et ~ som flerstemmig utbrudd blant publikum under et 
idrettsstevne viser direkte til det som skjer på banen. I den 
grad de enkelte kan gjøre seg bevisst en språklig presisering av 
det i2-et de har kommet med, kan ordet tenkes å dekke forskjel
lige ytringer, f.eks. hvis en utlending river i høyde og går ut 
av konkurransen: "ferdig med han" - "nå leder vi" - "der fikk 
de". Men dette er bare mulige tolkninger og ikke noe mer. Et 
slikt isolert i2 må klassfiseres som en språklig sett uoppløselig 
synkretisme. Ordet kan ikke erstattes med noen annen språklig 
størrelse. Referansen til det utenomspråklige kan imidlertid være 
tydelig og vel avgrensa. 

På liknende vis forholder det seg med en så hverdagslig 
ytring som "det var det" (15-16). Denne setningen kan opptre 
aleine, og likvel gi fullgod meining gjennom sin visning til noe 
utenomspråklig. Men heller ikke her lar det seg gjøre å foreta 
noen språklig oppløsning og tildele det noe annet innhold enn 
det. 

Ved snever betydning inngår bestemthet som 
innholdsfaktor i det. Det ser vi tydelig av opposisjonen til 
§.Ull: 

Har du noe nytt blad? Ja, jeg kjøpte et(t) i går. 
Har du det nye bladet? Ja, jeg kjøpte det i går. 

Vi må regne med bestemthet som faktor også ved den videre betyd
ningen, men det vil bli behandla seinere. 
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II . UTBRYTNING 

Utbrytningskonstruksjonen er en spesiell type av 
identifiseringer. I denne typen er der identifisering av to 
størrelser som tilhører hver sin setning, men samme periode. I 
utbrytningsperioden 

det var meg han sendte telegrammet 

identifiseres predikativet meg i "det"-setningen med adjektet meg 
i "meg han sendte telegrammet". 

Lundeby 67 har gitt en god beskrivelse av utbrytningsperiodens 
oppbygning. Hans skjema (s. 5) for analysens terminologi gjengis 
her: 

Ubrutt setning 
Far sendte brevet 

Utbrytningsperiode 
Det var far!Som~endte brevet 

"det er•-setn. oOc)rbinderlUtbrytningsrest 
("setningsstump') Leddsetning 

I det vesentlige er jeg også enig i hans karakteristikk av term 
og konstruksjon: 

"Utbrytning dekker nemlig noe meget vesentlig i konstruk
sjonens særart: Det at et ledd blir brutt ut fra sin normale 
plass, og anbrakt i en egen setning, slik at det dermed 
kommer i oppmerksomhetens fokus." (s. 3) 

Med mitt utgangspunkt, den doble ledd-delingen som språkets 
grunnleggende form, vil jeg imidlertid foretrekke en annen 
formulering. Og for å begrunne den starter jeg med spørsmålet 

Hvem kommer? 

Vi finner i denne setningen to momenter: 

Ett konstaterende: Noen kommer. 
Ett spørrende: Hvem er (denne/disse) noen? 

I kjeden "Hvem kommer?" er disse to momentene sammensmelta. Vi 
kan ikke fordele dem med spørsmålet på hvem og konstateringen på 
kommer. Riktignok gir sjølve innholdet i ordet hvem et spørsmål, 
men sammenstillingen med hvem foran kommer (parallelt med "Ola 
kommer") gir samtidig en konstatering. Leddstillingen her er så 
avgjørende at et "kommer hvem?" tenderer mot å angi hvem som et 
egennavn (jf. "Kommer Hveem?"). --

Om vi sammenlikner med den vel så vanlige formuleringen 

Hvem er det som kommer? 
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er forholdet heilt annerledes. De to momentene er nå atskilt: 

Spørrende: hvem er det 
Konstaterende: som kommer 

Dessuten kan vi registrere at der er ikke mer innholdssubstans i 
"hvem er det som kommer?" enn i "hvem kommer?". Det skyldes 
nettopp at sekvensen "er det" har til oppgave å identifisere. 

Ut fra spørsmålet "hvem er det som kommer?" vil jeg uten videre 
generalisere for samtlige utbrytninger og hevde følgende: 

Grunnleggende prinsipp og hovedoppgave for utbrytningskon
struksjonen er å atskille i kjeden av betydningsbærende 
størrelser momenter som ellers ville ha vært sammensmelta. 

Spesielle funksjoner 

Det er vanlig å regne emfase som et karakteristisk trekk ved 
utbrytningen. Nå kan imidlertid emfase være ting. I en kjede av 
betydningsbærende enheter 

kan der legges spesiell vekt (trykk) på D. Dette kan tjene to 
formål. Det kan tjene til å utheve D som noe spesielt i forhold 
til A, Bog C, f.eks. D som spesiell interessant i den opplys
ningen som gis. Eller det kan tjene til å framheve at det er 
nettopp D det dreier seg om, og ikke en annen størrelse som kunne 
ha stått på samme plass (D1 - D2 - D3 , osv.). Det første vil 
jeg kalle syntagmatisk emfase, det andre paradigmatisk emfase. 

Paradigmatisk emfase 
er det som Lundeby kaller identifisering, mens hans 

emfase svarer til min syntagrnatiske emfase: 

"Et annet moment i utbrytningens virkning er imidlertid like 
viktig som emfasen. Vi kan se det om vi sammenlikner utbryt
ningen med den emfatiske inversjon, f.eks. i setningen "Jeg 
kjøpte bøker i går, der vi vil framheve objektet. Med in
versjon får vi "Bøker kjøpte jeg i går", med utbrytning: 
"Det var bøker jeg kjøpte i går". Det siste gir utvilsomt en 
annen innholdsanalyse enn det første; i "Det var bøker jeg 
kjøpte i går" ligger nemlig implisitt: "Noe annet kjøpte jeg 
ikke". Det særegne ved utbrytningen blir da at den er 
eksklusivt identifiserende - den presiserer et begrep som 
det eneste det dreier seg om i sammenhengen." (67 s. 10) 

Det geniale ved utbrytning brukt til paradigmatisk emfase er at 
en størrelse D kan utpekes blant en rekke størrelser uten at en 
behøver å ~mer enn nettopp D. Og det er denne utpekingen som 
utskilles som et eget moment i kjeden. Utpekingen kan gjelde en 
blant et visst antall kjente størrelser: 
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Det var Hans som først sa noe (177) 

Teksten som denne perioden er henta fra, gir oss et valg mellom 4 
stykker: Sigmund, Geir, Hans, Gerda. Utvelgingen kan også skje 
mellom en bestemt og kjent større kontra .en blant et ubestemt 
antall ukjente størrelser: 

Da må det ha vore ein annan vimpel som var heist da vi kom 
utover (49) 

Teksten gir et valg mellom 'vår vimpel' og 'andre vimpler'. Det 
må som vi her finner om logisk nødvendighet, gjelder nettopp 
identifisering og er ikke henta fra den mulige ubrutte setningen: 
"ein annan vimpel var heist (da vi kom utover)". Identifiserings
forløpet kan skildres slik: en vimpel var heist~ det var ikke 
vår~ det må ha vært en annen. Det innledende da som utbrytnings
perioden har i den gitte teksten, indikerer sterkt at det her 
ikke dreier seg om noen omforming fra en ubrutt setning, men at 
nettopp sjølve identifiseringen (i dette tilfellet heilt bevisst 
fra språkbrukerens side) er det vesentlige ved heile utsagnet. På 
grunn av sekvensen "da må det ha vore" blir derfor heller ikke 
innholdssubstansen i utbrytningsperioden heilt den samme som i 
den ubrutte perioden. Formuleringen "ein annan vimpel var heist 
da vi kom utover" gir en enkel konstatering, mens "da må det ha 
vore ein annan vimpel som var heist da vi kom utover" gir en 
logisk slutning kopla til en konstatering. 

Dette eksemplet viser også at i et utbrytnings-/iden
tifiseringsledd behøver det ikke å være det såkalte hovedordet 
som er det vesentlige og det som stilles opp mot andre størrel
ser. I tilfellet ovafor er det~ det dreier seg, og ordet 
vimpel kunne like gjerne ha vært sløyfa. Også i de følgende 
eksemplene er det attributtet, og ikke substantivet det gjelder: 

og det var ikke særlig oppløftende tanker som surret rundt 
i hodet på dem (102) 
men det var ikke første gang barna var ute i høy sjø (157) 

Særlig i det siste tilfellet har vi dessuten tydelig å gjøre med 
negativ utpeking, dvs. utelukking av en mulighet mens andre 
holdes åpne. 

I betraktning av at paradigmatisk emfase også kan 
uttrykkes ved hjelp av ekstra trykk, kan en spørre: Skulle det 
være nørdvendig å ty til en heil setning for å skille ut emfasen? 
Kunne det ikke greie seg med et ord? Jo, det kan det, om ikke i 
alle tilfeller, så i hvert fall i noen. Til slik bruk har vi ord 
som akkurat, nettopp, nett: 

Hvorfor skal akkurat jeg gjøre det? 
Nettopp det skulle jeg foreslå også (69) 

Bruken av et slikt ord kan kombineres med utbrytning: 

Det er akkurat det gaupa mi skal hete (B 1966) 
Ja, det var nett det dei gjorde (202-203) 
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det er nettopp D det dreier seg (fra teksten ovafor, under 
Spesielle funksjoner) 

I tillegg kan vi ha ekstra trykk (kursivering, store bokstaver 
etc. i skrift), slik at der kan være 3 samvirkende midler om en 
oppgave: 

før de finner ut at det er VI. som må ha tatt den (150) 
-t før de finner ut at det er nettopp VI som må ha tatt den 

Et ord som nettopp kan også brukes der hvor vi verken har ut
brytningsperiode eller ubrutt setning, men bare et setningsemne: 

Kvifor nett du? (til 35-36) 

Lundeby 67 (s. 11) tildeler "ord som bare, selv o.l." den rollen 
jeg har tildelt akkurat, nettopp, nett. Det virker imidlertid 
ikke som om nettopp og bare har samme funksjon i utbrytnings
perioder. Nettopp kan sies å være utpekende emfatisk, mens bare 
derimot går på det kvantitative og uthever det: 

det var nok berre tre som sov (74) 
"Hadde det endå vore berre Gerda som hadde sett han!" sa 
Hans, "ho innbiller seg så mangt." (34) 

Bare kan ofte stilles opp mot hovedsakelig, vesentlig, særlig, og 
til gjengjeld likestilles med utelukkende. Det er tilfelle med 
Lundebys eksempel (67 s. 11): 

I sin omgang med ektepar er det bare mannen de henvender seg 
til. 

En kan erstatte bare med utelukkende og beholde samme meining i 
perioden. Om vi bytter ut bare med vesentlig får vi et annet 
innhold og en markering av opposisjonen bare/vesentlig som går på 
mengde. Jeg vil derfor hevde at bare er reduserende emfatisk, 
mens nettopp tar vare på nettopp det utpekende momentet, jf.: 

i sin omgang med ektepar er det nettopp mannen de henvender 
seg til 

Det kvantifiserende ved bare kan noen ganger slå ut i to ret
ninger. Et godt eksempel gir denne setningen: 

bare sol gir ørken 

Her er der to mulige lesinger ettersom vi gir ekstra trykk til 
bare eller til sol: 

l. BARE sol gir ørken 
2. Bare SOL gir ørken 

De to setningene betyr ikke det samme. I den første er det 
mengden av sol det kommer an på, og "BARE" kan settes opp mot 
"litt", "noe", "mye", osv. Motsetningsforholdet er ikke mellom 
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sol og f.eks. "regn", men mellom sol og eksempelvis "sol og 
regn". Språklig sett utelukker ikke setning l. følgende: 

3. BARE regn gir ørken 

I 2. er det sol kontra andre størrelser det dreier seg om. 2. 
utelukker derfor så vel 3. som 

4. bare REGN gir ørken 

2. og 4. utgjør et naturlig motsetningspar, mens en utbyttinga av 
"BARE" med "LITT", "MYE", etc. gir passende motsetninger til l. 
og 3. 

Setning 2. kan formes med utbrytning: 

5. det er bare sol som gir ørken 

Her hjelper det ikke hvor mye trykk vi legger på bare. Det er 
innholdet i 2. og ikke i l. vi får. Det kvantitative momentet ved 
bare er likevel til stede, og bare kan byttes ut mot hovedsake
lig, vesentlig, etc. Det blir da ikke mengden av sol det gjelder, 
men det forholdet at også andre størrelser kan gi ørken, om enn i 
mindre grad enn sol. 

Ved l. kan utbrytning ikke brukes, og det er vanskelig å finne 
noen annen formulering som er like dekkende som den gitte. 

Det leddet som bare er knytta til, kan innholdsmessig være av en 
slik art at bare type 2. er mulig: 

bare når det regner og når asfalten er blitt våt, er det 
farlig å kjøre eller bremse på dette veibelegget 

-7 det er bare når det regner og når asfalten, at det er farlig 
å kjøre fort eller bremse på dette veibelegget (A) 

"Når det regner" er ikke en størrelse som der kan settes opp litt 
eller !!!Y.§. av, men en størrelse som kan stilles opp mot "når det 
ikke regner", "når det er solskinn", etc .. Oppgaven til bare 
blir dermed å velge ut "når det regner" som den eneste blant 
slike størrelser. 

Vi ser altså at i praksis er der minst 4 forskjellige virkemidler 
til å oppnå Lundebys presisering av noe som "det eneste det 
dreier seg om i sammenhengen": 

a. sterkt trykk (versaler, kursivering eller tilsvarende 
i skrift) 

b. utbrytning 
c. ord som akkurat, nettopp 
d. ord som bare, utelukkende2 

Der er imidlertid en vesentlig forskjell mellom d. og de øvrige 
virkemidlene. Det forholdet at noe er 'det eneste det dreier seg 
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om', nevnes nemlig eksplisitt av et ord som bare. De andre 
midlene lar dette momentet være underforståt~er synes derfor å 
være grunnlag for å hevde at a.-c. gir utpekende emfase, mens d. 
gir reduserende emfase - eller kanskje bedre emfatisk reduksjon -
emfatisk nevnelse av noe som det eneste det gjelder. 

Den utpekende emfasen gir større spillerom for bruk i 
tilfeller hvor sammenhengen kan skifte. En utbrytning som 

det var boller jeg kjøpte 

kan innebære at 'boller var det eneste jeg kjøpte'. Men poenget 
kan også være at 'det var boller og ikke brød jeg kjøpte (og hva 
jeg ellers kjøpte spiller ikke noen rolle)'. Med en formulering 
som 

det var boller JEG kjøpte 

kan det unevnte og underforståtte poenget være at 'det var du som 
kjøpte brød'. Det vesentlige ved en utbrytning behøver således 
ikke nødvendigvis være at en størrelse gjør noe som andre ikke 
gjør, det kan også være at de andre gjør noe annet. Med bare blir 
forholdet annerledes: 

jeg kjøpte bare boller/det var bare boller jeg kjøpte 

Her blir det eksplisitt slått fast av bare at boller og ikke noe 
annet blei kjøpt av meg. Skal der bringes inn en henvisning til 
noe underforstått, må det skje gjennom et annet virkemiddel enn 
bare. 

Det er særlig nominalledd som brytes ut for utpekingsformål. Men 
også adverbialer og verbaler kan brytes ut i samme hensikt: 

det var nå en skulle hatt ferie 
det snør, det snør, det er det det gjør 

I utbrytningsperioden "det er det det gjør" tar det andre det 
anaforisk vare på innholdet i verbalet snør, men omdanner det 
samtidig til en nominalstørrelse. Innholdet i snør kan dermed 
gjøre tjeneste som predikativ til "det er" og som objekt til 
"det gjør". §ill- i egenskap av pro-verb- representerer på 
sin side snør som finitt verbal. Og siden~ er transitivt, 
kan det gjennom det ta et annet verb som objekt (se også 
Lundeby 67 s. 6) 

Syntagmatisk emfase 
kan arte seg på to måter. For det første kan en ut fra de 
semantiske relasjonene som ligger til grunn for en setning, velge 
ut en størrelse som den der skal sies, fortelles noe om. Det 
gjøres vanligvis ved å plassere størrelsen som fundament. 
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Fundament og subjekt' faller sammen i noen tilfeller, i andre 
ikke: 

Per er større enn O~a 
Ola er mindre enn Per 
Smør kjøpte jeg i går 
I går kjøpte jeg smør 

I disse setningene er der imidlertid ikke noe som eksplisitt 
forteller at her fins noe som der skal sies noe om. I hver 
setning glir fundamentet straks og direkte inn i setnings- og 
innholdssammenheng uten noen annen introduksjon enn den som 
posisjonen først i kjeden gir. Og siden ett ledd nødvendigvis må 
stå først, gir posisjonen som fundament bare en antydning til 
introduksjon. 

Men språket ville ikke være språk om det ikke hadde et 
middel til tydelig å markere sin egen analyse så å si. Et hendig 
middel til å introdusere en størrelse er nettopp utbrytningskon
struksjonen. Og enhver utbrytning har denne oppgaven ved siden av 
en eventuell paradigmatisk emfase. Ved utbrytningen blir angjeld
ende størrelse først tilkjennegitt ved en prosedyre som er skilt 
ut som en sjølstendig del av kjeden, og deretter blir størrelsen 
plassert i en annen innholdssammenheng i den påfølgende delen av 
kjeden. 

Hvor en utbrytning først og fremst skal gi paradigrna
tisk emfase - det 'eksklusivt identifiserende' momentet - kan 
ikke konstruksjonen brukes til bare introduksjon. Som Lundeby 
påpeker må en gi forskjellig innholdsanalyse til setninger som: 

smør kjøpte jeg i går 
det var smør jeg kjøpte i går 

Betyr dette da at der ikke fins noe middel til å skille ut et 
introduserende moment ved f.eks. smør i "smør kjøpte jeg i går"? 
Jo, det går utmerket, jf. følgende hverdagslige ytringer: 

smør, 
i går, 

(ja) det kjøpte jeg i går 
(ja) da kjøpte jeg smør 

Leddet i ekstraposisjon gir introduksjonen, det anaforiske det/da 
tar vare på setningsfunksjon og innholdssammenheng, og endelig 
markerer det i2 (eventuelt nei) som vi så ofte finner i vanlig 
tale setningens klassebetydning (bekreftende eller benektende) . 

For mange kan det synes overflødig slik å nevne en 
størrelse to ganger. Hyppigheten av slike setninger i dagligtale 
tyder imidlertid på at der er et reelt behov for en introduk
sjonsmarkering. 

Den direkte presenteringen vi har i setninger som "der 
var en gang en konge", skiller seg ut ved at oppgaven her bare er 
å presentere og ikke noe mer (termene introdusere og presentere 

'Her og i det følgende bruker jeg termen 'subjekt' bare om 
det grammatiske subjektet. 
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kan i denne forbindelsen tas som likeverdige) . 

Den andre måten syntagmatisk emfase kan arte seg på, er at i en 
gitt kjede kan et ledd framheves som særlig interessant: 

Det var den andre mannen - i smuglernes båt - og på slep 
hadde han BÅTEN TIL BARNA!! (173) 

En slik utheving får vi ofte når et ledd i den oppplysningen som 
gis, byr på og/eller skal markeres som noe uventa og overras
kende. Et forsterkende virkemiddel i denne retningen er slutt
stillingen av leddet. Utbrytningskonstruksjonen er derfor lite 
brukelig som middel til en slik markering. Likevel kan en også 
her gjennom en identifisering skille at de to momentene, kon
stateringen av noe og det overraskende ved en del av konstate
ringen. Resultatet blir en konstruksjon beslekta med utbrytning: 

og det som han hadde på slep, det var båten til barna!! 

Samme konstruksjon lar seg bruke der hvor et slikt moment (over
raskelse eller noe annet) er knytta til en størrelse som ellers 
nødtvungent ville ha opptrått som den gitte størrelsen der skulle 
sies noe om. I stedet for å bruke den enkle konstateringen "Per 
kom" kan vi ta vare på et spesielt moment gjennom denne formule
ringen: 

den som kom, det var Per 

Den innholdssubstansen vi har i den enkl~ konstateringen "Per 
kom", kan altså utbroderes på to forskjellige måter etter hvilke 
tilleggsmomenter den talende eller skrivende vil legge vekt på: 

<det var Per som kom 
Per kom 

den som kom, det var Per 

En utbrytning av et adverbial kan gi en markering av adverbialet 
som det vesentlige (og gjerne det eneste nye) ved den opplysning
en som gis: 

det var ikke for ingen ting den ble kalt Svartøya (17) 

Her har vi utbrytning både av 'ikke' og 'for ingen ting' (jf.: 
den ble ikke kalt Svartøya for ingen ting) . 

Vi finner også ofte at et utbrutt adverbial tar opp innholdet i 
noe foregående og kopler det sammen med innholdet i den setningen 
som adverbialet er innledende ledd i: 

Han kom brått til å hugse spora spora han hadde sett attmed 
flaggstanga. Medan dei andre hadde vore opptekne med 
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bagasjen,hadde han kikka litt rundt omkring, og det var da 
han hadde oppdaga dei. (79) 
"Telefon! Det er jo telefon på Granholmen!" ropte Gerda. 
"Selvfølgelig. Den har jeg jo helt glemt," svarte politi
mannen. "Det var jo derfor vi reiste til Granholmen." 
(289-290) 

Disse syntagmatiske forholdene (utbrytning brukt som middel til å 
binde tekst sammen) synes å spille like stor rolle som den 
eventuelle paradigmatiske emfasen adverbialet måtte ha i slike 
tilfeller. · 

Noen ganger tjener imidlertid utbrytningen bare til å 
angi at den talende/skrivende velger å ta adverbialet som 
utgangspunkt for den opplysningen som gis, slik som i dette 
eksemplet hos Lundeby 67 (s. 11): 

Det er med beklagelse vi finner å måtte meddele Dem at 
Deres ansettelse ikke vil kunne fornyes ut over den l. juli 
d.å. 

Den stivnede høflighetsfrasen som utbrytningen i dette tilfellet 
utgjør, kan nok beklages eller kritiseres ut fra visse syns
punkter, men fra et reint språklig standpunkt er det en utbryt
ning like god som noen annen. Lundebys karakteristikk, "falsk" 
utbrytning, er derfor mindre heldig og lite dekkende. 

Utbrytningsprinsippet er i høy grad noe som gir språk
brukeren valgmuligheter. Hvordan disse mulighetene blir utnyttet, 
er opp til lingvisten å registrere, beskrive og analysere, uan
sett i hvilken retning bruken går. Om en bruksmåte kan fortone 
seg som mindre ønskverdig, må bli et marginalt spørsmål med et 
sterkt islett av subjektivt skjønn. 

Hvilken rolle har 'det' og 'som' i utbrytninger? 
Jeg tenker her på problemet med 'hva som viser til 

hva'. Den vanlige leddanalysen er jo stort sett grei med d~t 
som subjekt i sin setning og som vanligvis som subjekt i s1n. 
Men viser som til det eller til predikativet, og står det ante
siperende anaforisk for som-setningen? For å vurdere disse 
spørsmålene er det best å sammenlikne utbrytningen med beslekta 
konstruksjoner: 

Hvem var det som kom? ~Det var Per/Det var Per som kom/Per 
var det som kom. 

Hvem var han som kom?/Han som kom, hvem var det?~ Det var Per. 

Døra gikk opp. ~ Det var Per/Det var Per som kom. 

Den som kom, det var Per. 

Her kan vi først stille "hvem var det som kom?" opp mot "hvem 
var han som kom?". I begge tilfeller gjelder spørsmålet en 
identifisering. I det første er det ukjent hvem som kom, og det 
er det spørreren vil ha greie på. Svaret kan f.eks. være "det var 
han", med svareren pekende på vedkommende person. I det andre 
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tilfellet er det allerede kjent hvem som kom, og vedkommende er 
klassifisert som "han som kom". Det spørsmålet gjelder, er å få 
denne personen identifisert på et annet grunnlag. 

Trass i den strukturelle likheten mellom de to period
ene har vi innholdsmessig å gjøre med to forskjellige typer. Det 
i "hvem var det som kom?" markerer sin periode som en utbrytning 
(ubrutt setning: "hvem kom?"). I den andre perioden er der ingen 
utbrytning, og perioden kan derfor ikke reduseres til en enkelt 
setning, jf. formuleringen "han som kom, hvem var det?". Og når 
det i utbrytningsperioden ikke kan få ekstra trykk, er det fordi 
vi da ville få et spørsmål av typen "hvem var han som kom?". 3 

Det som er felles for alle disse tilfellene, er at 
sekvensen "det var" (eller "var det") innebærer identifisering. 
Hvilken størrelse det viser til, og dermed hvilke størrelser som 
identfiseres, er heilt avhengig av teksten omkring. Dette er jo 
naturlig i og med at det kan representere et hvilket som helst 
nominalledd og også representativt omgjøre (innholdet i) hva som 
helst til et nominalledd. 

I den enkle setningen "det var Per" er der bare en 
mulighet. Det må vise til noe utafor setningen, og Per identi
fiseres med det. I perioden "det var Per som kom" er der to 
muligheter. Enten oppfattes "Per som kom" som noe enhetlig som 
identifiseres med noe utaforstående som det viser til, f.eks. det 
som ligger i "døra gikk opp". Eller Per og (den) "som kom" opp
fattes som de to størrelsene som identifiseres med hverandre ved 
hjelp av "det var". I det siste tilfellet viser det framover, til 
relativsetningen. 

Dette bringer oss over til den rollen som som spiller. 
Her kan en først spørre om en skal gi en annen grammatisk analyse 
av "det var Per som kom" oppfatta som utbrytning enn av samme 
periode oppfatta som noe annet. Etter mi meining må en holde seg 
til perioden slik den lyder, og ikke basere seg på tolkings
variantene. Til støtte for dette kan anføres: Slik som perioden 
står, gir den uansett den samme opplysningen som den enkle set
ningen "Per kom". Dessuten vil jeg hevde at også det å identifi
sere en størrelse med en annen er å bringe en opplysning om den 
første størrelsen. Lundeby 67 har her et annet syn (s. 7-8): 

"Vi må oppfatte det som svakt demonstrativt, med en slags 
korrelasjon til relativsetningen. Poenget er at leddset
ningen ikke slutter seg til det utbrutte leddet, slik en 
lett kan komme til å tro, især når det er subjektet som er 
brutt ut. I perioden "Det var min bror som kom" bestemmer 
altså relativsetningen ikke ordet bror. Den gir verken en 
beskrivelse eller en determinasjon-av-dette ordet. Hvis den 
det hadde gjort, skulle en ha kunnet tenke seg en transfor
masjon til "det var min kommende bror", men det går ikke. I 
virkeligheten forteller ikke relativsetningen noe nytt• om 

·Mot før Lundeby 76 s. 287: "Den gjenstanden som blir 
identifisert, sies det samtidig noe nytt om, fordi den nye 
betegnelsen innebærer at gjenstanden blir sett under en ny 
synsvinkel, et nytt aspekt." 
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min bror; det forutsettes at en eller annen kom, og rela
tivsetningen bare identifiserer denne kommende som identisk 
med den talendes bror. 

At relativsetningen ikke på vanlig måte slutter seg til 
ordet det, ser vi også av det forhold at det er umulig å 
flytte relativsetningen inntil det og si "Det som gjorde 
det, var den gutten der". Relativsetningen er, sier Ragnar 
Ljunggren i sin avhandling "Om den opersonliga konstruk
tionen" s. 119, "ett f6rklarande tillagg, narmast att 
jamstalla med appositionen". (Jfr.: "Det var min bror, han 
som kom.") 

Alt i alt kan vi konstatere at utbrytningskonstruk
sjonen bare med vanskelighet har latt seg innpasse i vårt 
språks syntaks, og bare på lite tilfredsstillende måte lar 
seg analysere med tradisjonelle analysemetoder." 

Til dette vil jeg si: I egenskap av relativt pronomen viser som 
til et korrelat. I motsetning til det må imidlertid som vise~l 
en på forhånd etablert nominalstørrelse. Det vil si ~i de til
fellene som er drøfta her, må som vise til et ord, ikke til et 
setningsinnhold f.eks. Hvilket ord er så korrelat, det eller 
utbrytningsleddet? ---

Vi har 3 punkt å gjøre greie for: 

l. Hva er korrelat for som? 
2. Hva viser det til? ---
3. Hvilke størrelser blir identifisert? 

I henhold til det jeg har anført tidligere, vil jeg illustrere 
mine svar på følgende vis: 

·~ 
~ 

Det var Per. 

~ 
Det var Per som kom. 
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Med hensyn til hvilke størrelser som blir identifisert, har jeg 
markert endepunktene i identifiseringsprosessen og således hoppa 
over rollen til det som formidlende ledd; unntatt er de tilfel
lene hvor det ene endepunktet befinner seg utafor den analyserte 
sekvensen, og hvor det da i stedet er ført opp som identifise
ringsledd. 

At jeg i noen tilfeller fører opp det med henvisning 
til relativsetningen, vil si at jeg er enig med Lundeby i at det 
i utbrytninger har "en slags korrelasjon til relativsetningen-"-.-

Når det gjelder som, er mitt syn det at utbrytningsled
det alltid er korrelat, uansett om leddet er spiss-stilt eller 
etterstilt det. Bevis for hvor som "hører heime", kan hentes fra 
utbrytningsperioder med sammensatt verbal. Ordet det er da 
utestengt fra syntagmatisk kontakt med som, og vi kan få tydelig 
markert samhørighet mellom utbrytningsleddet og som-setning: 

Da må det ha vore ein annan vimpel som var heist da vi kom 
utover. (49) 

Min konklusjon blir dermed at relativsetningen slutter seg til 
utbrytningsleddet sjøl om den "gir verken en beskrivelse eller en 
determinasjon" av leddet.• 

(Lundeby 76 setter som et formelt krav til en utbryt
ningsperiode at det "til predikativet må være knyttet en biset
ning" (s. 280-281), mens han også hevder at "Nærmest knytter 
leddsetningen i en utbrytningskonstruksjon seg til oversetning
ens 'det'." (s. 293) 

Det særegne ved relativsetninger i utbrytningsperioder 
kontra andre relativsetninger ligger først og fremst i innholds
planet hvor den primære oppgaven er identifisering. Dette gir seg 
utslag i ulike muligheter for (om)plassering av ledda: 

l Hun tok boka som lå på bordet. 
la Boka som lå på bordet, tok hun. 
lb *Boka tok hun som lå på bordet. (mulig med annet innnhold) 

2 Det var Per som kom. (utbrytning) 
2a *Per som kom, var det. 
2c Per var det som korn. 

Et fundament oppfattes som en helhet og enhet og kan derfor ikke 
inneholde to størrelser som skal identifiseres med hverandre; de 
to må skilles at. ----

Men utbrytningsperioder er ikke aleine om å inneholde 
relativsetninger som ikke kan forfeltsplasseres sammen med korre
latet. Jamfør forskjell i betydning mellom disse to: 

hun er lur som sitter ved vinduet 
hun som sitter ved vinduet, er lur 

·Generelt kan vi her si at leddsetni~gen slutter seg til ut
brytningsleddet, jamfør for øvrig at en i svensk bruker 'som' som 
forbinder ved utbrytning både av adverbialer og norninaler. 
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* 

Identifiseringsprosessen ved utbrytningsperioder kan veksle mel
lom en sekvens det er og en sekvens er det. Ved den første vari
anten følger begge identifiseringsstørrelsene etter sekvensen. 
Ved den andre er størrelsene vanligvis fordelt med en på hver 
side av sekvensen, men i spesielle tilfeller kan begge størrel
sene også her komme etter sekvensen: 

Er det far som kommer? 
Den tredje verdensrekorden var det Martsjuk som satte med 
7.00.11 på 5000 meter (A; utbrytning kombinert med setnings
knute) 
jamfør videre eksempel 49 ovafor 

'at' som forbinder 
Lundeby 67 side 6: 

"at blir brukt til forbinder når utbrytningen rammer et 
adverbial. Av utgangssetningen "Da kom uværet" kan vi lage 
utbrytningsperioden "Da var det at uværet kom" - men vi kan 
like godt klare oss uten forbinder: "Da var det uværet kom". 
Konstruksjonen med at har vel vokst fram i analogi med hel
setninger som "Ille var det at uværet kom", der at-setningen 
(som er subjekt) er foregrepet av skinnsubjektet det. Struk
turen i de to periodene er svært lik, så det har vært godt 
grunnlag for en analogisk av at." 

Ett problem er hvordan varianten med at kan ha vokst fram, et 
annet hvilken oppgave at kan sies å ha når konstruksjonen med 
at foreligger som et synkront faktum. 
- En formulering "det var da uværet kom" gir den samme 
ordfølge "uværet kom" som den vi har i den innledende bisetningen 
i "da uværet kom, gikk far". Også denne perioden kan gi opphav 
til en utbrytning: "det var da uværet kom, at far gikk". Nå er 
det jo et vesentlig trekk ved utbrytningsperioden at samtidig som 
den gir emfase til et enkelt ledd, så skal den ta vare på relasj
onen mellom dette leddet og utbrytningsresten, dvs. innholdet i 
den ubrutte setningen/perioden må bevares intakt. Dette kan gjøre 
det ønskelig i noen tilfeller å markere forskjellen mellom bi- og 
hovedsetninger, f.eks. der hvor en gitt sekvens kan skrive seg 
fra begge typer. Det er det som er tilfellet med "da uværet kom". 
Dreier det seg om et adverbial da fra en hovedsetning, eller gjør 
heile sekvensen tjeneste som et adverbial i en overordna setning? 

Med hovedsetningen "uværet kom da" som utgangspunkt for 
en utbrytning er der to muligheter for å unngå en slik tvetydig 
sekvens: En kan bruke inversjon eller sette inn forbinderen at, 
eventuelt gjøre begge deler. Jamfør a.-d. kontra e.-f.: 

uværet kom 
at uværet kom 
at uværet kom 
uværet kom 
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e. det var da uværet korn, at far gikk 
f. *det var da at uværet korn, at far gikk 

En kan hevde at spesiell intonasjon og stans etter korn er 
tilstrekkelig til å markere "det var da uværet kom"som 
utbrytning til "uværet kom da/da korn uværet". Det holder nok 
stikk i de fleste tilfellene. Men ordfølgen "det var da uværet 
korn" kan også være svar på spørsmålet "når var det far gikk?". 
Derfor må vi se på et innskutt at i slike tilfeller som en heilt 
tydelig markering av at det dreier seg om utbrytning, og at det 
som følger etter at, er utbrytningsresten. 

Tilsvarende en analogi fra "ille var det at uværet korn" 
til "da var det at uværet korn" kan det tenkes påvirkning fra "det 
var ille at uværet korn" til "det var da at uværet korn". Muligens 
foreligger der altså analogisk strukturoverføring. Men i så fall 
har strukturen med at fått et delvis nytt funksjonelt innhold, 
nemlig det å markere at utbrytningsperiodens sekvens "uværet korn" 
skriver seg fra en hovedsetning ("uværet korn da") og ikke fra en 
bisetning ("da uværet korn"). Og felles for at i "det var ille at 
uværet kom/ille var det at uværet korn" og i "det var da at uværet 
korn/da var det at uværet korn" er å markere at sekvensen "uværet 
korn" ikke skal gjøre tjeneste som sjølstendig punktum. (Med punk
tum meiner jeg her det som befinner seg mellom to hovedskille
tegn, f.eks. mellom punktum og punktum eller mellom punktum og 
spørsmålstegn, uansett om det dreier seg om en setning eller et 
setningskornpleks.) 

Ingen forbinder 
Sitatet fra Lundeby 67 side 6 fortsetter slik: 

"Det er altså i mange tilfeller valgfritt om en vil bruke 
forbinder eller ikke. Men det hender også at forbinder 
absolutt ikke kan brukes. Slik er det ved utbrytning av 
predikativ og av predikatsverb. Eks.: Har vi utgangsset
ningen "Slik skal det være" og vil bryte ut "slik", må vi få 
"Det er slik det skal være". Verken som eller at kan settes 
inn her. Likedan med substantivisk predikativ:~Det er 
skipper han vil bli." -Og om vi gåi ut fra setningen "Han 
kan spille" og bryter ut hovedverbet, må resultatet bli: 
"Det er spille han kan". Endelig tar vi setningen "Han 
stjeler" og bryter ut predikatet; vi får da "Det er 
stjele(r) han gjør" -forbinder er utenkelig." 

Parallelt med "det var da at uværet korn" kunne en forsøksvis 
tenke seg en utbrytningsperiode *"det er slik at det skal være". 
Hva er det som gjør den siste perioden ubrukelig? Svaret er 
ganske enkelt. Sekvensen "uværet korn" er tilstrekkelig som 
fullstendig setning, og et foranstilt at angir bare en innordning 
i ern større syntaktisk helhet. Sekvensen "det skal være" er ikke 
tilstrekkelig som full setning, det kreves et predikativ. Et for
anstilt at isolerer sekvensen som sådan, og angir at den aleine 
skal inngå som helhet og enhet i en større sammenheng. At kan 
følgelig ikke brukes som forbinder. Men hva med som? Kunne en 
ikke ha "det er slik som det skal være" ved siden av "det er slik 
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det skal være"? Jo, begge periodene er fullt mulige. Poenget er 
imidlertid: Betyr de det samme? 

For å klargjøre dette spørsmålet er det best å bytte ut 
det ene det med et annet ord. Forholdene blir da mer oversiktlige 
og kan belyses gjennom følgende perioder: 

Huset skal være slik som det er. 
Huset skal være slik det er. 
Det skal være slik det er. 
Huset er slik som det skal være. 
Huset er slik det skal være. 
Det er slik det skal være. 
Huset er slik som det er. 
Huset er slik det er. 
Det er slik det er. 
Det er slik huset skal være. 
Det er slik det skal være. 
Slik er det huset skal være. 
Slik er det det skal være. 
Det er slik huset er. 
Det er slik det er. 
Slik er det huset er. 
Slik er det det er. 

Om vi setter at alle periodene vedrører "huset", kan vi si at 
hvert utsagn gir en emfatisk omtale av husets beskaffenhet. I l. 
til 9. dreier det seg om syntagmatisk emfase uten utbrytning; 
innholdet i slik betones og presiseres ved det som følger etter. 
Presiseringen kan tydeliggjøres ved å plassere et som etter slik. 
Sløyfes som får vi et syntaktisk mønster som nærmer-8eg det vr-
har i utbrytningsperiodene 10.-17. I 6. og 9. har vi ord for ord 
samsvar med henholdsvis 11. og 15. Ekstra trykk (på skal i 6. og 
slik i 11.) må til for å avgjøre hva slags periode vi står 
overfor. Dessuten kan vi føye til et som (i 6. og 9.) eller snu 
leddstillingen (11. ~ 13., 15. ~ 17.)~ansett om sekvensen 
"slik det skal være" tilhører 6. eller 11., må den imidlertid 
klassifiseres som predikativ. 

Av det som er sagt foran, skulle det gå tydelig fram at 
bruken eller ikke av forbinder i utbrytningsperioder ikke beror 
på tilfeldigheter, men er regulert dels av alminnelige syntak
tiske regler, dels av tydelighetshensyn. Og siden en utbrytnings
periode noen ganger ord for ord kan falle sammen med en ikke
utbrytning, er det naturlig at prosodiske midler blir brukt i 
tillegg til utbrytningsteknikken. 

En periode som "slik er det det er" kan virke stilis
tisk tung og klosset med sine to det etter hverandre. Kanskje 
derfor er det at vi her har anledning til å bruke et at: "slik er 
det at det er". I "slik er det det er" er jo så allikevel den 
sluttstilte sekvensen skilt fra sitt spiss-stilte predikativ 
"slik". Dermed får ikke at den atskillende virkningen som det har 
om en kiler det inn mellom "slik" og "det" i "det er slik det 
er". Forøvrig er det jo vanlig i norsk med syntaktisk sammenheng 
mellom polariserte ord, jf.: 
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du kan stole på ham ~ ham kan du stole på 
jeg var misfornøyd med deg~ deg var jeg misfornøyd med 
det var far som tok boka ~boka var det far som tok 

Noen generelle betraktninger 
Utbrytningsperioden er en setningstype blant flere som 

vedrører identifisering. Det forutsettes derfor et verb som kan 
identifisere. I språk som hører til den vesteuropeiske kultur
kretsen, er det verb av typen ~ som tar seg av identifise
ringer. I andre språk kan der være et eget verb for dette for
målet, således i det afrikanske språket~ (se Benveniste s. 
71) . Et interessant poeng forøvrig er at verbet identifisere (som 
vel er et nokså nylig kulturprodukt) ikke kan brukes til identi
fisering. Det identifiserer nemlig ikke, men omtaler identifise-
ring. Jamfør: ----

politimesteren var morderen 
politimesteren identifiserte morderen 

I tillegg til et identifiseringsverb synes utbrytningsteknikken 
å kreve et typisk pro-ord som norskens det. Videre må språket 
ikke være av typen pluit, men av typen il pleut; dvs. subjektet 
må være skilt ut fra finittet og plassert som eget ledd i kjeden 
av betydningsbærende enheter. For disse siste to forutsetningene 
er det vanskelig å se en logisk begrunnelse i første omgang. Ved 
siden av en vanlig identifisering som rumensk "este el" (det er 
ham) kunne en teoretisk godt tenke seg *"este el care a venit" 
(det var han som kom) . Begrunnelsen må derfor søkes hos vedkomm
ende språk sjøl. Når strukturen ikke krever et subjekt isolert 
fra finittet, kan en "unødvendig" nevnelse av subjektet fylle den 
funksjonen som utbrytningen har i norsk og en del andre språk. I 
rumensk kan vi således ha et emfatisk "el a venit" ved sida av 
det enkle "a venit". 

Utenom norsk, dansk og svensk er fransk antakelig det 
språket som har drevet utbrytningsteknikken lengst. I spørsmål 
går fransk til og med lenger enn de nordiske språka. Utbrytning 
synes alltid å kunne brukes. Og formuleringa "qu'est-ce que 
c'est" er nok langt hyppigere er den tilsvarende norske "hva er 
det det er?". Typen "est-ce qu'il vient?" tilfredsstiller ikke 
fullt ut de formelle krava til en utbrytningsperiode. Det er ikke 
et setningsledd som er brutt ut, men en heil setning. Likevel 
ligger det nær å anta at det identifiseringsprinsippet som ligger 
til grunn for vanlige utbrytninger, på en eller annen måte må ha 
vært virksomt ved oppkomsten av denne konstruksjonen også. For 
den jevne franskmann av i dag er det imidlertid temmelig sann
synlig at fonemsekvensen /esk/ er blitt en rein spørrepartikkel 
på linje med det norske mon (se Martinet s. 26). Skriftbildets 
"est-ce que" gir likevel tydelig beskjed om denne partikkelens 
opprinnelse og sammenheng med andre ord. 

Hvor utbrytningen er blitt muliggjort og har oppstått, 
kan det omfanget den får i praksis, variere til dels ganske 
sterkt. Lundeby 67 antar (s. 13) at "et mer komplisert 
morfologisk system" kan hemme utviklingen av 
utbrytningsteknikken. Men det er vel rimelig å anta at det er de 
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generelle utviklingstendensene som først og fremst gjør seg 
gjeldende. Er der først en trang til utbrytning, synes denne 
teknikken å brøyte seg fram trass i vansker med kasus og/eller 
personbøyning i verba. Fransken har jo ennå ikke heilt gitt opp 
det siste, og i litterært fransk er der stadig en viss vakling 
mellom "c'est ... • og •ce sont ... •. Dette har likevel slett ikke 
hindra en omfattende bruk av utbrytninger. 

Den sveitsiske lingvisten Wartburg ser utbrytningen i 
fransk i nær sammenheng med prosodiske forhold: 

"Cette egalite de rythme et de force - egalite relative, 
bien entendu - interdit a la langue fran9aise de faire 
ressortir un membre de la phrase par le moyen de l'accent. 
Dans la phrase allemande Mein Freund hat mir gestern dieses 
Buch geschenkt chacun des elements peut attirer l'accent 
d'insistance sans changer de place pour cela. On peut lui 
donner sept intonations differentes. Le fran9ais ne connait 
pas du tout ce moyen d'expression. Pour accentuer tel membre 
de la phrase il doit se servir d'une periphrase. La plus 
usitee c'est la locution c'est ... gue, gui. Il faudra done 
dire c'est mon ami a moi gui ... , c'est mon ami gui ... , 
c'est a moi gue ... , c'est hier gue ... , c'est ce livre-ei 
gue ... , c'est ce livre gue ... , c'est en cadeau gue ... 
Nous voyons que le fran9ais est force de trouver une 
expression par periphrase la ou l'allemand se contente de 
son intonation. Le fran9ais exprime par le moyen du lexique 
ce que l'allemand exprime par l'intonation. Cette lexicali
sation est un autre trait caracteristique du fran9ais, et a 
ete remarquee assez souvent. Elle contribue a lui donner un 
aspect plus intellectuel qu'a d'autres langues.• (s. 260) 

Wartburgs henvisning til prosodien kan synes tilstrekkelig som 
forklaring på hvorfor utbrytning blir brukt i fransk. Men det er 
ikke vanskelig - for ikke å si umulig ~orstå hvordan prosa
diske forhold har kunne føre til at utbrytningskonstruksjonen er 
oppstått, dvs. å se utbrytningen som et produkt av prosodiske 
forhold. Og for de nordiske språka ville en slik forklaring ikke 
hjelpe det minste. I nordisk som i tysk kan vi som oftest plukke 
et hvilket som helst ord i en setning og gi det en emfatisk be
toning. Likevel vrimler det av utbrytninger. Og siden utbrytning 
i fransk og nordisk stort sett kan karakteriseres som samme feno
men, synes det mer rimelig å anta en utvikling etter parallelle 
linjer enn å søke etter spesielle årsaker for hvert språk. 

Lundeby 67 gjør seg disse refleksjonene (s. 4): 

"Hvordan utbrytningsteknikken har utviklet seg, er heller 
ikke klarlagt. Det har vært antatt at den kan ha utviklet 
seg fra det vi kunne kalle en "identifiseringsformel" med 
"det er ... • Blir det stilt et spørsmål som "Hvem ropte?", 
vil det naturlige svaret få en form 'som f.eks. "Det var 
Kjell". Men i visse situasjoner vil den svarende kunne ønske 
å gjøre svaret helt tydelig ved å ta opp igjen predikatet 
fra spørsmålet; vi får da f.eks. "Det var Kjell som ropte•, 
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og dermed en fullt ferdig utbrytningsperiode. (Jfr. fra Peer 
Gynt: "Bagefter rider en Kjærring paa en Lime. Det er Moer" 
-underforstått " ... som rider paa en Lime".) -Det er 
rimelig å tenke seg en slik utviklingsgang, men vanskelig å 
si om det er den egentlige eller den eneste." 

Her vil jeg hevde for egen del at en 'identifiseringsformel' må 
ha vært så vel en nødvendig betingelse som et startpunkt for 
utviklingen. Det som har ført til at visse identifiseringer er 
blitt til utbrytninger, må ha vært, som ~ntyda av Lundeby, et 
samspill mellom spørrende og fortellende setninger. Jeg vil 
imidlertid foreslå et litt annet utviklingsforløp: 

Hva var det? 

4Hvem var det som gikk? ---.> Det var Per som gikk. 

Vi pleier å si at perioden "det var Per som gikk" ikke forteller 
mer enn den enkle setningen "Per gikk". Men som svar på 
spørsmålet "hva var det?" er ikke de to likeverdige. "Per gikk" 
er ikke en setning som umiddelbart klassfiserer seg som svar 
eller fortsettelse på noe. I perioden "det var Per som gikk" tar 
sekvensen "det var" opp sekvensen "var det" fra spørsmålet, og 
perioden blir dermed tydeligere markert som svar enn det enkle 
"Per gikk". Fra den fortellende perioden "det var Per som gikk" 
kan vi så tenke oss en strukturoverføring til spørsmåls form i 
"hvem var det som gikk?". Dermed får vi en sammensatt spørreform 
i konkurranse med det enkle "hvem gikk?". På spørsmålet "hvem var 
det som gikk?" kan vi videre få svaret "det var Per som gikk". 
Her bringer ikke "som gikk" noe nytt, for denne opplysningen fins 
allerede i spørsmålet; og det blir dermed mulig å karakterisere 
"det var Per som gikk" som utbrytning. 

Jeg antar altså at utbrytning har oppstått som en viss 
bruk av et allerede foreliggende syntaktisk mønster, i vekselvis 
bruk mellom fortellende og spørrende setninger. En slik hypotese 
forklarer hvorfor en utbrytningsperiode ord for ord kan være 
identisk med en ikke-utbrytningsperiode, den forklarer hvorfor 
utbrytningsmønsteret forekommer i spørsmål, og endelig gjør den 
oppkomst og utvikling uavhengig av prosodiske forhold. (Lundeby 
76 synes i hvert fall et stykke på vei å dele dette synet.) 

* 

Wartburgs formulering om at "le franc;ais est force de", mens 
"l'allemand se contente de", gir det inntrykket at fransken på en 
måte er mer hjelpeløs enn tysken. I den grad en kan gi seg til å 
vurdere språk mot hverandre på det viset, vil jeg hevde at for
holdet snarere er omvendt. Et språk som gjennom isolerbare ledd i 
den syntagmatiske kjeden uttrykker det som andre språk må ty til 
intonasjon for å greie, er så å si mer språk, det utnytter den 
doble ledd-delingen bedre. Men en slik bedømmelse bygger sjølsagt 
på en personlig oppfatning av språkets grunn-natur. Og min opp
fatning er altså at språk er form, og at denne formen er den 
doble ledd-delingen. 
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III. 'DET' I SETNINGER AV TYPEN "DET REGNER" 

Ragnar Ljunggren har i sin omfattende avhandling "Om den 
opersonliga konstruktionen" gitt en god og fyldig drøfting av 
diskusjonen om det i denne og andre setningstyper. På mange punkt 
er jeg enig i hans kritikk av tidligere oppfatninger, uten at jeg 
dermed hver gang slutter meg til hans egne konklusjoner. Det har 
her ikke noen hensikt å ta opp igjen diskusjonen i heile dens 
bredde, og jeg viser til Ljunggren så vel for en sammenhengende 
framstilling som for litteraturhenvisninger. 

Det synes mulig å trekke ut av diskusjonen to 
motstridende hovedtendenser: 

a. Ut fra den erkjennelsen at det ikke lar seg gjøre å finne 
noe ute i naturen som svarer til det i "det regner", trekkes 
den konklusjonen at det i slike tilfeller ikke har 
betydning, er innholdsløst. Dette er en oppfatning som 
stadig gjør seg gjeldende blant lingvister. 

b. Ut fra en mer eller mindre stilltiende erkjennelse av at 
setninger som "pluit" og "det regner" betyr og konstaterer 
noe, må der være noe som er opphav til regnværet omtrent på 
liknende måte som det er snøen smelter i "snøen smelter". 
Dette har ført til diverse slike tolkninger som at det er 
Jupiter eller "das grosse neutrum der natur" som driver og 
regner (se Jespersen s. 241 og Ljunggren s. 128 f.). Skulle 
en ajourføre dette til en tidsperiode kloss opp i vår egen, 
kunne det f.eks. bli at "formann Mao regner". 

Jeg er enig i begge premissene, og uenig i begge slutningene. Det 
er ikke mulig å finne noen referent for det i "det regner", men 
en kan ikke av den grunn registrere det som innholdsløst og 
stille det på linje med f.eks. gunkeligunk. Videre er det klart 
at "det regner" betyr og konstaterer noe, men en må ikke av den 
grunn nødvendigvis fly ut i naturen for å leite fram det, ikke 
mer enn en behøver å finne fram noe ~. at eller ~ utafor 
språket. Innholdet i det er som tidligere sagt klassebetydning 
for samtlige nomninalledd i 3. person i norsk4 • Poenget her er 
nettopp nominalledd og ikke f.eks. substantiv. I de fleste orda 
er der to betydningsmomenter, ett som vedrører ordets referanse
muligheter til gjenstander og hendinger ute i naturen, og ett som 
vedrører ordets funksjonsmuligheter i språklige kjeder. Det er 
det siste momentet som skiller mellom betydningene til substan
tivet stein, adjektivet steinete og verbet steine. Det er videre 
dette siste momentet det overtar fra substantiva. Innholdet i det 
er derfor av en annen karakter enn innholdet i substantivet greie 
(den greia der). 

Når det opptrer som subjekt i "det regner", er det ikke 
i egenskap av et slags surrogatsubstantiv (greie), men rett og 
slett for å ta vare på subjektets fornemste og egentlige oppgave: 
sammen med finittet (og eventuelt andre ledd) å få i stand en 
konstatering eller et spørsmål. Verken regn eller regner aleine 
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makter å få til en setning. Det er likevel finittet som har 
dominerende myndighet og som avgjør om subjektets rolle må 
ivaretas av en størrelse med refererende evne til utenomverdenen. 
En del finitter, særlig "meteorologiske", greier seg uten noen 
slik størrelse. Men også verb som vanligvis krever noe refere
rende, kan leilighetsvis klare seg uten. En sekvens som "det går" 
fortoner seg umiddelbart som en ufullstendig setning. Men i hver
dagslivet med en språkbruk intimt knytta til arbeidsoperasjoner 
forekommer så vel konstateringen "det går" som spørsmålet "går 
det?". Slike replikker er høyst vanlige. 

Det det som opptrer i "det regner" og "det går" er både 
språklig og referentielt sett uoppløselig. Det kan ikke erstattes 
med noe annet ord uten at meiningen endres, og det er bare sammen 
med finittet at der gis referanse til noe utafor språket. Dette 
er temmelig parallelt til det det som opptrer i et tredelt ut
trykk for bestemthet: "det -e -et". For at referanse her skal bli 
mulig må der koples til andre språklige størrelser med innholds
substans henta fra naturen. Jamfør: 

det --t det regner 
det -e -et --t det hvitmalte gjerdet 

Konklusjonen må derfor bli som følger: Ordet det (uten hensyn til 
hva slags det) har et innhold. For at det ska~unne vise til noe 
ute i naturen, må det imidlertid koples sammen med andre språk
lige størrelser. Det blir da vedkommende syntaktiske helhet som 
har refererende evne. Som eget syntaktisk ledd kan nok det også 
vise til en referent, men da indirekte via en annen språklig 
størrelse som det står for (anaforisk bruk), eller sammen med et 
ikke-språklig uttrykksmiddel, f.eks. peking. 
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IV SETNINGSTYPEN "DET SITTER EN MANN I BÅTEN VÅR" 

Typen "det regner" er på en måte uproblematisk. Ordet det står 
der det står og kan ikke sløyfes. I en så enkel setning er der 
heller ikke noe annet ledd som kan gjøre det rangen stridig som 
subjekt. Det er annerledes med den typen som nå skal behandles. I 
den gitte setningen i overskriften kan det sløyfes, og leddet 'en 
mann' kan overta så vel fundamentsposisjon som subjektsfunksjon. 
Der er altså valgmulighet for språkbrukeren. Dette forplanter seg 
til språkbeskriveren, dvs. lingvisten, som i sine analyser gjerne 
vil ta hensyn både til det som er gitt, og til det som kunne ha 
stått der. Resultatet blir ofte en haltende beskrivelse som 
skjeler til to kanter. 

I behandlingen av denne setningstypen pleier en å gå ut 
fra disse forutsetningene: 

l. Injektet' må være ubestemt. 

2. En kan sløyfe det og la injektet overta rollen som 
subjekt. 

Videre kan en registrere, dels som en definisjonssak og dels som 
et spørsmål om hva som er mulig eller ikke, at verbalet i denne 
setningstypen må må være intransitivt eller transitivt i passiv 
form ("det blei gitt to begrunnelser"). 

Bestemthet 
Med den distinksjonen som tidligere er gjort mellom 

'bestemthet' og 'bundet form' (s. 3), kan vi først stille dette 
spørsmålet: Er det slik å forstå at bundet form er utelukket i 
injektet? Setningene nedafor viser noe annet: 

ja, fins det maken til den motor'n, så kan du få kalle meg 
en krakk (Prøysen) 
og denne hvalpen er så ekte at det fins ikke maken i sju 
kjerkesogn (Prøysen) 
etter min mening kan det ikke herske den ringeste tvil om 
dette (Sl 
når det gjelder den andre begrunnelsen, vet vi i dag at 
heller ikke den holder (S) 

Uten noe annet holdepunkt enn språkfølelsen kan vi med sikkerhet 
erklære at en setning som "det fins ikke 'mat her" er gangbar og 
god norsk, mens *"det fins ikke maten her" er ubrukelig. Likevel 
gir Prøysen oss et eksempel som "det fins ikke maken i sju 
kjerkesogn", og det er også noe som språkfølelsen godtar uten 
videre. Hvorfor? Søkelyset må rettes mot sjølve ordet maken. 
Vekslingen 'make - en make - maken' (parallelt til 'pose - en 

'Jeg bruker min egen term iniekt om det "egentlige 
subjektet". 
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pose- posen') synes å gi oss maken som et ordinært substantiv i 
bundet form. Men vi kan ha 'en maken bil' ved sida av 'en liten 
bil', noe som synes å gi en utgang -en i maken svarende til ut
gangen -en i liten. Maken skulle dermed bli et adjektiv med et 
innhold nært beslekta med innholdet i lik og liknende. Men i 
syntagmet 'hans make' svarer make til ordet like og ikke lik 
eller liknende. Heller ikke like kan imidlertid erstatte maken 
fullt ut: ---- -----

og denne hvalpen er så ekter at det fins ikke dens like 
i sju kjerkesogn 

Ordet make later således til å låne syntaktiske trekk fra flere 
ordklasser, og det er vanskelig å finne noe ord som oppfører seg 
heilt parallelt. Innholdsmessig syns det likevel klart at ordet 
har et beskrivende element (= 'lik') og et gjenstandsbetegnende 
(i Diderichsens forstand) element. Det er det beskrivende ele
mentet som gjør at ordet kan brukes som adjektiv ("en maken 
bil"), mens det gjenstandsbetegnende muliggjør bruken i "det fins 
ikke maken". Motfør her tillegget av~ for et ordinært 
adjektiv som liten: "det fins ikke noen liten". 

Innholdet i maken synes dermed å tilsvare innholdet i 
det ubestemte pronomenet noen pluss innholdet i adjektivet lik. 
Dette støttes av det forholdet at maken i noen tilfeller tillater 
et noen ved sida av seg: -----

og denne hvalpen er så ekte at det ikke fins noen maken i 
sju kjerkesogn 

Denne bruken av~ er uforenlig med bestemthet: 

*noen gutten/*noen guttene 
noen gutt/noen gutter 

Vi må derfor trekke den slutningen at utgangen -en i maken ikke 
markerer (vanlig) bestemthet, og følgelig at "d~fins ikke 
maken" ikke kan sidestilles med *"det fins ikke maten". Hvorvidt 
maken likevel skal betraktes som en bundet form, kan kanskje 
diskuteres videre, men det blir i så tilfelle et annet spørsmål. 
(Vekslingen 'make/maken' kan skyldes innflytelse fra og sammen
blanding med make i betydningen '(ekte) felle, en av et par', en 
betydning som gjør make til et reelt substantiv.) 

At ordet make er noe spesielt, viser seg også i at vi 
kan ha "det fins ikke min make" i motsetning til *"det fins ikke 
min bok". Et eiendomspronomen i norsk gjør jo et substantiv 
bestemt, jf. italiensk "un mio libro" kontra norsk *"en min bok". 

Når ordet min ikke makter å gjøre make bestemt slik det 
gjør bok bestemt, skyldes dette at det spesielle innholdet for
rykker de semantiske relasjonene. I "min ·bok" er det en allerede 
klassifisert gjenstand, bok, som er utgangspunktet, og denne 
gjenstanden blir klassifisert videre og gjort språklig bestemt 
gjennom tillegget min. I "min make" er det det kg som ligger til 
grunn for ordet min, som er utgangspunktet. Hva som helst kan 
klassifiseres som "min make", så sant det tilfredsstiller ford-
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ringen 'lik meg•. Det vil si at vi i "min make" får gitt i en
talls form en klasse av gjenstander (svarende noenlunde til 
"slike som meg"). Det er eksistensen av en slik klasse som be
nektes i "det fins ikke min make", på samme måte som vi kan si 
"det fins ikke hester". 

Bruken av ordet make kan sammenliknes med generisk bruk 
av substantiv. Men et vanlig substantiv brukt generisk står ikke 
fritt med hensyn til tjeneste i det-setn~nger. Bundet form eller 
ikke er avgjørende. Vi kan ha: 

hester fins i alle verdensdeler 
det fins hester i alle verdensdeler 
hesten fins i alle verdensdeler 

men ikke: 

*det fins hesten i alle verdensdeler 

Det skulle være klart at den art av bestemthet som vedrører 
individer (f.eks. "det hvitmalte gjerdet"), ikke tåles i det
setninger. Om vi også regner med den generiske bruken av--
substantiv som en art bestemthet, viser det seg at denne typen 
kan opptre i det-setninger; forutsetningen er da at denne 
bestemtheten ikke er kombinert med bundet form. Jeg finner det 
praktisk å se det nettopp slik, og vil derfor i det følgende 
operere med to typer av bestemthet, som altså begge vedrører 
innholdsplanet: 

a. individuell bestemthet: hesten falt død om 
b. generisk bestemthet: hesten er et husdyr, det fins 

hester i alle verdensdeler 

Bestemthet tatt på forskudd, absolutt superlativ 

I eksemplene fra Stortingstidende er der ingen tvil om at vi står 
overfor regulære tilfeller av bundet form. Typen "etter min 
mening kan det ikke herske den ringeste tvil om dette" forklares 
gjerne slik Berulfsen gjør (s. 101): 

"Men det kan brukes når den bestemte form har ubestemt 
betydning: Det oppstod den største vanskelighet i for
bindelse med eksporten (dvs. en meget stor vanskelighet); 
men: Den største vanskelighet oppstod i forbindelse med 
eksporten (dvs. ikke f.eks. i forbindelse med salget)." 

Argumentet bygger på det at en superlativ ikke behøver å bero på 
en reell sammenlikning, men kan gi uttrykk for en meget høy grad, 
såkalt absolutt eller elativ superlativ. Mot dette har Ljunggren 
denne innvendingen (s. 234): 

"Om man sager Darinne satt det den magraste man jag i mitt 
liv har sett, så ar det icke uteslutet att man menar vad 

man sager och alltså någonting mer an en mycket mager man." 
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Det avgjørende poenget her er om angjeldende ledd kan betraktes 
som en på forhånd gitt og kjent størrelse eller ikke. Vi kan ha: 

der inne satt det den lengste mannen jeg noensinne har sett 

men ikke: *der inne satt det den lengste mannen 

Den første perioden er mulig fordi leddet som følger etter det, 
kan anses som en omforming av det som kan formuleres slik: "en 
mann, den lengste jeg noensinne har sett". I det avsluttende 
leddet "den lengste mannen" i den andre setningen er en slik 
oppløsning ikke mulig. Den bundne formen .markerer her en allerede 
gitt og kjent størrelse, og leddet må behandles i samsvar med 
det; dvs. det kan ikke opptre som injekt, men må fungere som 
subjekt. 

Også i de tilfellene hvor det tydelig dreier seg om 
absolutt superlativ (ingen reell sammenlikning), er de språklige 
faktaene klare: bundet form sammen med det som subjekt. Det er 
imidlertid mulig med en sondring og presisering for disse til
fellene. I hvert fall for min språkfølelse kan ikke overbestemt 
substantiv kombineres med det, og jeg anser disse setningene som 
ikke gangbar norsk (jf. Berulfsens eksempler s. 75 og 101): 

*det går de utroligste ryktene om ham 
*det oppstod den største vanskeligheten med eksporten 

Superlativ sammen med etterhengt artikkel i substantivet markerer 
reell sammenlikning og innholdsmessig bestemthet, mens tilsvar
ende syntagmer uten etterhengt artikkel angir en meget høy grad. 
Lundeby 65 (s. 310) finner likeledes betydningsnyanser i slike 
tilfeller og hevder at superlativ normalt blir "oppfattet som 
høgeste grad i en virkelig sammenlikning når subst. har best. 
form." Denne forskjellen i betydning gir altså det utslaget i 
syntaksen at den ene typen tåles i det-setninger, den andre ikke. 

Absolutt superlativ forekommer helst ved abstrakter og 
virkelig sammenlikning ved konkreter. Det må imidlertid tas mer 
som en tendens enn som en fast regel. Virkelig sammenlikning 
forekommer også utenom heilt opplagte konkreter: 

det raste den verste snøstormen i manns minne 
(mulig oppløsning: en fryktelig snøstorm, den verste i 

manns minne) 

Som en ser behøver ikke det tillegget som gjør etterhengt artik
kel mulig, nødvendigvis være en relativsetning. 

Gjelde 

Verbet gjelde har ingen skrupler når det gjelder å kombinere 
subjektet det med bundet form i det utfyllende nominalleddet. I 
likhet med setninger med maken har vi her å gjøre med et spe
sialproblem som går på betydningen hos et enkelt ord. Følgende 
innholdsvarianter hos gjelde kan registreres som vesentlige i den 
sammenhengen det her dreier seg om: 



l gjelde 
2 gjelde 
3 gjelde 
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være gyldig, ha rettslig kraft 
være om å gjøre 
angå, vedrøre, gå ut på 

Betydning l har vi i "denne loven gjelder ikke for Svalbard" og i 
uttrykket "det gjelds ikke". Betydning 2 er særlig vanlig iset
ninger med en infinitiv som utfylling: 

Nå gjelder det bare å gå klar av alle skjærene. (20) 
Som alltid gjelder det å score mest! (A) 
Det gjaldt livet. 

Betydning 3 er også vanlig i det-setninger. Ofte kan en erstatte 
det med saken, spørsmålet, prObiemet o.l. uten at setningsinn
holdet endres (nevneverdig) . Det utfyllende nominalleddet kan 
variere fritt med hensyn til uttrykksform: 

I dag gjelder det den endelige avgjørelse. (S) 
Bare når det gjelder tilkalte forelesere, er det vanlig med 
bekjentgjøring og presseomtale. (S) 
Det gjeld tilgangen på uttynningsmidlet lynol. (S) 
Når det gjelder den andre begrunnelsen, vet vi i dag at 
heller ikke den holder. (S) 

Betydning l opptrer vanligvis ikke i det-setninger, men kan 
forekomme. De neste eksemplene illustrerer forskjell i struktur 
og betydning: 

a. det gjelder det siste vedtaket (bare bet. 3 mulig) 
b. det siste vedtaket gjelder (bare bet. l mulig) 
c. det gjelder regler i familielivet (autentisk utsagn 

med bet. 1: der er/fins regler gyldige i familielivet; 
også mulig som utsagn med bet. 3: saken/spørsmålet 
gjelder regler i familielivet) 

d. det gjelder reglene i familielivet (bare bet. 3 mulig) 

Ved betydning l av gjelde kan vi si at det-setning av typen 
'det sitter en mann i båten vår' er uvanlig, men mulig, og at i 
så tilfelle må regelen om ubundet form i ·det utfyllende nominal
leddet følges. 

Det-setninger med betydning 2 og 3 er av et annet 
slag. Felles for begge betydningene er at det ikke kan sløyfes, 
og at der ikke blir tilkjennegitt noen aktivitet eller egenskap 
hos det nominalleddet som tjener som utfylling. Sekvensen "det 
gjelder" har en introduserende oppgave, det er et middel til å 
bringe et tema på bane. Ved denne introduksjonsteknikken er det 
likegyldig om det introduserte betraktes som noe kjent eller 
ikke, og derfor kan utfyllingsleddet opptre både i bundet og 
ubundet form ('det gjaldt livet, det gjaldt penger'). 

Gjelde i slike setninger fortoner seg nærmest som et 
transitivt verb, og en analyse med det som subjekt og det 
utfyllende nominalet som objekt virker ikke urimelig, særlig ikke 
i de tilfellene med betydning 3 der en kan erstatte det med 
saken, spørsmålet eller noe tilsvarende. (En slik erstatting er 
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aldri mulig i setninger der en tradisjonelt har analysert med 
foreløpig og egentlig subjekt.) 

Kvantitet som forstyrrende faktor 
En del tilfeller som alle har noe med kvantitet å 

gjøre, synes å avvike fra den postulerte regelen om det-set
ningenes forhold til bestemthet/ubestemthet: 

l. det fins ikke matbiten her 
2. det satt bare oss to på benken 
3. det blei bare funnet den ene bankboka 
4. nå mangler det bare akevitten 
5. det fattast nu endast gardinerna och flygeln 

samt takkronerna (Ljunggren s. 234) 

Samme side har Ljunggren denne fotnoten: 

"En annan sida av samma sak ar att i en sats som Några 
(av b6ckerna) lågo på hyllan, har några, aven om det val 
får sagas vara "obestamt" till såval form som betydelse, 
dock denna det logiska subjektets speciella bestamdhet: 
gjorde de det?" 

Vi kan ha: det lå noen bøker på hylla 
det lå noen av bøkene hennes på hylla 

men ikke: *det lå bøkene hennes på hylla 

Det er ikke til å komme forbi at ordet noen er ubestemt i sitt 
innhold. Men i syntagmer som "noen av bøkene hennes" har vi med 
noe spesielt å gjøre, et forhold som kan kalles 'ubestemthet i 
bestemtheten'. Det dreier seg om en ubstemt del (noen) av et 
bestemt hele (bøkene hennes). En slik kombinasjon synes å kunne 
godtas i det-setninger. Men så kommer spørsmålet, er vekslingene 

og 

det lå noen av bøkene hennes på hylla/noen av bøkene hennes 
lå på hylla 

det sitter en mann i båten vår/en mann sitter i båten vår 

heilt ut samsvarende? Ikke alltid. Det kan dreie seg om ordinære 
konstateringer hvor det opplyses hvem som sitter i båten, og hva 
som ligger på hylla. I så tilfelle spiller det ikke noen rolle om 
vi har med det eller ikke. Men om vi i syntagmet "noen av bøkene 
hennes" legger ekstra trykk på .!lQ.§!l, får vi en opposisjon til "de 
andre (av bøkene hennes)", og utsagnet får en annen karakter. 
Poenget blir nå hva disse 'noen' gjør - noe som 'de andre' ikke 
gjør. Dermed blir syntagmet "noen av bøkene hennes" bestemt i den 
forstand at det er den størrelsen som der skal sies noe om 
('logisk subjekt' =tema), og setningen må konstrueres uten det. 
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Setningene med bare og endast viser tilfeller hvor et mengde
forhold trer tydelig i forgrunnen. Dette virker svekkende på 
bestemthetsfaktorens syntaktiske myndighet og synes å være 
tilstrekkelig til å kunne innordne bestemthet i en det-setning. 
Forekomsten av bare (eller et tilsvarende ord) må sies å være en 
nødvendig forutsetning. Men blant språkbrukere synes der å være 
motstridende oppfatninger om hva som her er gangbar norsk. 

Rundspørringer foretatt blant studenter og lærere 
foretatt ved universitetene i Oslo og Tromsø viser at setningene 
2 og 3 blir godtatt av noen og avvist av andre. Bare 4 synes å 
bli allment akseptert. Noen meiner også å kunne godta 4 sjøl om 
bare blir sløyfa. Personlig godtar jeg så vel 2 og 3 som 4, men 
er lite tilbøyelig til å godta 4 uten bare. Jeg antar at de 
forskjellige oppfatningene kan skyldes ulikheter i dialektbak
grunn. - Mangel på belegg fra de skriftlige kildene jeg har 
gjennomgått, kan ses som et statistisk vitnesbyrd om at det her 
må dreie seg om marginale strukturer. 

At det-konstruksjon er mer akseptabel ved mangle 
enn ved sitte og finne, kan ha sammenheng med markering av 
innholdsvariant. Ved "mutteren mangler" (bestemthet) eller "det 
mangler en mutter" (ubestemthet) har vi en betydning 'være borte, 
ikke forefinnes' o.l. Ved "nå mangler det bare den siste mutter
en" og "det mangler fem øre på ei krone" dreier det seg om at noe 
mer må gjøres eller legges til for at et mål skal bli nådd eller 
fylt. Det er kanskje som et ledd i en markering av denne siste 
innholdsvarianten at bestemthet i det utfyllende nominalleddet 
godtas. 

Setningen "det fins ikke matbiten her" er forholdsvis lett å 
forklare. Bit er et substantiv som har med kvantitet å gjøre, og 
utgangen -en i sammensetningen angir at det er mengden av mat som 
fastsettes og bestemmes, ikke at at det er en på forhånd bekjent 
bit av et eller annet slag. Innholdsmessig er setningen identisk 
med "det fins ikke en eneste bit mat her". -Hvis derimot 
bestemthet og bekjenthet gjelder sjølve biten, blir forholdet 
samsvarende med andre substantiv. Om vi tenker oss et puslespill 
hvor en bit er blitt borte, og vi driver og leiter etter denne, 
så kan vi ikke ha *"det fins ikke biten her" for "biten fins ikke 
her". 

Subjektsrollen 
Vi kan veksle fritt mellom "det sitter en mann i båten 

vår" og "en mann sitter i båten vår". I noen tilfeller er der 
ikke valgmulighet. "Det kommer gjester" er enerådende overfor et 
teoretisk *"gjester kommer". I andre tilt;eller kan det sløyfes, 
men resultatet blir et annet setningsinnhold: 

det lukter tobakk --+ tobakk lukter 
det lukter ikke penger --+ penger lukter ikke 

Her foreligger et tydelig skifte i så vel konstruksjon som 
innhold. I setningene uten det blir det tilkjennegitt en egen-



55 

skap ved subjektet, og substantivet er brukt generisk. I set
ningene med det er der ikke generisk bruk av substantivet, og 
utsagnet er ikke egenskapskonstaterende, men tilstandskonsta
terende. 

De to setningstypene har hvert sitt område å ta seg av. 
Siden den ubundne formen er tvetydig - angivelse snart av ube
stemthet, snart av generisk bestemthet - må der til et skifte i 
konstruksjon for å fram et skifte i innhold. I setninger uten 
annen markering av innholdstype er derfor typen uten det forbe
holdt utsagn om størrelser med generisk bestemthet, mens set
ningene med det tar seg av utsagn om ubestemte størrelser. 

Den generiske typen er særlig knytta til presens. 
Presens er jo den tempusen som brukes der hvor tidsdistinksjo
nene trer i bakgrunnen, og hvor det er mer eller mindre evig
varende fenomen som behandles. Dette eksemplet fra Dagbladet er 
karakteristisk: 

støpte tak blåser ikke av 

Hvor det dreier seg om handlinger som har funnet sted, kan en 
derfor ofte plassere et ledd i ubundet form som subjekt og 
fundament uten at det fører til et generisk utsagn: 

trær og telefonstolper er blåst over ende (D) 
bjørk blåste ned i Bærum (D) 
stillas blåste ned (A) 

Samspillet mellom det generiske momentet og tempusfaktoren er 
oversett av Rudolv Korner når han sondrer mellom setninger med og 
uten det (s. 128-129): 

"Ger de artskilda konstruktionerna uttryck åt exakt samma 
betydelse? Hår tillåter jag mig att citera en annan dansk 
språkforskare. Aage Hansen jamfor de båda danska konstruk
tionstyperna Der bages brød och Brød bages, vilka svarar mot 
konstruktionerna Det har framforts kritik resp. Kritik har 
framforts, och skriver: "I det første tilfælde oplyses blot 
en handlings stedfinden (brødbagning finder sted), i det 
andet tilfælde har vi en alm. toleddet sætning ... , altså et 
led, der oplyses, og et led, der oplyser noget om dette 
(brød fremstilles ved bagning) ."Man anvånder, framhåller 
Hansen, konstruktionstypen Der bages brød, "når man blot vil 
meddele, at den ved verballeddet angivne handling osv. 
finder sted" (Sætningen og dens led i moderne dansk s. 52). 
Hårmed bor passivkonstruktionens karaktår kunna anses 
klarlagd." 

Om verbalet i slike tilfeller opptrer i passiv eller aktiv form, 
er i denne sammenhengen uvesentlig. "Hunder biter" og "bensin 
antennes lett" stiller på samme linje. Den viktigste innvendingen 
mot Korner gjelder imidlertid hans sidestilling av de svenske 
setningeqe med de danske. I "der bages brød" tilkjennegis det at 
en handling finner sted, noe som ikke tilkjennegis ved "brød 
bages". I de to svenske setningene blir det tilkjennegitt at en 



56 

handling har funnet sted. På dette punktet svarer derfor begge 
til den danske "der bages brød" (forskjellen i tempus svarer til 
forskjell i tid). Mellom de to danske setningene er der en fun
damental forskjell, nemlig i saksforholdene som der opplyses om. 
Mellom de to svenske er der ikke forskjell i saksforhold, men en 
forskjell i hvordan ett saksforhold blir uttrykt. I dansk dreier 
det seg om generisk bestemthet ved "brød bages", og om ubestemt
het ved "der bages brød", i svensk om ubestemthet i begge set
ningene. 

Forskjellen mellom ubestemthet og generisk bestemthet 
kan utviskes. Ved eksistensangivelse kan det være likegyldig om 
en ubundet form oppfattes som markering av arten eller av en 
ubestemt kvantitet (mengde/antall). Derfor har vi både "det fins 
engler" og "engler fins", men uten den betydningsvekslingen som 
vi har mellom "der bages brød" og "brød bages". 

Konklusjoner 
Resultatet av drøftingene over setningstypen "det 

sitter en mann i båten vår" kan summeres opp slik: 

l. Injektet må være ubestemt i sitt innhold. (Dette er en 
regel med visse unntak. Regulert av faktorer i innholds
planet vil bestemthet kunne opptre i en del tilfeller. Noen 
av disse er allerede behandla (eksempler med bare), andre 
vil bli drøfta i de neste kapitlene) . ----

2. Ved sammenstøt av ubestemthet og bundet form eller av gene-
risk bestemthet og ubundet form er det innholdsfaktoren som 

har avgjørende myndighet. Det vil si at bundet form kan opp-
tre i det-setninger ("det fins ikke min make", "det fins 
ikke matbiten her"), mens generisk bestemthet er utelukka 
bortsett fra tilfeller med sammenfall av slik bestemthet og 

angivelse av ubestemt kvantitet ("det fins engler"). 

3. Det kan ofte sløyfes, og injektet kan overta rollen som 
subjekt. Betydningsovergang fra ubestemthet til generisk 
bestemthet virker i noen tilfeller som sperre. Slik overgang 
vil særlig finne sted i presens. Vekslingen mellom konstruk
sjoner med og uten det er altså ikke heilt fri, men under
lagt innholdsdirigerte restriksjoner. 
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V. BRUKEN AV 'DET' I SETNINGER MED OMTALE AV SPRÅKLIGE STØRRELSER 

Det-setninger med omtale av språklige størrelser viser en oppfør
sel som til dels avviker fra de reglene som gjelder for setninger 
ellers av typen "det sitter en mann i båten vår". Ljunggren sier 
følgende om noen slike tilfeller (s. 234): 

"Och det torde bli svårt att håvda att ordet Hindenburq i en 
sats som Det stod Hindenburg på stenen eller mitt namn i en 
sats som Det stod mitt namn i boken [ ... ] skulle vara- till 
form eller betydelse - obeståmda. 

Det obestridliga faktum som ju dock ligger bakom dessa 
mer eller mindre skiftande f6rklaringar synes mig icke kunna 
båttre uttryckas an så att det ifrågavarande ledet hår 
saknar den speciella beståmdhet, som tillkommer ett logiskt 
subjekt, d. v. s. det varom någonting prediceras." 

Ljunggren har både rett og urett. I den gitte setningen er "mitt 
namn" utvilsomt bestemt, samtidig som det ikke er det leddet som 
der skal sies noe om. Imidlertid, parallelt til "det står et navn 
i boka" har vi "det står en sykkel i stativet". Derimot har vi 
ikke *"det står min sykkel i stativet" parallelt til "det står 
mitt navn i boka". Når parallelliteten her brytes, må det skyldes 
at setningene ikke er heilt samsvarende med hensyn til innholds
type. 

Sekvensen 'det står' kan snart vise til noe utenom
språklig ("en sykkel i stativet"), snart til et forhold der en 
språklig størrelse er omtalt ("mitt navn i boka"). I en setning 
som 

det står ..... i boka 

får vi gitt som en opplysning hva som står i boka. Opplysningen 
kan vedrøre en ukjent størrelse: 

det står et navn i boka 

eller det kan være en på forhånd kjent størrelse: 

det står mitt navn i boka 

Det som imidlertid ikke er gitt på forhånd, er hvilken størrelse 
opplysningen vedrører, og om den er kjent eller ikke fra før. 

Når det gjelder et stativ, er forholdet annerledes. 
Skal vi opplyse at noe står i stativet, og at dette noe er en på 
forhånd bekjent størrelse, må vi uttrykke oss på annen måte: 

det står noe i stativet, det er sykkelen min 
eller kortere: 

i stativet står sykkelen min 

Der vi har med bestemthetsledd å gjøre, kan følgelig det brukes 
betydningsdifferensierende, til å angi at det dreier seg om noe 
språklig (skrift, trykk, inngravering o.l.) Jamfør: 
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Hindenburg stod det på steinen (navnet) 
Hindenburg stod på steinen (personen) 

På den andre sida kan jo også et språklig bestemthetsledd være 
den størrelsen som der skal fortelles noe om, og som da naturlig 
vil bli gjort til subjekt: 

navnet mitt står i boka 

Noen ganger trenger vi en tydelig markering av at det er en 
språklig størrelse det gjelder: 

Hindenburg er kjent av alle 
Navnet "Hindenburg" er kjent av alle 

det sies at 
Jamfør følgende perioder: 

l. det sågs, att han skall komma hem från Amerika 
(Ljunggren s. 294) . 

2. han skall komma hem från Amerika sågs det (samme sted) 
3. Santa Anna nærmet seg med tre tusen soldater, ble det 

sagt (tegneseriehefte om Davy Crockett) 
4. det er dumt at de kommer på torsdag 
5. at de kommer på torsdag, er dumt 

Dreier det seg her om ordinært innordnede at-setninger? For så 
vidt, ja. Men l, 2 og 3 skiller seg ut fra~ og 5. Ved overgangen 
fra l til 2 sløyfes att, mens det beholdes. Ved overgangen fra 4 
til 5 beholdes at, mens det sløyfes. Hva er årsaken til denne 
forskjellsbehandlingen? 

Det dreier seg igjen om (markering av) ubestemthet. For 
substantiv har vi som oftest ubundet og bundet form til å skjelne 
mellom henholdsvis ubestemthet og bestemthet. For at-setninger er 
der ikke noe eget uttrykk for ubestemthet, men for bestemthet har 
vi at eller sterkere det at. I 5 har vi således at til å angi at 
den-etterfølgende størrelsen er å betrakte som noe bestemt, som 
den størrelsen der skal fortelles et eller annet om. I 2 og 3 
spiller ikke den innledende setningen den samme rollen, der skal 
ikke opplyses noe om den, den hører sjøl med til det som 
opplyses. Et at kan følgelig ikke brukes her, men til gjengjeld 
trenger vi det som subjekt og eksplisitt markør av hvilken type 
utsagn det dreier seg om. Denne typen med "det sies at ... " 
eller " ... sies det" kan sammenliknes med typen "der bages brød", 
og der er samsvar i funksjon mellom der og det. 

Rekkefølgen av ledda spiller en rolle for konstruk
sjonsmulighetene. En forhåndsgitt bestemthet lar seg ikke forene 
med det-konstruksjon: 

*det at Santa Anna nærmet seg med tre tusen soldater, blei 
det sagt 

Derimot kan første gangs nevnelse og bestemthetsgjøring kombi
neres i en operasjon (periode) om vi starter med det pluss ver-
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det blei sagt det at Santa Anna nærmet seg med tre tusen 
soldater 

Vi har her en antesipering av bestemtheten slik som i "der inne 
satt det den lengste mannen jeg noensinne har sett". Ellers er 
det jo også slik at der hvor at-setningen kommer til slutt, der 
kan vi ha at for å angi den syntaktiske innordningen i en større 
(setnings)sammenheng. 

Markering av direkte tale og onomatopoietiske utsagn 
I setninger av en viss type opptrer verbet si alltid i 

aktiv form: 

"Dra kjerringa i stakken da vel," sa det ved siden av 
kjerringa (Prøysen) 

"Nøff" sa det inne i bilen (Prøysen) 
"Fått fått ska'e," sa det under lampeskjermen på kommoden 

(Prøysen) 
Tripp, trapp, tripp, trapp, sa det (Asbjørnsen og Moe) 
Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, sa det i brua 
(samme sted) 
Du, Per - hvorfor sier det PANG, når et fly går gjennom 
lydmuren? (tegneserie i Aftenposten) 

Karakteristisk for slike setninger er at vi svært ofte får angitt 
hvor eller når noe blir sagt, men aldri hvem eller hva som sier 
det som sie~Felles for setningene er videre at vi~r ei 
direkte gjengiing av det som blir sagt, ofte med et visst lyd
hermende tilsnitt. Og fra en synsmåte kan jo ethvert utsagn som 
direkte gjengir tale, betraktes som onomatopoietisk. 

Om vi stiller en slik setning opp mot en med si i 
passiv form, blir det en tydelig opposisjon: 

"Mer, " sa det 
Og mer ble det ikke sagt, hverken da eller siden 
(Hølmebakk) 

I den siste setningen er det ikke sjølve ordet mer det gjelder, 
men noe utenforliggende. Setningen gjengir ikke noe, den hen
viser. Riktignok kan det som står foran en sekvens "sies det", 
enkelte ganger gjengi ordrett noe som er blitt sagt ("han er 
kommet tilbake fra Amerika, sies det"), men det er ikke det som 
er poenget i slike konstruksjoner. Det vesentlige er innholdet og 
det som innholdet viser til. I en setning som "PANG, sa det" 
viser derimot PANG ikke til noe annet enn seg sjøl. 

Der er altså et tydelig og markert skille mellom 
setninger med gjengivende oppgave (" .... , " sa det) og setninger 
med henvisende oppgave ( .... , blei det sagt). Vi kan også 
formulere oss slik: Der det ikke er angitt hvem som sier noe, må 
vi ha det-konstruksjon. Det pluss si i aktiv form markerer at vi 
får direkte gjengiing av~le eller-noe annet lydlig, mens det 
pluss si i passiv markerer henvisning til det innholdet som er 
knytta til vedkommende språklige størrelser. 
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Har så disse forholdene noe med bestemthet å gjøre? På 
en måte, ja. Om vi ser på setningene 

det står en sykkel i stativet 
det står et navn i boka 
det sies at han skal komme heim fra ·Amerika 

kan vi si at "en sykkel", "et navn" og "han skal komme heim fra 
Amerika" alle er ukjente, ubestemte størrelser. Men det er i 
hvert fall størrelser som er etablert på forhånd, som har visse 
egenskaper, og som der kan konstateres noe om, for den sistes 
vedkommende f.eks. "det sies at" eller "det er løgn at". Ved 
"PANG, sa det" kan en derimot se det slik at "PANG" først blir 
til gjennom "sa det", det er ikke en størrelse som kan hentes fra 
eteller annet sted og deretter "bli sagt". Størrelsen PANG er så 
å si et produkt av "sa det". 

Den samme betraktningsmåten kan gjøres gjeldende 
overfor ethvert tilfelle med (gjengiing av) direkte tale. 
Samspillet mellom konstruksjonstyper og 'grad av bestemthet' kan 
illustreres slik: 

det at han skal komme heim fra Amerika, er sånt som sies, 
men som ingen tror på (en på forhånd gitt og bestemt 
størrelse) 

han skal komme fra Amerika, sies det (en på forhånd ukjent 
og ubestemt, men etablert størrelse) 

han skal komme heim fra Amerika, sa det borte ved døra 
(en størrelse som først blir til gjennom "sa det") 
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VI. TRANSITIVITET - AKTIVITET -OG 'DET' 

En handlingsutøver behandla som en språklig ubestemt størrelse 
kunne teoretisk sett gi adgang til å bruke det som subjekt. Men 
det holder ikke alltid stikk. I norsk brukes ikke en konstruksjon 
som 

*det fant en gutt et eple 

Her må der søkes en forklaring utenom motsetningsforholdet 
bestemthet/ubestemthet. Det er tydelig at' nærvær og fravær av det 
som subjekt også har noe med transitivitet å gjøre. Dette kan 
imidlertid ikke begrunnes i den arten av aktivitet som kommer til 
uttrykk i transitive verb, i og med at den samme aktiviteten 
tolereres i det-setninger så sant verbet opptrer i passiv form. 
Jeg meiner altså at forklaringen ikke kan ligge en spesiell type 
handlinger som skulle være knytta til transitive verb. 

Hva kan årsaken være til avvisningen av det i det gitte 
eksemplet? Jeg antar at løsningen bør søkes på det strukturelle 
planet. Problemet synes å ligge i sekvensen "en gutt et eple". En 
slik rekkefølge, to typiske nominalledd etter hverandre, synes å 
være forbeholdt relasjonene omsynsledd-objekt og objekt-objekts
predikativ: 

han gav ei lita jente eplet sitt 
de kalte ham svindler 

Ved transitive verb i passiv utgave blir det ikke noen tilsvar
ende rekkefølge av nominalledd fordi handlingsutøveren opptrer i 
et preposisjonsuttrykk: 

det blei funnet ei dokumentmappe av noen som tilfeldigvis 
kjørte forbi 

Det-konstruksjon ved transitive verb i aktiv form er likevel ikke 
heilt utelukka. Dersom agens-leddet er en infinitiv eller at-set
ning, kan vi ha det som subjekt: 

det gav ham en ordentlig støkk å se åssen faren behandla 
mora 
det ergret henne at hun måtte kaste bort tiden med å vente 
(Hølmebakk) 
la meg bare peke på den psykologiske betydning det har at et 
stoff er sosialt akseptert (S) 
la meg bare peke på den psykologiske betydning det har å 
bli akseptert 

men: la meg bare peke på den psykologiske betydning et akseptert 
stoff har 

kontra: 
*la meg bare peke på den psykologiske betydning det har et 
akseptert stoff 

Jamfør videre: 
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det har en betydning å bli akseptert 
det har en betydning at et stoff er akseptert 

*det har en betydning et akseptert stoff 

At infinitiver og at-setninger her skiller seg ut fra andre 
nominalledd, ser jeg som eksempler på noe mer generelt som ved
rører nettopp en karakteristisk forskjell i syntaktisk oppførsel: 

hardt arbeid lønner seg 
*det lønner seg hardt arbeid 

å arbeide hardt lønner seg 
det lønner seg å arbeide hardt 
at du arbeider hardt, lønner seg 
det lønner seg at du arbeider hardt 

videre: 
et bad 

*det er 
er deilig 
deilig et bad 

iskrem er deilig 
*det er iskrem deilig 

(det er deilig iskrem med annen bet.) 
det er deilig med iskrem det er deilig med et bad 

å bade er deilig 
det er deilig å bade 

*det er deilig med å bade 
at du kan bade, er deilig 
det er deilig at du kan bade 

*det er deilig med at du kan bade 

Det som avspeiler seg i disse eksemplene, kan formuleres noen
lunde slik: En infinitiv eller at-setning kan - egenskap av 
handlingsutøver eller egenskapsbærer - overlate subjektsrollen 
til det og sjøl innta annen plass og funksjon uten at de seman
tiske-relasjonene forskyves. Men ved det-setning får en markert 
at infinitiven eller at-setningen ikke er den gitte størrelsen 
som der skal fortelles noe om. 

Et substantivisk nominalledd kan ikke på samme måte 
overlate subjektsrollen til det. Dersom det skal tre inn som 
subjekt, må vi få en preposisjon (oftest med) knytta til det 
substantiviske leddet. Innføringen av preposisjon medfører dels 
mer eller mindre fine semantiske nyanser, dels markerer det ny 
syntaktisk funksjon for vedkommende ledd. 

Jamfør: 
det er deilig med 
det er deilig at 
det er deilig å 

det vil hjelpe oss med 
det vil hjelpe oss at 
det vil hjelpe oss å 

Felles for orda med, at og å er at de er forbindere. De gir av
vik fra mønsteret med rein sammenkjeding av nominalledd (eksem
pelvis 'mora pengene', 'ham en tufs') og åpner dermed for det
konstruksjoner. 
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Ikke alle intransitive verb er like velegna for det-konstruksjon. 
Nåt det gjelder mennesker og ikke naturfenomen, er det oftest 
knytta til verb som har med rørsle eller posisjon å gjøre. Vi 
bruker neppe en konstruksjon som 

*det gråter en gutt 

men tyr heller til en formulering som 

det sitter en gutt der borte og gråter 

Det kan innvendes at gråte leilighetsvis tar objekt ("gråte store 
tårer"). Imidlertid er ikke gråte mer transitivt enn g:E_, som 
forholdsvis ofte tar objekt ("gå ærend/tur/løp" etc.), og som 
likevel ikke reagerer mot det-konstruksjon. Forskjellen skyldes 
nok at .9:E. er et typisk rørsleverb, mens gråte ikke har noe med 
forflytting å gjøre. 

Syntagmetypen "stå og ... ", "sitte og ... ", "gå og ... " 
forklares med rette (f.eks. hos Vannebo) som et middel til å 
uttrykke durativ aksjonsart. Men i noen tilfeller er det rimelig 
å anta at hovedformålet er å tillate bruken av det i setninger 
hvor dette ellers ville ha vært utelukka på grunn av et verb som 
reagerer mot det. Med det på plass får en så den ekstra marke
ringen av ubestemthet som språket så gjerne vil ha. Jamfør 
dette eksemplet fra Prøysen: 

der sto det ei jente i bunad og gullstøvler og solgte 
softis 

Også Ljunggren (kapittel 96) ser det slik at typen "sitte og 
kan ha den funksjonen som her er nevnt. 

Ved en del 'meteorologiske' verb opptrer det av og til et 
stedsadverbial. Nomniallleddet blir da handlingsgjenstand 
(patiens) sjøl om verbet opptrer i aktiv form: 

ei bjørk blåste ned/det blåste ned ei bjørk 
kontra: 

det blåste en sval bris 

Det lokativiske momentet spiller således en viktig rolle ved 
mange av det-setningene. 

'Det' ved intransitivisering 
I visse ordinærspråklige tilfeller opptrer det sammen et 

transitivt verb i aktiv form: 

det ga gjenklang i de gamle mahognimøblene (B 1966) 
det ga mersmak 
ved bruddet tok det fyr i taket på en av Kolsåsbanens 
vogner (A) 
det tok ikke lang tid å krysse over til Granholmen (271) 
det tyktest gå uendeleg lang tid før han nådde borttil, 
men i røynda tok det berre eit par minutt (38-39) 
det gikk ikke mange minuttene før han la til ved brygga 
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(174) 
det fant sted en lang rekke betydningsfulle begivenheter 

Syntaktisk utmerker disse konstruksjonene seg ved at de ikke kan 
snus til passiv, verken med eller uten det: 

*gjenklang blei gitt - *det blei gitt gjenklang 
kontra: 

to begrunnelser blei gitt - det blei gitt to begrunnelser 

Semantisk finner vi en betydningsforskyvning i intransitiv 
retning (jf. "gi gjenklang" -----t "gjenlyde"). Mens vedkommende verb 
vanligvis angir at en størrelse foretar seg noe med en annen, får 
vi i disse eksemplene en angivelse av at noe skjer, og det som 
skjer, er hovedsakelig konsentrert om en størrelse. Betydnings
forskjellen kommer tydelig fram der hvor både aktiv og passiv 
konstruksjon er mulig: 

det tok fem minutter (å dirke opp låsen) 
det blei tatt fem minutter av spisepausen og lagt til 
arbeidstida 
hun tok fem minutter av spisepausen til å ringe heim 

I den første setningen dreier det seg om at tid svinner hen 
(jf. "forestillingen varte en time"), mens vi i de to andre kan 
si å ha ta i riktignok overført, men likevel vanlig betydning: en 
størrelse blir henta ("tatt") fra et eller annet sted, og den som 
tar, tilegner seg størrelsen eller plasserer den et annet sted. 

Også ved "det gikk fem minutter" dreier det seg om at 
tid svinner hen. Her kan en innvende at "gå" i seg sjøl er 
intransitivt, og at der ikke er noe mer intransitivt ved tid som 
går enn ved f.eks. 

det går lite ungdom gjennom dalen (D) 

Men ved ~ finner vi likevel forholdsvis ofte et motsetningsfor
hold aktiv/passiv: 

han gikk løypa to ganger 
løypa blei gått to ganger (Næs s. 442) 

Ved "det gikk fem minutter" har vi ikke noen størrelse som går en 
vei/rute/løype eller liknende, heller ikke er der noen 
vei/rute/løype som blir gått. 

Vi finner altså at i en del konstruksjoner (ofte med et 
idiomatisk tilsnitt) vil det sammen med et transitivt verb i 
aktiv form markere en betydningsforskyvning i intransitiv 
retning. 

Den grammatiske analysen vil arte seg forskjellig for 
setninger med og uten det i slike tilfeller: 

det ga gjenklang 
det ga mersmak 
det tok fyr i taket 

det tunge smellet ga kraftig gjenklang 
pannekakene ga mersmak (NRO) 
taket tok fyr 



det tok 5 minutter å 
dirke opp låsen 

det gikk 5 minutter 
det fant sted flere 

viktige møter 
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å dirke opp låsen tok 5 minutter 

5 minutter gikk 
flere viktige møter fant sted 

Korner har det synet at å oppfatte hals, hodet og store øyne som 
objekter i forbindelsene "gi hals", "miste hodet", "gjøre store 
øyne" ville være "att driva analysen in absurdum" (s. 90). Og 
videre: "i många fall ar ett substantiviskt led inte att fatta 
som vare sig objekt eller adverbial utan bildar tillsammans med 
verbet en fast forbindelse, som icke tillåter att semologiskt 
analyseras." (s. 73). -Jeg er er enig i at en slik 'fast forbin
delse' kan sies å utgjøre 'en semantisk enhet', men ikke i at den 
ikke lar seg analysere grammatisk. 

Ved noen slike forbindelser kan det opptre som subjekt, i andre 
ikke: 

hun gjorde store øyne 
hunden ga hals 
det tok fyr 
det fant sted ... 

Vi har her en rekkefølge nominal ~verbal ~nominal. Jeg finner 
det ikke urimelig å analysere kjeden som subjekt - verbal -
objekt, og dermed respektere strukturen ~lik som den umiddelbart 
presenterer seg. Men videre kan og bør det påpekes at forbin
delsen verbal-objekt semantisk sett ikke er av vanlig transitiv 
natur, noe som gir seg det syntaktiske utslaget at passiv kon
struksjon ikke tillates: 

*store øyne blei gjort 
*hals blei gitt 
*fyr blei tatt 
*sted blei funnet 

Jeg vil analysere slik: 

S V O 
hun gjorde store øyne 

S V O 
det tok fyr i 

S V I 

A 
taket 

det gikk 5 minutter 

S V O 
hunden ga hals 

S V O I 
det tok 5 minutter~ 

S V O I 
det fant sted~ 

S subjekt, V= verbal, O= objekt, A= adverbial, I = injekt. 

'Det' som de-aktiviserende faktor 
I en lang rekke tilfeller finner vi at det som subjekt har 

en de-aktiviserende innvirkning overfor det (nominal)leddet som 
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knyttes til verbalet (med eller uten preposisjon). Med det 
meiner jeg at vedkommende ledd blir fratatt en aktivitet eller 
egenskap som det ville ha hatt om det hadde stått som subjekt. 
Bruken av det innvirker altså ikke bare på syntaksen, men med
fører som tidligere nevnt grovere eller finere semantiske nyan
ser. Et utvalg av setninger som vanligvis ikke behandles i lit
teraturen om det, illustrerer dette: 

han fortalte moren hvordan det var ~ått ham 
(Asbjørnsen og Moe) 
det går fint med "Ra" (D) 
om vinteren går det i benbrudd og solbærtoddy (A) 
det nærmer seg SKØYTE-VM (A) 
det smakte av straffespark (sportsrapport i radio) 
det haster med samarbeid om markedsføringsforskning (A) 
blåbær er det slutt med (D) 
som i vintersporten vår ellers, er det blitt tynt med seire 
også på skøytefronten (D) 
og no skal det smaka med frukost (127) 
det er bratt den veien (153) 
det glimtet i noe blankt i bakskottet (Hølmebakk) 
det bråker flittig fra byggeforberedende arbeider utenfor 
kommunal- og arbeidsministerens kontor i Pilestredet (A) 
det knakk i en kvist (B 1966) 
det smilte over hele ansiktet på dem alle tre (fra stil 
skrevet ved Sagene folkeskole i Oslo, av læreren ansett og 
retta som feil konstruksjon) 

I eksemplet "det nærmer seg SKØYTE-VM" har vi et transitivt 
verbal og bestemthet i leddet "SKØYTE-VM". Setningen følger 
dermed ikke det vanlige mønsteret for bruken av det som subjekt. 
Det skyldes to ting. For det første, vurdert fra innholdssida er 
ikke 'nærme seg' en regulær refleksiv konstruksjon. Logisk sett 
er 'nærme seg' det motsatte av 'fjerne seg'. Språklig blir 
imidlertid de to motsetningene behandla forskjellig. Vi kan 
nemlig ha: 

han fjerna sykkelen 
kontra: 

han fjerna seg 
men ikke: 

*han nærma sykkelen 
kontra: 

han nærma seg 

Innholdsmessig må derfor den handlingen som kommer til uttrykk i 
sekvensen 'nærme seg' betraktes som noe intransitivt mer eller 
mindre på linje med komme, ~' etc. Dermed har en for så vidt 
anledning til å konstruere med det. 

Men så kommer det andre punktet. "Det nærmer seg 
SKØYTE-VM" svarer jo ikke til "det nærmer seg en drosje•, men til 
*"det nærmer seg drosjen•. I det ene tilfellet er bestemthet 
mulig ('SKØYTE-VM'), ikke i det andre. For å forklare det må vi 
skjelne mellom 'nærme seg' brukt om avstand i rom og om avstand i 
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tid. Ved avstand i rom må den gjenstanden som "nærmer seg" nød
vendigvis foreta seg noe aktivt, dvs. bevege seg, for at avstan
den skal bli mindre. Ved avstand i tid er det derimot mulig å 
operere på to måter. Enten kan det tidspunktet som der er snakk 
om, oppfattes som noe aktivt, som det som utfører handlingen: 

julaften nærma seg 

eller tidspunktet kan oppfattes som noe som ligger rolig, mens 
avstanden svinner inn: 

det nærma seg julaften 

Der angjeldende nominalledd direkte eller indirekte (som 'SKØYTE
VM') angir et tidspunkt, blir det følgelig to konstruksjonsmulig
heter. Aktivitetsmessig spiller 'julaften' samme rolle i "det 
nærma seg julaften" som 'stasjonen' i "toget nærma seg stasjo
nen". Men hos 'stasjonen' er passiviteten satt i forhold til ak
tiviteten hos 'toget', jamfør "stasjonen nærma seg toget". 
Tilsvarende kan fravær og nærvær av det henholdsvis aktivisere og 
passivisere et nominalledd i setninger med "nærme seg" som 
verbal, men vel å merke uten at aktiviteten eller passiviteten 
blir satt i relasjon til et annet nominalledd. Og når det ikke 
kan brukes ved typiske transitive konstruksjoner, kan det også ha 
sammenheng med at en passivisering av det ene leddet fortrinnsvis 
skjer i samband med aktivisering av det andre. 

Vekslingen mellom "det nærmer seg SKØYTE-VM" og 
"Skøyte-VM nærmer seg" viser et tilfelle der det ikke spiller 
noen rolle for saksforholdet om nominalleddet framstilles som 
aktivt eller passivt. Ofte vil imidlertid et de-aktiviserende det 
bringe inn en betydningsforskjell slik at også saksforholdet blir 
et annet. Et karakteristisk eksempelsett får vi ved gA som 
verbal: 

l . han går godt 
2. det går ham godt 
3. det går godt med ham 
4. det går godt for ham 

Her er der et tydelig skille mellom l og de tre andre setning
ene. I l er 'han' den aktive, den som utfører handlingen. I de 
andre setningene er 'ham' en passiv størrelse som det skjer noe 
med eller for. Betydningsnyansene innbyrdes mellom 2, 3 og 4 er 
derfor uvesentlige i forhold til forskjellen overfor l. 

Handlingsutøver (~subjekt) og handlingsgjenstand 
(~objekt) er de to typiske motpolene ved et handlingsforløp. 

Men der fins også andre størrelser som kan inngå i et handlings
forløp (middel, sted, tid etc.). Vi kan si at der skjer en de
aktivisering hver gang en (potensiell) handlingsutøver blir 
behandla som noe annet enn handlingsutøver. Ofte opptrer det 
de-aktiviserte leddet som en slags stedsbestemmelse (stedsad
verbial) : 

noe blankt glimtet ~ det glimtet i noe blankt 
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en kvist knakk ~ det knakk i en kvist 
de smilte over hele ansiktet alle tre ~det smilte over 
hele ansiktet på dem alle tre 

Sammen med utskifte av verbal blir de-aktiviseringsteknikken mye 
brukt som et stilistisk virkemiddel for å unngå et monotont 
"sa ... " i gjengiing av samtaler: 

"Er det her du er!" brast det ut av Gerda (122-123) 
"Vimpelen!" kom det fra Geir (169) 

De-aktivisering kan også ramme en egenskapsbærer, dvs. en 
størrelse kan gå over fra å være bærer av en egenskap/tilstand 
til å bli noe annet: 

vannet er kaldt ~ det er kaldt i vannet 
sommeren 1955 var fin ~ sommeren 19.55 var det fint 

Setningene til høyre forteller om hvor og når, setningene til 
venstre hva. 

---Slike de-aktiviseringer kan omforme uttrykk og innhold 
uten å ramme sjølve saksforholdet. I noen tilfeller kan en derfor 
velge mellom forskjellige konstruksjoner. Men det hender også at 
bare en konstruksjon er mulig: 

det er kaldt på land 

Her er setningen "landet er kaldt" fullt brukbar, men den 
forteller noe ganske annet og kan følgelig ikke brukes som 
sidestykke til "det er kaldt på land". 

Med er en vanlig preposisjon for tilknytning til ver
balet for den de-aktiviserte størrelsen. En spesiell og interes
sant type danner setninger som "det er blitt tynt med seire på 
skøytefronten". Karakteristisk for disse er at et vanlig egen
skapsbetegnende adjektiv går over til å bli kvantitetsangivende 
dersom det etterfølges av med. "Tynt med seire" angir ikke at 
hver seier er tynn, men at det er tynt, dvs. glissent, dvs. langt 
mellom seirene, dvs. der er få seire. Slike utsagn får dermed et 
annet innhold enn utsagn uten med: 

det er bra epler i år ~ eplene er gode i år 
det er bra med epler i år ~ der er mye epler i år 

Der en overgang til kvantitetsangivelse er utelukka, bevarer 
adjektivet sitt primære innhold, og betydningsnyansen mellom 
konstruksjonene kan bli hårfin: 

han er dårlig/det er dårlig med ham 

Spesialtilfellet "det er bratt den veien" fortjener en egen 
kommentar. Syntagmet "den veien" fortoner seg som et de-aktivi
sert ledd (fra "den veien er bratt"). Men om vi bytter ut 'veien' 
med et innholdsmessig beslekta substantiv, får vi en umulig kon
struksjon: 
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den stien er bratt ~ *det er bratt den stien 

Forklaringen må søkes i betydningen hos vei. Dette ordet har to 
viktige innholdsvarianter: ---

a. vei 

b. vei 

utendørs strekning bearbeida for å gi lettvint 
ferdsel mellom to eller flere steder 
retning/rute som blir valgt/brukt for å komme fra 
et sted til et annet 

De to betydningene kan falle sammen: den veien (bet. b.) som blir 
valgt, kan være en regulær vei (bet. a.). I mange tilfeller er 
der ikke sammenfall, tenk f.eks. på fjellklatring. Der er heller 
ikke sammenfall i den teksten som "det er bratt den veien" er 
henta fra. 

Vei i betydning b. gir klassebetydning for det som kan 
kalles veibestemmelser (som er noe annet enn stedsbestemmelser). 
Spørsmålet "Hvilken vei tok hun?" kan således brukes hvorsomhelst 
uten hensyn til om der fins veier i betydning a., det kan f.eks. 
stilles oppe på snaue høgfjellet eller i et hus med et mylder av 
trapper, korridorer og heiser. 

Det som skjer ved de-aktiviseringen 

den veien er bratt ~det er bratt den veien 

er at leddet "den veien" går over fra egenskapsbærer til veibe
stemmelse. Substantiv som 'sti', 'gate', 'smau' etc. kan ikke 
de-aktiviseres på samme måte fordi disse orda kan ikke av seg 
sjøl markere veibestemmelser. En eventuell de-aktivisering må 
skje på annet og mer komplisert vis: 

stien er bratt ~det er bratt om du går/tar stien 

Fretheim gjør oppmerksom på en annen type det-setninger som 
heller ikke har vært særlig framme i grammatisk diskusjon. Det 
er følgende (s. 55-56): 

det var fornuftig av deg å kjøpe det maleriet 
det er latterlig av ham å si slike ting 
det var snilt av Jens å hjelpe oss 
det ville ha vært dumt av deg å gå 

Forbindelsen til nedenstående er tydelig: 

du var fornuftig som kjøpte det maleriet 
han er latterlig som sier slike ting 
Jens var snill som hjalp oss 
du ville ha vært dum om du hadde gått (ikke hos Fretheim) 

Følgende tre eksempler kan tas som utgangspunkt for analysen: 
l. han som sitter i hjørnet, er fornuftig 
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2. han er fornuftig som sitter i hjørnet 
3. det er fornuftig av ham å sitte i hjørnet 

Den semantiske forskjellen mellom l og 2 er tydelig og lett å 
forklare. I l utpeker sekvensen "som sitter i hjørnet" hvilken 
'han' det er som er fornuftig. I 2 gir "som sitter i hjørnet" en 
begrunnelse til hvorfor "han er fornuftig". En slik begrunnelse 
kan enten ha form av relativsetning slik som her, eller av vil
kårssetning ("om du hadde gått"). I det-konstruksjon vil begrun
nelsen være forma som en infinitiv(helhet). 

Er der så noen innholdsforskjell mellom 2 og 3? Ikke 
hva saksforholdet angår, men i 2 har vi 'han' som den gitte 
størrelsen som der skal fortelles noe. I 3 derimot har vi en rein 
konstatering, der fastsettes ikke noen størrelse som utsagnet 
skal dreie seg om. I hvert fall i presens vil der dessuten for 
mitt øre være en viss nyanse mellom typene 2 og 3. I 2 virker det 
som om det blir slått fast at "han er fornuftig" (en egenskap hos 
'ham'), og så kommer begrunnelsen "som sitter i hjørnet" som en 
blant flere mulige. I 3 sies der ikke noe som i første rekke 
virker som et egenskapsutsagn om 'ham', men ganske enkelt at det 
er fornuftig å gjøre det "å sitte i hjørnet"; og forøvrig kan 
'han' gjerne være "grauta dum". Med andre ord: det egenskapsbe
dømmende forskyves fra person til handling ved overgangen 2 til 
].. 

Hvordan det enn forholder seg med dette, står det fast 
at 'han' er utgangspunkt (Wallins 'satsbas', s. 261) og fundament 
for utsagnet i 2, men ikke i 3. Fretheim synes å ha den samme 
oppfatningen: 

"It seems to me that the surface subject NP is the topic of 
the sentences in (5), and that there is no constituent in 
the sentences of (4) that could be termed topic." (s. 59, 
(5) står for setningene uten det, (4) for setningene med 
det). 

Vekslingen mellom typene 2 og 3 er underlagt visse restriksjoner. 
Hvis predikativet er et adjektiv, er overgangen 2 ~ 3 grei: 

han er dum som ikke benytter seg av tilbudet ~det er dumt 
av ham å ikke benytte seg av tilbudet 

Hvis predikativet er et substantiv, er det ikke så enkelt: 

han er en idiot som ikke benytter seg av tilbudet 
~ *det er en idiot av ham å ikke benytte seg av tilbudet 

I stedet må vi ha: 

~ det er idioti av ham å ikke benytte seg av tilbudet 

Et adjektiv kan altså beholdes fra 2 til 3 (nøytrumsform må til), 
mens et substantiv må skiftes ut med et annet, men beslekta 
(personbetegnende ~ egenskapsbetegnende) . 

Ikke alle slags adjektiv later til å kunne tolereres 
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ved type 3. Vi kan ha: 

det er nyttig at du sier slike ting (Fretheim s. 57) 
du er nyttig som sier slike ting (mitt eksempel) 

hvorimot Fretheim (samme sted) angir som uakseptabel: 

*det er nyttig av deg å slike slike ting 

Hvis uakseptabiliteten holder, er sannsynligvis Fretheims 
forklaring riktig. Han hevder at adjektivet må betegne en indre 
egenskap ("inner quality"). Det kommer i grunnen klarere fram ved 
disse eksemplene: 

det er pent av deg å tenke på oss (Fretheim s. 56) 
*du er pen som tenker på oss (Fretheims eksempel, min 
stjerne) 

Adjektiva 'pen' og 'stygg' kan dels vise til et utseende, dels 
til egenskapene 'snill' og 'slem'. Men i sekvensen "du er pen " 
er innholdsvarianten 'snill' utelukka, og for å få en reell 
omskriving av den første setningen må vi bruke også uttrykket 
'snill': "du er snill som tenker på oss". Derimot går følgende 
bra: 

det er stygt av deg å ikke tenke på oss ~ du er stygg som 
ikke tenker på oss 

I begge setningene har vi betydningen 'slem' som innholdsvariant 
i 'stygg'. 

I de innholdssammenhengene som opptrer i denne typen 
av det-setninger, er der størrelser som både er bestemte og sam
tidig sterkt potensielle subjekter (f.eks. 'han', 'du'). Likevel 
finner altså språket i det-konstruksjonen en utvei til å unngå 
vedkommende størrelse som subjekt og fundament. Dette er nok et 
vesentlig poeng ved konstruksjonen, kanskje sjølve hovedpoenget. 

Oppsummering om de-aktivisering og ubestemthet/bestemthet 
Den de-aktiviserende virkningen til det kan sies å arte 

seg på to måter: ---

a. Angjeldende ledd fratas status som utgangspunkt for 
utsagnet: 
eplene er gode i år ~ det er bra epler i år 
han er fornuftig som sitter i hjørnet ~ det er fornuftig 
av ham å sitte i hjørnet 

b. Angjeldende ledd degraderes fra å være handlingsutøver 
eller egenskapsbærer til å bli noe annet: 
butikken går godt ~ det går godt med butikken 
vannet er kaldt ~ det er kaldt i vannet 

Motsetningsforholdet ubestemthet/bestemthet trer tilbake ved de
aktivisering: Det 'degraderte' leddet kan like gjerne være be
stemt som ubestemt. Tilknytning til verbalet ved hjelp av prepo-
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sisjon er det vanlige, men direkte tilknytning forekommer: 

det er bratt den veien 
det nærmer seg SKØYTE-VM 
meg går det bra 

Derimot kan vi ha: 

han kvakk til 
en liten gutt kvakk til 

så vel som: 
det kvakk til i ham 
det kvakk til i en liten gutt 

men ikke: 
*det kvakk til ham 
*det kvakk til en liten gutt 

Med eksemplene 
det står mitt navn i boka 
nå mangler det bare akevitten 
det gjelder det siste vedtaket 
(kontra: det siste vedtaket gjelder) 

meiner jeg at de viktigste typene av avvik fra kravet om ube
stemthet i setningstypen 'det sitter en mann i båten vår' skulle 
være angitt. I spesielle tilfeller kan vi altså ha både bundet 
form og innholdsmessig bestemthet i det nominalleddet som står 
som utfylling til verbaltemaet. Bestemthet tolereres leilighets
vis for å markere en spesiell innholdsvariant i verbalet eller 
for å angi en spesiell type av utsagn. I det store og det hele 
kan det sies at bruken eller ikke av det ·er regulert og fastlagt 
i all vesentlighet av faktorer og forhold i innholdsplanet. Eller 
sagt slik: det er semantikken som styrer syntaksen. 
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VII: DEN ALLMENNE ROLLEN HOS 'DET' SOM SUBJEKT 

Av det som er sagt i de foregående kapitlene, skulle det gå 
tydelig fram at et nærvær eller ikke av det ofte spiller en rolle 
for setningsinnholdet. Men hva med de tilfellene hvor det ikke 
har en slik virkning? Hvilken rolle spiller det eksempelvis i 
"det sitter en mann i båten vår"? Dette spørsmålet kan formuleres 
på en annen og kanskje tydeligere måte: Hvilket moment i "en mann 
sitter i båten vår" er det som er skilt ut og plassert som eget 
ord og ledd i "det sitter en mann i båten"? 

I norsk som i mange andre språk er der to størrelser 
som strides om subjektsrollen. På den en~ siden har vi handlings
utøveren (eventuelt egenskapsbæreren), på den andre den størrel
sen som velges ut til å være den som der skal fortelles noe om. 
Disse to størrelsene kan falle sammen i en, og gjør det ofte. 
Hvis de ikke gjør det, løses konflikten gjerne - som tidligere 
nevnt - ved å plassere den omtalte størrelsen som fundament og 
ved å tildele handlingsutøveren den syntaktiske rollen som sub
jekt. I "det sitter en mann i båten vår" er imidlertid handlings
utøveren 'en mann' fratatt også subjektsrollen, og det opptrer 
både som fundament og subjekt. Likevel kan en ikke si at det er 
den størrelsen som der fortelles noe. Hvilket moment kan ~det 
være bærer av? --

I tillegg til de to nevnte oppgavene som et subjekt kan 
ivareta, å være handlingsutøver Qg omtalt størrelse, deltar 
ethvert subjekt (i en fortellende setning) i en tredje oppgave. 
Sammen med finittet markerer nemlig subjektet konstateringen. Det 
å konstatere er vanligvis sammenfiltra med det som konstateres. I 
sekvensen "det er" har vi imidlertid konstateringen i mest mulig 
reindyrka utgave, og hva som konstateres, følger etterpå, f.eks. 
"kaldt" eller "jeg som har gjort det". Det er dette med konstate
ring (eventuelt omforma til spørsmål) som er kjernepunktet i så 
vel Jespersens neksusbegrep som Diderichsens neksusfelt. Når 
Diderichsen kaller det tredje og siste feltet for 'indholdsfelt', 
er dette i og for seg et treffende navn. Dette feltet meddeler 
oss ofte hva konstateringen er om, det gir oss 'indholdet' i 
konstateringen. Et adverbial som vedrører sjølve konstateringen 
(f.eks. 'ikke') blir på sin side plassert i neksusfeltet. 

Det er denne delaktigheten i konstateringsprosessen som 
er subjektets fornemste og egentlige oppgave. Denne tredje funk
sjonen kan isoleres og skilles ut fra både handlingsutøver og 
omtalt størrelse: 

hvert menneskehjerte bor det en evighetslengsel i 

Grammatikere som ikke nøyer seg med ett subjekt pr. setning, kan 
her boltre seg med 3 stykker: 

et psykologisk: 'hvert menneskehjerte', fordi dette er den 
størrelsen som der fortelles noe om5 

et logisk: 'en evighetslengsel', fordi dette er 
handlingsutøveren5 
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et grammatisk: 'det', fordi dette leddet fyller de krava som 
syntaksen stiller til subjektet 

I stedet for å blande sammen forskjellige synsmåter på en slik 
måte kan en heller grammatisk analysere slik: 

-verbial verbal subjek~ i~~ ad-
hvert menneskehjerte bor det ~n e\nlghetslengse~ i 

For å gi opplysninger som ikke kommer fram ved denne analysen, 
kan en analysere videre etter andre prinsipper: "i hvert men
neskehjerte" er stedsbestemmelse, "bor" er handling, og "en 
evighetslengsel" er handlingsutøver. Etter et tredje prinsipp
grunnlag kan en videre opplyse at "hvert menneskehjerte" er den 
størrelsen som omtales, og om denne størrelsen blir det fortalt: 
"bor det en evighetslengsel i". Med slike forskjellige og at
skilte, men gjensidig utfyllende analysemetoder skulle det være 
mulig å gi alle de opplysningene som måtte ønskes. Et forsøk på å 
sammenfatte 3 eller 2 vidt forskjellige prinsippgrunnlag i en 
analyseprosedyre er derimot dømt til å mislykkes. Den omfattende 
diskusjonen omkring disse analyseproblemene skulle for lengst ha 
vist det fåfengte i slike forsøk. 

Ved overgangen fra "en mann sitter i båten vår" til 
"det sitter en mann i båten vår" forskyves altså konstaterings
momentet fra "en mann" til det, og dermed mister også "en mann" 
subjektsrollen og går over til å bli injekt, men vedblir å være 
handlingsutøver. 

Den grammatiske analysen vedrører direkte substansen i 
dens endelige utforming, og det er bare gjennom denne utformingen 
at andre analysestørrelser blir tilgjengelig for oss. En hand
lingsutøver f.eks. må opptre som subjekt, injekt eller i et 
agensadverbial: 

i hvert menneskehjerte bor en evighetslengsel 
det bor en evighetslengsel i hvert menneskehjerte 
hvert menneskehjerte bebos av en evighetslengsel 

Konstateringen er det grunnleggende trekket ved alle fortellende 
setninger. En sekvens som har konstaterende kraft, kan bare miste 
denne ved å innpasses i en større syntaktisk helhet, eller ved en 
omplassering av ledda: · 

han kommer 
jeg veit at han kommer 
kommer han? 
mon han kommer? 
jeg lurer på om han kommer 
jeg ønsker at han kommer 
dersom han kommer, så ... 

I de 5 siste utsagnene er der ikke lenger noen påstand om at 
"han kommer". Likevel kan vi for alle forekomster av "han kommer" 
sette 'han' som subjekt og 'kommer' som verbal, og det samme 
gjelder for sekvensen "kommer han". Forming i setningsmodalitet 
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behøver således ikke medføre konsekvenser for analysen i set
ningsledd. Generelt kan vi derfor si at subjektets oppgave også 
omfatter delaktighet i markering av setningsmodalitet: 

det regner 
regner det? 

han kommer 
kommer han? 

det sitter en mann i båten vår 
sitter det en mann i båten vår? 

En sekvens kan i visse tilfeller forskyves fra en modalitet til 
en annen: "det kommer noen" ~ "mon det kommer noen?" . Men det 
makter likevel ikke å rokke ved den allmenne rollen som vi kan 
tildele alle subjekter, herunder det. 
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VIII. ANNEN BRUK AV "DET" 

Jeg har hittil stort sett bare drøfta det i bruk som subjekt. Nå 
forekommer jo det også hyppig som eller i objekt, som predikativ, 
eller som del av adverbial (i preposisjonsuttrykk). I mange av 
disse tilfellene vil bruken av det være analog med en forekomst 
av det som subjekt (jf. Ljunggren s. 315 ff), og bedømmelsen av 
det vil avhenge av hvordan en ser på det i subjektsrollen. Den 
som meiner å ha gitt en tilfredsstillende analyse av "det er 
kaldt her" kan trygt forskyve analysen til "du har det kaldt 
her 11 • 

Nå fins det en god del tilfeller der vi ikke har så 
tydelige paralleller med det som subjekt: 

så dere får bare ta det med ro (223) 
karene hadde det nok travelt med å komme av gårde (243) 
men uvissheten om at de kanskje satt passe fint i det ett 
eller annet sted, gjorde ham nervøs (265) 
han stoppa midt i bakken, trøtt som bare det 

Men også i slike tilfeller synes det rimelig å la vurderinga av 
det falle tilbake på bedømmelsen av det i den typiske subjekts
rollen. Vanskeligst er det vel her å forsvare at det er "das 
grosse Neutrum der Natur". For den som hevder et innholdsløst 
det, byr ikke disse setningene på noen vansker utover det gene
relle problemet som innholdsløse ord må sies å reise. 

For egen del ser jeg bruken av det i disse eksemplene i 
tilknytning til det jeg har hevda i kapittel III. Slik som i 
"det regner" har vi å gjøre med - ikke et innholdsløst - men 
referanseløst 'det', dvs. det er den syntaktiske helheten som 
'det' inngår i, som kan referere til noe utenomspråklig. Som 
tidligere anført er innholdet i det klassebetydning for klassen 
av nominalledd, og i de tilfellene hvor det ikke viser til noen 
språklig størrelse, er denne klassebetydningen en uoppløselig 
synkretisme, dvs. der kan ikke settes inn noe annet ord eller 
syntagme i stedet. 

Heller ikke i anaforisk bruk er det på noen måte bundet 
bare til subjektsrollen: ---

Ja, der kjende han noko. Forsiktig drog han det opp og heldt 
det i ljoset frå månen, som så vidt hadde stige opp over 
horisonten. (82-83) 

Ved slik anvendelse opptrer det på samme måte som 'den', 'de', 
'han', 'hun', og skiller seg~a disse bare grunn av sitt langt 
større dekningsområde. 
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Av bruk ellers på spesielle felt innafor syntaksen kan nevnes: 

dublering av setningsledd: poteter, det likte hun ikke 
uttrekking: hun strauk på dør, og det uten å si et ord 
formelt fundament: det skal ingen få vite hva som står 

i testamentet 

For drøfting av disse emnene viser jeg til artikler i Maal og 
Minne (Leira 75, Leira 87 og Leira 88). 
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IX. OPPSUMMERING 

I. Semiologisk potensial hos 'det' 

a. Den syntaktiske helheten som det tilhører, kan vise til 
noe utenomspråklig: "det hvitmalte gjerdet", "det regner"; 
men det er ugjørlig å skille ut noen gjenstand eller hending 
som kan henregnes til det aleine. 

b. Som egen størrelse kan det vise til noe utenomspråklig: 
l. indirekte gjennom en annen språklig størrelse som det 

viser til: "Her er Dagbladet. Jeg har lest det." 
2. sammen med et ikke-språklig uttrykksmiddel, f.eks. 

peking. 
Kombinasjon av l. og 2. er mulig. 

II. Innholdsvarianter hos 'det' 

a. Innholdet i det er klassebetydning for substantiv i 
nøytrum singularis (med unntak for typen "mannfolk", 
"fruentimmer" som pronominaliseres gjennom 'han' og 'hun'. 

b. Innholdet i det er klassebetydning for samtlige nominal
ledd (realiserte eller potensielle) i 3. person. 

variant b. er den mer omfattende som dekker a. I begge variantene 
inngår faktoren 'bestemthet'. I a. gjør faktoren 'nøytr.sg.' det 
mulig å bruke det opposisjonelt mot 'den', 'han', 'hun' og 'de'. 

I egenskap av klassebetydning er innholdet i 'det' en syn
kretisme. Denne synkretismen er oppløselig i de tilfellene hvor 
det blir brukt anaforisk. I de tilfellene hvor det opptrer i 
umiddelbar kontakt med eller som del av et nominalledd (se neste 
punkt, III. l), kan vi si at synkretismen er oppløst. I øvrige 
tilfeller (f.eks. "det regner", "det sitter en mann i båten vår", 
"han hadde det travelt") er synkretismen uoppløselig. 

III. Hovedoppgaver hos 'det' 

l. Markering av bestemthet 

det hvitmalte gjerdet 
det å .............. . 
det at ............. . 
det som ............ . 
lektorer, det ...... . 

I noen tilfeller er der antesipering av bestemthet: 

hun kjøpte det dyreste teppet hun fant 
jamfør: hun kjøpte et teppe, det dyreste hun fant 

2. Identifisering 
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Saa træder en ny folkestamme ind i i historien .... 
Det er germanerne (Ljunggren s. 120} 
Løven, det er meg. 
Døra gikk opp. Det var Per som kom (ikke utbrytning}. 
Hvem var det som kom? Det var Per som kom (utbrytning) . 
Den som kom, det var Per (ikke utbrytning}. 
å danne setninger som er hvor lange som helst, og det 
setninger som er grammatisk helt korrekte (uttrekking} 

I de tre siste tilfellene er det-konstruksjonen også medvirkende 
til å gi emfase. 

3. Visinq til tidligere nevnt størrelse (anaforisk bruk} 

a. til substantiv i nøytrum singularis 

b. til annen nominalstørrelse, eventuelt potensiell slik; 
det vil si at et anaforisk det kan lage om (innholdet i} 
en hvilken som helst språklig størrelse til et nominal
ledd. 

Der det blir vist til et substantiv utenom nøytr.sg., vil det 
markere et identifiseringsutsagn, jamfør: 

germanerne. Det .. . 
germanerne. De ... . 

Ved substantiv i nøytr.sg. er denne differensierende virkningen 
til det opphevd: 

Snart kunne de se flyet også. Det ... (både identifisering 
annet utsagn er mulig} . 

IV. Syntaktiske funksjoner hos 'det' 

Som egen nominalstørrelse kan det tjenestgjøre som: 

a. subjekt 
b. objekt 
c. adjekt (= omsynsledd} 
d. predikativ 
e. formelt fundament 
f. del av adverbial i form av preposisjonsuttrykk 

(nå sitter du fint i det} 

Det står derimot aldri som iniekt (dvs. svarende til leddet 'en 
'IT~a'i'i'n' i "det sitter en mann i båten vår"}. 

Ved et ikke-anaforisk det som subjekt kan vi skjelne mellom 
følgende oppgaver som hovedsakelig vedrører innholdsplanet: 

l. generell oppgave: delaktighet i markering av setnings
modalitet (konstatering/spørsmål}: det regner/regnerdet? 
(dette er en oppgave som er felles for alle subjekter} 
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2. (delaktighet i) markering av spesiell innholdsvariant i 
verbalet eller av spesiell faktor i setningsinnholdet: 

Hindenburg stod på steinen/Hindenburg stod det på steinen 
det siste vedtaket gjelder/det gjelder det siste vedtaket 
vi to satt på benken/det satt bare oss to på benken 

3. (delaktighet i) markering av ubestemthet hos det nominal
leddet som knyttes som utfylling til verbaltemaet, ofte 
et potensielt subjekt: 

det sitter en mann i båten vår 
der inne satt det den lengste mannen jeg noensinne har 
sett 
brød bakes/det bakes brød 
han er kommet heim fra Amerika, sies det 

4. markering av at visse potensielle subjekter ikke er ut
gangspunkt for utsagnet (ikke er den størrelsen som der 
skal fortelles om) : 

det er deilig å bade 
det passer fint at du kommer på torsdag 
det er fornuftig av ham å sitte i hjørnet 

5. (delaktighet i) forskyving av et ledds rolle som hand
lingsutøver/egenskapsbærer til noe annet (de-aktivise
l:i..!lgj_: 

julaften nærmer seg -4 det nærmer seg julaften 
butikken går godt -4 det går godt med butikken 
han kvakk til -4 det kvakk til i ham 
vannet er kaldt -4 det er kaldt i vannet 
sommeren 1955 var deilig -4 sommeren 1955 var det deilig 
den veien er bratt -4 det er bratt den veien 

I tillegg til oppgave l er der i mange tilfeller sammenkopling av 
flere av de andre oppgavene (2-5) . 
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N O T E R 

l. Replikken "du, det er meg" har ikke noen identifisering av 
"du" og "meg". "Du" er tiltaleord, og identifiseringen skjer 
mellom den størrelsen som "det" viser til (den som ringer 
f.eks.), og "meg". 

2. Ordet 'sjøl' har et innhold som angir identitet, og i noen 
tilfeller kan en identifisering med •sjøl' minne om eller 
falle sammen med den utpekende emfasen vi har ved utbrytning. 

•sjøl' har følgende oppgaver: 

a. å understreke at det er subjektet som utfører handlingen. 

hun syr sjøl (hun lar ikke andre sy for seg) 
motfør utbrytning: det er hun som syr 

døra gikk opp av seg sjøl (ingen åpna .den) 
motfør utbrytning: det var døra som gikk opp 

b. å understreke at også subjektet utfører handlingen 

hun skreik sjøl, jamfør: også hun skreik/hun skreik også 

c. å understreke at subjektet gjør noe annet enn hva andre gjør 
(som ikke behøver å nevnes) 

sjøl syr hun (og mora klipper til) 
sjøl må hun jobbe (mens de andre dovner seg) 

d. å endre det refleksive objektets semantiske rolle 

jf. forskjell i betydning mellom 
hun liker seg (= hun trives) 

og: hun liker seg sjøl (=hun liker sin egen person(lighet)) 

mellom 
hun (falt og) slo seg 

og: hun slo seg sjøl (= hun retta slag mot egen kropp) 

e. å understreke identiteten mellom et refleksivt ledd og 
subjektet 

hun har kjøpt seg ny kjole 
---t hun har kjøpt ny kjole til seg sjøl 

* 

Felles for alle disse anvendelsene av 'sjøl' er at noe ved 
subjektet framheves, enten direkte eller gjennom et reflek
sivt ledd. 

Identifisering ved utbrytning og identifisering ved 'sjøl' 
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kan føre til det samme resultatet, men forskjellen ligger i 
prinsippene for identifiseringen. Ved 'sjøl' dreier det seg 
om å avvise kausativitet; dels gjelder det å markere at 
subjektet ikke forårsaker andre til å gjøre noe (hun syr 
sjøl), dels å markere at subjektets handling er ikke for
årsaket av andre (døra gikk opp av seg sjøl). 

Der de to prinsippene for identifisering fører til samme 
resultat, kan en ha sammenkopling: 

hun syr sjøl 
~det er hun sjøl som syr 

det er hun som syr 

Det eksemplet som Lundeby 67 har s. 11: "Det var hun selv som 
skrek", antar jeg er ei forkorta gjengiing av det eksemplet 
han har s. 9: 

Undrende forstod hun at det var hun selv som skrek 

Utbrytningen "det var ... "gir oss utpekingen, mens "selv" 
i sekvensen "hun selv" har til oppgave å identifisere det 
foranstående "hun" med det første "hun". Perioden ville ellers 
ha vært tvetydig. Den identifiseringsoppgaven 'selv' har her, 
er altså av en helt annen art enn utbrytningens. 

Om vi imidlertid betrakter en isolert utbrytningsperiode som 

det var hun sjøl som skreik 

kan vi registrere at det 'også'-momentet som vi har i "hun 
skreik sjøl", er blitt borte og resultatet er en ren utpek
ing av "hun sjøl" blant andre størrelser. 

3. I språk som ikke kjenner til utbrytning (russisk f.eks.), kan 
et spørsmål av typen "Hvem var han som kom?" minne forbløff
ende om en utbrytning dersom vi har et pronomen i nøytr.sg. 
svarende til leddet "han". 

4. I sitt underkapittel om "Conceptional Neuter" (s. 241-243) 
er Jespersen på vei mot en oppfatning av innholdet i it som 
en klassebetydning ("unspecified or conceptional it"). Han 
er likevel tilbøyelig til å se "das grosse neutrum der natur" 
i "it rains" kontra et "conceptional it" i "to lord it", hvor 
der ikke er noe "great neuter of Nature". Nå er jo ikke for
holdene i engelsk så gjennomsiktige som i norsk, i og med at 
funksjonene til det fordeles på flere ord: it, there, that, 
the. Slik jeg ser det, har derfor ikke Jespersen nådd fram 
til full forståelse av "unspecified it", men den dype inn
sikten hans i språkets mekanismer har likevel ført til en 
erkjennelse av at der er et eller annet samband mellom it og 
the. 

5. Termen 'logisk subjekt' brukes til dels både om handlingsut
øveren og om den størrelsen som omtales. For den omtalte stør
relsen har Hockett termen 'topic' (s. 191 ff) og Wallin 
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'satsbas' (s. 261 ff). Både 'topic' og 'satsbas' svarer ofte 
til Diderichsens fundament. Fundamentet har imidlertid den 
fordelen at det er klart og entydig posisionelt fastlagt, og 
det kan derved omfatte adverbielle størrelser som Wallin ikke 

'vil godta som satsbas, f.eks. "her" i "her er (det) mykt å 
sitte" og "her ser ikke ut" (Wallin s. 262: "Satsbasen utgOres 
liksom det semologiska subjektet av ett substantiviskt be
grepp, varom något utsages."). -For termene 'psykologiskt 
prius' og 'psykologiskt posterius' se Ljunggren s. 83 ff. 
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T I L L E G G 

Forekomster av 'det' i Barnetimeboka 1968, MYSTERIET PÅ SVARTØYA 

Hver forekomst er utheva fra min side. Tallene i margen til høyre 
gir en fortløpende nummerering. Det er hver gang tatt med så mye 
av teksten omkring at en bedømmelse av syntaktisk funksjon og av 
innholdet i ordet skulle være mulig. 

"Det bl i r kjempegøy" , sa Gerda. l 

"Ja, og så får vi låne båten," sa lysluggen Hans som satt 
på det hvitmalte gjerdet og dinglet slapt med beina. 2 

"Mmmmmm, låter fint, det der", kom det fra hageporten. 3-4 

"Det kommer til å bli artig, altså!" 5 

Han hadde ikke fylt ni år ennå, det gjorde han først til 6 
høsten, men han kunne ikke se at det var noe i veien for 7 
at han kunne være med! 

Du må vaske opp etter frokost og middag, og det er ingen 8 
lett oppgave. 

Ikke er det TV der heller, og det er neimen ikke sikkert 9-10 
vi vil ha deg diltende etter oss hele dagen! 

"Nå, er dere ikke hjemme og pakker?" spurte han. 
"Håh, det er vi ferdige med allerede," svarte Gerda. "Vi 11 
skal jo dra i kveld, og det gjelder å være tidlig ferdig." 12 

"Jaja, jeg håper dere får det riktig fint, og dessuten har 13 
mor gitt Geir lov til å være med," sa han, og Sigmund svarte 
ironisk at det var da riktig hyggelig! 14 

"Det var det," sa Hans og satte hendene i siden, 15-16 

Det var ikke for ingen ting den ble kalt Svartøya, for 17 
særlig på yttersiden var det massevis av stygge rev som 18 
hadde tatt mange båter og menneskeliv i årenes løp. 

Det var bare en hytte der, og den hytta hadde Sigmund og 19 
Geirs far bygd. 

"Der er Svartøya!" ropte Sigurd. "Rett forut! Nå gjelder 
det bare å gå klar av alle skjærene her.• 20 

"Ja, se," ropte Geir, "og det er sikkert noen der!" 21 

"Tullebukk," sa Sigmund. "Det er tre måneder siden vi var 22 
her ute sist. Det har vært mange uværsnetter siden da. Vim- 23 
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pelen ville ikke ha sett ut slik nål Den er da like hel og 
fin som sist!" 

I det samme hørte de motordur over den blanke vannflaten. 24 

"Et fly," ropte Geir. "Et fly!" 
"Ja, så sannelig, og det kretser over øya. Se så lavt det 25-26 
går!" utbrøt Sigmund. 

"Haha," lo Gerda, "hør på mesterdetektiven! Du tror kanskje 
det er noe skummelt nå, hva?" 27 

"Hopp i land, Hans," ropte Sigmund igjen, "Ja, skynd deg, 
da!" - "Puuhh, det var så vidt jeg klarte det," gispet 28-29 
Hans. "Tenk om balja hadde gått rett i brygga!" 

Flyet sirklet lavt over øya et par ganger, for så å stige 
og forsvinne i det fjerne. 30 

"Kan jeg se hytta her inne fra?" spurte Gerda og så på 
Sigmund som var opptatt med noe i båten. 
"Ja, det kan du vel, hvis du går litt lenger til høyre," 31 
svarte han. 

•A ja, ja nå ser jeg den!" Men idet hun sa det, stoppet hun 32-33 
brått og snudde seg mot Hans. 

"Hadde det endå vore berre Gerda som hadde sett han!" sa 34 
Hans, "ho innbiller seg så mangt." 

"Eg snik meg bort og kikkar inn vindauget," sa Sigmund, "så 
kan de halde vakt så lenge!" 
"Kvifor nett du?" surmulte Hans. "Det er best eg gjerdet." 35-36 

Så vart det Sigurd likevel. 37 

Han kraup bort mot hytta. Det tyktest gå uendeleg lang tid 38 
før han nådde borttil, men i røynda tok det berre eit par 39 
minutt. 

Fyrst våga han berre å glytta så vidt inn, men etter kvart 
vart han modigare, og til sist la han andletet mot glaset. 
Han f6r saman. "Kva var det? Var det nokon som? ... " 40-41 

Nei, det var berre ein gammal frakk som hong på ein spikar 42 
på veggen. 

"Du kan få Geir til å hjelpe deg, elles går han berre i 
vegen for oss." 
"Det gjer eg slett ikkje!" protesterte Geir. 
"Det gjer du nettopp!" svara Sigmund, og så var det ikkje 
meir å seie om den saka. 

43 
44-45 

Snart etter sat dei rundt bordet, og det skal vere visst at 46 
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maten Gerda hadde laga til, smaka! 

Dei kom reint i godlag alle fire og prata og skravla i 
munnen på kvarandre om den mystiske vimpelen og om flyet 
hadde sett. 
"Trur du det var vår vimpel?" spurde Hans. 47 
"Ja, men det kan vi då lett finne ut," ropa Gerd. Ho 48 
skunda seg bort til skåpet i kråa og tok til å leite. 
"Sjå, her er han!" sette ho brått i, og heldt han i veret. 
"Da må det ha vore ein annan vimpel som var heist da vi kom 49 
utover," sa Sigmund. "I alle høve er det ikkje tvil om at 50 
det var ein vimpel på flaggstanga!" 51 

Etter måltidet ble det en ivrig diskusjon om hva de skulle 52 
gjøre resten av dagen. 

"Vraket?" 
"Ja, husker du ikke det jeg fortalte," sa Sigmund, "vraket 53 
nede i den store bukta. Det råtner jo mer og mer etter som 54 
årene går!" 

Broren forsøkte å være ivrig opptatt med noe på bordet, men 
fikk det liksom ikke ordentlig til, for han husket godt 55 
alle slukene som lå hjemme på spisestuebordet. 

Niste ble smurt, og brusflasker ble dyttet ned i Geirs lille 
sekk. "Jeg bærer den ikke!" sa han. "På hjemveien kanskje, 
men ikke når det er så mye." 

Varden var det høyeste punktet på hele øya, og derfra 
kunne de se helt inn til fastlandet. 

"Nydelig her oppe," sa Gerda. "Det er en liten bris ... 
vi blir ikke så varme her." 

"Stopp, hysj!" sa Sigmund, "jeg synes jeg hører noe." 
Alle stod stille og lyttet. Det var flydur, og den kom 
nærmere. Snart kunne de se flyet også. Det var det samme 
flyet de hadde sett tidligere på dagen. Det så ut til å 
ha kurs rett mot øya, men så dreide det av og forsvant 
snart i horisonten. 
"Rare saker," sa Sigmund tankefullt. "Hva tror dere det 
gjør over her?" 

Det ble en ivrig diskusjon om flyet mens ·de fortsatte ned 
til vraket. Ingen klarte å gi noe svar på hvorfor det var 
der eller hva det gjorde der. 

"Der ligger det!" ropte Geir og pekte. "Kan vi ikke gå 
langs fjellet og ta noen bilder på nært hold?" 
"Nettopp det skulle jeg foreslå også," sa Hans. 
"Javel, men det er farlig å gå der, glatte steiner og mye 
grønske," advarte Sigmund. 

56 

57 

58 

59 
60-61 
62 
63 

64 

65 
66 
67 

68 

69 
70 
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"I grunnen ikke," svarte hun. "Jeg tror vi to går tilbake og 
setter oss under den store furua der oppe og spiser litt. Så 
kan Hans og Sigmund fotografere så mye de vil." 
"Det er greit," svarte Sigmund tilbake. 71 

"Men nå, ja nå, skal det smake med noe godt," sa Hans, 72 
mens han satte på sprang opp mot Gerda og Geir. 

Ved kveldsbordet snakka dei om alt det mystiske som hadde 73 
hendt den dagen. 

Alle fire? Å nei, det var nok berre tre som sov. Geir låg 
og tenkte, han. Kva var det Sigmund hadde sagt? At det 
måtte finnast ein annan vimpel. Sjølvsagt, var det ikkje 
det Geir hadde tenkt heile tida? Han kom brått til å hugse 
spora han hadde sett attmed flaggstanga. Medan dei andre 
hadde vare opptekne med bagasjen, hadde han kikka litt rundt 

74 
75-76 
77 
78 

omkring, og det var da han hadde oppdaga dei. 79 

Sov dei? Å ja, dei snorka så det dura! 80 

Han skunda seg ned mot buskene, dit spora hadde vist. Her 
ein stad skulle det vere! 81 

Ja, der kjende han noko. Forsiktig drog han det opp og 82 
heldt det i ljoset frå månen, som så vidt hadde stige opp 83 
over horisonten. 

Tidleg neste morgon vakna Gerda med ei kjensle av at noko 
ikkje var som det skulle. 84 

Men så ble det stille i hytta. 85 

I hvilken som helst annen situasjon ville de andre ha 
ligget flate av latter over det synet Hans frembrakte, 86 
men nå var det ikke riktig morsomt lenger. 87 

Det var ingen som følte seg overbevist. 88 

"Vi går og ser etter ham med en gang. Far kommer jo i dag, 
så det er nok best vi er fulltallige." Det siste ble sagt 89-90 
med en latter - heller ikke den lød særlig overbevisende. 

Sigmund og Gerda var raske til å skifte, men Hans satt 
fremdeles på sengekanten som om han ikke hadde forstått 
alvoret i situasjonen .... eller kanskje det ikke var så 91 
lett å fatte for en fremtidig detektiv at alt det han hadde 92 
lest om i bøker skulle hende i hans eget liv! For det var 93 
jo helt opplagt at Geir var kidnappet, kanskje av noen 
spioner eller i hvert fall av noen rømte straffanger, det 94 
var jo helt enkelt å forstå. 

"Skynd deg heller og få på deg klærne litt fort. Vi må lete 
etter Geir." Det var Gerda, men hun hadde lagt av seg den 95 
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formanende søstertonen - nå var stemmen bedende. 

Hans så forundret opp på søsteren, og plusetlig gikk det 96 
opp for ham hva som hadde hendt. 

Idet Gerda gikk mot døra, la hun til med et lite glimt i 97 
øyet: "Vær så snill å ta skjorta på deg riktig denne 
gangen. Det betyr ulykke å ha den på vran,gen, vet du." 98 

"Vi får gjennomsøke hele øya. Kanskje har han falt og slått 
seg og er bevisstløs så han ikke hører oss. Men det er vel 99 
best vi roper likevel, og så tror jeg vi bør gå samlet." 

I den siste setningen fikk Sigmund sagt det de alle følt. 100 
Det var noen på øya, noen som ikke skulle være der. De 101 
hadde alle tre gjort seg opp en mening om hva som hadde 
hendt Geir, og det var ikke særlig oppløftende tanker som 102 
surret rundt i hodet på dem, der de gikk opp mot varden. 

Det ble ikke sagt mye, men av og til tittet de bak busker 103 
og store steiner, liksom for å forsikre seg om at Geir 
ikke var der. 

Oppe ved varden ble de stående en stund. Sigmund lot øynene 
gli over øya. Var det ikke noe som beveget seg der nede? 104 
Nei, det var visst ikke noe i det hele tatt. - - 105-106 

"Om vi berre visste kva veg han har teke," sa Sigmund 
oppgjeven. "Eg trur at eg veit det!" sette Gerda i. "Det 
gamle naustet som ligg på utsida av øya! Far fortalde 
eingong at det er den einaste staden det ·er mogleg å komme 
inntil med båt på den sida. Dersom det har vore framande 
på øya, har dei sikkert lagt til der, for på denne sida 
kunne dei risikere å bli sett av folk inne på land." 

"Ja, men dersom dei har kome i båt, har dei sikkert teke 
Geir med seg bort frå øya," brast det ut av Sigmund. 

"Vi får vel i alle høve gå ned til naustet og sjå om vi 
finn merke etter båten deira," sa Sigmund. "Det hjelper 
ikkje stort, men 

Naustet var, som Gerda sa, svært gamalt. Det hadde stått 
der heilt frå den tid då det enno budde folk på Svartøya, 
og det måtte vel vera nær på seksti år sidan. Ein gong 
hadde det vore raudmåla, men ein laut bruke fantasien for 
for å kunne sjå det no. 

"Sjå her!" ropa Gerda, "her er det tydelege merke etter 
folk!" 

Gutane skunda seg bortåt for å sjå, men før dei nådde til, 
braut det laus eit forferdeleg leven inne i naustet. Det 
banka og sparka i døra. 

107-108 

109-110 
111 

112 

113 

114 
115 
116 
117 
118 

119 

120-121 
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"Er det her du er!" brast det ut av Gerda. 122-123 

"Tja," svara Geir og prøvde å kjekke seg, men andletet var 
opphovna av gråt, og det hiksta framleis i den vesle 124 

Men - kva var det han hadde i hendene? Ein vimpel. 125 

Jau, der såg han to mørke skapningar framføre seg. Men så 
var det ulukka var ute. Han snåva i ein kvist og vart 126 
oppdaga. 

"Og no skal det smaka med frukost, • la han til som slutt 127 
på soga. 

Ikkje hadde dei hug til å fare heim, for då vart det ikkje 128 
meir ferie på dei i sommar! 

Så kom talen inn på vimpelen og flyet att. Det syntest 129 
klart at vimpelen måtte vere eit teikn mellom karane Geir 
hadde møtt, og dei i flyet. 

"Enn om vi no lest reise bort, men i staden gøymde oss ein 
stad i nærleiken av øya. Så kunne ein av oss bli att og 
heise vimpelen, og så ser vi kva som hender." 
"Det er ein fin ide," sa Gerda, "men kvar skal vi gøyme 130 
oss? Her er då berre åpne havet rundt oss på alle sider, 
og inne frå land kan vi ikkje sjå noko!" 
"Eg veit det," sette Hans i, "vi gøymer oss i vraket!" 131 
Dei andre såg litt tvilande på han, og bad han hugsa på 
kor råte det var. 132 
"Den sida som ligg høgst over vatnet, såg ikkje så ille 
ut," sa Hans ivrig. "Der er det til og med ei kahytte, 133 
slik at vi får tak over hovudet. Og legg vi båten tett 
attmed på utsida, er det ingen som kan sjå han!" 134 
"Vel, da er det o.k.," sa Sigmund, "men ein av oss må 135 
bli att på land og heise vimpelen. Det får vel eg gjere." 136 
"Kvifor ikkje eg?! ville Geir vite. 
"Tenkjer du klarer deg med det som er!" svara Sigmund 137 

"Her er det visst best å fare varleg," sa Sigmund 
åtvarande. 

138 

Det lukta muggent og rått ombord. 139 

"Den beste gøymeplassen i verda," sa Hans. Det var han 140 
som sette Sigmund over til øya. 

No kunne dei sjå flyet. Det sirkla lenge over øya. 141 

Gerda stirret forferdet på Sigmund. To menn i en båt, 
- flyet, - vimpelen - og nå pakken! Det ble mye på de to 142 
dagene de hadde vært her ute på øya. 

Det var stille i vraket. 143 
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"Hvis en av dere ror meg i land, så kan jeg forsøke å 
liste meg opp mot det stedet pakken falt. Det er lett å 144-145 
gjemme seg der, og så kan jeg se om det er noen 146 
forbindelse mellom flyet og mennene." 

Hans, - den ellers så handlekraftige "superamatør-detek
tiven" så ut som om han satt på en tidsinnstilt bombe som 
kunne eksplodere når som helst, og bare ventet på at den 
skulle det. 147 
"Vi kan ikke risikere det," sa han plutselig. "Tenk om 148 
Sigmund skulle bli knepet. Ingen av oss har noen sjanse 
mot disse karene. Vi må finne på noe annet." 

- Var pakken stor?" spurte han plutselig Sigmund. 
"Nei." Sigmund stusset. "Ikke større enn en sammenrullet 
avis. Hvordan det?" 149 
"Godt!" erklærte Hans. "Desto lenger kommer de til å lete 
før de finner ut at det er VI som må ha tatt den." 150 
"Det eneste stedet her på øya hvor det går an å gjemme seg 151-152 
bort i lengre tid, er på vraket. 

"Ikke hvis vi holder oss tett inntil land. Det er bratt 153 
den veien, og vi kan holde oss i ly av fjellsiden." 
"Men det er så mange stygge undervannsskjær," kom det fra 154-155 
Hans. 

De samlet sammen det de hadde med seg og gled forsiktig 156 
ned i båten. 

Skumsprøyten gikk høyt, men det var ikke første gang 157 
barna var ute i høy sjø, og Sigmund visste hvordan en 
båt skulle behandles. 

En gren knakk rett bak dem. De bråsnudde. Det var 
Sigmund. I hånden holdt han pakken. De krøp ned på huk 
stakk hodene sammen. "Så rar den er," hvisket Gerda. 
"Er det en slags beholder?" spurte Hans. 

"Vær forsiktig!" hvisket Geir. "Kanskje det er spreng
stoff!" 

"Det ligger noe her." 
Han dro fram et papir og brettet det ut. "Ankommer i 
natt kl. 02.15. Gi grønt signal. Kvantum som avtalt." 
Hans leste det høyt. 

"Det sitter en mann i båten vår," stammet han. "Det er 
den ene av smuglerne." 

og 
158 

159 

160 

161 
162 

163 

164-165 

"Ja, så sannelig, en båt!" Sigmund.ga fra seg et gisp av 
glede. "Det er politibåten, og den har kurs rett mot øya! 166 
Nå er det bare om å gjøre å få kontakt." 167 

De fulgte båten med øynene. Men plutselig hendte det noe 168 
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uventet. 

"Vimpelen!" kom det fra Geir. 169 

Jeg har vært med på politibåten engang, og det er alltid 170 
vakt på akterdekket. 

Nå satt de fint i det. Båten og hytta bevoktet. Det 171-172 
ville med andre ord si at de ikke kunne komme bort fra øya, 
ikke komme inn i hytta, og heller ikke få signalisert med 
vimpelen om politibåten skulle komme tilbake. 

Barna strakte, og der så de noe komme rundt neset! Det var 173 
den andre mannen - i smuglernes båt - og på slep hadde han 
BÅTEN TIL BARNA!! Det gikk ikke mange minuttene før han la 174 
til ved brygga, fortøyde de to båtene og nesten småløp 
oppover mot ham som var ved brygga. 

Barna kunne ikke høre hva de snakket om, men de skjønte 
det var noe viktig. 175 

Og det var helt umulig å komme seg ned til båtene uten at 176 
de to karene ved hytta så dem. 

Det var Hans som først sa noe. 177 

Det var tett med busker og lett å holde seg skjult. 178 

Han la seg på magen og krøp forsiktig gjennom det høye 179 
gresset helt til han både kunne se og høre de to mennene. 

Du, - hva mener du om disse barna som driver rundt på 
øya? Det er nesten umulig å få gjort noe som helst med 180 
dem i nærheten. 

Jeg lurer nå på om det var helt tilfeldig at de heiste 181 
vimpelen da flyet kom inn. 

"Men hvordan? Vi kan ikke begynne å lete, heller. Det 182 
blir som å finne ei nål i en høystakk." 
"Hvis vi ikke skulle dra over til Granholmen og telefonere 
til sjefen med det samme ... selv om det er risikabelt 183-184 

Plutselig stoppet samtalen. Begge mennene så rett mot det 185 
stedet der Sigmund lå og lyttet. 
"Hva var det?" hvisket den ene. "Jeg syntes jeg hørte 186 
noe 

Han sneglet seg langs bakken bortover mot noen store 
betryggende busker. Det gikk fint, og mennene ved hytta 187 
merket ikke noe. 

"De venter en melding, men de vet ikke at det er vi som 188 
har den. 
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"Nå må vi ta det med ro. Dette må planlegges," sa Hans. 189 

Det så ikke ut til at de skulle foreta seg noe som helst 190 
foreløpig. 

"Kom igjen! Nå haster det. Men forsiktig. 191 

"Puuuuuhhhhh! " sa Hans . "Ta det med ro, dere nå, - så 19 2 
løper jeg ned og løser fortøyningene." 

Han løp ved siden av stien, for der var det færre 
steiner. 

Men nei, det var ikkje liv i motoren. 

"Kvar var det no vi la han?" 

Men da høyrde dei nokon inne på øya. Det måtte vera 
karane som kom nedover mot brygga. 

Alle fire kasta seg ned i båten, og Sigmund trakk over 
dei ei gammal presenning som låg der, slik at dei vart 
heilt løynde. 
"No gjeld det! Ver stille " kviskra han. 

"Flysleppet! Kvar fann du det?" 

"Like her oppe i bråta. Det låg midt i stigen!" 

Men no har vi meldinga, og det er det viktigaste. 

"Dei sleper oss," kviskra Hans forstøkt. 
Ja, det var nett det dei gjorde. 

Der kom også hytta til syne. Merkelig at det ikke var 
liv å se noen steder. 

Men hva var det? Båten var vekk! Hva i all verden skulle 
det bety? 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200-201 

202-203 

204 

205 
206 

Det kunne likevel ikke være særlig lenge siden de hadde 207 
vært her. Det viste bagasjen og tingene de hadde etterlatt 208 
seg. 

Det var ikke tegn til liv noe sted. 

Fortøyningen ble løst og så bar det bort fra øya. 

Der kom det forresten en båt. Var det ikke politibåten? 

De hadde sett en båt ligge ved brygga foran hytta, men 
for ikke lenge siden hadde den ligget på den andre siden 
ved det gamle naustet. 

209 

210 

211-212 

213 
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Faren takket for opplysningen og sa at nå skulle han nok 
finne dem. 
"Jeg er ikke så sikker på det", avbrøt den ene politi
mannen. "Da vi kjørte utover nå, lå det nemlig ingen båt 
ved naustet lenger". 

"Var det ingen båt der lenger? Det vil altså si at barna 
ikke er på øya i det hele tatt?" 

Men ute på Granholmen, et godt stykke vest i havgapet, 

214 
215 

216-217 

var det ikke fullt så stille. 219 

Hans satt og tenkte på det som hadde hendt på veien til 220 
Granholmen. 

Dere trenger ikke ligge under presenningen nå. Det er mye 221 
bedre om dere setter dere opp i båten." 

"Men vi vil tilbake til Svartøya," ropte Geir. Han var 
nesten på gråten. 
Smuglerne smilte. "Dessverre, gutten min. Det går nok 222 
ikke i kveld. Vi har noe vi skal gjøre der ute i natt, og 
da kan vi ikke ha dere i nærheten. Så dere får bare ta det 223 
med ro. Vi kommer ikke til å gjøre dere noe. Dere vil få 
det like fint som på Svartøya. Og i morgen er dere 224 
tilbake igjen." 

Det hadde allerede begynt å mørkne da de kom fram til 225 
Granholmen. 

Det finnes jo ikke vinduer her. 226 

Og om vi kommer ut, er det ikke lett å komme av gårde i 227 
en båt hvor tennpluggen mangler." 

"Ja, men jeg tror det er noe mer galt med motoren. Det 228-229 
gikk iallfall ikke an å få startet da jeg prøvde borte 
ved Svartøya," sa Sigmund oppgitt. 

"Vi tar smuglernes båt selvfølgelig," brast det ut av 230 
Geir. 
"Hysj, ikke så høyt," hvisket Gerda. "Tenk om noen står 
utenfor og lytter." 
"Unnskyld, jeg glemte det," hvisket Geir og så ned. 231 

"Se der er det redskap! Spade og hakke!" 232 

"Men forresten, det er jo ikke bare å grave seg ut. Det 233-234 
er jo steiner i muren her." 

Hullet i muren kunne ha vært redningen. Nå var det for 235 
sent. 

Raskt som et lyn stilte Sigmund seg foran hullet i veggen 
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i håp om at smugleren ikke hadde sett det. Dessverre så 
det ut til at han hadde det. 

Det første dere tenker på, er å rømme. Dere vet ikke hvor 
godt dere har det," - sa smugleren med et lett smil. 

236 
237-238 

239 
240 

"Det er best dere blir med meg. Og båten deres skal vi få 241 
gjemt, så den behøver dere ikke å tenke på som fluktmulig-
het," sa han idet han førte barna ut av skuret og ledet 242 
dem mot hytta. 

Karene hadde det nok travelt med å komme av gårde. 243 

Borte på et lite bord stod nemlig det han lette etter: 244 
telefonen! 
"Hva er det du glor så interessert etter?" ville mannen 245 
vite. "Du har vel sett ei hytte innvendig før." 
Sigmund trakk øynene til seg og svarte at - jo, han hadde 
da det. 246 

"Dere får det fint her," mente han. "Og nå skal jeg gå ut 247 
på kjøkkenet og hente litt mat, slik at at dere ikke skal 
sulte." 
Da Hans hørte det siste, strålte han opp. Smuglerne 248 
sørget i det minste godt for dem. 249 

"Og så har dere vel ikke altfor mye imot at jeg låser 
døra?" 
Selvfølgelig hadde barna det, men de skulle nok klare seg. 250 

"Men båten vår, finner vi den?" sa $igmund. 
Han hadde knapt sagt det, før barna hørte lyder fra 251 
vinduet. 

"Han setter for stormlemmene. Da har vi bare en ting å 
gjøre, og det er å bli her ..... "mumlet Gerda motløs. 252 

Etter hvert ble det en rutine å dra ut etter ny forsyning 253 
med jevne mellomrom. 

Plutselig skvatt den ene til. 
"Er det ikke en politibåt, det der tite?" 
"Hvor?" Den andre ble urolig. 
"Der! Ved skjæret!" 
"Åh, den ..... Det er bare en av derri som pleier å 
rekognosere her i farvannet." 

"Har dere sett noen barn i en motorbåt?" 

254-255 

256 

"Var det fire stykker?" ropte den ene smugleren tilbake. 257 
"Ja, det var fire." 258 
"Da har vi sett dem! De raste rundt her mellom holmene. 
Vi har snakket med dem, forresten. Det var tre gutter og 259 
ei jente. De sa de holdt til på Svartøya!" 
"Det er nok dem vi leter etter. Så dere hvor de dro?" 260 
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"Nei, det vet vi ikke. De forsvant utover her." 261 

"De raste rundt mellom holmene! Ha! Du kan si det så du 262 
nesten tror deg selv," sa den ene smugleren, som hadde 
holdt seg taus under samtalen med politiet. 

"Det er bare tre kvarter til båten kommer." 263 

I båten satt, foruten de to politimennene, en far som 
ble mer og mer bekymret ettersom tida gikk. Det var faren 264 
til Sigmund og Geir. Han trodde nok at barna klarte seg 
hvor de enn kunne være, men uvissheten om at de kanskje 
satt passe fint i det ett eller annet sted, gjorde ham 265 
nervøs. 
Det var nesten godt han ikke visste noe, for nettopp mens 266 
han tenkte dette, satt jo barna "passe fint i det ett 267 
eller annet sted." 

Vi prøver Granholmen. Det er visst den nærmeste telefonen. 268 
Et par karer bor der ute for tiden, og de har telefon. Det 269 
var forresten dem vi snakket med tidligere i kveld. 

"Men kan vi forstyrre dem midt på natta?" ville far vite. 
"Jada. Det er greie karer. 270 

Det tok ikke lang tid å krysse over til Granholmen. 271 

"Det er helt mørkt der inne," sa far tvilende. 272 
"De har nok lagt seg. Det er jo langt over midnatt." 273 
Han hadde knapt sagt det da noen skrek om hjelp. 274 
"Hva var det?" utbrøt den ene politimannen forbauset. 275 

Karene så opp, og oppdaget at stormlemmene var satt for, 
men bare på det ene vinduet. I sprekkene sivet det lys ut. 276-277 

Det var en enkel sak å få åpnet vinduet innenfra, og de 278 
kastet ikke bort tida. 

"Så, så, gutten min. Ta det nå rolig. Hva er hendt med 279 
dere?" 
"Du skjønner, stammet Geir, - at det var ·noen smuglere, 280 
og så tok de oss med, og så 
"Det der må vente," brast det ut av Sigmund, mens han 281-282 
strevet med å klatre ut av vinduet. 

Barna hadde vel en grunn til denne travelheten. De voksne 
forstod at det bare var å følge etter ned til brygga. 283 

"Den båten har ikke noe med oss å gjøre. Det var bare det 284-285 
vanlige rutinetoktet de har på tirsdager." 
"Ja, men de pleier aldri å være så sent ute." 
"Nei, men det har sin naturlige forklaring. De leter jo 286 
etter barna." 
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"Bare en halv time igjen. Dette kan vi umulig rekke," sa 
den ene politimannen oppgitt. 
"Kan vi ikke rekke det?" spurte Sigmund forskrekket. "Vi 287 
bruker da ikke mer enn en halv time tilbake til Svartøya." 
"Hvis det bare hadde vært så lett, så hadde nok saken vært 288 
grei," svarte politimannen. 

"Telefon! Det er jo telefon på Granholmen!" ropte Gerda. 289 
"Selvfølgelig. Den har jeg jo helt glemt," svarte politi-
mannen. 
"Det var jo derfor vi reiste til Granholmen." 

"Men det er håpløst for oss å komme ut tidsnok. Jeg ser 
ingen annen utvei enn at dere foreløpig får forsøke å 
ordne opp i dette på egen hånd. Vi skal komme utover så 
fort vi bare kan, og skulle det bli vanskeligheter, tror 
jeg nok vi skal være ute i tide til å hjelpe dere," var 
svaret i den andre enden av tråden. 

"Tre minutter til, og vi kan sette på lykta. Så er det 
bare å vente til vi får rødt lys fra skuta." 

Det blåste en sval bris, og det eneste de hørte, var 
suset i trærne nedenfor og lyden av dønninger som slo 
mot knausene. 

Nå gjaldt det å finne et sted der de både kunne se 
naustet og samtidig signalisere til politiet. 

Klokka tikket sakte mot det tidspunket som barna hadde 
vært så opptatt av i det siste halve døgnet. 
Men det var flere som var opptatt av dette tidspunktet. 

Der korn det røde lyset fra skuta ute i havgapet. 

"Det er ikke så langt ut dit. Jeg kan liste meg ut og 
stikke hodet over kanten. Når jeg ser smuglerne komme 
tilbake, signaliserer jeg til dere." 
"Men vi har jo bare en lykt! Vi kan ikke se om du vinker 
til oss," sa Sigmund. 
"Det skal gå likevel, • sa far bestemt. "~igmund og jeg 
drar ut til odden. Jeg stikker hodet over høyden og 
holder øye med smuglerne. Når de er på vei innover igjen, 
gir jeg tegn til Sigmund som tenner en fyrstikk. Og det 
lyset kan ikke smuglerne se. 

Noen minutter senere flammet det opp en fyrstikk, og Hans 
tente lykta. Like etter skimtet de en grå skygge ute i 
sjøen, den beveget seg nesten lydløst utover mot havgapet. 
Det var politibåten. 

"Kan det bli slåsskamp?" spurte Geir ivrig. 

Nå så de srnuglerskuta. Det var en stor skøyte, og tett 
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inntil den lå politibåten. 

Og det så virkelig ut til at noen av smuglerne skulle 308 
komme seg unna. 

Men så feide et nytt og kraftig lys over sjøen. Det var 309 
tollerne som var kommet til. 

"Ja," sa den ene, "hadde det ikke vært for disse barna, 310 
hadde vi ikke fått stoppet denne smuglingen. 

Det var bare gått noen ganske få dager siden de dro ut 311 
til øya, uvitende om hva de skulle oppleve. 
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