
Redaksjon: 

Gudleiv Bø 

Trygve Skomedal 

Asfrid Svensen 

Kjell Ivar Vannebo 

N O R S K R I F T 

Manuskripter kan leveres direkte til disse eller sendes til: 

NOR SKRIFT 

Avdeling for nordisk språk og litteratur 

Postboks 1813 Blindern 

8315 Oslo 3 

Manuskriptene bør være skrevet pa skrivemaskin eller PC i A4-

format, med linjeavstand 1 1/2 eller 2 og med marg ca. 4 cm. 

NB' Utskriftskvaliteten pa manuskriptet er viktig for det 

endelige resultatet. 

NORSKRIFT er et arbeidsskrift og er følgelig beregnet på 

artikler av foreløpig karakter. Ved eventuelle henvisninger 

til disse, bør det derfor pa en eller annen mate markeres at 

det dreier seg om utkast. Artiklene kan heller ikke 

mangfoldiggjøres uten tillatelse fra forfatterne. 





Forord 

På 70-tallet arbeidet jeg en del med modalitet og tolking av 
modalverb i modem norsk. Litt ble publisert, det meste ikke. Slik var 
nå engang stilen den gangen. Siden den tid har en og annen student 
spurt meg om hva jeg mener om modalverb og modalitet, uten at 
jeg har hatt annet å vise til enn det som teknisk sett er manuskript. 
Og litteraturen om norske modalverb og modalitet i norsk både var 
og er svært beskjeden ... Av den grunn har jeg valgt å publisere disse 
tre foredraga - som et ledd i en alminnelig loftsrydding. Det er i 
hvert fall noe. Foredraga uttrykker mer eller mindre hva jeg mente 
-i en uformell og popularisert form fra 1983. 

Det er snakk om et reint opptrykk etter det reinskrevne manuset fra 
den gangen. Ingenting er endret. Mye skulle sikkert bli det dersom 
jeg først tok til å arbeide med stoffet igjen, men da ville det ta tid 
også. Det - og en viss etterspørsel - gjør at jeg mener det er grunn 
til å publisere foredraga nå og slik de er ... 

Jan Engh 





Kurs for norsklektorer ved 

universitet i utlandet. 

Oslo 3.08.1983. 

Jan Engh: 

· ... " 
Tre forelesinger om tempus og om modalverb·i·norsk 

,Jeg har blitt bedt om å snakke om modale hjelpe~ 

verb eller "modalverb" og om bruken av dem i norsk. Det er 

et vanskelig emne, og i lØpet av noen få forelesingstimer 

er det nØdvendig å hoppe over ei rekke vanskelige forhold. 

Det gjelder blant annet så grunnleggende ting som forhold~ 

et mellom semantikk og pragmatikk, altså forholdet mellom 

betydning og bruk, og begrepet "normalsamtale" (hvor kom~ 

mer lØgn, ironi osv. inn i bildet). Derfor koTITier jeg til 

å gi en veldig forenkla beskrivelse av modalverba. 

I tillegg er modalverb i norsk et omfattende em-, 

ne,altfor stort til at jeg kan rekke å komme inn på særlig 

mer enn hovedtrekka i lØpet av den tida jeg har til rådig-

het. Og situasjonen blir ikke bedre av at det er nØdvendig 

å si en del om tid og tempus fØrst. 

Både innholdsmessig og med hensyn til uttrykket er 

det glidende overganger mellom tempus-, og modalitetssystem~ 

et i moderne norsk, akkurat som i andre europeiske språk, 

Dessuten forutsetter det jeg ko~~er til å si om bruken av 

modalverb, et visst syn på tempus i norsk. 

* Numrene til eksemplene fØlger ordningen i ei eksempel
samling som ble delt ut. Derfor har ikke alle setning-. 
ene og det andre materialet i ingress noe eget nummer. 
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l. Om tempus* 

Norsk har to egentlige ternpusforrner, presens 

og preteritum. I tillegg pleier vi gjerne å si at vi 

har flere sammensatte ternpusforrner. Det er to slag av 

dem. 

Det ene omfatter perfektum og ~luskvarnperfek-

turn. Det er forholdsvis fast sa~mensatte former, i den 

forstand at det stort sett er det samme hjelpeverbet, 

HA, som opptrer i dem. Perfektum og pluskv~mperfektum 

bruker vi i stor grad for å markere aksjonsart, det vil 

si måten som verbalhandlinga går for seg på, om den tar 

tid eller ikke osv. Likevel skal jeg si litt om disse 

to sammensatte formene, fordi norsk bruker dem litt an-

nerledes enn tilfellet er med tilsvarende former i andre 

språk. 

Det andre slaget av sammensatte ternpusforrner er 

futurum. Særlig i litt eldre skolegrammatikker skriver 

en om første og andre futurum ved sida av første og and-

re kondisjonalis. Futurum er en svært lØs kategori i 

* I grove trekk bygger disposisjonen i forelesinga om 
tempus på Kjell Ivar Vannebos doktoravhandling,Tempus 
og tidsreferanse,~Tidsdeiksis i norsk Oslo 1979. Man
ge av eksemplene er også tatt derfra. Av den grunn er 
deler av forelesinga nærmest ei popularisering av Van
nebos avhandling. Likevel inneholder forelesinga også 
flere ideer som er like mye mine egne. Den inneholder 
i det hele tatt tanker om tid og tempus som mange 
grammatikere har gjort seg oppigjennom tidene. 



- 3 -

norsk. Det er mange forskjellige verb som kan danne fu

turum sammen med hovedverbet. Dette er ikke tilfeldig, 

Og det virker rimelig å beskrive futurum i samband med 

'modalitet' og bruken av modalverb og ikke som noen van

lig tempusform. 

1.1, Presens 

Presens kan brukes i setninger som uttrykker 

utsagn om fortid, nåtid eller framtid. Vi bruker oftest 

presensformen om nåtid. Men det betyr ikke at det saks

forholdet som setningen viser til, skjer akkurat i tale

Øyeblikket, Det er bare tilfellet i setninger som-l 

-~ Nå stikker det i øret igjen 

og 2. 

-2 Jeg dØper deg Supplyskipet "Breiflabb" 

Den fØrste setningen gjelder momentane sanseerfaringer, 

den andre en såkalt performativ handling. Det vil si at 

handlinga skjer i og med at vi sier det vi sier. 

Ellers bruker vi presens om ei nåtid som ligger 

mer eller mindre nær ytringsØyeblikket, og som som regel 

inkluderer det, slik som i de to siste tilfellene på teg

ningen 
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Det skjer for eksempel når vi uttrykker identifiser

ende utsagn: 

3 Bildet viser en ubåt av Whisky-klassen 

og utsagn der handlinga finner sted i nåtidsØyeblikk

et (også) . 

4 Kakaoen koker over 

5 Bilen er i ustand 

6 Jeg bor på Romeriket 

For det andre kan vi bruke presens for å ut

trykke utsagn som ikke spesielt gjelder i nåtida, men 

som ikke gjelder spesielt i fortida eller i framtida 

heller. 

En type utsagn av dette slaget viser til det 

vi pleier å kalle for habituelle handlinger. 

7 Jeg går på ski så ofte jeg kan 

8 Ingeborg spiller cello 

9 Tog fra Harestua fØrer spisevogn bare helligdag før 

helligdag i tida 3/7 - 11/8 

Disse setningene viser til handlinger som gjentar seg, 

enten som fØlge av en vane, eller av en rutine, for ikke 

å si rutetabell, Slike setninger er sanne i nåtida, sjØl 



- 5 -

om det ikke er sant at ei enkelthandling finner sted 

akkurat i nåtidsØyeblikket. Det er utsagn om regelmes

sigheten som er sant nå. 

8 Ingeborg spiller cello 

er sann når hun ikke spiller også. 

Så mye om habituell presens, Vi kan snakke om 

habituelt preteritum og futurum også, Det betyr at "ha

bituell" er et semantisk trekk som ikke er en del av 

nåtida, men som kan kombineres med flere tidsforhold. 

Forbindelsen mellom presensformen og nåtida i dette til

fellet er helt indirekte. Det utsagnet som setningen 

gjengir, kan være sant i nåtida. Dette kan vi tenke oss 

slik: 

sant nå ( handling ) 

sant nå (tendens til (handling)) 

Vi kan også bruke presens i setninger med all

menngyldige utsagn. Det kan være logiske eller matemat

iske utsagn, slik som i~O og,ll, 

1.0 Fire minus tre er en 

'·l l Hvis p og q er sanne 1 så er p sann 

eller utsagn som er sanne ved avledning eller empiriske 

utsagn; 

,12 Jorda er rund 
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13 Bly smelter ved 327,5 °C 

Denne bruken av presens finner vi i mange språk, og 

den har mange navn. Vannebo nevner de mest kjente i 

en note (Vannebo 1979 1 s. 142): utid, altid, tempus

lØst eller intemporalt presens, generic time, presens 

om "une action situee hors du temps" og timeless (pre

sent) o 

I tillegg kan vi bruke presens med "umarkert 

tidsreferanse", slik som i uttrykk for implikasjoner, 

Slike implikasjoner er det blant annet som ligger til 

grunn for ordtak av typen 

14 Gammal vane er vond å vende 

og 

15 Når enden er god, er allting godto 

De gjengir en regelmessighet, og vår viten om den byg

ger på induksjon, Slike setninger viser ikke til bestem

te saksforholdo De står ofte i preskriptive omgivelser, 

og da tolker vi implikasjonen som en normo 

16 Den som er umyndig, kan ikke selv råde over sine 

midler eller binde sig ved rettshandel,(---) 

om vergemål for umyndige (1927) §l) 

(Lov 

En tredje hovedmåte å bruke presens på er i set

ninger der utsagnet har fortidsreferanseo 
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Den fortidige konteksten kan stå i samband med 

ytringsøyeblikket, Enten ved hjelp av en NP som har med 

fortid å gjØre, slik som i'l7, 

17 I "Et dukkehjem" reiser Ibsen spørsmålet om kvinnas 

rett til et fritt og sjølstendig liv 

jamfør 

18 I "Et dukkehjem", som Ibsen skreiv i l-879, reiser 

han spørsmålet om kvinnas rett til et fritt og sjøl-

stendig liv 

Eller ved at presensformen står i en leddsetning, og 

oversetningen har en klar fortidsreferanse, 

19 Jeg har lest en artikkel der forfatteren drØfter 

striden om FalklandsØyene 

En annen type bruk av presens om fortid finner 

vi i 20, 
~ 

-20 Marx taler om individet som redskap i klassekampen 

Setninger av dette slaget kan vi forestille oss som re-

duserte setninger. Vi kan bare sette dem inn i kontekst-

er som er av denne typen; 

-21 Av Marx' skrifter framgår det at han taler om ( -·-~) 

-22 Vi kan lese i Marx' skrifter at han taler om ( --~) 

40 får Il!ed andre ord e.t pxe.g ay kjenns_gjexnt.ng elleJ;' lqy:-" 
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messighet, på samme vis som 

12 Jorda er rund 

osv. Derfor kan vi utnytte den "tidløse" presensformen 

i slike tilfelle, 

Denne bruken av presens finner vi igjen i bil

detekster: 

23 Rolf Presthus stiger inn i drosja på Flesland 

Et foto i ei avis viser noe som har vært. Dette kan un

derstrekes ved at setningen inneholder et adverbial i 

tillegg: 

24 Rolf Presthus stiger inn i drosja på Flesland i går 

slik e:c det også med setninger av det slaget vi ofte 

hører som kommentarer til lysbilder og familiealbum: 

25 Her er vi på Båhus festning i fjor soiTLTC!er 

26 Dette er G~mnhild mecl. snØkona si i januar 1982 

,Jamfør 

~27 Her ser vi Gunnhi.ld med snØkona. si j_ januar 1982 

Presens i setni~ger med klar fortidsrefera~se 

har vi i setninger som 

·38 Jeg leser i bladet at du er utnEvnt. tiJ. ny res. kap. 

i flakc:.dal 
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~2S .Jeg hØrer a·r na::)oene at: de.r-e s1..:al flytte 

Slike setninger g!r ikke med adverbial som viser andre 

ti~sforhold enn Lltid. 

Jeg leser i tladet i går at du er utLevnt til 

ny re~-. kctp. :5. Hakadal 

Men setninger av de:c:tne typen er akc;ept:ab'.e O•JSå om 

verbc:t har en annen t:empusfor:n (o:r meci. tilsvarer;de 

skifte L be~ydningen) • 

Jeg lt.:~se:c 

l 

31 ~ Jeg leste 1 i bla~et at (---) 

l Jeg har lest 

Den bruken av presens om fortida som vi er mest 

fortrulig med, er "historisk" eller "dramatisk" presens. 

32 (Hjemmelsmannen snakker om Filipstadeksplosjonen i Oslo) 

73 ALSÅ FAR HAN =E= L0P UTPÅ BADE F%: l =E= FØSJT 

KJIKKET HAN: UT A- VINN% VINDUE PÅ KJØKKENE, 

FÅR A SE AM VI KUNNE KÆ~~E *NE DÆR, (SNUFS) = l A 

IDE HAN =E= TOK BL+ENNINGSGARDIN'N TI SID'N, SÅ: = 

FIKK HAN BEGGE DOBBEL+TVINDUENE I ANSIKTE, ~ l MEN 

GUSJELÅV SÅ HADD- -N BRILLE- PÅ SÆ. (SNUFS) = l SÅ 

LØPER HAL\J UT PÅ BADE FÅR Å HENTE ET HÅNKLE FAR A: 

=TØRKE BL+O ME, = l Å IDE HAN LOKKER ÅPP DØR'N 

DÆR, SÅ GÅ- VINDU DÆR Jl.SSÅ. = (SNUFS) / MEN!!:: 

79 HELDIVIS ALSÅ DE JIKK BRA. = l 
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Et eksempel fra litterært språk: 

33 Fjorten Dage efter den Dag rode Fader og søn i 

stille Vejr over Vandet til Storliden for at sam~ 

tale om Brylluppet, "Den Toften ligger ikke sikker 

under mig", sagde SØnnen og rejste sig for at læg~ 

ge den tilrette. I det samme GLIDER den Tilje, han 

STAAR paa; han SLAAR ud med Armene, GIVER et Skrig 

og FALDER i Vandet, - "Tag i Aaren," raabte Faderen, 

han rejste sig op og stak den ud, Men da SØnnen hav

de gjort et Par Tag, STIVNER han, "Vendt lidt", 

raabte Faderen, han rode til, Da VÆLTER sønnen bag

over, SER langt paa Faderen -".og SYNKER, (Bjørnson: 

··Faderen, fra·.Fortællinger 2. utg, KØbenhavn 1873) 

Grunnen til at en bruker presens er grei, Det er refer

ansen som byr på problem, 

I samband med "historisk" presens kan en disku

tere om utsagnet i setningen viser til fortid eller til 

nåtid, Fortidstolkinga er den vanlige, men det fins også 

dem som har pekt på at presensbruken skaper en kunstner

isk illusjon av at handlinga foregår nå. Derfor referer

er utsagnet "virkelig" til nåtid, Syntaktiske trekk tal

er for at utsagnet viser til fortid trass i presensformen, 

·a Flere setninger med historisk presens kan settes sam

men ved hjelp av konjunksjonen OG, 

,34 DA vælter sønnen bagover, ser langt paa Faderen - og 

synker. (Se•.:33) 
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Siden hver setning danner ledd i et forlØp der det 

ene følger etter det andre i tid, kan for eksempel 

utsagnet i den fØrste setningen umulig vise til nå

tid, 

b En setning med historisk presens kan inneholde et 

adverbial som markerer fortid. 

35 Da vi korn hjem, er visstnok Sengene oppredte paa et 

Vis, men (---). (Hamsun. Sitat etter Vannebo 1979) 

~ Historisk presens kan kombineres med preteritum. 

36 Å SÅ SIER A DE TE MÆ SJØNNER INGEN TINGEN JÆ GUDRUN 

SA A = AT DU KAN FINNE (---) PÅ Å JØRA SÅNT ME HÅRE 

DITT (---). (TAUS A29) 

d Historisk presens kan kombineres med pluskvamperfek

tum i samme hensetning, akkurat som preteritum, 

37 - da SØnnen havde gjort et Par Tag, stivner han (---). 

(Se 33) 

Vi trenger ikke hefte oss mer med det her, men det er vel 

et moment en kunne drØfte når en snakker om denne bruken 

av presens. 

Den fjerde og siste hovedmåten å bruke presens 

på er i setninger med utsagn om framtid. 

38 Han kommer nok, bare vent 



39 Toget går om fem minutter 

Det fins et samband mellom presens om framtid og ak~ 

sjonsarten til verbet i setningen, 

Ved verb som er nØytrale med hensyn til ak

sjonsart, kan en isolert setning forstås som enten 

nåtidig eller framtidig. Jamfør 

40 Jeg lager eggerøre 

Setningen blir entydig med hensyn til tidsreferanse 

dersom vi fØyer til et tidsadverbial eller liknende: 

41 Jeg lager eggerøre akkurat nå 

42 Jeg lager eggerøre, så jeg kan ikke hjelpe henne 

av med gummibuksene 

43 Jeg lager eggerøre i morgen i stedet, Vi tar fiske

boller til middag 

44 Jeg lager eggerøre. Da trenger jeg ikke bruke hele 

morgendagen på kjØkkenet 

Ved verb som er ikke-durative, det vil si som 

viser til handlinger som finner sted uten at det tar 

tid, er det bare mulig å gi setningen ei framtidstolking. 

45 Jeg treffer Kåre på stasjonen 

46 Jeg kommer hjem 

47 Du treffer Kåre på stasjonen 
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48 Du kommer hjem 

Dette er ikke så rart hvis vi tenker på at den talende 

ikke godt kan si noe om ei handling uten varighet så 

lenge den varer (slik som i -i2_ og-_!~) . Det viser seg 

språklig ved at vi ikke godt kan sette inn tidsadverb

ial i slike setninger, 

49 ? Jeg treffer Kåre på stasjonen akkurat i dette 

Øyeblikk 

50 ? Jeg kommer hjem akkurat nå 

Enten er en hjemme, eller så er en ikke hjemme Vi 

sier 

51 Jeg kom hjem hjem akkurat nå 

sjøl om det var for to sekunder sida, 

Så langt situasjonen i setninger der den talende 

og agens er en og samme person. I de andre to eksemplene 

er ikke dette tilfellet. Ettersom det er uråd å si noe om 

handlinga mens den virkelig varer ved her også, virker 

det mer som om den talende gir uttrykk for en forventning, 

et ønske eller en annen slags norm som subjektsreferenten, 

"du", skal fØlge. 

-52 (Jeg vil/rekner med at) Du treffer Kåre på stasjonen 

--53 (Jeg vil/rekner med at) Du kommer hjem 

Når verbet er durativt, kan utsagnet i setningen bare vise 
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til framtidige forhold hvis det er uttrykkelig Tiarkert 

i setningen, 

54 Vi ser på fjernsyn [Mao: Nå] 

Men; 

55 Vi ser på fjernsyn når du kommer (Mao: I framtida) 

Det fins et innholdsmessig samband mellom slike 

forholdsvis allmenne setninger og setninger i mer spesi~ 

elle kontekster 1 for eksempel presens i bruksanvisninger, 

instruksjoner og liknende, 

56 Flaska ristes godt fØr bruk 

,57 Voksne tar to tabletter daglig 

Denne bruken av presens er mer vanlig med verbet i passiv 

enn i aktiv, Det kan være fordi s~passiv har en bibetyd-,. 

ning av det som er regel eller norm. I stedet for aktiv 

bruker en gjerne imperativ, 

58 Ta "tO tabletter daglig 

1.2. Preteritum 

Preteritum kan også brukes i setninger som viser 

til forhold i fortid 1 nåtid eller framtid, Men vi bruker 

preteritum mest om det som har skjedd i fortida. 

'S9 Astrid reiste til Elnes 
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60 Carl spiste krokanis 

61 Det regna i går 

Dette er regelen, Så litt om de avvikende tilfellene. 

I setninger som 

62 Hva var navnet ? 

63 Hvor var det rognpostei ? 

virker det som om utsagnet har nåtidsreferanse. Det 

trur jeg er rett. Men det går an å forstå setningene 

slik at utsagnet gjelder fortid. For i motsetning til 

tilsvarende setninger med verbalet i presens, 

64 Hva er navnet ? 

65 Hvor er det rognpostei ? 

forutsetter preteriturnsetningene at det allerede er 

sagt hva navnet var, og hvor rognposteien var. Derfor 

kan vi forestille oss slike setninger som reduserte 

helsetninger av typen-~. 

66 Hva sa du at navnet var 

Og da er det ikke lenger noe rart ved dem. Nåtidstolk

inga skal jeg komme tilbake til. 

En annen måte å bruke preteritum på i setning

er der utsagna i alle fall refererer til nåtid, er i 

setninger av typen: 

67 Dette var god kaffe, fru Jensen 
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68 Det var da fryktelig så varmt det var her, da 

Slike setninger har formen 

DET + VÆREfinitt + NP 

der NP'en står som predikativ, Utsagnet viser til nå

tid i snever forstand, det vil si til ytringsøyeblikk

et, Vi ser det dersom vi prøver å fØye til adverbial 

som viser til andre tidsforhold. 

69 ? Dette var god kaffe i går, fru Jensen 

Slik bruk av preteritum ligger nær preteritum 

i hypokoristiske setninger, det vil si i kjæleprat: 

70 Det var snill gutt, det 

71 Var den ikke nydelig/Var ikke den nydelig 

72 Det var den lille jenta som var så flink til å ga

pe hØyt når faren skulle pusse tennene hennes ... 

Men preteritum kan også brukes i setninger med 

ønskende utsagn, og de viser til framtida: 

73 Bare vi kom hjem i kveld 

74 Gjev eg var i eit varmare land 

En spesiell "modest" vri på slike ønsker får 

vi når setningen inneholder et modalverb, 

75 Kunne du låne meg en hundrelapp ? 
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76 Lot det seg gjØre å parkere bilen litt lengre fram ? 

Det henger sammen med at vi bruker preteritum i setning-

er om utsagn om det som er mulig, men uvisst (potensi-

elt), eller som ikke er, eventuelt kommer til å bli til-

fellet (irreelt 1 det vil si "sikkert at ikke"). I praksis 

viser det seg at alle eksemplene en kan komme på, inne

holder modalverb.* Jeg kommer til å si litt mer om dette 

når jeg skal snakke om modalverb. 

Men det fins en spesiell bruk av preteritum om 

det som verken er sant i fortid, nåtid eller framtid. Og 

det er når barn snakker til hverandre mens de leiker. 

Særlig i konstitueringsfasen ved rollespill. 

77 Jeg var ei stor jente på åtte år, og du var lille-

søstra mi 

1.3. Perfektum 

Perfektum bruker vi om resultatet av ei handling, 

det vil si om ei ferdig handling. I både 78 og 79 er hand-

linga ferdig i fortida. 

78 Jeg har beisa huset 

79 Hun har lært å sykle 

* Det er blant annet tilfellet i Vannebo 1979. Alle eksem
plene hans inneholder et modalverb. 
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I ~ og i 81 varer handlinga - og resultatet - ved 

ennå. 

80 Jeg har bodd i Nittedal i seks år 

81 Asfrid og Vigdis har kjent hverandre fra de var 

små 

Forskjellen i tidsreferanse skyldes betydning

en til setningen. Predikatet i de fØrste to setningene 

fØrer fram til en ferdig slutt-tilstand. Det gjØr ikke 

predikatet i de siste to, Denne forskjellen kan vi få 

fram ved å sette til adverbial som betegner utstrek

ning i tid til de første setningene. Det går for eksem

pel ikke an å si 

82 ? Hun har lært å sykle i fem år 

Perfektum markerer altså at noe er ferdig, enten det er 

ferdig nå eller da 

Men at noe er ferdig, betyr ikke at det har 

funnet sted ei handling på et tidligere tidspunkt, etter 

vår vanlige oppfatning av årsak og virkning. Og i og med 

at en oftest bruker perfektum om noe som er ferdig i yt

ringsøyeblikket, så har en ofte sagt at perfektum mark

erer noe ferdig i fortida i forhold til nåtida. 

Ved visse ikke-durative verb vil et durativt ad

verbial gi iterativ betydning. Det vil si at handlinga 

gjentar seg. 

83 Nykanen har hoppa godt hele sesongen, mens det ikke 

har lØsna for Sætre ennå 



Hvis subjektet er ei samling av individ, får vi en annen 

betydning: 

84 Siden portene ble åpna klokka 1200, har flere tusen 

tilskuere kommet inn på tribunene 

Ofte kan det være hipp som happ om det står 

perfektum eller preteritum, 

85 Jeg spiste frokost for en time sida 

86 Jeg har spist frokost for en time sida 

Setningene har kanskje ikke akkurat samme betydning, 

men de er sanne når de samme vilkåra er oppfylt. 

Enkelte kombinasjoner av perfektum og tidsad

verbial er uakseptable. 

87 ? Natt til i går har jeg sovi godt 

Hvorfor veit jeg ikke. For det har ikke noe med avstand

en i tid fra nåtidsøyeblikket å gjøre. JamfØr 88, 

88 Jeg har ikke sett tiltalte fØr i går 

Visse akseptable kombinasjoner går ikke når et adverbial 

kommer fremst i setningen. 

89 Jeg har truffet han en gang i Askim 

90 En gang har jeg truffet han i Askim 

89 har to betydninger. Enten 'en eneste, bestemt gang' 

eller 'en eller annen gang', 90 har bare den første av dem. 
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Men det heter 

91 En gang traff jeg han i Askim 

og denne setningen har begge de to betydningene som 

89 har, Grunnen til at det er slik, veit jeg heller 

ikke, 

Det fins en tredje måte å bruke perfektum om 

fortida på også, Den utgjØr nærmest en mellomting 

mellom de to fØrste, siden den finner sted i setninger 

med et utsagn som nettopp har skjedd, Denne bruksmåten 

har en i engelsk også. Der kalles den "hot news". 

9,2 Reagen har sendt flåten mot Nicaragua 

93 I lag-NI>1 i vektlØfting har Norge slått Andorra 

Men det er sannsynligvis forutsetningen om at innholdet 

i setningen er ukjent for tilhØreren, som skaper effekt

en "siste nytt", ikke perfektumformen, 

Til nå har jeg snakka om bruk av perfektum i 

setninger med utsagn som refererer til fortid - enten 

nåtidsØyeblikket er inkludert i det eller ikke. Men det 

lar seg gjØre å bruke perfektum om framtida også, 

,gA Når du har vaska hendene dine, kan du sette deg og 

spise 

95 Om ei uke har jeg sikkert fått sakspapirene 
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Det vesentligste her som i de tidligere eksemplene er 

at setningene uttrykker ferdig handling. 

Når verbet er av det ikke-durative slaget, er 

det likegyldig om vi bruker perfektum eller presens. 

Betydningen er den samme. 

96 Nå kan du gå av med pensjon når du har fylt 67 år 

,97 Nå kan du gå av med pensjon når du fyller 67 år 

Det er ikke for ingenting at et annet navn på klassen 

av ikke-durative verb er "perfektive" verb. Ved durati

ve verb må vi ha perfektum. 

94 Når du har vaska hendene dine, kan du sette deg og 

spise 

98 ? Når du vasker hendene dine, kan du sette deg og 

spise 

Perfektum kan også brukes i setninger uten no

en tidsreferanse, for eksempel i setninger med utsagn 

som er allmenngyldige. 

99 Du veit ikke hva det vil si å være filolog fØr du 

har gitt ut ei ordbok 

Til sist er det verdt å merke at perfektu~ ikke 

er mulig ved ei rekke verb, for eksempel ved HÅPE, VITE, 

HETE, KOSTE, LIKNE, PASSE, TRENGE og VEIE. De danner ei 

underavdeling av durative verb, og de kan ikke stå i pas

siv heller. Kanskje er det et samband her, for i hvert 



- 22 -

fall sammensatt passiv med BLI eller VÆRE som hjelpe

verb går det an å se som særtyper av perfektum med ei 

egen tolking 'passiv'. 

1.4. Pluskvamperfektum 

Pluskvamperfektum brukes ofte om handlinger 

som er fortidige i forhold til et annet tidspunkt i for

tida. Dette er alltid markert på ett eller annet vis i 

den språklige konteksten. 

100 Vi hadde allerede gått en time da vi mØtte Eskil 

101 Gunnhild sovna med det samme hun hadde lagt seg 

Men tidsforholda trenger ikke alltid være helt framme i 

dagen. I setninger av typen 

-102 Hun gav seg ikke fØr hun hadde funnet det rette 

svaret 

skjer handlinga i F0R~setningen tidligere enn handlinga 

i hovedsetningen. Det kan vi vise ved å skrive om denne 

setningen til en tilsvarende setning: 

103 Hun gav seg ikke fØr etter at hun hadde funnet det 

rette svaret 

Jeg har alt nevnt at det lar seg gjØre å bytte 

ut perfektum med presens ved ei rekke verb uten at betyd

ningen blir en annen. Tilsvarende kan vi bytte ut plus

kvamperfektum med preteritum i en AT-setning dersom det 
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blir markert på en klar måte at tidspunktet for ut

sagnet skjer fØr utsagnet i oversetningen. 

104 Jeg visste at Kåre trudde på julenissen til han 

var en seks-sju år gammal 

105 Jeg visste at Kåre hadde trudd ~å julenissen til 

han var en seks-sju år g~~al 

Ellers kan pluskvamperfektum "sette" et tids

punkt for den situasjonen som setningen forteller om, 

slik at resten av tekstavsnittet står i perfektum. 

106 "Men Henrik Tangen havde endelig faat fat paa Inga, 

og de kom op til husene, efter at de andre var gaat 

ind." (Johan Bojer:,Liv, Sitat etter Vannebo 1979) 

Så langt virker det som om forbindelsen mellom 

pluskvamperfektum og tidsforhold er klar, men vi kunne 

like gjerne sagt at pluskvamperfektum var et merke på 

at verbalhandlinga var ferdig i forhold til et tids

punkt i fortida - ikke fortidig, slik jeg sa til å be

gynne med. Og når noen får ei uventa melding, og ut

bryter 

107 Dette hadde jeg ikke en gang drØmt om 

så er det helt klart at pluskvamperfektum ikke blir 

brukt med vanlig tidsinnhold. Den talende ser på en 

måte på seg sjØl utafra, og kommenterer seg sjØl - som 

om det skulle være lenge sida at han eller hun hadde 

nært slike forventninger. Det samme gjelder når en vil 
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"sukre" en ubehagelig innvendig, for eksempel. Se uå 

setningen 

108 Jeg hadde jo tenkt at vi skulle spleise på å brøyte 

vegen. 

Underforstått: Jeg skulle ikke bære alle utgiftene alei-

ne. 

l.S. Oppsummering 

Hva for erfaringer kan vi trekke ut av det jeg 

har sagt til nå ? 

Ingen tempusformer later til å markere ett be

stemt tidsforhold, Ta perfektum og pluskvamperfektum, 

som jeg snakka om sist. Ved hjelp av perfektum og plus

kvamperfektum markerer vi at ei handling er ferdig eller 

ikke i forhold til et visst tidspunkt. Og dette referan

setidspunktet kan variere akkurat som tidspunktet for 

setninger med presens og preteritum, For til og med de 

to klareste tempusformene, presens og preteritum, kan 

brukes på måter som vi må forklare ut fra andre forhold 

enn tid, Ja, det virker ofte som om setningene innehold

er motsigelser. Tenk på setninger med preteritQm som vi

ser til nåtid. Det er verdt å merke at dette er helt ak

septable måter å bruke presens og preteritum på, og de 

forekommer ofte, 

Det fins ikke noe enentydig forhold mellom 'tem

pus' og 'tid', Og de avvikende bruksmåtene er for mange 
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og for akseptable til at vi kan bortforklare dem 

som unntak, slik vi ser det i mange grammatikker. Jeg 

velger å tolke for eksempel forholdet mellom presens og 

preteritum slik at tempusformen ikke markerer tidsfor

hold i det hele tatt, I stedet markerer de det vi kan 

kalle avstand mellom den som snakker og det han eller 

hun snakker om, eventuelt mellom den som snakker og sam

talepartneren. 

Med konteksten til en setning forst~r jeg den 

situasjonen som en setning faller i. Den språklige kon

teksten, tekstsammenhengen, er en del av den. Det samme 

kan en si om betydningen til hvert enkelt ord i setning

en. Det er denne konteksten - utafor eller innafor set

ningen - som bestemmer hva for tidsreferanse utsagnet i 

en setning skal ha, ikke tempusformen. 

Men det betyr ikke at tempusformene bare er en 

slags anaforer, som mangler egenbetydning ,,' og som er styrt 

av trekk i konteksten helt og holdent. Tempusformene h~~ 

en egenbetydning, og den står i et visst forhold til tids

referansen. Sammen gir de opplysninger om når utsagnet i 

en gitt setning er sant. Det er et nært samband mellom det 

vi kaller tempussystemet i en norsk setning, og det vi 

pleier å kalle for modalitet. 

,1.6. Ny tolking av tempusformene 

Presens markerer nærhet. Når tidsreferansen er 

nåtid, betyr en ærlig ment setning med verbalet i presens 
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at utsagnet er sant. Når tidsreferansen er framtid, betyr 

setningen at utsagnet er så sikkert som råd ~- for fram.". 

tida er uviss. Vi veit ikke noe sikkert om den -. ennå. 

I den forbindelsen er det viktig å huske på at 

aksjonsarten til verbet spiller en viktig rolle når tids~ 

referansen ikke er markert 1 for eksempel ved hjelp av et 

tidsadverbial. Når tidsreferansen mangler; viser presens

formen enten at den regelmessigheten eller "loven" som 

setningen uttrykker, er sann (enten det dreier seg om en 

tautologi, en empirisk kjensgjerning eller liknende), el~ 

ler at et påbud eller Ønske gjelder uten prutningsmonn, 

109 Du kommer og spiser middag 

·110 Langseth stiller for meg i morgen klokka 0800 

Preteritum markerer fjernhet i forhold til 

presens. Når tidsreferansen er fortid, venter vi at 

en alvorlig ment setning skal gi oss visshet om fjer-

ne forhold - nemlig om det som har skjedd for ei 

stund sida. 

Preteritum oppfyller på et vis denne forvent

ningen i vanlig fortellende eller framstillende stil, 

Preteritum markerer allmenn fjernhet, som faller sam

men med at utsagnet i setningen refererer til et for

hold som er fjernt i tid. Preteritum er det "sikreste" 

vi kan si om forhold i fortida. Utsagnet er sant i for

tida. 

I lys av dette kan vi si litt mer om funksjon

en til historisk eller dramatisk presens. Bruken av 
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historisk eller dramatisk presens henger sammen med et 

genreskifte i teksten. Vi gir oss sjØl lov til å bruke 

et enda sterkere virkemiddel, presens, som gir inntrykk 

av nærhet av et spesielt slag, Utsagnet i setningen kan 

ikke bli sannere enn sant, så den ekstra nærhetsmarker

inga (presens) tjener til å framheve noe fortidig som 

særskilt dramatisk eller levende. Det vil si nært. 

Når tidsreferansen er nåtid, utnytter vi pre.., 

teritums betydning av fjernhet til å markere avstand 

til utsagnet i setningen. 

I spørsmål, som ikke har noen sannhetsverdi i 

noe tilfelle, er grunnen at vi vil opptre hØflig, slik 

som i 

62 Hva var navnet ? 

eller spØrre eller be om noe på en måte som ikke virker 

truende: 

75 Kunne du låne meg en hundrelapp ? 

Vi kan si med Thorstein Fretheim (i -Demperen "nesten-~. 

-En pragmatisk studie i--Maal Gg_-Minne 1979, s. 182 - 219) 

at preteritum har en dempende betydning. Det gjØr det 

lettere å avslå, 

I framsettende setninger utnytter vi avstands

betydningen paradoksalt nok for å skape nærhet (ved hy

pokoristiske setninger!. Kanskje årsaka er at en gjør 

forholdet til den personen det gjelder mer allment ? 

I setningen 
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72 Det var den lille jenta som var så flink til å 

gape hØyt når faren skulle pusse tennene hennes 

er det ikke bare fars gode jente det er snakk om 1 men 

det er den lille jenta som alle kjente (som den gode, 

lille jenta hun er .,,) osv. 

Ellers bruker vi preteritum for å markere at 

utsagnet i setningen ikke er sant, Enten fordi det 

dreier seg om rolleleik,· om ønske eller om "potensielle" 

eller "irreelle" utsagn. 

·-lll Hvis han visste det 1 sa han det nok 

'112 Om du var sønnen min, så ville jeg ha lært deg at 

du ikke skal sikte på folk med kruttlapp-,pistol 

Tilsvarende forhold mellom preteritums betyd-, 

ning av fjernhet på den ene sida og tidsreferanse på 

den andre sida finner vi i setninger om framtida. Slike 

setninger uttrykker alltid utsagn som er uvirkelige, og 

som enten kan eller ikke kan realiseres, En setning med 

et potensielt utsagn er 

·<U3 Hvis du kom innom i morgen kveld) skulle du få se på 

den nye videofilmen jeg har lånt_ 

Mens i denne setningen er utsagnet irreelt; 

·114 Hvis du tok fly tilbake 1 så ville du ha vært hjemme 

i kveld allerede. 

Slike kondisjonale setninger viser at det kan.., 
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skje er lite dekkende å snakke om framtidsreferanse på 

like linje med fortid og nåtid. Reint kunnskapsmessig 

er det jo også stor forskjell på det som har skjedd, og 

som skjer nå, og det som kan komme til å skje. Framtida 

er uviss på en annen måte enn det som ikke er framtid, 

slik jeg alt har vært inne på. I de vilkårssetningene 

jeg nettopp nevnte, markerer setningsformen at utsagna 

ikke viser til virkelige forhold. De er sanne bare på 

visse vilkår, Og derfor er denne setningsformen foren

lig med vår psykologiske forestilling om ei framtid, 

samtidig som de ikke sier mer enn vi har kunnskapsmes

sig dekning for, Dette blir understreket ved at vi ofte 

bruker modalverb i slike sammenhenger. De skaper også 

avstand til det som blir sagt, og er som regel fullt 

forenlige med ei forestilling om framtid, Særlig gjeld

er dette for SKAL og VIL. Og slik vi har sett, har ak

sjonsarten også betydning. Ikke-durative handlinger har 

ingen utstrekning, og dermed er de forenlige med å stå 

i utsagn om framtida - som ikke fins ennå. 

Enkelte av dere har kanskje sakna at jeg ikke 

har snakka om futurum. Grunnen til at jeg ikke har gjort 

det, er vel klar etter dette, Det fins ingen egen tenpus

form 'futurum' i norsk. Og som tid er framtida kjenneteg

na ved andre grunnleggende egenskaper enn fortid og nå

tid, Det har i sin tur sitt å si for hvordan vi uttrykker 

utsagn om framtida. Dette er ikke spesielt for norsk. Det 

gjelder alle europeiske språk som jeg har oversikt over, 

fra gresk og latin til fransk, engelsk og norsk, 



30 ""' 

2. Om modalverb 

Modalverbas betydning og bruk utgjør en av de 

hvite flekkene i grammatikken. Og som morsmålsbrukere har 

vi også liten oversikt over dette delsystemet. På den an"" 

dre sida er det slik at norske modalverb verken betyr det 

samme eller blir brukt nøyaktig på samme måten som modal~ 

verb i andre språk, Samtidig fins det visse regionale for~ 

skjeller i norsk også, men de er ikke så viktige. Likevel 

er det mye som er likt ved modalverb i norsk og i andre 

språk. Til og med så fjerne og urelaterte språk som norsk 

og thai har visse likhetstrekk. 

Modalverba er med andre ord kjente og ukjente på 

samme tid, både for oss med norsk som morsmål og for ut-" 

!endinger som skal lære norsk, Og det som gjør at det er 

vanskelig·å beskrive modalverb, er naturlig nok det samme 

som gjØr at det er vanskelig å lære bort hvordan vi bruker 

dem. 

Det er karakteristisk for modalverb at de ikke har 

noe entydig innhold slik som verbet SYKLE 1 for eksempel, 

Det virker som om de har ulik betydning alt etter omgivels, 

ene. Likevel er det forskjell på modalverb også. Det mest 

omskiftelige er SKAL. 

Uklarhet med hensyn til betydning henger sammen 

med at modalverba har en uklar kategoriell status. I norsk 

er vi riktignok ikke i tvil om at et modalverb er et verb~ 
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(Det er de i engelsk.) Men det er uklart hva som skiller 

klassen av modalverb fra andre verb. Sagt på en annen må-

te: Hva er et modalverb ? Og hva er ikke ? 

Ingen er i tvil om at SKAL er et modaiverb, og 

at for eksempel SYKLE og KJ0PE ikke er det, Men innimellom 

fins det flere gråsoner, 

Syntaktisk er det en glidende overgang mellom mo-

dalverb og andre verb som tar en infinitiv som utfylling. 

Jeg skal ikke gå i detalj om det her. 

Historisk sett er MÅ, SKAL, VIL og KA.."'! alle sam-

men det vi kaller preteritopresentiske verb, akkurat som 

HETE og VITE. Derfor fins de alt i tidlig gammalnorsk. 

BØR hØrer også med til de klareste modalverba i 

moderne norsk. Det likner ~å MÅ, SKAL, VIL og KAN, og har 

stort sett de samme syntaktiske egenskapene. Hen det har 

en annen historie. Slik vi kjenner B0R, er det sannsynlig-

vis lånt inn i norsk fra dansk en eller annen gang etter 

gammalnorsk tid, I gammalnorsk heter det BYRIA + NP(dativ). 

Noen enhetlig gruppe etter historiske kjennetegn 

danner modalverba altså heller ikke. La oss i stedet se på 

ei inndeling etter innhold, FØrst skal jeg ta for meg noen 
~-~~·~-~ 

semantiske forhold som er av interesse i denne SruQmenhengen, 

Det fins om lag 1000 verb i norsk som tar et ut-

trykk for et utsagn som utfylling, det vil si som objekt. 

Uttrykk for et utsagn kan være så mangt. Enten et infini-. 



- 32 -

tivsuttrykk, slik som 

(jeg] å være tilbake fØr klokka sju 

i 

115 Jeg lover å være tilbake fØr klokka sju 

eller i form av en leddsetning, for eksempel en setning 

som begynner med AT, HVORDAN eller liknende. 

116 Jeg lover at jeg skal være tilbake før klokka sju 

117 Lær meg hvordan jeg skal holde buen 

Begge deler kan enten være med eller uten preposisjon. 

På engelsk sier en at verb som tar slike uttrykk 

for utsagn som utfylling, betegner en "propositional atti-

tude", Det vil si en 'holdning til utsagnet'. Ofte kunne 

vi like gjerne si en ):!~!;~:i:Js:!; med utsagneto* 

Setninger med uttrykk for et utsagn som utfylling 

er kjennetegna ved at de kan nektes på to forskjellige må-

ter. Det er snakk om en særskilt form for dobbelt negering: 

Vi har ;!,~~~§ nektelse når vi sier for eksempel 

~ Når vi sier en setning som 

Jeg ber deg være tilbake fØr klokka sju 

viser leddsetningen til en tilstand som vi har til 
hensikt å få i stand. 
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113 Jeg sier at jeg ikke kommer på møtet 

YE~~ nektelse når vi sier 

119 Jeg sier ikke at jeg kommer på møtet 

Disse to setningene betyr ikke det samme. Det gjør ikke 

en setning med begge formene for nektelse heller: 

120 Jeg sier ikke at jeg ikke kommer på møtet 

'NØdvendighet', 'mulighet' og 'umulighet' kaller 

vi modaliteter, Dem kan vi definere ved hjelp av indre og 

ytre nektelse, Når noe er 'mulig', så er det 'ikke nØdven

dig at ikke!. Det vil si at det 'ikke er umulig'. Når noe 

er 'nØdvendig', er det 'ikke mulig at ikke', og når det er 

'umulig', er det tvert imot 'nØdvendig at ikke', det vil 

si 'ikke ikke mulig at ikke'. 

Et tredje trekk av innholdsmessig art som er av 

interesse, er,om en språklig enhet sier noe om 

,a forholdet mellom språkbrukeren og det han eller hun 

sier eller skriver noe om, og 

b forholdet mellom språkbrukeren og samtalepartneren, 

eventuelt tilhØreren/tilhørerne eller leseren/leserne. 

I enkelte grammatikker blir modalitet definert ut 
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fra disse to relasjonene.* Og som dere husker, brukte 

jeg dem nettopp som kjennetegn for å beskrive betydning~ 

en til tempusformene presens og preteritQ~. 

Det er et poeng at tempusformene også viser til 

modale kategorier. De er kjennetegna ved modal innholds~ 

form også, og de tjener til å markere det samme som mo~ 

dus i gammalnorsk - akkurat som modalverba. Noen egentlig 

tempusbØying som svarer til et tidssystem, har vi ikke i 

norsk (og ikke i andre språk som jeg kjenner til heller) . 

Men tilbake til modalverba. 

~ Hodalverba sier noe om forholdet mellom språkbruker

en og det han eller hun snakker/skriver om, eller 

den eller dem som vedkommende snakker med/skriver til. 

b Videre danner modalverba ei undergruppe av de verba 

som kan ta et uttrykk for et utsagn som utfylling. Og 

~ Innholdet deres pleier vi å identifisere spesielt med 

modalitetene 'mulig', 'nØdvendig' og 'umulig'. 

Det er for eksempel vanlig å lese at MÅ brukes 

* Når en fØrst drøfter dette emnet, for eksempel i Olav 
Næs: Norsk grammatikk Oslo 1972. 
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.,4)a) for å uttrykke at subjektet under tvang av (yt-

re eller indre nØdvendighet ell, plikt handler ell. 

forholder sig som angitt i hovedvb ,'·' 

eller 

"s) for å uttrykke om predikatet at det for den talende 

står som en logisk nØdvendighet, en nØdvendig slutning 

elL (forholdsvis) sikker antagelse: (---).u {Norsk 

riksmålsordbok: MATTE) 

Tenker vi nØyere etter, er det rimelig å si 'nød-

121 Du bØr melde deg på kurs 

betyr BØR 'nødvendig' med hensyn til en slags (svak) norm: 

Du skal gjøre det som er til fordel for deg sjØl i 

visse situasjoner 

Og til grunn for bruken av BØR i 121 kan vi tenke oss et 

resonnement av dette slaget: 

Hvis du melder deg på kurs, kommer du til å lære mer, 

få bedre muligheter til opprykk osv, 

Det er en fordel for deg. 

Du skal gjØre det som er til fordel for deg sjøl 
'· 

Du bØr melde deg på kurs, 
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I setningen 

122 Hun bØr være her snart 

derimot, er B0R et merke på 'nødvendighet' med hensyn 

til en viss art av kunnskap, Vi kan tenke oss at det lig~ 

ger en lang (ubevisst) argumentasjonskjede av induktiv 

art bak utsagnet: 

Hun la ut på andre runde for fjorten minutter sida, 

Det har gått tretten minutter. 

De andre deltakerne har brukt om lag like lang tid 

på andre som på fØrste runde, 

Hun gjØr det samme. 

Hun bør være her snart, 

Dette "med hensyn til noe" - enten det kan tolk

es som norm, kunnskap eller hva det måtte være - er det 

egentlige ~~~b2~3~~ til modalverba. Med et uttrykk lånt 

fra Hjelmslev kan vi kalle kategoriene 'nØdvendig', 'mu

lig' og 'umulig' for innholdsformer, 

En annen måte å beskrive det samme forholdet på 

er å si at modalverb har forskjellige lesinger (eller 

tolkinger) . 

Det er et fjerde kjennetegn ved modalverb at de 

har flere slike lesinger. Alle forekomster av modalverb 

kan forstås slik at de gjengir et normativt eller et kunn

skapsmessig innhold. 
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Når jeg taler om lesinger og om norm og kunn

skap på denne måten, innebærer det naturligvis en viss 

grad av abstrahering. Det blir klart dersom vi sammen

likner med definisjonene av modalverb i ei større ord

bok, slik som Norsk riksmålsordbok. Der opererer en med 

nær sagt en betydning for hver bruksmåte. Men trass i 

all abstrahering: Det er ikke snakk om noen vitenskape

lig klassifisering. Til nå har jeg bare prøvd å gjengi 

den !~:!:§':!:~~!!; som norsktalende har av hva modalverb be

tyr. Hvordan vi skal gå fram for å beskrive utslag av 

en slik språklig intuisjon på en tilfredsstillende måte, 

er ei annen sak. 

Ett alternativ er sjølsagt å raffinere en fram

gangsmåte som bygger på lesinger. Vi kan se disse lesing

ene som klart atskilte betydningsvarianter, og slik at 

språkbrukerne bruker eller utnytter disse variantene når 

de snakker eller skriver. Det har jeg gjort sjøl i ei av

handling om MÅ og KAN '{MÅ og KAN med "objektiv" lesning 

Oslo 1975). Disse betydningsvariantene kan ha flere trekk 

felles. 

Et annet alternativ er å se modalverb som tilfel

dige varianter med en mer eller mindre fast betydnings

kjerne, det vil si noe helt abstrakt. 

Et tredje er å beskrive modalverb uten å påstå 

noen slik betydningskjerne som er felles for alle modal

verb av et visst slag, for eksempel for alle forekomster 

av SKAL. Det høres nok underlig ut, men et bilde vil gjøre 

det klarere. Betydningen til modalverba blir som et tau, 



- 38 -

for å låne et bilde Wittgenstein bruker for å beskrive 

hva som faller inn under begrepet 'spill' ,(Philosonhische 

Untersuchungen. s. 32 i den engelske oversettelsen fra 1953). 

Et tau består av mange mindre tau, som igjen 

består av snorer osv. inntil vi kommer til de fibrene 

som de minste trådene er bygd op~ av. Ikke noe fiber er 

med fra begynnelsen av tauet og helt fram til enden. 

Likevel er det ett tau. Ikke noen betydning trenger i 

og for seg å være felles for alle forekomster av ett og 

samme modalverb, men likevel er vi som morsmålsbrukere 

ikke i tvil om at det er §:\:! modalverb vi har med å 

gjØre i alle forekomstene. 

Et annet og mer uhØytidelig bilde ville være å 

si at modalverb har en betydning etter seigmannprinsip

pet. Den kan strekkes i alle retninger ,,c.Å STRIKKE er en 

ting. Å STINKE er en av to ting (å gi fra seg vondlukt 

eller være kjennetegna ved, eventuelt være et resultat 

av umoralsk atferd). Å SITTE er flere ting, slik vi ser 

eksempel på i setninger som 

Jeg sitter i en stol 

Kåre sitter i glasshus 

Peilepinnen sitter fremst til venstre 

Bevilgningene satt langt inne 
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Men et SKAL betyr tilsynelatende noe nytt hver gang det 

blir brukt. Se bare på eksemplene -123 til 134. 

123 Men det er ikke så lett å forstå hvorfor det absolutt 

skal være uniformering inne i leilighetene 

-124 Skal du gjete harerr må du være leug og lett 

·l:2-5 Du skal være leug og lett for å gjete harer 

-1.26 Det er ikke gitt at emisjonskursen for alltid skal 

fastsettes av myndighetene 

-l:27 Hva skal en tru om slik ? 

-128 Vi vil at alt skal være som før 

1:29 Skal vi slutte oss til folkebevegelsen mot reduserte 

skatter og avgifter ? 

130 Når varmekablene forlegges i betong/ skal kablene ik"" 

ke innkobles de fØrste 8 ukene 

l-31 Men i fØlge denne lovs artikkel 4 ,skal ,en _senere lov 

slå fast erstatningsbelØpet 

J32 Du skal nå alltid finne på noe utenom det vanlige 
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133 Vi skal til Hvaler i ferien 

134 Det skal være olje under Mjøsa 

Faren ved en beskrivelse som går ut fra at fore-

komster av modalverb ikke har noen betydningskjerne fel-

les, er at hver forekomst må beskrives for seg, Vi blir 

nØdt til å stille opp en !?.~);!);~:;:~~~ for hver forekomst. 

?erfor er det et spØrsmål om ikke en beskrivelse etter 

slike linjer ikke er like lite vitenskapelig som ordboks~ 

definisjonene med sine mengder av mer eller mindre ulike 

J:>e!::;:9:E!!US!~~, 

Det er altså vanskelig å si hva som gir den bes-

te beskrivelsen av modalverba. I tillegg er beskrivelse 

en ting; den intuisjonen vi har som norsktalende om hva 

modalverb betyr, kan være noe helt annet. Og hvordan vi 

skal lære det bort til andre, er noe helt annet igjen. 
~~~~ 

Jeg trur det er mest pedagogisk å framstille be

tydningen til modalverba ~~~ ~~ det gjaldt et fåtall klart 

atskilte lesinger med noe felles, lesinger som språkbruk-

erne utnytter og bruker etter beste evne når de snakker 

eller skriver. 

Når en ikke har norsk som morsmål, innbiller jeg 

meg at det må være lettere å lære seg noen få grunnleggen-

de betydninger, som en så bruker eller utnytter etter de 

samme reglene for språkbruk som styrer all norsk. Med små 

forskjeller er det de samme reglene som ligger til grunn 

for hvordan en bruker andre språk også. 
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Jeg skal trekke opp noen hovedlinjer i en slik 

analyse av modalverbas betydning og bruksegenskaper. 

FØrst skal jeg si litt om modalverb i presens. 

2.1. Hodalverb i presens 

Jeg vil starte oversikten med de minst brukte 

variantene i hvert fall i talespråket: Alle modalverb 

kan brukes for å markere at det ligger en viss art av 

~~.!!!!§.~~!? bak setningen. 

2.1.1, Hodalverb som merke på kunnskap 

Som regel har denne måten å bruke modalverba på 

et sterkt preg av skriftspråk. 

;))år vi bruker mo dal verba om kunnskap,' sier de 

mest om forholdet mellom språkbrukeren og det han eller 

hun snakker om, naturligvis. Men hensynet til samtale-, 

partneren, eventuelt til tilhøreren eller leseren, spil

ler også inn, 

~ bruker vi som merke på at utsagnet i setningen 

er 'nØdvendig' med hensyn til den ~~!§~ vi sitter inne 

med. Med 'viten• forstår jeg den arten av kunnskap som vi 

har, når vi ikke bare mener at vi har sikker kunnskap om 

saksforholdet, men når vi også mener at vi ikke ville være 
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i stand til å si noe annet sjØl om vi hadde enda mer 

kunnskap, Vi h~E kunnskap, og vi har nok kunnskap. 

135 Kjøreledningen må ha falt ned 

136 Det må regne ute 

Under normale omstendigheter er altså ~ et 

merke på at språkbrukeren mener han eller hun har nkunn

skap uten forbehold", Men dette er den samme modaliteten 

som kjennetegner vanlige, alvorlig mente setninger ~t§~ 

noe modalverb. Jamfør 

137 Kjøreledningen har falt ned 

138 Det regner ute 

Likevel sitter en norsktalende igjen med et inn

trykk av at setningene uten modalverb er "sterkere" enn 

setningene med MÅ, Årsaka later til å være at en setning 

med .MA er nødvendig med hensyn til viten ut fra en slut

ning. Språkbrukeren har slutta seg til den viten som set

ter han eller henne i stand til å gi utsagnet form av en 

setning med .MA, 

Som regel kan vi finne "grunner" i teksten. Set

ninger av det slaget jeg nettopp nevnte, står for eksempel 

ofte i kontekster som disse: 

139 Kjøreledningen må ha falt ned, siden toget ikke har 

kommet ennå 
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140 Det må regne ute. Jeg kan ikke se noe, men jeg hØrer 

at det trommer på lufteventilen på taket 

Og ut fra en samtaleregel er tydeligvis slik ~!;3!!~~!;:~ 

viten svakere enn direkte viten, som for eksempel kan 

bygge på sanseerfaring. Det er viten av det siste slaget 

som,l37 og'l38 bygger på. 

Den modaliteten som MÅ markerer, står til hele 

utsagnet i setningen. Vi kan gjØre en språklig prøve på 

det ved å lage en egen oversetning, slik som i 

141 Det må være slik at kjøreledningen har falt ned, 

siden (~..,~l 

Det lar seg altså gjØre å sette modalverbet utafor set-...,....,.....,..""'!"..".. .... 

ningen og,,til setningen (som uttrykker utsagnet), 
":':'-"""~ 

21Å i betydningen 'nØdvendig' med hensyn til vit~ 

en kan også brukes på tekstnivået for å ordne viten. Det 

har jeg funnet flere eksempel på blant annet i det materi-

alet som ble samla inn av Talemålsundersøkelsen i Oslo 

(med det talende navnet TAUS).~ 

Se på eksempel' 1.42. 

,142 26 (l) ULEMPER, l 

27 (2) JA: = l 

28 DE lV!Å VÆRE ALL;!' DI FÅ~RETNINGE~NE S./l.JI1 

LEGGES NED~ HÆR ÅPPE == l 

~ Se Engh 1975, s. Sl ff, 
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29 DE BLIR SNART IKKE FE*RETNINGER IJEN. 

(TAUS Al7) 

Dert talende veit ikke hva han skal svare, jamfør linje 

27, der kolon er et merke på en rett fram og "ubestemt" 

intonasjonskontur, MÅ i linje 23 er et merke på at den 

talende slutter seg til hva som er tilfellet. Hen her 

veit han godt hvordan situasjonen ~~· Her er det ikke 

tale om å slutte seg til ny informasjon. Problemet er 

bare hva vedkommende skal §Y~!:~· 

Vi kan tenke oss at det ligger et slikt reson

nement til grunn for bruken av MÅ i dette tilfellet: 

Det fins ulemper ved å bo her, 

Det blir snart ikke forretninger igjen. 

Når en legger ned forretningene, 

blir det ikke flere forretninger igjen. 

Når det ikke blir flere forretninger igjen, 

er det en ulempe for dem som bor på stedet, 

Det må være alle de forretningene som legges 

ned her oppe ... 

Den talende bruker altså MÅ som et merke på at·han el

ler hun ordner ~l§~~ informasjon. 

l 
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2.1.1.2. VIL 

VIL markerer en annen art av kunnskap. 

143 Hun vil være framme snart med den farten hun hadde 

144 Når familien vokser, vil man snart merke at man har 

bruk for større plass 

145 KjØttmeisene vil dukke opp så snart de får øye på 

talgklumpen 

146 Det er sannsynlig at spørsmålet om statsstøtte vil 

melde seg etter det mislykte fisket etter krill 

Den er kjennetegna ved at vi kanskje kunne si en annen 

(sann) setning dersom vi fikk mer kunnskap. Vi ~~E kunn

skap, men vi er klar over at vi ~~n~~j§ !~~§ har n2~· 

Derfor kan vi si at VIL i setningene ovafor markerer 

'nØdvendighet' med hensyn til !E~' hvis vi med 'tru' 

forstår nettopp "kunnskap med forbehold" av det slaget 

jeg nevnte nettopp. 

Dette gjØr det lettere å se sammenhengen mellom 

innholdet i VIL og innholdet i MA om kunnskap. Begge har 

innholdsformen 'nØdvendig', Men MA er et merke på kunn

skap ~!~~ forbehold, VIL et merke på kunnskap ~~g forbe

hold. 

Tilbake til eksemplene igjen: Vi har for eksem

pel ingen garanti for at alle vil merke at de har bruk 
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for mer plass når familien vokser .. , 

VIL i betydningen 'nØdvendig' med hensyn til 

tru blir også brukt på en særskilt måte om det som et~ 

ter alt å dØmme kommer til å skje ut fra en eller ann~ 

en lovmessighet, enten det gjelder en kjent fysiolog~ 

isk reaksjon, slik som i<.:lA-.7, 
~ 

~JA7 Er det lite glykogen igjen, vil dette bli signali-, 

sert til hjernen, og det vil oppstå et behov for å 

hvile 

eller en konvensjon eller regel:. 

~ Byggelånets størrelse vil vanligvis tilsvare hva man 

kan regne med i faste pantelån 

Setninger som l44 og·~ viser til regelmessig-.:

heter som vi har slutta oss til på grunnlag av induksjon. 

Slike regelmessigheter pleier vi å sette i samband med 

~~l}l}~Yl}!fg::Q!::!· Men sannsynlighet er ikke det vi vanligvis 

forstår med en modal kategori. Det er da også påfallende 

at vi ofte tolker VIL som et merke på ! (stor grad avl 

sannsynlighet'. 

Setningen 

~-Det er sannsynlig at spørsmålet om statsstøtte vil 

melde seg etter det mislykte fisket etter krill 
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viser at et VIL "harmonerer" med et eksplisitt uttrykk 

for 'sannsynlighet' i en eventuell oversetning. 

2 . l , l. 3 . BØR 

Det jeg har sagt om 'sannsynlighet' og VIL, 

gjelder for BØR om kunnskap også, men med den forskjell

en at vi oftest tolker BØR som et merke på ' (en viss 

grad av) sannsynlighet'. 

123 Hun bør være her snart 

har jeg alt snakka om. Og akkurat som VIL er BØR om 

kunnskap mer skriftspråklig enn MA med tilsvarende be

tydning. I tillegg virker BØR ofte ganske alderdomlig 

i bokmål. Et eksempel på det er 

149 Burma bØr være et egnet sted for neste sikkerhets

konferanse 

2., L L 4. Litt om TØR og om tolkinga av to adverb 

Enda mer litterært og alderdomlig virker TØR 

om kunnskap. 

150 Burma tør være et egnet sted for neste sikkerhets

konferanse 
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TØR markerer også en art av kunnskap, og det er vanske

lig å skjelne betydningen til T~R fra betydningen til 

VIL og BØR. TØR-setninger kan vi som regel forstå slik 

at de viser til en hØg grad av sannsynlighet. 

151 Den tør være nyttig til mange ting, sa Espen, han 

tok opp en skjæreving 

Ofte kan det være vanskelig å gå opp grensa 

mellom 'nØdvendighet' og 'mulighet' også. JamfØr adverb

et TØRHENDE, som vel ikke kan bety stort annet enn KAN

HENDE eller MULIGENS. Men det er perifert. 

2.1.1.5. KAN 

K~~ bruker vi for å markere at noe er 'mulig', 

slik som i det fØrste KAN i 

,152 Jeg kan stoppe. (Kan du ?) 

I setninger med Kh~ står modaliteten alltid til en ~~! 

av utsagnet. I eksemplet jeg nettopp nevnte, er det mest 

sannsynlig at det står til STOPPE, men vi kan også for

stå det slik at det står til JEG (men ikke til DU !) . 

I mange tilfelle kan vi også forstå setningen slik at det 

er l;!;!!;. utsagnet som er 'mulig'. 

!53-Romerikinger kan nok være sympatiske i og for seg 
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Setninger med KAN der modaliteten 'mulighet' 

s~år til ledd i utsagnet, kan ofte forstås som mengde

uttrykk (kvantorer) dersom forholda ligger til rette 

for det. 

154 Skrivemaskiner med kulehode kan være vrange 

kan tolkes som 

155 Noen skrivemaskiner med kulehode er vrange til en

hver tid 

156 Noen skrivemaskiner med kulehode er vrange en gang 

imellom 

,157 Alle skrivemaskiner med kulehode er vrange en gang 

imellom 

Alle de tre siste setningene gjengir rimelige tolking

er av den fØrste setningen,,,l54, som inneholder et KAN. 

Men det går for eksempel ikke an å tolke 

158 Skrivemaskiner kan være tunge 

på de to siste måtene. Ut fra vår viten om verden og om 

skrivemaskiner er det bare mulig å forstå denne setning-

en som 
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159 Noen skrivemaskiner er tunge til enhver tid 

2.1.1.6. Litt om nektelse 

Her kan det passe å trekke ei linje bakover 

til det jeg kalte modalverbas innholdsform. 

KAN kan markere at noe er 'mulig' med hensyn 

til viten. MÅ kan markere at noe er 'nØdvendig' med 

hensyn til viten, MÅ IKKE betyr 'ikke nØdvendig' (med 

ytre nektelse). Så hvordan uttrykker vi 'nØdvendig at 

ikke' (altså med indre nektelse) ? Jo, ved hjelp av 

KAN IKKE, siden 'nØdvendig at ikke' og 'umulig'/'ikke 

mulig' er det samme. 

SKAL kan også brukes som merke på det slaget 

av kunnskap som språkbrukeren bygger på, Men SKAL mark

erer verken 'nødvendighet' av noen art eller 'mulighet'. 

Ikke 'umulighet' heller, SKAL markerer at språkbrukeren 

ikke tar stilling til utsagnet i setningen, Utsagnet 

blir nevnt med den klare forutsetningen at den talende 

ikke vil si noe om hva for stilling han eller hun tar 

til det. I,Dansk~norskens syntax (Kristiania 1900) kal

te Falk og Torp denne varianten av SKAL for "SKAL om 

"forlydende"", Det er dette SKAL vi har i setninger som 

,l3A Det skal være olje under Mjøsa 
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160 Hun skal ha rykket opp i lØnnstrinn 20 

161 Henry skal komme til uka (,hører jeg) 

Hva den talende "egentlig" har for kunnskap 

om det utsagnet viser til, er uvisst i en annen for

stand enn når utsagnet er 'mulig'. Det kan vel veksle 

fra det tvilsomme og til det sikre, slik eksemplene 

mine skulle gi inntrykk av. Men det er irrelevant. 

Vi kan si at det utsagnet som blir uttrykt 

ved hjelp av SKAL-setninger som,l34,,160 og' 161, blir 

':!\~~~~;1~. Med det forstår jeg her at språkbrukeren ikke 

går god for det, og ikke gir det noen egen sannhetsverdi, 

Vi kan tenke oss at 134 er siste ledd i et (diskontinu

erlig) kommunikasjonsforlØp av dette slaget: 

162 (A til B:) 

(B til C:) 

Det er olje under Mj~sa 

Det skal være olje under MjØsa 

Alternative uttrykksmåter er setninger med adverb som 

VISST og VISSTNOK. 

B mener at A ikke er til å stole på, eller at 

A ikke har forutsetninger for å kunne si en setning med 

et sant utsagn om dette saksforholdet. 

I motsatt fall - det vil si når språkbrukeren, 

i dette tilfellet B, mener at noe han eller hun hører er 

sant - er det "riktig" å uttrykke utsagnet ved hjelp av 

en setning ~~~~ noe modalverb som markerer arten av kunn

skap. Det er et tegn på at språkbrukeren går god for at 
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utsagnet i setningen er sant, slik jeg alt har vært inne 

på. Da kan vi si at utsagnet er 2Y§If2I~·~ 

163 [A til B:] Det er olje under Mjøsa 

(B til C:] Det er olje under Mjøsa 

Utsagnet i en setning med et modalverb som ikke 

har noe med kunnskap å gjøre, kan sjØlsagt også overfør-

es. Jamfør dette forlØpet: 

164 [A til B:] Hun kan sykle 

[B til c:] Hun kan sykle 

2,1.1.8. Litt mer om setninger uten modalverb som 

markerer kunnskap 

Under normale omstendigheter bygger vi altså på 

sanseerfaring ~!!~I på overført viten når vi sier set-

ninger som ikke inneholder modalverb som merke på kunn-

skap. 

2.1.2. Modalverb som ikke er merke på kunnskap 

De lesingene av modalverba som ikke har noe med 

kunnskap å gjØre, står alltid til et ledd i utsagnet,~ 

~ Se Jan Engh: Om en innholdsvariant av SKAL i Norskrift 
13, 1977. 

** Det gir ingen mening i denne sammenhengen å si 

Det kan være slik at hun sykler 
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og med ett unntak, KAN, har de et normativt innhold. 

Det er to måter å forstå KAN på: Normativt 

(om tillatelse) , slik som i 

165 Du kan komme inn nå 

og "dynamisk", det vil si om evne: 

166 Du kan jo sykle alt 

167 Harald kan snakke albansk 

Normer kan beskrives ut fra karakteren (som 
~--:::-~,-~-.::-~-~~,~-

svarer til det jeg har kalt innholdsformen,' det vil si 

om den er 'nødvendig', 'mulig' osv.), ut fra :h~~_l!Q~$ 

(det som må, kan eller skal gjøres) , ~~-~~~~~~~~ (auto~ 

riteten bak normen), den som normen gjelder for 

!:::!ls~~!:@!Jl i tillegg til y-~Jojs~~~ for at normen skal tre 

i kraft 1 eventuelt ~-~3-'29;_§:\;~~ for når den skal tre i 

kraft, og de ~!:):_:g)S§jQg~:g!:@ som er forbundet med den. 

~~~~1 
\ __ ' _ ___/./ 

jnormkjelde 

! (autor i tet) 

~§an~s-jo~ 

innho~~ \ 

karakter l 
~/~·-·-- f 
•vilkår ------, 
! l 

:(tid og sted! 
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Normer kan overføres akkurat som kunnskap. 

Jeg skal vise det ved hjelp av en dagligdags situa

sjon. Jenta mi hopper tau nedi vegen sammen med mange 

andre, og jeg vil rope henne hjem til middag. Jeg 

skjØnner at hun er for opptatt til å høre meg, så 

jeg roper like godt til ei som jeg ser er oppmerksom 

på meg: 

168 Ingeborg skal komma inn og eta middag 

Da er det jeg som er språkbruker og normkjel

de på samme tid. Hun som hØrer hva jeg sier, vender 

seg til de som står nærmest datra mi, og sier også: 

168 Ingeborg skal komma inn og eta middag 

Da er hun !~~~ normkjelda, enda det er hun som 

sier setningen. Hun har overtatt normen fra meg, og 

formidler den videre ved hjelp av en likelydende set

ning. E~:S~~E! blir ~Y!;_Ef2!;:!::. 

Setninger med modalverb som er det fØrste ut

trykket for en norm, det vil si der normen ikke er over

fØrt, vil jeg kalle for ~Q~~§§:\:;g~gg§E· Setninger som 

gjengir (og som kanskje er identiske med) norrnsetninger, 

velger jeg å kalle §§!::~~~g§~-~~g_gQ~~~!::§~~g. Disse to 

setningstypene bruker vi i sin tur for å utføre to for

skjellige slags talehandlinger: 



a Normsetninger er påbud, råd osv. 

b Setninger med normutsagn bruker vi bare for å for~ 

telle om slike normative handlinger. At de kan ha 

en normativ virkning (for eksempel at Ingeborg kom~ 

mer inn for å eta middag) er ei annen sak. 

Utsagnet i setninger med normative modalverb 

blir eventuelt realisert som en fØlge av den virkningen 

normen får, 

Hvis normen er retta til den som hØrer eller 

leser setningen, sier den mest om forholdet mellom språk~ 

brukeren og samtalepartneren eller adressaten. Men i den 

grad normen ikke er retta til den som hØrer eller leser 

setningen, sier den mest om forholdet mellom språkbruker

en og et tenkt saksforhold. Relasjonen til forholdet mel

lom språkbrukeren og samtalepartneren eller adressaten er 

negativt i den mening at det ikke blir forutsatt noen 

ting om det, 

I setninger med VIL er normkjelda alltid ident

isk med den som subjektet refererer til, Ved de andre 

modalverba er ikke det tilfellet, Dette gjør VIL til et 

litt spesielt "normverb". 
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2.1.2.2. Felles for a~~e 

Ellers er mottakeren for normen identisk med 

den eller dem som subjektet i setningen viser til når 

to vilkår er oppfylt; 

a Setningen må stå i aktiv eller ikke inneholde FA, 

SLIPPE eller andre verb der subjektreferenten ikke 

har noen klar agensrolle. 

'b Subjektet må være animat. Det vil si at det gir 

mening å si at subjektreferenten omfattes av normer. 

'2.1.2.3, De andre verba 

Ett modalverb, FAR, markerer enten at normen 

har karakteren 'mulighet' eller 'nØdvendighet'. Kan mark

erer normer med karakteren 'mulighet'. BO)R, MA og SKAL er 

merke på normer med karakteren 'nødvendighet'. Likevel 

betyr de ikke det samme. Årsaka til det er at bruken av 

dem er forbundet med forskjellige f2~~~~§~~!~~~E eller 

mangel på slike forutsetninger. 

La oss se på bruken av MA, SKAL, BØR og FAR (om 

'nØdvendighet') i normsetninger. (Altså i setninger der 

normen ikke er overført.) 

En forutsetning som er felles for dem alle sam

men, er at normen gjelder i ytringsøyeblikket. 
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2.1,2.3.1. MÅ 

Eksempel på bruk av HÅ i normsetninger finner 

vi i 

,169 E-t ekstraordinært landsmøte må berammes minst seks 

måneder før det skal finne sted 

'1~0 Du må velge side 

,~~l Jeg må ringe hjem 

Her er MÅ et merke på at det utsagnet i setningen viser 

til, er Ønskelig bestandig og under alle forhold. MÅ er 

med andre ord et merke på 'nØdvendighet' med hensyn til 

en norm av et visst slag, 

Når en bruker MÅ, forutsetter språkbrukeren ik-

ke noe om at den tilstanden som utsagnet viser til, er 

Ønskelig for noen særskilt. Ønskeligheten er med andre 

ord uspesifisert med hensyn til normkjelde, språkbruker 

og mottaker. 

Hen språkbrukeren forutsetter ikke at mottaker~-

en kan la være å fØlge normen. 

Hvis setningen er retta til mottakeren 1
1 er set-.:-

~·~· 

ningen et påbud: 

1~0 Du må velge side 
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Hvis ikke 1 :I:l-.~!!.9.:~~ den et påbud: 

·1'71 Jeg må ringe hjem 

MÅ er merke på 'nØdvendighet' med hensyn til 

en norm som sier at 

Du skal ikke handle slik at de hjemme blir redde 

for deg, 

Bak bruken av MÅ ligger det et mer eller mind~ 

re bevisst resonnement av dette slaget: 

Når ingen hjemme veit hvor du er" 

og du ikke ringer hjem sjØl om det er lenge sida 

du ringte sist, 

så blir de hjemme redde for deg, 

Og normen kan en gang ha blitt formulert som et påbud, 
'":"'·~-~-----·-.::~ ·-

Men det fins en forutsetning til: Det fins en 

grunn, Det er alltid rimelig å spØrre "Hvorfor det?", I 
-·~--::---:.--::-

~171 Jeg må ringe hjem 
~ 

kan grunnen nettopp være at 

Hvis ikke 1 blir de hjemme redde for meg. 
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Det er viktig at det blir implisert at mottak

eren har rett til å vurdere grunnen i et tilfelle som 

llQ, og på den måten komme til at han eller hun ikke 

vil fØlge normen. På den andre sida kan vedkommende og

så komme til at normen ~E velbegrunna. 

Dersom grunnen ikke er riktig eller viktig nok 

for mottakeren, må den talende rekne med at mottakeren 

ikke fØlger normen. Den som ikke følger normen, gjØr 

ikke det han eller hun blir bedt om. Det vil si at ved

kommende ikke "fØlger reglene". ~1ottakeren må rekne med 

negative sanksjoner (eller i hvert fall negative fØlger) 

dersom han eller hun ikke fØlger normen. 

2.1.2.3.2. SKAL 

SKAL er også et merke på 'nØdvendighet' med hen

syn til en norm. Og bruken av SKAL forutsetter ikke at 

utsagnet er Ønskelig for noen særskilt. Så langt innebær

er bruken av SKAL den samme mangelen på forutsetninger 

som bruken av MÅ. Men bruken av SKAL skiller seg fra bruk

en av MÅ ved forutsetningen om at det ~~~~ nØdvendigvis 

fins noen grunn. Det viser seg ved at det oftest er urime

lig om mottakeren spør "Hvorfor det ?". Bare små barn kan 

finne på å svare slik som B i denne samtalesekvensen: 

[A til B:J Nå skal vi spise formiddagsmat 

[B til A:] Hvorfor det?! 

(Forutsatt at det er tid for formiddagsmat og at A og B 
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ikke nettopp har spist,) Språkbrukeren forutsetter heller 

ikke at mottakeren kan la være å fØlge normen. 

En SKAL-setning er et påbud. Dersom normkjelda 

ikke er sterk nok, må språkbrukeren rekne med at mottak

eren ikke fØlger normen. Den som ikke fØlger normen, ad

lyder ikke, Mottakeren må rekne med negative sanksjoner 

dersom vedkommende ikke fØlger normen. 

Forutsetningen om at den normen SKAL er et mer

ke på gjelder uten grunn, forklarer bruken av SKAL i al

le eksemplene~123 -,_133. (I<h34 har SKAL en kunnskapsbe

tydning, slik jeg alt har vært inne på.) 

I 

.132 Du skal nå alltid finne på noe utenom det vanlige 

viser setningen til en tilbøyelighet som den talende ty

deligvis mener er fullt bevisst, SKAL indikerer at det 

ligger en beslutning eller viljeshandling bak, uten at 

det blir forutsatt noe om en grunn. Men denne forutset

ningen blir ikke eksplisitt uttrykt, slik som tilfellet 

er i en setning som 

~128 Vi vil at alt skal være som fØr 

Bruk av SKAL er altså fullt forenlig med slike uttrykk. 

Uttrykk for beslutning og SKAL "harmonerer". 

I begge disse to setningene er det tale om en 

beslutning eller en viljeshandling som gjelder enkelt-
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personer. Den er på sett og vis privat. I 

123 Men det er ikke så lett å forstå hvorfor det abso

lutt skal være uniformering inne i leilighetene 

har bestemmelsen allmenn gyldighet. Setningen viser til 

en regelmessighet som språkbrukeren tydeligvis opplever 

som utslag av en stilltiende regel. Ofte kan det være 

tale om en kodifisert regel, jamfør<b30. 

130 Når varmekablene forlegges i betong, skal kablene 

ikke innkobles de første 8 ukene. 

I slike tilfelle kan også bestemmelsen være eksplisitt 

uttrykt, slik som i 

131 Men i fØlge denne lovs artikkel 4 skal en senere lov 

slå fast erstatningsbelØpet 

Når mange grammatikere opererer med en egen betyd-

ning 'framtid' (for eksempel August Western: '-1\lorsk riksmåls

grammatikk Kristiania 1921) eller kaller SKAL en futurums

markør, mener jeg det må bero på en misforståelse, En set

ning som 

,133 Vi skal til Hvaler i ferien 

gjengir nettopp en beslutning. I andre tilfelle kan det 
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være SKAL om kunnskap det er tale om, Det har jeg skrevet 

om i-Om en innholdsvariant av SKAL.;!:' 

127 og-129 er også slike setninger der betydning~ 

en er modifisert ved spørreformen. 

127 Hva skal en tru om slikt ? 

129 Skal vi slutte oss til folkebevegelsen mot reduserte 

skatter og avgifter ? 

Til sist er det verdt å merke at setninger som 

viser til et vilkår, disponerer for bruk av SKAL. Slike 

setninger viser til et satt tilfelle, og det passer med 

forutsetningen om at utsagnet i en SKAL~setning gjelder 

uten grunn: 

124 Skal du gjete harer, må du være leug og lett 

172 Hvis du skal kjØpe hus, må du ha penger 

Jamfør setningen 

126 Det er ikke gitt at emisjonskursen for alltid skal 

fastsettes av myndighetene 

%' Altså; Et SKAL i en setning med et utsagn som gjelder 
framtida 1, kan vi enten beskrive som et SKAL om kunn-, 
skap eller et SKAL om norm. Noe SKAL om framtid er det 
ikke nødvendig å påstå, Da blir beskrivelsen uøkonomisk. 
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I hovedsetninger i vilkårskompleks står SKAL 

der en skulle vente det på samme vis som i andre hoved~ 

setninger, 

Akkurat som MA og SKAL er BØR et merke på 'nød-, 

vendighetl med hensyn til en norm, 

"173 Fylkesskolestyrets møter bØr holdes for åpne d0rer 

,~74 Elver og bekker er åpne, og vanna bør en stort sett 

holde seg unna 

Men i motsetning til det som er tilfellet ved MA og SKAL, 

er Ønskeligheten ~-~~~- ~spesifisert ved BØR. Det vil si at 

utsagnet er Ønskelig med hensyn til en viss (gruppe av)_ 

person(er), Og den som sier eller skriver setningen, hør-, 

er ikke til dem. Det virker pussig når en sier 

eller 

( ? '.l 

Fylkesskolestyrets møter bør holdes for åpne 

dØrer slik at jeg kan høre hva som blir sagt 

Du bør komme, for da blir jeg glad 

Det eneste rimelige er·l77 og-178-eller noe liknende. 
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177 Fylkesskolestyrets møter bØr holdes for åpne 

dØrer slik at folk kan hØre hva som blir sagt 

178 Du bØr komme, for da blir han så glad 

,174 Elver og bekker er åpne, og vanna bØr en stort sett 

holde seg unna 

er det klart uten videre at det er 0nskelig for alle 

som hØrer setningen, og som har tenkt seg på ski, 

Det eneste tilfellet da utsagnet i en BØR-set

ning er ønskelig med hensyn til språkbrukeren, er når 

subjektet i setningen viser til han eller henne, slik 

som i 

179 Jeg bØr spise B~vitaminer 

Men det henger nok sammen med at dette er en setning med 

normutsagn, Den gjengir legens 

180 Du bØr spise B~vitaminer 

Et annet trekk ved B0R~setninger er at det fins 

en grunn, slik jeg alt har vært inne på: 

Hvis du melder deg på kurs, kommer du til (-~-). 
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En BØR-setning forutsetter at utsagnet viser 

til en tilstand som er best mulig for den det er ønske

lig for, BØR-setninger uttrykker enten en leveregel el

ler et allment prinsipp, slik som i 

173 Fylkesskolestyrets mØter bør holdes for åpne dører 

eller et råd. Jamfør 

121 Du bØr melde deg på kurs 

Språkbrukeren må rekne med at mottakeren kan la 

være å fØlge normen når han eller hun ikke er enig i at 

setningsinnholdet er ønskelig, eller om vedkommende men

er at han eller hun ikke har interesse av å gjøre det 

som er ønskelig for normkjelda 

Det er dette som gjør en setning som 

181 (?) Du bØr ikke drepe 

latterlig, Men vær oppmerksom på at tidligere hadde BØR 

den samme betydningen som SKAL har nå. Det er derfor det 

heter 

182 Trykkefrihed bør finde Sted 

i Grunnlovens § 100. 

Den som ikke fØlger normen, gjØr noe dumt eller 
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fØlger ikke et råd, Dersom mottakeren ikke fØlger norm~ 

en, kan han eller hun bare vente seg svake eller ingen 

negative sanksjoner av typen 

Du skjØnner ikke ditt eget beste 

I setningene,~S3 og-1&4 
~ 

-.1S3 Du får gjøre det 

·-184 Nå får du komme 

er FAR et merke på 'nødvendighet1 med hensyn til en norm. 

Og språkbrukeren forutsetter at den tilstanden som utsag-

net viser til, er ønskelig for en annen enn mottakeren. 

Det impliserer i sin tur at mottakeren ikke trenger å væ~ 

re enig i at tilstanden er ønskelig, Det kommer tydelig 

fram når FAR~setninger opptrer i slike kontekster: 

,135 Du får heller gjØre det 

Når en bruker FAR, fins det en grunn. For eksem~ 

pel er det rimelig å tenke seg den siste setningen ovafor 

i denne konteksten: 
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187 Nå får du komme, da, Hvis ikke kommer vi for seint 

Og det er rimelig å spørre "Hvorfor det?", 

Videre må den som sier eller skriver setningen, 

rekne med at mottakeren ikke kommer til å fØlge normen, 

Det fins et FAR til, Det treffer vi i 

,188 Du får komme i fØdselsdagen min. Mor har sagt det 

Da betyr FAR 'mulighet' med hensyn til en norm, Legg 

merke til at i 

189 Du får komme i fØdselsdagen min. Ellers får du bank 

markerer FAR 'nødvendighet•!• FAR om 'mulighet' skal 

jeg komme tilbake til om litt, 

2.1.2.3.5. ForelØpig sammendrag 

Både for MA, SKAL, BØR og FAR fins det et sam-

band mellom de første og de siste forutsetningene som jeg 

har nevnt for hver av dem. 

~ Akkurat som i svensk: 

Vi får tanka om det, helt enkelt 

'Vi må rett og slett tenke det igjennom en gang til' 
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La oss ta de tilfellene da bruk av BØR forutsett

er at utsagnet er ønskelig for mottakeren spesielt som ek

sempel, Da får en BØR-setning karakter av et råd, 

På den andre sida forutsetter bruk av MÅ og SKAL 

at utsagnet er Ønskelig rett og slett; men motsetningen 

til BØR-setninger impliserer 'Ønskelig for den som sier 

eller skriver setningen', Derfor får MÅ- og SKAL- setning

er karakter av påbud. 

Muligheten for sanksjoner er nærmest en praktisk 

fØlge av setningens preg av å være et påbud eller et råd. 

Derfor er måten forutsetningene fordeler seg på med hen

syn til spørsmålet om Ønskelighet for hvem og om grunn 

tilstrekkelig for å skille mellom MÅ, SKAL, B0R og FAR. 

Resten av betydningen er gitt på bakgrunn av dem og ut 

fra allmenne regler som ligger til grunn for en normal 

norsk samtale eller skriftlig framstilling. 
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eventuell under~ normen er 

liggende argumen~ 

tasjon 

ikke 

ikke noen Ønskelig 

grunn for noen 

spesielt 

(det vil 

si: 

uspesi-

fisert) 

Ønskelig r.jnskelig 

det fins for visse for en 

en grunn personer i annen enn 

konteksten språkbrukeren 

(det vil ønskelig 

si: ikke for en 

uspesi~ annen enn 

fisert) ::nottakeren 

Oversikt over grunnleggende forutsetninger 

som knytter seg til bruken av modalverb med 

innholdsformen 'nØdvendighet'. 
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Etter dette står det igjen å forklare hvorfor 

vi akkurat oppfatter ett normativt modalverb som "sterk

ere" enn et annet. SKAL fØler vi er sterkere enn MA, som 

er sterkere enn både BØR og FAR igjen, Det er fristende 

å sette dette i samband med sammenfallet mellom relasjon

en 'sterkere enn' og det at det fins flere mulige tids

punkt eller situasjoner ("verdener") der normen blir 

fulgt. Etter denne hypotesen skulle det være fordi SKAL 

stiller færre og mindre generelle krav til når normen 

skal gjelde enn MA, og fordi MA stiller færre og mer 

generelle krav enn BØR og FAR. 

Her fins det en klar parallell til forholdet 

mellom setninger uten noe modalverb om kunnskap og set

ninger med I4A om viten. Setninger av det fMrste slaget 

opplever vi som "sterkere" fordi utsagnet gjelder uten 

vilkår (direkte viten), Utsagnet i ~~-setninger av denne 

sorten bygger på viten som skyldes et resonnement (in

direkte viten). 

2.1.2.3,6. KAN og FAR 

Både KAN og FAR kan brukes om det som er 'mulig' 

med hensyn til en norm. Vanligvis forstår vi både KAN- og 

FAR-setninger som uttrykk for tillatelse. Likevel betyr 

de ikke helt det samme. 

Etter mitt syn faller det mest naturlig å bruke 

KAN i samband med en upersonlig norm. Med det mener jeg 

at en ikke kan spore normen tilbake til en person som di-
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rekte uttaler den i sitt navn, så å si, Jamfør 

190 Du kan komme inn nå9 Det er din tur 

191 Du kan komme inn nå, Han som ikke ville slippe deg 

inn, har gått 

-192 Du kan komme inn nåQ Vi har sendt ut hunden som du 

var redd for 

I disse kontekstene er det ikke fullt så godt med FAR. 

"Normen" i setningene ovafor er nærmest en upersonlig 

konvensjon eller kausalitet av et visst slag, 

Omvendt med 

,183 Du får komme i fØdselsdagen min. Mor har sagt det 

Her syns nå jeg at KAN passer dårligere, Slik jeg ser 

det, er det bedre å bruke FAR om tillatelse når det er 

tale om en bestemt personlig normkjelde. Da betyr set~ 

ningen det samme som om det stod FÅR (LOV TIL Å) i 

stedet for bare FÅR, slik som i 

-193 Du får lov til å komme i fØdselsdagen min. Mor har 

sagt det 

Men her er det tale om hårfine nyanser. 

Ofte kan vi hØre at folk bruker både FÅR og 
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KAN: 

,19A Du kan få kormne i fØdselsdagen min 

og til og med 

,195 Du kan få lov til å komme i fØdselsdagen min 

Den gjentatte bruken av modalverb bidrar til at en får 

inntrykk av tillatelse uten forbehold. I dette tilfel

let gir det inntrykk av hjertelighet. 

2.l.3. Sammendrag. Modalverb i nresens 

Denne tegningen er et forsøk på å sammenfatte 

hovedtrekka ved betydningen til forskjellige modalverb 

i presens. 
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Det er et poeng her at det fins visse felles-

trekk ved lesingene til samme verbtype. Det er lettest 

å se det i samband med KAN og MÅ. Innholdsformen er den 

samme, henholdsvis 'mulighet' og 'nØdvendighet', men 

innholdet varierer. 

I tilfellet SKAL er det vesentlig at innholds-

formen ikke er den samme. Det som er felles, er at inn-

holdet i setningen på et vis er forutsetningslØst, Det 

viser enten til en norm uten annen "grunn" enn en be-

stemmelse, eller til kunnskap uten sannhetsverdi og uten 

annet grunnlag enn at noen har sagt det. 

Forholdet mellom de ulike lesingene av VIL og 

BØR er mer uoversiktlig. Men det ligger nær å peke på at 

de normative lesingene av begge verba er spesielle i en 
---~ __ ."..._ __ __ 

viss forstand. VIL markerer hva som er ønskelig for norm-

kjelda, og normkjelda er identisk med subjektreferenten. 

BØR er et merke på at noe ikke er ønskelig for språkbruk-

eren. Normen oppleves ikke som "sterk". Begge deler kan 

vi knytte til den relative uvissheten som kunnskapsles-

ingene av VIL og BØR markerer. 

Både VIL og BØR markerer 'nØdvendighet' med hen-

syn til kunnskap, men det er visse innskrenkninger på 

mengden av de mulige verdenene som utsagna gjelder i. Der-

for opplever vi det slik at disse to modalverba har en 

"styrkegrad" et sted mellom MÅ og KAN når de markerer 

kunnskap.* 

* FÅR skal jeg hoppe over i denne sammenhengen. 
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Så langt har jeg bare snakka om presensformene 

av modalverba, Hva så med preteritumsformene ? 

,2.2. Modalverb i preteritm 

Etter mitt syn får vi det samme forholdet her 

som ved presens og preteritum ellers. Presens markerer 

nærhet. Preteritum er et merke på fjernhet. 

· 2., 2 ,l. Mo dal verb som ikke markerer kunnskap 

Ved KUNNE om evne og ved alle de normative vari~ 

antene av modalverba er dette ikke noe særlig interessant. 

Det fins en klar affinitet mellom preteritum og at evnen 

fins, eventuelt at normen gjelder på et tidspunkt i for~ 

tida. 

·196 Lars kunne slå i spiker som toåring 

·-197 Ingeborg skulle inn og eta middag 

...Ob98 Kåre kunne stille kabinettspørsmål, han som tidligere 

regjeringssjefer 

-~99 Brevandrerne måtte gi opp 

200 Gunnhild ville gå og legge seg 
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201 Astrid fikk slippe inn på voksenforestilling 

Mer innflØkt og interessant blir det med de variantene 

som markerer kunnskapskvaliteter. 

2. 2. 2. M0dal verb som markerer kunnsk0p 

2. 2. 2 .l, VILLE 

202 Hun håpet at oppgangen ville komme fØr årsskiftet 

,203 De ville ha greid å gjennomføre rennet 

204 Hvordan ville du ha gjort i et slikt tilfelle ? 

Mengden av mulige situasjoner som utsagnet ville 

gi en dekkende beskrivelse av, er mindre enn ved setning-

er med VIL, VILLE betyr med andre ord 'nødvendighet' med 

hensyn til tru både i fortidskontekster og under andre og 

irreelle forhold. 

2.2,2,2, SKULLE 

Tilsvarende med SKULLE: 

205 Vi skulle møte kp B, som tok seg fram langs vegen 

206 Det var atskillig tautrekking om hvor denne nye 

fabrikken skulle plasseres 
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207 At februar skulle være den beste arbeidstida, er en 

påstand som må stå for disponentens rekning 

Men legg merke til at det er vanskelig å trekke noen 

skarp grense mellom forekomster av SKULLE som viser til 

en norm og SKULLE om kunnskap, La oss ta"205. 

205 Vi skulle møte kp B, som tok seg fram langs vegen 

Vi kan forestille oss at denne setningen gjen-

gir en setning som ble sagt på et tidligere tidspunkt med 

formen 

"208 Vi skal mØte kp B, som tar seg fram langs vegen 
~' 

Og"2~B kan dels forstås som uttrykk for en overført norm 

(det vil si at den går tilbake på en setning med samme 

form), dels som uttrykk for meddelt kunnskap 

!Vi skulle etter sigende møte kp B, som c--~) V 

Setningen~BJ representerer for så vidt et klar
~ 

ere eksempel på bruk av SKULLE om kunnskap. Denne setning-

en kan vi føre tilbake til en påstand 

'Februar er den beste arbeidstida' 

i fortida, som blir referert uten at språkbrukeren tar 
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stilling til sannhetsverdien. 

Så lenge SKULLE-"-setningen gjengir noe som pre~ 

tenderer å være en allmenngyldig sannhet, slik som her, 

gir SKULLE (i preteritQ~ ~ som merke på fjernhet) i 

stedet for SKAL et inntrykk av at setningen ikke gjengir 

noen sannhet i det hele tatt. Det klart modale innholdet 

i tempusformen kommer klart fram. 

',2 . 2 . 2 . 3 . KUNNE 

La oss se på KUNNE, 

,209 BØndene i Frankrike kunne ventes å demonstrere mot 

vinimporten 

21.0 Det kunne være lurt å leie feriehytte alt nå 

KUNNE betyr fjernhet i forhold til KAN. Den første 

setningen ovafor gjelder en mulighet i fortid. Den andre 

setningen en svak mulighet i nåtida: /.1engden av de situ~ 

asjonene der det er lurt å leie feriehytte alt nå, er 

færre enn om det hadde stått KAN. 

Noe tilsvarende kan vi si om en setning med BUR~ 

DE. 
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211 Bevilgningene til kloakkledningen er mindre enn 

Ønskelig, men burde likevel være tilstrekkelig til 

at arbeidet kan settes i gang i år 

2.2,2,5, MÅT-TE 

Ved MATTE fØrer preteritumsformen også til 

fjernhet, 

212 Sterunark måtte bli nummer to eller bedre for å brin

ge verdenscupen vel i havn 

-213 Det måtte da bare være for Jordan,' som kanskje hører 

hjemme blant de høyreorienterte araberlanda 

,214 Hos skoletannlegen får fØrskolebarna all den tann

legebehandling de måtte ha behov for 

Det første eksemplet viser at utsagnet er 'nØd

vendig' i fortida, En annen måte å si det samme Då er at 

utsagnet refererer til fortid, og at modalverbet "harmo

nerer" med dette ved at det markerer at utsagnet er sant 

i færre tenkelige situasjoner enn hvis det hadde stått 

et MA i setningen. 

Utsagnet i den andre MÅTTE--setningen refererer til 

nåtid. Utsagnet er sant i langt færre tenkelige situasjon~ 

er for oss i nåtida enn et utsagn i en tilsvarende set

ning med MÅ. Det er dette som skaper det psykologiske inn-



- 80 -

trykket av eventualitet. 

Denne betydningen til HATTE kan vi utnytte i 

setninger der objektet mangler spesifikk referanse, 

slik som i den tredje og siste setningen. ("all den 

tannlegebehandling" refererer ikke til noen bestemt 

behandling. Kanskje den ikke viser til noen behandling 

i det hele tatt. Og det får vi håpe .•. ) 

2.3. Mer allment om modalitet og modalverb 

Kanskje syntes dere først at det var noe ordent

lig anstaltmakeri å snakke om 'nØdvendighet' med hensyn 

til ditt og datt. Men poenget er at det viser hva som er 

enhetlig ved modalverba, og det letter oversynet når vi 

trekker inn preteritumsformene som markerer fjernhet, Det 

ville verken vært særskilt enkelt eller dekkende om vi 

hadde gjort slik som så mange andre grammatikere, som har 

ofra et avsnitt på modalitet og på modalverb: De snakker 

om betydningskategorier som 'voluntativ', 'desiderativ', 

'kompulsiv' og mye annet som de ikke definerer. Næs' 

Norsk grammatikk kan stå som et skrekkens eksempel i så 

måte. 

Likevel fins det måter å bruke modalverb på der 

en beskrivelse ved hjelp av forskjellige lesinger til

synelatende er til lita nytte. Setningspar som,-215 og 
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216 er eksempel på det, 

215 Det skulle være moro om du stakk innom i morgen 

216 Det ville være moro om du stakk innom i morgen 

Og særlig for lærere med engelskspråklige studenter er 

det viktig å kunne forklare forskjellen mellom slike 

setninger.* 

Men jeg trur nok at det jeg har sagt om de for-

skjellige lesingene av VIL/VILLE og SKAL/SKULLE er til-

strekkelig når en skal forklare ulikheten mellom setning-

er som 215 og 216 også. 

Det som gjØr intuisjonen vår om betydningen til 

setninger som 215 og,216 så uklar, er både preteritums

formen og setningsformen. Begge setningene er ledd i vil-

kårskompleks. 

Både SKULLE og VILLE markerer en viss fjernhet, 

som vi tolker som en svak mulighet i framtida. Det harmo-

nerer med at utsagnet i setningen er knytta til et ut-

trykt vilkår i begge tilfellene. 

I tillegg er det noe ved,215 som peker på ytrings-

tidspunktet. Dette ligger det nær å se som ei tolking av at 

SKULLE er et merke på en bestemmelse ("nå"). 

;~< I den forbindelsen er det viktig å ha klart for seg at 
trass i det for eksempel Western påstår i Norsk riks
måls-grammatikk (Kristiania 1921) , så bruker vi SKAL og 
VIL helt annerledes enn SHALL og WILL i engelsk skrift 
og normert tale. Det samme gjelder for SKULLE/SHOULD og 
VILLE/WOULD. 
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216, derimot, peker på et vis fram mot tids

punktet for ei eventuell framtidig handling. Og det ser 

jeg som ei tolking av en betydningskjerne 'nødvendighet' 

med hensyn til et visst slag av kunnskap ("sannsynlig-

het") • Vi kan forstå innholdet i <;ll6 som 

Hvis du først kommer, da er det hyggelig. 

Det er jeg så sikker på som en kan være når det 

gjelder noe i framtida. 

216 gjengir på sett og vis en forventning om 

at noe skal skje;,215 viser til en bestemmelse nå om ei 

framtidig handling.* 

Modalverb er modale i enda ei mening i tillegg 

til dem jeg alt har nevnt: Det går an å se på dem som av-

lØsere for modusene i eldre språk. I stedet for konjunk-

tiv, som ikke fins annet enn som relikter i visse variant-

er av moderne norsk, bruker vi modalverb. Det er denne 

bruksmåten - hvis det er det det er - som har gitt denne 

* En tilsvarende setning. 

? Det kom til å være moro om (-~-) 

er uakseptabel. Og legg merke til at i 

Det kom til å bli moro om du stakk innom i morgen 

betyr ikke,moro 'hyggelig', men 'full fart' og 'hæla i 
taket'. 
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klassen av verb navnet "modalverb" ("modale hjelpeverb"). 

Hvis vi godtar at modalverb er modusavløsere, 

godtar vi samtidig at bruken av modalverb i leddsetninger 

er et resultat av reksjon fra oversetningen, Det vil i 

stor grad si at vi ikke rekner med at modalverba har noen 

sterk egenbetydning. 

Slik dere har skjØnt, mener jeg tvert imot: Mo." 

dal verba !;~.:;. hver sin egenbetydning, også de eksemplarene 

som virker mest avbleika når det gjelder betydning (slik 

tilfellet er med mange forekomster særlig av SKAL) • 

Det er misvisende å snakke om "2, kondisjonalis" 

osv, Det det gjelder, er forskjellige måter å bruke modal." 

verb på sammen med andre hjelpeverb som viser aspekt. Det 

vil si fri bruk av modalitetsbruk. Det er med andre ord 

en helt indirekte sammenheng mellom for eksempel setnings." 

type og modalverbbruk ,, mens for eksempel "kondisjonalis" 

indikerer at denne sammensatte verbalformen er bundet til 

"kondisjonale" setninger, det vil si vilkårssetninger, 

Etter dette passer det å gå tilbake til det jeg 

sa i den fØrste timen om tempus. 

3. Futuru111 

Tidligere var det vanlig å se det slik at tempus

formene markerte tidsreferansen til setningene. Og vanlig

vis har vi ei forestilling om at tida faller i tre deler, 

så å si: 
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tid 

fortid nåtid framtid 

tid 

Denne psykologiske forestillinga har en lagt til grunn 

når en ville beskrive tempusformene i de fleste språk 

- norsk også. Det har ført til at grammatikerne har 

operert med en kategori 'futurum', som merke på framtid, 

akkurat som 'preteritum' og 'presens' ble sett på som 

merke på henholdsvis fortid og nåtid. Ut fra denne tanke-

gangen blir det merkelig at ikke bare norsk, men alle 

språk, har så mange og avvikende måter å danne 'futurum' 

på. 

På den andre sida er det ting som tyder på at 

det ::!:~~§ er tempusformene som gir tidsreferansen til set

ningene, slik jeg har forsØkt å vise. Og i tillegg står 

vår kunnskap om framtida i ei særstilling i forhold til 

kunnskapen om fortida og nåtida. Det har jeg også nevnt 

tidligere. (Det framtidige har ikke skjedd ennå.) 

I setninger med utsagn om framtida bruker vi 

enten presens eller preteritum. Men setningen kan ha ett 

enkelt verballedd eller flere. La oss nøye oss med å se 

på presensformene. 

Enkelt verballedd, "presens av hovedverbet", har 

jeg snakka om alt. Det, er mest vanlig å uttrykke et utsagn 

om framtida ved hjelp av en setning med ett slikt verbal-
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ledd, 

Sammensatt verballedd kan være av to slag: 

Med et bevegelsesverb eller et modalverb som hjelpe-

verb. For eksempel 2l 7 og 2l-8. 

-217 Jeg kommer til å ta toget nå jobben i morgen 

2l8 Jeg skal ta toget på jobben i morgen 

Verken i den ene eller i den andre setningen 

kan vi si at utsagnet refererer til framtida, sjØl om 

det på et vis er om framtida . .... ~ -~ 

Poenget er at slike setninger, der utsagnet 

ikke refererer til framtida, på en måte ~~E!~~~E~E noe 

om framtida. 

Bevegelsesverbet KOMl'1ER TIL A gir en illusjon 

av bevegelse inn i framtida. Hodalverbet SKAL markerer 

et forsett nå om hva jeg~subjektet har tenkt å foreta 

seg i framtida (for eksempel). Men hvis "jeg" ikke tar 

toget til jobben når morgendagen kommer, er ikke set-

ningene usanne !~~~g likevel. 

Noen egen tempusform 'futurum' fins det strengt 

tatt ikke. 

La meg avslutte med å si noen ord om forholdet 

mellom de forskjellige slaga av sammensatte verbal i norsk, 
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4. Mer om sammensatt verbal 

De såkalte futurum-formene i norsk er av ulik 

alder, men de har langt på veg bevart særprega sine. 

Vi har ikke fått så faste forbindelser mellom finitte 

og infinitte verbaldeler som ved perfektum: 

~ Mange forskjellige modalverb og bevegelsesverb kan 

stå som hjelpeverb. 

b De står i de samme syntaktiske posisjonene som de 

alltid har gjort, stort sett.* 

~ De har sin egen betydning i behold. 

La oss gå tilbake og sammenlikne med perfektum. 

Ved perfektum har det skjedd ei forandring med de delene 

som verbalformen består av. I dag har vi liten følelse 

for at HA har noen egen betydning. Det svarer til at vi 

har reksjon, ikke kongruens (samsvarsbøying) .** 

* BØR er ikke aktuell som "futururrL'UarkØr". 

** Overgangen fra kongruens (perfektumpartisippet som 
predikativ) til reksjon (perfektumpartisippet som en 
infinitt verbaldel) fant sted i gammalnorsk. Jamfør 
setningene 

Olafr hefir mik sendan 

Olafr hefir sendt mik 






