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Sammendrag 

Dette forskningsprosjektet er en korpusbasert undersøkelse av distribusjonen av te som 

infinitivsmerke i norsk. Hovedformålet med oppgaven er å belegge hvor i Norge vi finner 

bruk av infinitivsmerket te, med grunnlag i søk i talemålskorpus. Et annet sentralt formål er å 

besvare spørsmålet om hvordan dialekttrekket kan ha utviklet seg.  

I analysen vil det bli skilt mellom to varianter av te som infinitivsmerke: tea og teb. Tea 

defineres som forekomster av te i konstruksjoner hvor vi i skriftspråket har infinitivsmerket å 

(i ånna dåo va dæ te slao me ljao (type 1), de e så lett te baka (type 2b), dar va ittje rå te 

vågga dei (type 3b), bare førr te kvila seg litt (type 4a), dær skulle nåkke te te kåmme åværens 

da (type 4b), de bler jo edd mye rimelier bofårhåll ijenn enn te kjøpe (type 4c), e bynnte te 

hokksa kor da saog ut (type 5b)). Tea oppfattes som et rent infinitivsmerke. Teb. defineres som 

forekomster av te i konstruksjoner hvor vi i skriftspråket bruker til å (go te skrive (type 2a), ti 

te lesa (type 3a), sku e te sæi (type 5a)). Teb oppfattes som et mindre prototypisk 

infinitivsmerke. Den innsamlede empirien viser at tea i størst grad er utbredt i vestnorsk. 

Korpusbeleggene viser også treff på tea i midlandsk og trøndersk. Jeg har funnet belegg for 

tilfeller av teb i alle landets undersøkte dialektområder; i nordvestlandsk, sørvestlandsk, 

sørlandsk, midlandsk, østlandsk, trøndersk og nordnorsk. I nordnorsk er det bare funnet 

belegg av teb. I områdene hvor det er funnet belegg for tea er det også funnet belegg for teb. 

Den innsamlede empirien viser at det finnes belegg for at bruken av et infinitivsmerke te har 

en videre distribusjon enn det som før har vært antatt.           

Når det gjelder tes språkhistoriske utvikling, åpner ikke materialet for bastante konklusjoner.  

Det blir argumentert for at det er rimelig å anta at teb er et steg på veien mot tea. I likhet med 

flere andre forskere, ser jeg utviklingen som et tilfelle av grammatikalisering.   
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1 Innledning  

1.1 Formål med oppgaven 

Dette forskningsprosjektet tar for seg distribusjonen av dialekttrekket te som infinitivsmerke i 

norske dialekter. Prosjektet har to hovedmål. Det første hovedformålet er å finne ut hvor i 

Norge te blir brukt som infinitivsmerke. Det andre hovedmålet er å skissere hvordan 

dialekttrekkets mulige utvikling av infinitivsmerket te kan ha sett ut. Oppgaven har to 

forskningsspørsmål:  

 

1. Hvor i Norge finner vi bruk av te som infinitivsmerke?     

2. Er infinitivsmerket te et resultat av en grammatikaliseringsprosess?   

Det er flere aspekter med denne oppgaven jeg har lyst til å trekke fram her. For det første er 

det viktig å presisere at dette ikke er første gang noen skriver om te som infinitivsmerke. Det 

har allerede blitt skrevet ganske mye om. Det mangler ikke på dialektbeskrivelser hvor det 

konstateres at dialekttrekket finnes, men beleggene som gir grunnlag for en slik konstatering, 

er derimot, så langt jeg kan se, en mangelvare. 

Det andre aspektet ved oppgaven er hvordan te oppfattes av språkbrukerne. Jeg har kommet 

ut av tellingen på hvor mange ganger jeg har fortalt folk hva jeg skriver om, og responsen jeg 

har fått har vært «å ja, men er det ikke bare egentlig til og å som blir sagt, da?». Selv var jeg 

passe påståelig da jeg hevdet at te overhodet ikke var å finne i bergensk
1
. Dette sier noe om 

hvordan te ikke automatisk oppfattes som et rent infinitivsmerke. I den tidligere forskningen 

er det heller ikke alltid presisert hva som menes med «infinitivsmerket te». Det mangler, etter 

mitt syn, en presis definisjon av hva vi egentlig snakker om når vi snakker om te.  

Det foreligger dermed et område i norsk språkforskning som ikke er helt dekket. Det er ikke i 

nyere tid kartlagt hvor i landet vi finner bruk av infinitivsmerket te. Det er ei heller åpenbart 

for alle at det finnes et infinitivsmerke te. Jeg mener derfor det er verdt å undersøke hvilken 

bruk som faktisk eksisterer og hvor vi finner den. Dette har jeg gjort. 

                                                 
1
 Takk igjen til Linn Iren Rødvand Sjånes for en god diskusjon som resulterte i denne masteroppgaven. Jeg 

diskuterer gjerne saken igjen nå, med nye øyne.  
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1.2 Teoretisk utgangspunkt og metode  

Det teoretiske utgangspunktet for denne oppgaven er grammatikaliseringsteori.  

Grammatikaliseringsteori har en bruksbasert tilnærming til språk og grammatikk. 

Forskningsspørsmålet og teorigrunnlaget springer i stor grad ut ifra den tidligere forskningen 

som har blitt gjort på dette området. Jeg har derfor valgt å la teorikapitlet føre an for kapitlet 

om tidligere forskning, slik at de relevante begrepene brukt av andre forskere blir gjort rede 

for.    

Dette forskningsprosjektet har i hovedsak en synkron vinkling. For å besvare 

forskningsspørsmål 1, undersøkes den faktiske bruken av det språklige elementet te etterfulgt 

av et verb i infinitiv ved hjelp av søk i talespråkskorpus. Den innsamlede empirien består av 

dialektopptak fra 1950 til 2010. Beleggene i materialet behandles felles som ett synkront 

språkutsnitt. Forskningsspørsmål 2 besvares i lys av prosjektets innsamlede empiri, tidligere 

forskning og grammatikaliseringsteori.  

Det primære formålet er å belegge hvor i Norge vi finner te som infinitivsmerke. Det følger 

av dette at det fremhentede datamaterialet veier tyngre og i større grad underbygger oppgaven 

enn teoretiske drøftinger. Hovedvekten i masteroppgaven er derfor lagt til beskrivelsen av 

materialet.  

1.3 Oppgavestrukturen  

Medregnet denne innledningen består oppgaven av åtte kapitler. I kapittel 2 presenterer jeg 

oppgavens teorigrunnlag, mens jeg i kapittel 3 gir en oversikt over tidligere forskning. I 

kapittel 4 redegjør jeg for metodevalg. I kapittel 5 analyserer og kategoriserer jeg det 

innsamlede materialet. I kapittel 6 besvarer jeg forskningsspørsmål 1 ved å gi en oversikt over 

distribusjonen av te som infinitivsmerke i norsk. I kapittel 7 besvarer jeg forskningsspørsmål 

2. I kapittel 8 oppsummerer jeg og legger fram konklusjonen på oppgaven.  
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2 Teori  

En del tidligere forskning på dette området er behandlet ut i fra et 

grammatikaliseringsperspektiv. Derfor er det ikke urimelig at også denne oppgaven også tar 

utgangspunkt i en slik vinkling. Alle masteroppgaver må ha et teoretisk utgangspunkt, og 

grammatikalisering er ikke bare relevant for mitt formål, det er også en teori som etter mitt 

syn har noen viktige fordeler. I dette kapitlet vil jeg først forklare noen sentrale begreper for 

oppgaven (2.1), før jeg i 2.2 presenterer oppgavens teorigrunnlag i. I 2.4 gjør jeg rede for 

valget av grammatikaliseringsteori som teoretisk rammeverk. I 2.3 gjør jeg rede for 

grammatikalisering som prosess.   

2.1 Noen sentrale begreper 

Jeg vil i dette underkapitlet gi en oversikt over hvordan jeg behandler noen begreper som er 

viktige for oppgaven.  

2.1.1 Om begrepet infinitivsmerke  

Norsk referansegrammatikk [NRG] definerer infinitivskonstruksjoner på følgende måte: 

«Infinitivskonstruksjonar er konstruksjonar med verbalet i infinitiv og med å som innleiarord. 

Dette er einaste moglege innleiarord, og subjunksjonen å har heller ikkje andre funksjonar i 

språket enn å innleie infinitivskonstruksjonar» (1997, s. 994). Subjunksjonen å ble lenge 

enten plassert i en egen ordklasse, med navnet infinitivsmerket, eller så falt den utenfor 

ordklassene (Lie, 2011, s. 113). I senere tid har det blitt vanlig å regne infinitivsmerket blant 

subjunksjonene. Mens andre subjunksjoner innleder leddsetninger, innleder infinitivsmerket 

bare infinitivskonstruksjoner, som i sin tur har mye til felles med leddsetninger (se avsnitt 

2.1.2). Gitt det faktum at jeg har valgt å vie hele oppgaven til den subjunksjonen hvis eneste 

oppgave er å innlede infinitivskonstruksjoner, har jeg valgt å omtale dette språklige elementet 

med den snevre termen infinitivsmerke istedenfor den bredere ordklassetermen subjunksjon.  

Som en kan lese ut fra NRGs definisjon av en infinitivskonstruksjon, kan å aldri utelates. Det 

finnes likevel unntak. Infinitivsmerket blir ofte strøket etter konjunksjonen og (se eksempel 1) 

og når infinitivskonstruksjonen ikke har en grammatisk funksjon i setningen (se eksempel 2) 

(når den står for seg selv eller i ekstraposisjon) (NRG, s. 995): 
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1) Alt hun gjør, er å skrive og (å) sove (eget eksempel)  

2) Det var bare det han ville: opptre mest mulig, synge her, synge der. Leve for å synge 

(eget eksempel)  

2.1.2 NRG om infinitivskonstruksjoner 

NRG sammenligner infinitivskonstruksjoner med en leddsetning uten subjekt (s. 41). På 

samme måte som leddsetninger innledes infinitivskonstruksjonene av en subjunksjon – de kan 

inneholde setningsadverbial (som vil falle utenfor verbfrasen), og de kan fungere i samme 

type setningsledd som leddsetninger (NRG, s. 42). Termen setning, som tradisjonelt sett var 

forbeholdt konstruksjoner som inneholder subjekt og finitt verbal, ble etter innføringen av 

ordklassen subjunksjoner utvidet til å også favne om infinitte setninger og setninger uten 

subjekt (Johannessen & Hagen, 2007, s. 26). Det er dermed fullt mulig å snakke om 

infinitivssetninger, til tross for fravær både av finitt verb og et uttrykt subjekt (NRG, s. 998)
2
. 

Jeg vil likevel holde fram med å bruke termen infinitivskonstruksjoner.   

NRG behandler infinitivskonstruksjonene under de eksplikative leddsetningene. Andre 

eksplikative leddsetninger er setninger som er innledet av subjunksjonen at, indirekte 

spørresetninger og objektsinfinitiver (NRG, s. 975). Felles for de eksplikative leddsetningene 

er at de mangler et fellesledd som står både inni leddsetningen og utenfor, som vi finner i de 

implikative leddsetningene:  

3) Implikativ leddsetning (med fellesledd): Jeg likte den blå boken som du gav meg!  

4) Eksplikativ leddsetning (uten fellesledd): Hun likte godt å lese i den blå boken  

I eksempel 3 er fellesleddet boken representert utenfor leddsetningen (boken), og underforstått 

på slutten av leddsetningen (som du ga meg _ (boken)). I eksempel 4 finnes ikke et slikt 

fellesledd (NRG, s. 976).  

Infinitivskonstruksjoner er en nominal leddtype, og infinitiv blir kalt den substantiviske 

formen av verbet. Dette innebærer at de fungerer på noenlunde samme måte som 

nominalfraser, og altså for eksempel kan fungere som subjekt, direkte objekt (som i eksempel 

                                                 
2
 Det er (nokså) vanlig å regne med PRO (se for eksempel NRG, s. 998), men det er ikke nødvendig for mitt 

formål. Jeg har derfor valgt å ikke regne med PRO i denne oppgaven.   
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4) og predikativ, mens infinitivskonstruksjoner sjelden fungerer som indirekte objekt (NRG, 

s. 976). Til forskjell fra andre nominale leddtyper, kan ikke infinitivskonstruksjonene 

plasseres hvor som helst i setningen. De står ofte først eller til slutt i setningen (NRG, s. 

1011).
 .
  

2.1.3 Om begrepet finalitet  

En infinitivsfrase kan ha final betydning, eller uttrykke finalitet. Det filosofiske fagordet 

brukes for å uttrykke «formålsbestemthet eller forutbestemt funksjon eller utvikling; 

målrettethet» (NAOB). Adjektivet med samme opphav, final, står i Nynorskordboka forklart 

med eksempelet «final infinitiv: infinitiv som uttrykkjer eit føremål» (Nynorskordboka). 

Wessén forklarer at finale infinitiver anvendes for å utrykke formålet eller hensikten med en 

handling (1965, s. 146). For å uttrykke det finale innholdet, trengs en finalitetsmarkør. Ifølge 

Hagren (2008, s. 14) er det i nåtidens svensk vanligvis för att som blir brukt som 

finalitetsmarkør, mens en i eldre svensk ofte brukte till att. På norsk uttrykkes formål først og 

fremst ved å bruke preposisjonen for, og utfyllingen til preposisjonen er ofte en 

infinitivskonstruksjon (NRG, s. 446).   

2.2 Grammatikalisering  

Utviklingen har vært lang siden Meillet i 1912 først definerte grammatikalisering med ordene 

«l’attribution du caractère grammaticale à un mot jadis autonome» (= «det å tilskrive en 

grammatisk karakter til et tidligere autonomt ord», egen oversettelse) (Lehmann, 1985, s. 

303). Drøye hundre år har gått siden fenomenet først ble definert, og som med så mange andre 

språklige fenomener, florerer nå ulike definisjoner og oppfatninger om hva 

grammatikalisering er. Termen grammatikalisering trenger derfor å avgrenses og å forklares 

nærmere. Begrepet grammatikalisering kan nemlig brukes for å betegne både en 

språkendringsprosess og et teoretisk rammeverk som studerer denne språkendringsprosessen 

(Hopper & Traugott, 2003, s. 18). Grammatikaliseringsteori er denne oppgavens 

teorigrunnlag. Jeg vil heretter bruke begrepene grammatikalisering (2.3) og 

grammatikaliseringsteori (2.4) om henholdsvis selve prosessen og om studiet av denne 

prosessen. 
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2.3 Grammatikalisering  

2.3.1 En definisjon av termen grammatikalisering 

Hopper & Traugott definerer grammatikalisering på følgende måte: «[…] the change whereby 

lexical items and constructions come in certain linguistic contexts to serve grammatical 

functions and, once grammaticalized, continue to develop new grammatical functions” (2003, 

s. 18). Grammatikalisering dreier seg med andre ord om at språklige elementer og 

konstruksjoner går fra å være mindre grammatiske til å bli mer grammatiske. Mange 

grammatikaliseringsforskere har i senere tid inkorporert konstruksjonsbegrepet i definisjonen 

av grammatikalisering. Blant disse er for eksempel Bybee, som eksplisitt skriver at «it may be 

more accurate to say that a construction with particular lexical items in it becomes 

grammaticized», istedenfor å si at det er leksikalske elementer blir grammatikalisert (Bybee, 

2003, s. 602). Når jeg bruker termen konstruksjoner, benytter jeg meg av begrepet i dets 

tradisjonelle forstand; som en syntaktisk enhet av form og betydning (slik blant annet 

Matthews gjør det (1981, s. 2)). Dette betyr at ord ikke blir omtalt som konstruksjoner i denne 

oppgaven. Det kan så visst være teoretiske argumenter for et slikt syn, men for mitt formål er 

et slikt syn hverken relevant eller nødvendig. Forskningsobjektet mitt, det språklige elementet 

te, er alltid en del av en konstruksjon (infinitivskonstruksjoner), og jeg kategoriserer 

resultatene mine som ulike typer te + infinitiv-konstruksjoner (heretter te + I).   

2.3.2 Lehmanns grammatikaliseringsparametre 

Hva innebærer det så at et språklig element er «mer grammatisk» enn et annet?  Jeg bruker 

Lehmanns kriterier for å forklare hvordan vi kan fastslå hvor grammatikalisert et språklig 

element er. I dette avsnittet vil jeg kort presentere parametrene, før jeg i avsnitt 2.3.3 tar 

nærmere for meg de parametrene som gjør seg gjeldende ved grammatikaliseringen av et 

infinitivsmerke.  

Lehmann opererer med seks parametere som gjelder det språklige elementets autonomi. Jo 

mer frihet det er til å bytte ut et språklig element, jo mer autonomt er det (Lehmann, 2015, s. 

129). Han opererer med tre hovedaspektaspekt: vekt (engelsk: weight), bundethet (engelsk: 

cohesion) og variabilitet (engelsk: variability). Aspektene vekt, bundethet og variabilitet 

knyttes så til “[…]the fundamental aspects of every linguistic operation, viz. the selection and 
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the combination of linguistic signs, which I will henceforth call the paradigmatic and 

syntagmatic aspects (Lehmann, 2015, s. 131). De paradigmatiske aspektene gjelder tegnets 

morfologi, mens de syntagmatiske aspektene gjelder tegnets syntaktiske forbindelse. 

Resultatet av kombinasjonen av alle disse nokså abstrakte aspektene, illustreres i figuren 

under:  

 

paradigmatic syntagmatic 

weight - integrity - structural scope 

cohesion + paradigmaticity + bondedness 

variability 

- paradigmatic 

variability 

- syntagmatic 

variability 

Figur 1: Lehmanns grammatikaliseringsparametre (2015, s. 132) 

Jo høyere verdien er på hvert av parametrene, jo mer grammatikalisert er det språklige 

elementet. Positivt eller negativt fortegn indikerer i tabellen om det er høyere eller lavere 

verdi. Vektaspektet dreier seg på det syntagmatiske nivået om tap av et elements såkalte 

structural scope. Jo mindre tegnets grad av structural scope er, jo mindre komplekse er 

komponentene som elementet kan kombineres med (Haspelmath, 1989, s. 297). Det 

paradigmatiske aspektet som er knyttet til språkelementets vekt er integritet. 

Integritetsaspektet gjelder elementets grad av semantisk og fonetisk substans (Lehmann, 

2015, s. 134). Jo mer semantisk bleket og fonetisk redusert et språklig element er, jo høyere 

grad av grammatikalisering har vi med å gjøre. Bindingsaspektet handler omtegnets grad av 

avhengighet. En økende grad av paradigmatisitet kan føre til at elementet blir mer og mer 

integrert i et lite, homogent paradigme (Haspelmath, 1989, s. 296). Lukkede ordklasser har 

dermed lavere grad av paradigmatisitet enn åpne ordklasser. Økt grad av bundethet betyr at 

det er økt grad av sammenheng innenfor et syntagme, og dreier seg om graden av tegnets 

avhengighet til andre tegn. Det er for eksempel typisk at selvstendige ord beveger seg i 

følgende retning: ord > klitikon > affiks (Lehmann, 2015, s. 157). Når det gjelder aspektet 

variabilitet, medfører tap av paradigmatisk variabilitet at valget mellom medlemmene i 

paradigmet blir begrenset av grammatiske regler, og at kategorien i økende grad blir 

obligatorisk. Prosessen kalles obligatorification (Haspelmath, 1989, s. 296). Tap av 
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syntagmatisk variabilitet gjør at friheten et element har til å bli flyttet rundt i setningen 

begrenses (Lehmann, 2015, s. 167).  

2.3.3 Lehmanns kriterier anvendt på språklige elementer   

Med utgangspunkt i Lehmanns kriterier vil jeg først illustrere hvilke egenskaper som gjør 

substantivet til et språklig element med høy grad av autonomi. Deretter illustrerer hva som 

gjør et infinitivsmerke til et mer grammatikalisert element enn en preposisjon, sett i lys av de 

nevnte parameterne.  

Vi kan uten problemer se for oss at både katten eller jenta eller utallige andre substantiver 

kunne ha fungert som subjekt i følgende setning:  

5) Bilen er i garasjen  

Uansett hvilket substantiv vi velger å bytte ut bilen med i eksempel 5, vil setningen være like 

grammatisk. Substantivet bilen har altså høy grad av paradigmatisk variabilitet og lav grad av 

paradigmatisitet. Vi kan velge det språklige elementet fritt fra en stor, åpen leksikalsk 

kategori. Bundetheten er lav – substantivet er et selvstendig ord. Den syntagmatiske 

variabiliteten er høy, og setningen forblir grammatisk hvis vi flytter substantivet rundt i 

setningen: 

6) I garasjen er bilen  

Videre har bilen høy grad av integritet, både semantisk og fonetisk.  Bilen er altså et språklig 

element med høy grad av autonomi. Både preposisjoner og infinitivsmerket har en lavere grad 

av autonomi enn substantiver. Hvis vi forsøker å bytte ut preposisjonen i eksempel 5 med 

andre preposisjoner, ser vi erstatningsmulighetene er annerledes. Det er fullt mulig å si at 

subjektet befinner seg for eksempel oppå eller foran garasjen, men vi har færre 

valgmuligheter enn med substantivene, fordi det er færre preposisjoner å velge mellom. 

Preposisjoner har med andre ord en lavere grad av paradigmatisk variabilitet. La oss så ta for 

oss et nytt eksempel:   

7) Jenta liker å danse  

Om vi forsøker å bytte ut infinitivsmerket i eksempel 7 med noe annet, ser vi med ett at det er 

vanskeligere. Infinitivsmerket har nemlig en enda lavere grad av paradigmatisk variabilitet 
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enn preposisjoner. De er med andre ord ikke paradigmatisk utbyttbare. Infinitivsmerkets 

eneste oppgave er, ifølge NRG, å innlede infinitivskonstruksjoner (jf. 2.1.1). Kategorien er 

blitt obligatorisk, og setningen blir ugrammatisk om vi bytter infinitivsmerket ut med et annet 

element. Infinitivsmerket har videre høy grad av paradigmatisitet. Selv om infinitivsmerket nå 

regnes blant subjunksjonene (2.1.1), er infinitivsmerket alene om å kunne fylle sin syntaktiske 

funksjon. Hvis vi bruker de gamle ordklassetermene, blir det ekstra tydelig i hvor stor grad 

dette gjelder for infinitivsmerket – fordi infinitivsmerket lenge var det eneste medlemmet i sin 

ordklasse. Når det gjelder syntagmatisk variabilitet scorer både preposisjoner og 

infinitivsmerket lavt. Preposisjonene kan dog, til forskjell fra infinitivsmerket, en sjelden gang 

flyttes rundt i setninger. Det er for eksempel mulig med både oss imellom istedenfor imellom 

oss og jorden rundt istedenfor rundt jorden. Vi kan ikke flytte infinitivsmerket rundt i 

setningen, *å jenta liker danse og *danse liker å jenta (jf. eksempel 7). Preposisjoner kan ha 

relativt solid fonologisk substans i norsk: bakpå, attmed, innunder. De kan også ha ulik 

semantisk substans, som vist i eksempel 8 (med henholdsvis svekket betydning og lokativ 

betydning):  

8) Ja, det var på tide – maten står allerede på bordet!  

Infinitivsmerket scorer svært lavt på integritetsaspektet. Den fonetiske substansen er så 

redusert som den kan bli for et selvstendig ord. Å består av bare én bokstav og én stavelse.  

Den semantiske substansen hos infinitivsmerket er også lav. Til illustrasjon er betydningen i 

Bokmålsordboka forklart med ordene «settes foran verb som står i infinitiv» 

(Bokmålsordboka). Ordet har ingen betydning i seg selv – det blir forklart utifra relasjonen 

den har til andre enheter. Det er en beskrivelse som vitner om svært lav autonomi.  

Eksempelet illustrerer også infinitivsmerkets avhengighet til andre tegn, og dermed dets høye 

grad av bundethet. Infinitivsmerket kan ikke fungere alene i en setning; *å. Preposisjoner har 

også høy grad av bundethet, men i noe mindre grad. På spørsmålet foretrekker du å ha ovnen 

på eller av? vil et fullgodt alternativ til den fullstendige setningen jeg foretrekker å ha ovnen 

på være enten bare av eller på.    

2.3.4 Hva skjer i en typisk grammatikaliseringsprosess? 

Grammatikalisering er altså en prosess som inneholder mekanismer som er knyttet til ulike 

deler av språkstrukturen. Heine lister opp fire steg som inntreffer i en typisk 

grammatikaliseringsprosess; desemantisering (semantikk), ekstensjon (pragmatikk), 
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dekategorisering (morfosyntaks) og erosjon (fonetikk) (Heine, 2003, s. 579). De fire 

mekanismene henger sammen. Det er ikke slik at alle mekanismene trenger å inntreffe for at 

vi skal ha å gjøre med et tilfelle av grammatikalisering.  

Den første mekanismen kalles desemantisering. Her dreier det seg om endring på det 

semantiske planet. Det språklige elementet gjennomgår semantisk reduksjon, som medfører at 

elementets betydning svekkes. Det er denne mekanismen som altså fører til reduksjon av 

tegnets semantiske substans (jf. integritet, se avsnitt 2.3.2). Et typisk eksempel er hvordan 

preposisjonen bak (med lokativ betydning) har sitt opphav i substantivet bak (i betydningen 

«rygg»). Preposisjonens betydning er betraktelig svekket. Det semantiske innholdet i 

substantivet bak, slik vi kjenner det best i dag, har også, bokstavelig talt, forskjøvet seg fra det 

opprinnelige substantivet. Som resultat av desemantisiering, får grammatikaliserte elementer 

ofte en mer generell betydning enn de opprinnelig hadde, som kan medføre at konteksten hvor 

elementet blir brukt utvides (Bybee, 2003, s. 605). Den mekanismen som fører til at det 

språklige elementet brukt i nye kontekster kalles ekstensjon. Her dreier det seg om endring på 

det pragmatiske planet. Det språklige elementets bruksområde utvides. Slik jeg forstår det, er 

det her reanalysen finner sted (jf. avsnitt 2.3.4 for forklaring og eksempel). Heine nevner at 

det kan være vanskelig å skille mekanismene desemantisering og ekstensjon fra hverandre, og 

at dette følgelig er et område hvor det trengs mer forskning (Heine, 2003, s. 600). Den tredje 

mekanismen kalles dekategorisering. Denne mekanismen fører til at det språklige elementet 

kan miste morfosyntaktiske egenskaper som gjør at elementet kan endre ordklasse. 

Eksempelvis kan ikke preposisjonen bak bøyes i bestemthet, slik substantivet bak kan. 

Dekategorisering kan også føre til at språklige elementer mister sin status som egne ord, og 

endres til klitikon eller affikser. Den fjerde mekanismen er erosjon. Endringene skjer her på 

det fonetiske planet, og dreier seg om tap av fonetisk substans (jf. integritet, se avsnitt 2.3.2). 

Grammatiske former er ofte mer reduserte enn mer leksikalske former. Flere forskere mener 

at frekvens spiller en viktig rolle her (jf. avsnitt 2.3.6). Et eksempel på erosjon er det engelske 

do not > don’t.   

Det er relativt bred enighet om at de språklige elementene som blir grammatikalisert følger en 

skala (engelsk: cline eller chain), fra mindre grammatikaliserte til mer grammatikaliserte 

former. Heine argumenterer for at det er best å bruke termen chain, fremfor cline (2003, s. 

589). Ifølge Heine er det nemlig ikke slik at utviklingen av et grammatikalisert språklig 

element B med ett erstatter det språklige elementet med kjernebetydning A. Ved å bruke 
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chain-termen er det mulig å snakke om et overlappingsstadium hvor to de formene 

sameksisterer:  

 

A > A, B > B  

  

Overlappingsstadiet skaper en tvetydighetssituasjon, hvor reanalyse kan finne sted (Heine, 

2003, s. 590) (jf. avsnitt 2.3.5). Jeg holder frem med å bruke den norske termen skala, men 

jeg støtter meg til Heines syn om muligheten for et overlappingsstadium. Det er også bred 

enighet om at språkendringene i en grammatikaliseringsprosess beveger seg i én retning, fra 

venstre til høyre på skalaen. Denne sterke tendensen er kjent som 

unidireksjonalitetshypotesen
3
.  

2.3.5 Reanalyse og analogi  

Reanalyse og analogi er mekanismer som er viktige i språkendring generelt. Reanalyse kan 

forklares som den mekanismen der en mottaker oppfatter det som at en språklig form har en 

annen struktur og betydning enn den formen språksenderen opprinnelig hadde (Hopper & 

Traugott, 2003, s. 50).  Som den gjennomsiktige termen indikerer, er det snakk om en 

mekanisme der et språklig element analyseres på nytt på en måte som skiller seg fra 

språkelementets opprinnelige form og/eller betydning. Reanalyse kan altså medføre at de 

grammatiske og semantiske egenskapene som hører til språkelementets form endres (Hopper 

& Traugott, 2003, s. 39). Analogi er som nevnt en viktig mekanisme i språkendring generelt, 

og kan defineres på følgende måte: «å behandle et elements mønster etter mønster av et 

annet». For å synliggjøre forskjellen mellom reanalyse og analogi, tar jeg for meg substantivet 

hamburger. Det eksisterte opprinnelig et følgende substantiv: [Hamburg] + [er], i 

betydningen «mat fra Hamburg». På et tidspunkt har ordet blitt oppfattet og analysert som 

[ham] + [burger]. Det er dette som er reanalyse. For at vi skal kunne snakke om en faktisk 

språkendring, er mekanismen analogi essensiell. Analogi fører nemlig til at språkendringen 

blir synlig. Ifølge Hopper & Traugott er reanalyse nemlig en skjult mekanisme: «the 

reanalysis itself is covert until some recognizable modification in the forms reveals it» (2003, 

s. 50). Når vi kan sette sammen burger med andre ord, som i cheeseburger eller fiskeburger, 

blir det tydelig at det har skjedd en reanalyse. Resultatene av analogidannelser er, ifølge 

                                                 
3
 For kritikk av unidireksjonalitetshypotesen (og grammatikaliseringsteori som sådan), henvises leseren til for 

eksempel Newmeyer (2000) «Deconstructing grammaticalization».  
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Hopper og Traugott, ofte hovedbeviset for at en språklig endring faktisk har funnet sted 

(2003, s. 64).  Hopper & Traugott mener at reanalyse er den viktigste faktoren i 

grammatikalisering (og i språkendring generelt), fordi reanalyse er en forutsetning for at 

analogi kan inntreffe (2003, s. 39). Hopper & Traugott inkorporerer ikke reanalyse og analogi 

i definisjonen av grammatikalisering, men sier at: «Reanalysis and analogy are the major 

mechanisms in language change. They do not define grammaticalization, nor are they 

coextensive with it, but grammaticalization does not occur without them” (2003, s. 69). Det 

har vært en del diskusjon, kanskje til og med forvirring, omkring begrepet reanalyse. Heine 

foreslår å droppe å bruke begrepet reanalyse i fremtidige grammatikaliseringsdiskusjoner, 

fordi det etter hans mening er opphavet til unødvendige misforståelser. Dette kan, i følge 

Heine, skyldes forskeres ulike teoretiske tilnærminger (2003, s. 593). Haspelmath 

argumenterer for at det er mulig å forklare det meste av syntaktiske endringer ved hjelp av ren 

grammatikalisering, uten å vise til reanalyse (1998, s. 317). På dette punktet følger jeg i det 

videre den mer utbredte oppfatningen som Hopper & Traugott gir uttrykk for, nemlig at 

reanalyse forutsetter analogi, og at begge disse mekanismene er vesentlige for 

grammatikaliseringsprosessen.   

2.3.6 Frekvens  

Frekvens spiller også en viktig rolle i en grammatikaliseringsprosess. Når det er tale om 

frekvens i språkvitenskapen, skilles det mellom tokenfrekvens og typefrekvens. Typefrekvens 

dreier seg om frekvensen av et gitt mønster. Et eksempel i norsk er hvordan forekomsten av 

preteritum med bøyingsaffikset -te mer frekvent enn den er av sterke verbs preteritumsformer. 

Tokenfrekvens har å gjøre med forekomsten av en bestemt språklig enhet i en løpende tekst 

(Bybee, 2003, s. 604). Et eksempel på tokenfrekvens er forekomsten av preteritumsformen 

spiste i en gitt tekst, eller nettopp frekvensen av te i samband med en infinitivskonstruksjon i 

et gitt korpus.   

Høy tokenfrekvens kan føre med seg to ulike effekter; reduksjonseffekten og 

konserveringseffekten (Hopper & Traugott, 2003, s. 127). Konserveringseffekten innebærer at 

høyfrekvente irregulære former bevarer formene sine. Ifølge Hopper & Traugott gjelder dette 

for former som er isolert i et morfologisk paradigme, med andre ord: sjeldne former har en 

tendens til å bevare formen (2003, s. 128). Et typisk eksempel er hvordan høyfrekvente sterke 

verb som ‘å se’ og ‘å sove’ bevarer sine fortidsformer; sov, så (ikke *sovde, *sådde). I en 
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grammatikaliseringsprosess er det reduksjonseffekten vi hyppigst er vitne til. Den nokså 

gjennomsiktige termen beskriver det faktum at høyfrekvente former har en tendens til å 

erodere fortere enn mindre frekvente former.  

I tillegg til at fonologisk reduksjon spiller en sentral rolle i grammatikaliseringsprosesser (jf. 

erosjon, avsnitt 2.3.4), kan grammatikaliseringsprosessen også, ifølge blant andre Bybee, også 

innebære en fonologisk fusjon (2003, s. 617). Fonologisk fusjon innebærer at ord og 

morfemer som opprinnelig var separate smeltes sammen til en blokk
4
 (engelsk: chunk). Når to 

eller flere ord blir brukt sammen ofte, utvikles det nemlig, ifølge Bybee, en såkalt sekvensiell 

relasjon (2010, s. 33). For at blokking (engelsk: chunking) skal kunne inntreffe, er det en 

forutsetning at ordene eller morfemene som inngår i den sekvensielle relasjonen, opptrer 

sammen veldig ofte. Hyppig repetisjon (i.e høy frekvens) er med andre ord en viktig 

forutsetning for at flere separate, språklige elementer kan reanalyseres til ett enkelt element. 

Til illustrasjon mener Bybee for eksempel å kunne forklare utviklingen av don’t på engelsk 

som et resultat av blokking heller enn andre årsaker, som for eksempel fonetisk reduksjon 

(Bybee, 2003, s. 617). Blokking er, ifølge Bybee, en prosess som er basert på den generelle 

organiseringen av minner, altså som en domenegenerell prosess (2010, s. 34) (jf. avsnitt 2.4). 

2.3.7 En synkron effekt ved grammatikalisering  

«While grammaticalization has both a synchronic and a diachronic dimension, its foundation 

is diachronic in nature.” (Heine, 2003, s.575). Grammatikalisering har altså både en synkron 

og en diakron dimensjon. En av de synkrone effektene av grammatikalisering vi kan 

observere er layering, som blant annet kan forekomme som et resultat av fornyelse. Termen 

fornyelse kan forklares som resultatet av at en får alternative måter å uttrykke omtrent det 

samme på. En kan si at eksisterende betydninger får nye former, som ofte er perifrastiske 

(Hopper & Traugott, 2003, s. 122). Et typisk eksempel på fornyelse ser vi hos forsterkende 

elementer. Selv om vi i norsk har adverbet veldig til rådighet når vi har bruk for en forsterker, 

finnes det mange andre sidestilte former som uttrykker mer eller mindre det samme, som 

sinnssykt og mæd (av engelsk mad) (Westervoll, 2015, s. 24). Selv om språket blir tilført nye 

former, er det ikke nødvendigvis slik at de allerede eksisterende formene (som uttrykker 

omtrent det samme) forkastes og forsvinner ut av språket. Fornyelse er følgelig en av 

prosessene som kan resultere i det vi kan omtale som et synkront resultat av 

                                                 
4
 De oversatte termene blokk og blokking er lånt fra Olsen (2011, s. 33).  
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grammatikalisering, nemlig layering: “Layering is the syncronic result of successive 

grammaticalization of forms which contribute to the same domain” (Hopper & Traugott, 

2003, s. 125). En slik lagdeling (engelsk: layering) er betegnelsen på at to nesten-synonyme 

språklige elementer sameksisterer over tid (Vindenes, 2013, s. 82). Ved en synkron 

språkstudie som denne, er det altså blant annet synkrone resultater av denne typen en vil 

kunne observere.  

2.4 Grammatikaliseringsteori   

Grammatikaliseringsteori er altså teorien som studerer den skisserte prosessen, 

grammatikalisering. Fordi grammatikaliseringsteori blir beskrevet som «studiet av prosessen 

grammatikalisering», kan det være vanskelig å skille teoridannelsen fra selve prosessen, 

nettopp fordi de kan sies å gå hånd i hånd.  Heine beskriver teorien på følgende måte:  

“Grammaticalization theory is neither a theory of language nor of language change; its 

goal is to describe grammaticalization, that is, the way grammatical forms arise and 

develop through space and time, and to explain why they are structured the way they 

are” (2003, s. 575).   

Grammatikalisering bygger på en bruksbasert tilnærming til språk og grammatikk. En slik 

tilnærming innebærer at språkstrukturer blir skapt, og endrer seg, gjennom faktisk språkbruk. 

Språk i bruk er dermed et naturlig forskningsobjekt når en skal undersøke noe i et 

grammatikaliseringsperspektiv. Mer generelt innebærer en bruksbasert tilnærming til språk og 

grammatikk gjerne at en, i motsetning til en overbevisning om en medfødt grammatikk, tror at 

språk og grammatikk er et resultat av mer generelle kognitive prosesser – såkalte 

domenegenerelle prosesser (Bybee, 2010, s. 1). Språklige egenskaper utvikles dermed på 

samme måte som andre kognitive egenskaper. Grammatikaliseringsteori forutsetter med andre 

ord ingen autonom språkmodul. Det må videre presiseres at grammatikaliseringsteori ikke er 

knyttet til én spesifikk tradisjon innenfor språkvitenskapen. Haspelmath mener at det kanskje 

ville ha vært mer passende å snakke om «theorizing about grammaticalization» istedenfor 

grammatikaliseringsteori, fordi han har følgende oppfatning: «What unites researchers in the 

area of grammaticalization is not that they subscribe to a single monolithic theory, but that 

they see a large class of semantic and morphosyntactic changes as sharing similarities and as 

theoretically interesting” (2004, s. 23). Grammatikaliseringsteori er dermed et rammeverk 

som det er mulig å bruke delvis uavhengig av hvilken lingvistisk tradisjon en måtte tilhøre. 
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Selv om rammeverket er mest brukt av funksjonalister, som for eksempel Bybee og Hopper & 

Traugott, blir det også brukt av en formalist som Faarlund.  

Jeg undersøker språk i bruk (jf. kapittel 5) for å kunne belegge et dialekttrekk. Jeg behøver 

dermed et teoretisk rammeverk som anser språk i bruk som et legitimt forskningsobjekt, samt 

at det valgte rammeverket også må kunne brukes til å kunne skissere en mulig utvikling av det 

samme dialekttrekket (jf. kapittel 7). Oppgavens teorigrunnlag må altså nødvendigvis dekke 

både den synkrone og den diakrone delen av oppgaven. Grammatikaliseringsteori gjør akkurat 

dette. I grammatikaliseringsteori er det som nevnt språk i bruk som er forskningsobjektet. Det 

er også en fordel at grammatikaliseringsteori studerer nettopp grammatikalisering. Teorien 

har i tillegg vist seg nyttig i tidligere forskning på dette området (jf. kapittel 3).  Gitt 

oppgavens formål, gjør disse faktorene samlet grammatikaliseringsteori til et svært passende 

rammeverk å bruke.  
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3 Tidligere forskning 

Både i svensk og norsk dialektologi har en talt om et infinitivsmerke till/te. I svensk har det 

blitt skrevet om tills distribusjon i svenske dialekter (Hagren (2008)), samt om dets 

språkhistoriske utvikling (Wessén (1965), Kalm (2014) og (2016)). I norsk springer 

litteraturen om te som infinitivsmerke seg fra så tidlig som Aasen (1848) og til Strand (2016). 

Oppfatningene om både infinitivsmerket tes geografiske distribusjon, samt oppfatningene om 

det språklige elementets mulige språkhistoriske utvikling er mange (Aasen (1848), (1849), 

(1864), Larsen & Stoltz (1912), Svendsen (1931), Sudmann (1958/59), Nesse (2002), 

Faarlund (2003) og (2004), Strand (2016)). I dansk er det så langt jeg kjenner til ikke belegg 

for et slikt dialektalt trekk
5
, ei heller i øynordisk, meg bekjent.   

I 3.1 redegjør jeg for Haspelmaths syn på utviklingen av infinitivsmerket I 3.2 skriver jeg kort 

om infinitivsmerket på norrønt. I 3.3 og 3.4 presenteres tidligere forskning om te og till
6
 som 

infinitivsmerke i henholdsvis norsk og svensk.  

3.1 Haspelmath (1989) om infinitivsmerkets 

utvikling  

Ifølge Haspelmath (1989) har infinitivens utvikling i mange språk fulgt en universell 

grammatikaliseringssti. Han omtaler utviklingen som universell, fordi han mener at 

utviklingen kan skje «at any time in any language, independently of its genetic affilation or 

areal location (Haspelmath, 1989, s. 291).  Infinitiven har, ifølge Haspelmath, sitt opphav i 

verbalsubstantiver i akkusativ, dativ eller lokativ kasus. Disse kasusene ble i indo-europeisk 

brukt til å uttrykke blant annet retning, mål og hensikt (Haspelmath, 1989, s. 291). 

 

Haspelmath bruker det tyske infinitivsmerket zu som for å illustrere den nevnte universelle 

utviklingen. Han mener at det ikke er noen tilfeldighet at infinitivsmerket det engelske to 

(tysk zu) har samme form som preposisjonen to (tysk zu). Det er nemlig nær slektskap mellom 

                                                 
5
 Jf. Epostkorrespondanse mellom Eva Skafte Jensen og Hans-Olav Enger  

6
 Till = normert svensk skrift 
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infinitivens modale mening og preposisjonens allative betydning (Haspelmath, 1989, s. 289)
7
. 

Ifølge Haspelmath har en lignende utvikling også skjedd i de nordiske språkene «(using at, cf. 

English at)» (1989, s. 291). Infinitivsmerkets universelle utviklingssti ser ifølge Haspelmath 

ut som følger: det starter ofte ut som en retningsmarkør (engelsk: direction marker), som etter 

hvert utvikles til å fungere som finalitetsmarkør (engelsk: purpose marker) (jf. 2.1.3), og til 

slutt ender opp som markør for generelle grammatiske setningsargumenter (engelsk: 

grammatical clausal arguments) (Haspelmath, 1989, s. 301). Infinitivens innhold har dermed, 

ifølge Haspelmath, utviklet seg fra å uttrykke finalt innhold (engelsk: purposive meaning) til å 

uttrykke innhold i indikativ modus (engelsk: realis modality complement functions). 

Haspelmath tar i bruk Lehmanns parametre når han forklarer hvorfor infinitivsmerket er et 

resultat av grammatikalisering. Han mener at infinitivsmerket har høy grad av 

paradigmatisitet og bundethet, mens det har lav grad av paradigmatisk variabilitet, 

syntagmatisk variabilitet og scope (Haspelmath, 1989, s. 296) (se avsnitt 2.3.2 og 2.3.3 for 

forklaring). Desemantisering (jf. 2.3.4) er, ifølge Haspelmath, den viktigste komponenten i 

utviklingen av infinitivsmerket. Infinitiven mister gradvis sin spesifikke, konkrete betydning 

og endres til å uttrykke ulike typer modalitet, slik figuren under viser:  

Figur 2: Semantisk grammatikalisering av infinitiven (Haspelmath, 1989, s. 298) 

Det første steget er fra allativ betydning (eksempel 9) til final betydning (eksempel 10) 

(eksemplene er fra Haspelmath (1989, s. 289)): 

9) Mary went to Sabina’s apartment 

10) Mary bought a camera to take photos of Sabina   

Som grammatikaliseringsstien i figur 2 viser, går to fra å først uttrykke konkrete betydninger 

(benefaktiv, allativ og kausativ), til å uttrykke finalitet (purposive), til så å uttrykke ulike 

typer modalitet.  

                                                 
7
 Allativ er en «kasus […] som angir bevegelse til eller mot noe» (NAOB). Det forståes i denne oppgaven som 

«med retningsbetydning».   
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Som en følge av desemantiseringen, mener Hasplemath at elementet zu ikke lenger er sterkt 

nok til å fylle sin originale finale funksjon. Fordi zus semantiske betydning svekkes og blir 

mer generell, kommer det, i følge Haspelmath, et mindre grammatikalisert element til som en 

såkalt forsterker (engelsk: reinforcement) (1989, s. 302). Haspelmath mener at den tyske 

infinitiven har gjennomgått to slike forsterkningsrunder. Den første runden beskriver han som 

da den nakne infinitiven ble markert med zi/zu. Den andre runden var når um ble lagt til for å 

indikere final funksjon (engelsk: purposive function). I moderne tysk må en nemlig legge til 

um for å uttrykke finalt innhold, som følgende eksempel fra Haspeltmath (1989, s. 303) 

illustrerer:  

Er ging nach America, *Arbeit zu finden 

men:   um Arbeit zu finden      

3.2 Infinitivsmerket på norrønt 

Om bruken av infinitivsmerket at på normert norrønt skriver Nygaard i § 222: «I prosa brukes 

infinitvismerket […] hvor infinitiven betegner hensigt (dog siges sofa ganga, sofa fara ved 

siden af ganga, fara at sofa) samt følge.»  (Nygaard, 1906, s. 235) (min kursivering). 

Infinitivsmerket at synes, ifølge Nygaard, å ha utviklet seg til alminnelig anvendelse omtrent 

samtidig med den bestemte artikkel, den refleksive verbalform og «de med hafa og munu 

dannede tidsformer (altsaa antagelig fra 9de aarh.). En del norske infinitivskonstruksjoner vil 

ikke bli oversatt med infinitivskonstruksjoner i norrønt. Det norrøne «han hugsar at hǫndla 

sér hross nǫkkut til reiðar» blir oversatt slik til moderne nynorsk «han tenkjer å skaffe seg ein 

hest til å ri på» (Haugen, 2001, s. 211). Etter Haugens oversettelse synes eksempelet å 

illustrere hvordan det norrøne «til» er oversatt til «til å» i moderne norsk. Likevel er en mer 

grammatisk nøyaktig oversettelse av dette eksempelet «[…] en hest til riding». «Til» fungerer 

som preposisjon til substantivet «reiðar» som står i genitiv. Konstruksjoner som «han er flink 

til å sykle» ville på moderne islandsk bli noe sånt som hann er duglegur að hjóla. Det er ikke 

mulig å konstruere konstruksjonen som på norsk: *duglegur til að hjóla
8
.   

3.3 Norsk 

                                                 
8
 Jf. mailutveksling med Jon Gunnar Jørgensen (22.06.18) 
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3.3.1 Aasen (1848), (1849) og (1864)   

I Aasens deskriptive oversikt over den norske grammatikken, Det Norske Folkesprogs 

grammatik fra 1848, er de to følgende paragrafene av særlig interesse:    

§ 263: «Infinitivet (som er Verbets Nævneform, § 118) kjendes derpaa, at Partikelen: te, til-aa 

eller: aa (G.N. at) kan sættes foran samme.» (Aasen, 1996 [1848], s. 135).  

§ 323: «I de her opregnede Forholde sættes Infinitivet umiddelbart til det foregaaende Ord; 

men i andre Tilfælde forbindes det altid med en Partikel, som svarer til det danske at, Isl. at, 

að; T. zu (og to), Eng. to, Holl. te. Dette ord hedder her: aa, eller til-aa eller mest almindelig: 

te, f.Ex. te koma, te finna» (Aasen, 1996 [1848], s.163).  

Det fremgår av de foregående paragrafene at Aasen i sin deskriptive omtale av det norske 

språket anså te for infinitivsmerke. I det første stykket Aasen ga ut på landsmål, «Samtale 

imellom to Bønder», bruker han te som infinitivsmerke (1912 [1849]). Stykket ble publisert i 

Morgenbladet den 5. januar 1849. I teksten bruker han utelukkende te som infinitivsmerke. 

Til illustrasjon gjengis noen av tilfellene: «tok te ganga» (s. 4), «Raad te faa» (s. 6), «[…] ei 

Stor Folkemengd, som heve lite te gjera aa lite te leva utav» (s. 7) (Aasen, 1912 [1849], s. 4-

7). I utgivelsen av den normative grammatikken Norsk Grammatik fra 1864, derimot, bruker 

Aasen bare at som infinitivsmerke og utelukker te i skriftspråket: «Endskjønt man saaledes 

kan sige, at Formen ‘at’ ikke bruges i Dagligtalen, synes det dog rettest at bruge denne Form i 

Skrift, da den baade er gammel norsk og tillige almindelig bekjendt af den danske Skrift» 

(Aasen, 1965 [1864], s. 286). Aasen nevner ikke eksplisitt hvorfor te er utelatt. Etter mitt syn 

er det nærliggende å tolke ham dithen at te måtte vike nettopp av samme årsak som at at egnet 

seg bedre i skrift – av den grunn at te ikke er tidligere kjent i dansk skrift. Slik jeg leser 

Aasen, ble utelatelsen et faktum til tross for at te ikke bare forekommer, men er «[…] netop 

den sædvanligste Form i den vestlige og nordlige Deel af Landet […]» (Aasen, 1965 [1864], 

s. 286). Selv om Aasens resonnement på dette punktet kanskje er litt implisitt, mener jeg altså 

– til forskjell fra Nesse (2002, s. 194) – at det er rimelig å si at han faktisk begrunner 

utelatelsen av te i skriftspråket.  

Selv om Aasen ekskluderer te fra skriftspråket, vier han, i samme anmerkning som sitatene 

ovenfor er hentet fra, noe plass til å forklare oppkomsten og bruken av te: «Ordet [at] 

forbindes jævnlig med ‘til’, og saaledes lyder det ‘til aa’, ‘te aa’ eller kun ‘te’, hvorved det da 

faar en tilfældig Lighed med det nordtydske to, Holl. te, Eng. to, T. zu» (Aasen, 1965 [1864], 
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s. 286). Slik jeg forstår Aasen, mener han at te har sitt opphav i et «til å»-samband. «Til å»-

sambandet kunne også, slik jeg leser Aasen, fungere som infinitivsmerke. Aasen viser også til 

folkevisene
9
 når han skriver «at man i Folkeviserne saa ofte finder ‘til’ (te) for ‘at’ eller ‘til 

at’, f. Ex hos Landstad: koma til gange (S. 7), sein til sjode (405), fælt til ljuge (746), gild til 

dikte (774)». Dette er en viktig notis, fordi Aasen her gir uttrykk for at te ikke bare var i bruk i 

tilfeller der en skulle forvente til at, men også der en kanskje kunne forvente bare at (Aasen, 

1965 [1864], s. 286).  

3.3.2 Larsen og Stoltz (1912) 

I Bergens bymål (1912) skriver Larsen og Stoltz om at te ble hyppig brukt som 

infinitivsmerke i bergensk på begynnelsen av 1900-tallet:  

[…] i BBm. er både å og at indført forholdsvis bevisst fra skriftsprog og fra østlandsk, 

og der synes nu sågodtsom ingen forskjel at findes på te, å, at, te å og te at, undtagen 

den at te brukes mest og er det naturligste i dialekten, at brukes mindst og er det mest 

kunstlede, som det der oprindelig ikke er lært gjennom øret, men ved læsning. (Larsen 

& Stoltz, 1912, s. 144). 

Te var altså, ifølge Larsen & Stoltz, inkorporert i språket, og kunne brukes på lik linje med at. 

De anser te som «enslydende og visselig også på den éne eller anden måte identisk med præp. 

til» (Larsen & Stoltz, 1912, s. 143). De nevner også at det ikke synes å være noe bygdemål 

der te i alle tilfeller kan brukes på lik linje med at, selv om det, etter deres mening, er å anse 

som et infinitivsmerke. De går ikke nærmere inn på forskjellen på anvendelsen mellom te og 

å i bygdemål, annet enn å si at det er noe som er lite utredet og at det ikke hører til i deres 

utredning (Larsen & Stoltz, 1912, s. 143 –144).  Forfatterne omtaler dialekttrekket som et 

særmerke for vestnorsk, og de presiserer at trekket ikke er å finne i de nordlige deler av landet 

«Trondhjems og Tromsø stifter» (Larsen & Stoltz, 1912, s. 143). Dette strider imot Aasens 

oppfatning (jf. avsnitt 3.3.1).   

Larsen og Stoltz lanserer en språkkontakthypotese som går ut på at bergenserne skal ha blitt 

påvirket av samferdselen med hanseatene. Infinitivsmerket og preposisjonen på nedertysk og 

hollandsk var homonyme, og lød begge te. Preposisjonen til, som på bergensk lød te, var 

formelt sett intet direkte motstykke til det tyske formordet, men anvendelsen svarte 

                                                 
9
 Jf. Landstads folkeviser  
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«temmelig nøiagtig imot dette ord i anvendelse» (Larsen & Stoltz, 1912, s. 143). Det kan 

tenkes, skriver de, at den fremmede bruken av te resulterte i at det bergenske te etter hvert 

fikk samme anvendelse som hanseatenes nedertyske te: nemlig at det kunne brukes som både 

infinitivsmerke og preposisjon. De presiserer at te ikke ble lånt inn som et fremmedord, men 

at det nettopp var den fremmede bruken av det likelydende formordet som kan ha vært 

årsaken til språkendringen (Larsen og Stoltz, 1912, s. 143). En kunne kanskje se på dette som 

en veldig uvanlig form for reanalyse (jf. 2.3.5). Slik jeg forstår Larsen og Stoltz, kan de også 

tolkes dithen at de holder muligheten åpen for en strukturell forklaring på utviklingen av te. 

Nesse leser dem også slik (2002, s. 195). For det første synes forfatterne å sammenligne det 

bergenske te med det finlandssvenske til, som også ble brukt som både preposisjon og 

infinitivsmerke. Den parallelle utviklingen i finlandssvensk kan nemlig, ifølge dem, brukes 

som argument både for at språkutviklingen kan ha rot i påvirkning utenifra (fra Hanseatene i 

middelalderen) og for at utviklingen kan ha sin rot i selvstendig innovasjon (Larsen & Stoltz, 

1912, s. 143). Forfatterne utdyper ikke dette synet ytterligere. For det andre skriver Larsen & 

Stoltz om hvordan de mener at konstruksjoner med «utfyldende infinitiv»
 
kan ha vært 

opphavet til at det oppstod en forskjell i bruk av ulike infinitivsmerker i øst og vest i Norge. 

Slik jeg leser det, sikter de til det faktum at en i vest ofte bruker te som infinitivsmerke, mens 

en i øst bruker til å eller å (Larsen & Stoltz, 1912, s. 144). Under har jeg illustrert Larsen & 

Stoltz tenkte utvikling, slik jeg forstår den. Utviklingen starter ut med to litt ulike 

konstruksjoner; en adjektivfrase med bare en infinitivsfrase som adledd (Stadium 1 (a)), og en 

adjektivfrase med preposisjonen til + infinitivsfrase som adledd (Stadium 1 (b)). Larsen og 

Stoltz synes å mene at det antakelig er fra konstruksjoner lik den i Stadium 1a) at «den bruk 

av te som går utenfor skriftsprogets bruk av til ved infinitiver, er kommet i gang» (1912, s. 

144). Jeg tolker dem dithen at konstruksjonene lik den i stadium 1a) til å begynne med har 

blitt påvirket av konstruksjoner lik den i Stadium 1b):  

Stadium 1:  

a) god å bære (egenskap ved ting, i betydningen ‘sekken er god å ha på seg’) 

b) god til å bære (egenskap hos person, i betydningen ‘damen er god til å bære’)  

I stadium 2 overføres til fra type (b) til type (a). Type (a) utvikles på denne måten til en «bruk 

av te som går utenfor skriftsprogets bruk av til ved infinitiver» (Larsen & Stoltz, 1912, s. 

144). Konstruksjonene ser på dette stadium 2 like ut: 
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a) god til å bære (egenskap ved ting) 

b) god til å bære (egenskap hos person) 

På stadium 3 er å falt bort. Larsen & Stoltz skriver hverken om eller når bortfallet skjer. 

Stadium 3 ser slik ut:   

a) god te bære (egenskap ved ting: sekken er god te bære) 

b) god te bære (egenskap til person: damen er god te bære)  

Slik jeg tolker Larsen og Stoltz, mener de at te fra og med stadium 3 var mulig å bruke som 

infinitivsmerke i alle kontekster. De følgende eksemplene viser bruk av te som 

infinitivsmerke som går utenfor skriftspråkets bruk av til ved infinitiver: hun er flink for te 

være dame, han måtte lære te fekte og de er mange for te være så lite land (Larsen & Stoltz, 

1912, s. 144)
10

. I skriftspråket ville disse eksemplene ha blitt skrevet med bare å, ikke *til 

å:hun er flink for å være dame, han måtte lære å fekte og de er mange for å være et så lite 

land.    

3.3.3 Sudmann (1958/59) 

I tillegg til at te som infinitivsmerke var et bergensk dialekttrekk, mente Sudmann at 

infinitivsmerket te også ble mye brukt ellers i vestnorsk, samt i nordnorsk. Han utdyper ikke 

nærmere hvilke belegg han har for å hevde at trekket er å finne i nordnorsk (Sudmann, 

1958/59, s. 162). Oppfatningen om en slik geografisk utbredelse er i tråd med Aasens (jf. 

3.3.1, og skiller seg fra Larsen & Stoltz’ (jf. 3.3.2). Som forklaring på tes utvikling tviler han 

på at vi kan takke hanseatene for oppkomsten av dialekttrekket. Ifølge Sudmann kan 

utviklingen av te være resultatet av en selvstendig norsk utvikling «på grunnlag av 

preposisjonen t i l (uttala te) som ofte står framfor infinitiv saman med det vanlege 

infinitivsmerket å.» (Sudmann, 1958/59, s. 162). Sudmann forklarer videre at å i slike uttrykk 

har lett for å falle bort, og at te dermed blir stående igjen som et infinitivsmerke:   

Steg 1: Han e go te å spille fotball (eget eksempel)  

Steg 2: Han e go te spille fotball (eget eksempel)    

                                                 
10

 Eksemplene er fra Larsen & Stoltz’ artikkel, men jeg har selv omsatt eksemplene til bokmål (med unntak av 

elementet te) for å gjøre eksemplene lettere leselig.  
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Videre kunne så te overføres som infinitivsmerke til konstruksjoner hvor det opprinnelig ikke 

befant seg en preposisjon foran et infinitivsmerke (Sudmann, 1958/59, s. 162): 

Steg 3: Det e kaldt te ete ute (eget eksempel)  

3.3.4 Nesse (2002)  

Nesse (2002) forklarer infinitivsmerket tes opphav ved hjelp av en hypotese om systemlån. 

Ifølge Nesse ble både infinitivsmerket og preposisjonen i nedertysk skrevet som to/tho. Hun 

har ikke funnet belegg for bruk av te i sitt nedertyske kildemateriale i det hele tatt, og mener 

det er rimelig å anta at te – som infinitivsmerke og preposisjon – er sjelden i den nedertyske 

litteraturen (Nesse, 2002, s. 198). Ifølge henne er det lite som tyder på at infinitivsmerket te i 

bergensk er direkte lånt fra nedertysk, nettopp fordi disse to formordene (preposisjonen to og 

det homonyme infinitivsmerket) på nedertysk ikke ble uttalt te, men to. Ifølge Nesse, var det 

slik at  « Det norrøne systemet, der infinitivsmerket að [sic] var homonymt med 

preposisjonen að [sic], var det samme systemet som vi finner i en rekke germanske språk i 

dag» (Nesse, 2002, s. 199). I middelnedertysk var preposisjonen og infinitivsmerket to. Det 

som etter Nesses oppfatning har skjedd, er, med hennes egne ord, at «Når bergenserne har 

valgt seg infinitivsmerket te, homonymt med preposisjonen te, har de altså fulgt et system 

som var likt det nedertyske» (Nesse, 2002, s. 199).  Hun mener at språkbrukerne tok i bruk 

den allerede eksisterende norske preposisjonen te, og reanalyserte den til et infinitivsmerke. 

Slik ble systemet likt som det nedertyske. Bergenserne har altså, ifølge Nesse, ikke valgt det 

samme ordet som tyskerne, ei heller lånt ordet direkte fra tysk (2002, s. 199). Nesse legger 

seg dermed nær Larsen & Stoltz, men betoner at det ikke er tale om «likelydende ord» (jf. 

3.3.2). Når det gjelder den geografiske utbredelsen av dialekttrekket, skriver Nesse om 

bergenske dialekttrekk, og skriver ikke noe om hvorvidt dette er et trekk vi også finner andre 

steder i landet.   

3.3.5 Faarlund (2003) og (2004)11 

Farlund mener at blant andre det skandinaviske infinitivsmerket at har gjennomgått samme 

prosess som det tyske infinitivsmerket (jf. avsnitt 3.1). Dermed er det ifølge Faarlund ingen 

                                                 
11

 Avsnittet om Faarlunds tidligere forskning er basert på både Faarlund (2003) og Faarlund (2004). 
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tilfeldighet at infinitivsmerket å og åt (preposisjon, av norrønt at) er så like som de er
12

. 

Faarlund (2003, s. 58) påpeker at det skandinaviske at har opphav i en annen preposisjon enn 

den felles preposisjonen de andre vestgermanske språkene har (engelsk: to, nederlandsk: te, 

tysk zu), men at betydningene ligner. Grammatikaliseringen førte til at preposisjonen at ble 

reanalysert som infinitivsmerke. Preposisjonen at, som opphavlig stod foran infinitiver for å 

markere finalt innhold, ble redusert til et formord uten final betydning og spredde seg etter 

hvert til alle argumentposisjoner. Utviklingen av te kan ifølge Faarlund sees på som en 

parallell til utviklingen av det eldre infinitivsmerket at > å, altså som resultatet av en 

grammatikaliseringsprosess (2004, s. 97). I infinitivskonstruksjoner styrt av preposisjonen til 

(ofte uttalt te), blir, ifølge Faarlund, te reanalysert som infinitivsmerke. Han mener, som 

Sudmann, at infinitivsmerket å kunne strykes etter preposisjonen te. Faarlund presiserer ikke 

hvorfor eller når å faller bort. Relevant for utviklingen av te, var ifølge Faarlund, at det på 

1600- og 1700-tallet eksisterte tre mulige konstruksjoner med final infinitiv: «til å + 

infinitiv», «til + infinitiv» og «å + infinitiv» (der til og å står for alle fonologiske former av 

henholdsvis preposisjonen og infinitivsmerket) (Faarlund, 2004, s. 98). De følgende 

eksemplene, hentet fra Faarlund (2003, s. 74) illustrerer disse konstruksjonene: 

a) Ettædi æg hæve saa stor hog a siaa dokke, at æg aau kan gievæ dokke aannelig gaava 

te a værte stænnigie
13

 (Mbl, 1698, s. 62)
14

  

b) sole tok te snu se (Mbl, 1750, s. 176) 

c) disse menniskie … æræ værd a døe (Mbl, 1698, s. 64)  

Denne situasjonen, med flere muligheter for å uttrykke finalt innhold, la til rette for at 

språkbrukerne kunne reanalysere preposisjonen te som et infinitivsmerke, te. Det er, ifølge 

Faarlund, en utvikling fra preposisjonen til (med retningsbetydning), via markøren te (der 

preposisjonen er på vei til å bli infinitivsmerke, og har final betydning), til infinitivsmerket te 

(med bare grammatisk betydning) (Faarlund, 2004, s. 98), slik:  

til (preposisjon) > te (preposisjon/infinitivsmerke) > te (infinitivsmerke)  

                                                 
12

 Endresen (1995) mener at å og og, som begge, på norsk, uttales [o], har et felles opphav i det norrøne ok (som 

betyr «og»), mens det norrøne infinitivsmerket at ikke har overlevd i norsk talespråk (s. 201). Dette synet, som 

anser formordet for å være ett polysemt ord, skiller seg fra det tradisjonelle synet, som anser å og og for å være 

homonyme (Endresen, 1995, s. 202).  
13

 Dette eksempelet er gjengitt i både Faarlund (2003) og Faarlund (2004). I Faarlund (2004,  s. 98) gir han 

oversettelsen: «etter di eg har så stor hug til å sjå dykk at eg òg kan gjeva dykk åndeleg gåve til å verta faste».  
14

 «Mbl» er forkortelse for Den fyrste morgonblånen.  
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Denne forklaringsmodellen forklarer, ifølge Faarlund, hvorfor det i noen dialekter er mulig å 

finne bruk av te som infinitivsmerke der det opphavlig aldri har vært tale om en preposisjon 

til + infinitivsmerke å, som for eksempel i henholdsvis subjektsfunksjon (jf. eksempel d) og 

ved objektsløfting (jf. eksempel e) (Faarlund, 2003, s. 75): 

d) da va ikje noke Arbei fø haano te ga aa bera Vatn i bytto (Lm, 1853, s. 43)
15

 

e) da var ein Hugnad te sjå (Lm, 1853, s. 91)   

Faarlund omtaler fenomenet som et vestlig trekk: «Ved sidan av det vanlege norske 

infinitivsmerket å har ein del vestlege dialektar utvikla eit nytt infinitivsmerke te» (2003, s. 

97). Til tross for dette viser han faktisk selv til eksempler fra både Gudbrandsdalen (eksempel 

b)) og Nordland (eksempel f)):  

f) Aa har rætt ichie meere løst tee drichie taaff slich Stoup (Mbl, 1716, s. 93) 

Faarlund bruker disse eksemplene til å argumentere mot kontakthypotesen (jf. Larsen & 

Stoltz (1912), Nesse (2002)). Nordland og Gudbrandsdalen er begge steder som, ifølge 

Faarlund, ikke ble påvirket av hanseatene (Faarlund, 2004, s. 98).  

3.3.6 Svendsen (1931) og Strand (2016) 

Svendsen (1931) og Strand (2016) skriver begge om te som infinitivsmerke i Rogaland. 

Derfor I dialektbeskrivelser fra Rogaland blir det tidlig konstatert at te fungerer som 

infinitivsmerke. Svendsen (1931) skriver at te kan brukes som infinitivsmerke i følgende fem 

følgende konstruksjonstyper: «hvor det i rm.s skriftsprog er eller har vært mulig å skrive «til 

at» eller «til å», og hvor Stvgr. Bm. ikke har synlig preposisjon te: lysst te snakka», «ved 

infinitiv som predikatsord […] De bler te svelta», «ofte ved utfyllende infinitiver […] han har 

møje te jørr», «efter preposisjonene fårr og uden: han kåm for te hevna seg. Hu gjekk uden te 

spøra.» og «som subj. inne i eller til slutt i setningen, og i almindelighet som apposisjon og 

objekt»
16

 (Svendsen, 1931, s. 81).  

Strand (2016) har undersøkt den intraindividuelle variasjonen i bruk av å og/eller te som 

infinitivsmerke i Sørvestlandsk, hovedsakelig i Rogaland. Den kvalitative studien ser på den 

                                                 
15

 «LM» er forkortelse for Prøver av landsmålet i Noreg 
16

 Forklaring på forkortelser i Svendsens sitat: «rm.s skriftsprog» = riksmåls skriftspråk, «Stvgr. Bm» = 

Stavanger bymål.   
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intraindivuduelle variasjonen hos 25 informanter, som, ifølge Strand, «gir innsyn i 

grammatikken til einskildtalarar på ein måte som ei kvantitativ undersøking av heile korpuset 

vanskeleg kunne ha gitt» (2016, s. 6)
17

. Strand finner blant annet ut at distribusjonen av å som 

infinitivsmerke er videre enn bruk av te som infinitivsmerke, samt at det er et betydelig 

overlapp (2016, s. 13). Undersøkelsen viser også at bruk av å som infinitivsmerke er 

dominerende eller enerådende hos de yngre informantene, noe som, ifølge Strand, kan tyde på 

en utvikling vekk fra bruk av te som infinitivsmerke i det undersøkte området (2016, s. 14).  

3.4 Svensk 

Kategoriseringen av de ulike konstruksjonene med te som infinitivsmerker er i stor grad 

inspirert av inndelingen til Hagren (2008).   

3.4.1 Wessén (1965) 

I «fornordiska», grovt sagt de nordiske språkene i middelalderen, var det, ifølge Wessén, 

preposisjonen at + infinitiv som dannet final infinitiv (jf. avsnitt 2.1.3): «§97. Final betydelse 

uttryckes i de nordiska fornspråken genom prepositionen at (til, til at) jämte kasusform av 

verbalsubstantivet: fsv. at fara (til at fara, til fara, sv. dial. te å fara, te fare)» (Wessén, 1965, 

s. 146)
18

. Eksempel 11 illustrerer dette: 

11) Alt stadzins folk kom saman at hörä Guz ordh (Apostlenes gjerninger) 

Wessén er av den oppfatning at bruken av at + infinitiv deretter spredde seg til andre 

kontekster. Årsaken, mener han, var at det ikke gikk et sterkt skille mellom infinitivobjekter 

og finale infinitiver, så det var dermed mulig å anvende disse infinitivene «med eller utan at» 

(Wessén, 1965, s. 147). Spredningen av at bidro til at ats finale betydning ble svekket, og at 

ble etter hvert stående igjen som et rent formord – et infinitivsmerke. Wessén påpeker at en 

slik utvikling – fra preposisjon til infinitivsmerke, har en videre utstrekning (jf. avsnitt 3.1). 

Som følge av at at var blitt et infinitivsmerke uten innhold, måtte en ny preposisjon legges til 

for å markere finalitet. I moderne svensk regnes för att som finalitetsmarkør, mens det i eldre 

svensk var vanlig med til at (Wessén, 1965, s. 147). En oversettelse av eksempel 12 til 

moderne norsk ville sett omtrent slik ut:      

                                                 
17

 Strand (2016) bruker også Nordisk dialektkorpus og en del filer fra LIA-prosjektet som kildemateriale. 
18

 «Fsv.» = forkortelse for den svenske termen fornsvenska. «Sv. dial.» = forkortelse for svenske dialekter.   
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12) Hele byens folk kom sammen for å høre Guds ord (egen oversettelse)   

Hagren (2008, s. 14) (jf. avsnitt 3.4.2) støtter seg til Wesséns forklaring, men stiller spørsmål 

ved at han i tillegg til at også nevner til og til at som finalitetsmarkører, uten at han forklarer 

hvordan de ulike formene forholdt seg til hverandre eller på hvilket tidspunkt de oppstod 

Spørsmålet om formene te og te å, som de lød på svensk dialekt, sameksisterte blir altså ikke 

besvart av Wessén.    

3.4.2 Hagren (2008) 

Hagren (2008) undersøker om den inter- og intraindividuelle variasjonen i bruk av 

infinitivsmerket i svensk følger et mønster eller om den er helt tilfeldig (Hagren, 2008, s. 11). 

Hun kartlegger bruken av fire varianter av infinitivsmerket; å, till å, till
19

 og ren infinitiv, i 

svenske dialekter
20

. Målet med kartleggingen er «att ge en grov uppfattning av 

infinitivmärkenas regionale distrubution» (Hagren, 2008, s. 23). Hagrens avhandling er viktig 

for denne oppgaven, ikke minst inndelingen hennes, som har inspirert inndelingen jeg selv 

foretar i kapittel 5. Derfor vil jeg i det følgende kort gjøre rede for hvilken hovedinndeling 

Hagren gjør, samt gjøre ytterlige rede for konstruksjonstypene som har vært til særlig 

inspirasjon for min egen kategorisering; konstruksjoner der infinitivsfrasen står i kombinasjon 

med adjektivfrase, nominalfrase og når infinitivsfrasen er frittstående. Jeg gjør også kort rede 

for hvilken distribusjon till + infinitiv har i svenske dialekter, samt hvilket syn Hagren har på 

det språklige elementet till.   

Hagren (2008) deler inn konstruksjonstypene sine i følgende fem hovedtyper: «Infinitivfras i 

kombination med verbfras» (s. 37), «infinitivfras som rektion till preposition och komparativ 

subjunktion» (s. 153), «infinitivfras samhörig med adjektivfras» (s. 153), «infinitivfras 

samhörig med nominalfras» (s. 198) og «fritstående infinitivfras» (s. 216). Hver av de fem 

hovedgruppene er igjen inndelt i flere underkategorier. I de tilfellene der infinitivsfrasen står 

sammen med en adjektivfrase, skiller Hagren mellom tre ulike konstruksjonstyper (2008, s. 

177). Type A dekker tilfellene der subjektets referent er predikasjonsbasen til infinitivens 

handling. NRG forklarer predikasjonsbase som «det leddet predikativet beskriv nærmare» (s. 

732). I eksempelet hon är duktig att sjunga (i betydningen ‘hun synger bra’), er hon 

                                                 
19

 Dette gjelder også i tilfeller der «till skulle kunna analyseras som preposition» (Hagren, 2008, s. 18).  
20

 For inndeling av dialektene følger Hagren stort sett Wesséns inndeling av svenske dialekter. For detaljert 

oversikt, se Hagren (2008, s. 27). I den videre fremstillingen tas de svenske dialekttermene i bruk.   
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predikasjonsbasen og duktig att sjunga er predikativ. I type B er predikasjonsbasen for 

infinitivens handling som oftest underforstått og subjektet i setningen er objekt for infinitivens 

handling, som i eksempelet visan är rolig att sjunga (i betydningen ‘noen (usikkert hvem) 

synes det er artig å synge visen’). I type C utgjør infinitivsfrasen «egentlig» subjekt og det 

utgjør formelt subjekt, som i eksempelet det är roligt att sjunga (i betydningen ‘å synge er 

artig’). Predikasjonsbasen består i type C av et ledd uten genus. Predikativet roligt att sjunga 

samsvarer da med den tenkte basen, det formelle subjektet det (NRG, s. 765). I type A og B 

inngår infinitivsfrasen i adjektivfrasen, mens infinitivsfrasen i type C fungerer som subjekt 

(Hagren, 2008, s. 177) (jf. type 2, kapittel 5, avsnitt 5.4). I tilfellene der infinitivsfrasen står 

sammen med en nominalfrase, inkluderer Hagren alle fraser med nominal funksjon, 

uavhengig av hvilken ordklasse nominalfrasens kjerne måtte ha (Hagren, 2008, s. 198). Blant 

disse tilfellene gjør Hagren et hovedskille mellom tilfellene der infinitivsfrasen er en del av 

nominalfrasen, som i eksempelet oksâr te tjöre me (på standardsvensk: oxar att köra med) (s. 

198) og de tilfellene der infinitivsfrasen følger en nominalfrase i setninger der infinitivsfrasen 

utgjør ekstraponert subjekt og det foregående substantivet utgjør setningens predikativ, som i 

eksempelet de-e snart tid å dritja kaffe (Hagren, 2008, s. 216), hvor tid er predikativ, og å 

drikke kaffe er potensielt subjekt (jf. type 3, kapittel 5, avsnitt 5.5). Gruppen «Fritståande 

infinitivfras» dekker konstruksjoner der infinitivsfrasen ikke følger et annet ledd i den lineære 

strukturen. Både konstruksjoner der infinitivsfrasen står fremst i setningen og der 

infinitivsfrasen er en del av et setningsfragment inngår i denne typen (Hagren, 2008, s. 220) 

(jf. type 1, kapittel 5, avsnitt 5.3).   

Når Hagren gjør rede for distribusjonen av de ulike infinitivsmerkene, tar hun utgangspunkt i 

ni konstruksjonstyper, som er de «allmännast förekommande» (2008, s. 227)
21

. Utbredelsen 

av till foran infinitiven dominerer i de gotländska og uppsvenska dialektene, samt dalmålen. I 

disse områdene opptrer nesten alle konstruksjonene
22

. Hun finner også till brukt i de 

mellasvenska dialektene, norsksvenska dialektene og i mellersta Norrland, men i noe mindre 

grad (Hagren, 2008, s. 233). I de sydsvenska dialektene, götamålen og dialektene i øvre 

Norrland er det lavest treff på till + infinitiv (Hagren, 2008, s. 234). 

                                                 
21

 De mest «allmännast förekommande» konstruksjonstypene i Hagrens materiale er infinitivsfrase som 

komplement til enkle verb, til verb i partikkelforbindelse med till, med på, respektivt med andre partikler, til 

verb med indirekte objekt, til preposisjon, til adjektiv i konstruksjoner av type A, til nominalfrase med visse 

unntak, samt infinitivsfrase som ekstraponert subjekt (2008, s. 227).  
22
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Innledningsvis stiller Hagren spørsmål om i hvilken utstrekning till er å betrakte som et 

infinitivsmerke (2008, s. 18).   I resultatsdiskusjonen diskuterer Hagren noen tvilstilfeller der 

det etter hennes mening er vanskelig å avgjøre om till er infinitivsmerke eller preposisjon. 

Hun skriver blant annet at det knapt kan gjelde at till er en preposisjon når till står i 

kombinasjon med en preposisjon eller ved infinitivsfrase i subjektsposisjon, men på den andre 

siden at till i en del tilfeller forekommer med verbfraser der elementet till kan tolkes som en 

leksikalsk knytt preposisjon (Hagren, 2008, s. 253). Hun konkluderer med at till i størst 

utstrekning opptrer i konstruksjoner der det kan tolkes som preposisjon (Hagren, 2008, s. 

254). Ifølge Hagren trengs det altså mer forskning til for å avgjøre tills grammatiske status, 

samt dets språkhistoriske utvikling: 

Om till är infinitivmärke eller preposition kan kanske inte avgöras. Troligen var det 

tidigast en preposition för at sedan genom en grammatikaliseringsprocess övergå till 

att vara ett infinitivmärke, i vissa fall i kombination med å. Hur denna process har gått 

till kan inte bedömas enbart utifrån materialet i min undersöking (Hagren, 2008, s. 

253)  

Hagren nevner likevel at det er en hypotese at en fra rundt 1600-tallet, eventuelt tidligere, så 

en begynnende bruk av till att + infinitiv i visse konstruksjoner, som i sin tur spredde seg fra 

et sentrum til andre steder i Sverige. Videre kan så att noen steder ha blitt strøket etter till, 

som kan ha medført at till (uten att) spredte seg videre til noen områder (Hagren, 2008, s. 253 

– 254). Dette kan forklare hvorfor vi da finner noen områder med belegg med bare till foran 

infinitiver og ikke till å, som for eksempel i Dal (Hagren, 2008, s. 254). En slik analyse er, 

slik jeg leser det, lik Faarlunds (jf. 3.3.5).  

3.4.3 Kalm (2014) og (2016) 

I Kalm (2014) undersøkes distribusjonen av til at i forbindelse med infinitiv i eldre svensk. 

Han baserer seg på et materiale som strekker seg fra 1375 til rundt 1700 (Kalm, 2014, s. 185). 

Ifølge Kalm kunne preposisjonsfrasen til + at-infinitiv i «fornsvenska» fungere både som fritt 

adverbial (med final betydning) og bundet adverbial (når til er knytt til et ledd i oversetningen 

og inngår som del i den leksikale konstruksjonsrammen) (2014, s. 187). Ifølge Kalms 

undersøkelse øker bruken av til at + infinitiv i frekvens i gammelsvensk og videre utover på 

1500-tallet, mens bruken planer noe ut på 1600-tallet. Samtidig med denne utviklingen øker 

bruken av at-infinitiver kraftig (Kalm, 2014, s. 189). Ifølge Kalm innebar ikke 
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frekvensøkningen av til at umiddelbart at tils leksikalske eller semantiske motivering ble 

svekket – tvert imot at leksikalsk og semantisk motivert til ble vanligere (2014, s. 189). 

Spredningen i akkurat denne perioden tyder med andre ord ikke på at det dreier seg om 

grammatikalisering (Kalm, 2016, s. 143). Kalm nevner at den økte bruken av til at med 

leksikalt og semantisk motivert til muligens kan tolkes som effekten av at at i større grad ble 

oppfattet som et rent formord uten betydning – altså et infinitivsmerke. På 15- og 1600-tallet 

sprer derimot bruken av til at seg til kontekster hvor tils motivering er svekket, noe Kalm 

mener kan tolkes som at det begynner å etableres et sammensatt infinitivsmerke: til at. 

Etableringen av til at som infinitivsmerke er et tilfelle av grammatikalisering. Allerede utover 

på 1600-tallet virker til å å bli mer uvanlig igjen, så det sammensatte infinitivsmerket fikk 

altså ikke feste i språkbruken, ifølge Kalm (Kalm, 2014, s. 190). Før til at ble 

grammatikalisert til et infinitivsmerke, mener Kalm at til i tilfellene til + infinitiv var å regne 

som en preposisjon. I «fornsvenska» tolker Kalm til som en preposisjon som iblant kan ta ren 

infinitiv som utfylling, akkurat som i moderne svensk. I eldre og yngre nysvensk finner Kalm 

eksempler på til brukt i forbindelse med ren infinitiv i kontekster der det er vanskelig å snakke 

om til som en del av den leksikalske konstruksjonsrammen eller som finalitetsmarkør (2016, 

s. 145). Dette brukes som argument for å hevde at det er snakk om etableringen av et 

infinitivsmerke til. Etableringen av infinitivsmerket til skjedde, ifølge Kalm, parallellt med, 

eller til og med senere enn, etableringen av det sammensatte infinitivsmerket til at (2016, s. 

146).  

I likhet med Faarlund, slutter altså Kalm seg til en forklaring om at infinitivsmerket till er et 

resultat av en grammatikaliseringsprosess. Kalm mener at det ikke er strykningen av at som 

gjør at til + infinitiv får spredning (jf. i motsetning til Faarlund, se avsnitt 2.2.5). Kalm mener 

at det var en forutsetning at til at først gjennomgikk en grammatikaliseringsprosess og ble 

semantisk svekket, før til kunne bli til reanalysert og oppfattet som infinitivsmerke alene. 

Kalm omtaler selv till + infintiv (på moderne svensk) som en forkortet versjon av til at + 

infinitiv (2016, s. 139).  

3.4.4 Finlandssvensk  

Også i finlandssvensk blir te brukt som infinitivsmerke. Infinitivsmerket ti («att») blir nevnt 

som ett av dialekttrekkene i finlandssvensk, nærmere bestemt i Åboland og Nyland, som står 

seg vel, og som er stor i utbredelse (Ivars, 2015, s. 351).    
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3.5 Oppsummering av tidligere forskning i norsk og 

svensk  

Det eksisterer altså ulike oppfatninger både om infinitivsmerket tes geografiske utbredelse, 

samt dets historiske utvikling. Hva gjelder infinitvsmerkets geografiske utbredelse, mener 

Aasen, Larsen og Stoltz, Faarlund alle at fenomenet i hovedsak er et vestnorsk dialekttrekk. 

Nesse skriver om dialekttrekket i bergensk, mens Svendsen og Strand skriver om 

dialekttrekket i Rogaland. Aasen hevder at trekket regnes som «netop den sædvanligste 

Form» også i nordnorsk, mens Larsen & Stoltz presiserer at dialekttrekket ikke er å finne i de 

nordlige delene av landet. Sudmann hevder også at dialekttrekket er vanlig i nordnorsk, uten 

at han forklarer hvilke belegg han har for å hevde nettopp dette. Faarlund omtaler 

dialekttrekket som noe som hører vestnorsk til, men argumenterer mot en eventuell 

språkkontakthypotese ved å vise til belegg fra Gudbrandsdalen og Nordland. Ingen forskere, 

så langt meg bekjent, har skrevet noe om en eventuell utbredelse av dialekttrekket i østnorsk. 

Utbredelsen av te som infinitivsmerke fremstår som et felt som er lite belagt med faktiske 

eksempler, og oppfatningene om hvor det er å finne spriker. 

Larsen og Stoltz og Nesse mener at fenomenet kan forklares ved hjelp av språkkontakt. Nesse 

bruker også en språkkontaktshypotese som forklaring for tes oppkomst, mens Sudmann og 

Faarlund begge støtter seg til en språkstrukturell forklaring. Faarlund mener at oppkomsten av 

te er et tilfelle av grammatikalisering. Larsen og Stoltz lanserer en mulig språkstrukturell 

forklaring i tillegg til språkkontakthypotesen.  

Hagren har funnet belegg for till brukt som infinitivsmerke i store deler av Sverige. Hagren 

uttaler seg beskjedent om tills opphav, grunnet det begrensede empiriske materialet. Hun 

synes likevel å støtte oppunder en hypotese som minner om Faarlunds forklaring. Kalm 

argumenterer også for en språkstrukturell forklaring på infinitivsmerket tills utvikling, men 

analysen skiller seg noe fra Faarlunds. Jeg returnerer til Kalm og Faarlunds hypoteser i 

kapittel 7.    
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4 Metode og materiale 

I dette kapitlet gjør jeg rede for de metodiske valgene jeg har tatt for å besvare 

forskningsspørsmålene mine. Først begrunner jeg valget av metode med utgangspunkt 

forskningsspørsmålene og teoretisk utgangspunkt og (4.1), så redegjør jeg for metoden og for 

fordeler og ulemper metoden medfører (4.2). Videre presenterer jeg korpusene jeg tar i bruk 

(4.3), og forklarer så hvilke søk jeg har gjort (4.4). I 4.5 skriver jeg om behandling av 

resultatene, og presenterer så resultatene fra materialet.     

4.1 Valg av metode 

Det er flere faktorer som påvirker valget av metode i et forskningsprosjekt. I dette prosjektet 

er det hovedsakelig forskningsspørsmålene som bestemmer metoden, men det teoretiske 

utgangspunktet har også nødvendigvis en innvirkning på metodevalget. Det teoretiske 

utgangspunktet for oppgaven er grammatikaliseringsteori. I grammatikaliseringsteori ansees 

språk i bruk å være et sentralt forskningsobjekt (jf. avsnitt 2.4). Korpus inneholder store 

mengder faktisk språkbruk. Av den grunn faller valget på korpus som kilde for 

datainnsamling naturlig. Forskningsspørsmålene mine er (jf. kapittel 1):  

1. Hvor i Norge finner vi bruk av te som infinitivsmerke?     

2. Er infinitivsmerket te et resultat av en grammatikaliseringsprosess  

For å best mulig besvare forskningsspørsmål 1, kreves en metode som gjør det mulig å 

innhente mest mulig data som forteller noe om hvor i Norge vi finner bruk av te som 

infinitivsmerke. Selve innhentingen av data til dette prosjektet skjer altså kvantitativt. 

Kvantitativ metode kan beskrives som en samlebetegnelse for metoder som tas i bruk når en 

er interessert i å finne ut av hvor mye det er av noe (Raisinger, 2013, s. 10). Jeg er interessert i 

å finne ut av mengden te + infinitiv-konstruksjoner i norsk. Fordi jeg også er interessert i å 

finne ut av hvor i Norge vi finner det nevnte dialekttrekket, fremstod valget om å ta i bruk de 

eksisterende talemålskorpusene, som består av norske dialektopptak fra 1950 til 2010, nokså 

åpenbart. Takket være Aasen kan en med rimelig stor sikkerhet forutse at en ikke hadde 

kommet til å finne te i så mange skriftlige kilder. Han «avgjorde» saken for oss – bruk av te 

som infinitivsmerke er et talespråksfenomen som ikke hører hjemme i skriftspråket (jf. avsnitt 

3.3.1)! Likevel hadde det faktisk vært et mulig alternativ å ta i bruk skriftspråkskorpus ved 
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undersøkelser av talespråksfenomener. Det finnes nemlig skriftlige korpus som inneholder 

data fra kilder hvor språket ofte har en muntlig stil. Et eksempel på et slikt skriftspråkskorpus 

er webkorpuset NoWac
23

 som, blant annet, inneholder ord fra steder for eksempel 

diskusjonsforumer, hvor språket ofte har et muntlig preg. For denne oppgavens formål er 

derimot vesentlig at datamaterialet består av faktiske muntlige kilder, fordi det er utbredelsen 

av et dialektalt trekk som skal undersøkes. Det er også en viktig forutsetning at man kan 

plassere informantenes opprinnelsessted på et kart, for å kunne gi en oversikt over 

distribusjonen i Norge. Talespråkskorpusene jeg tar i bruk er godt tilrettelagt for nettopp dette 

(jf. avsnitt 4.3) Når jeg sorterer datamaterialet inn i ulike kategorier (jf. kapittel 5), går jeg 

over til en metode der jeg sier noe om hvordan noe er – jeg analyserer dataene kvalitativt 

(Raisinger, 2013, s. 10). Hvert av treffresultatene i korpus analyseres manuelt ved bruk av 

teoretisk analyse og egen intuisjon. Forskningsspørsmål 1 besvares dermed både kvantitativt 

og kvalitativt. Forskningsspørsmål 2 besvares kvalitativt i lys av den innsamlede empirien fra 

korpus, tidligere forskning og grammatikaliseringsteori (jf. kapittel 7). 

4.2 Korpus 

Et korpus kan defineres som en samling av tekst eller tale som er bearbeidet for elektronisk 

tilgang (Johannessen, 2003, s. 146). En kan med andre ord si at korpus er søkbar samling av 

språk i bruk. Korpuslingvistikk er ikke bundet til en spesiell teori, men blir tvert imot brukt 

som redskap i flere ulike teorier og til ulike formål (McEnery & Hardie, 2012, s. 26). Korpus 

kan som nevnt brukes både kvantitativt og kvalitativt, og det kan ifølge Johannessen (2003, s. 

149) beskrives som «et hav man kan fiske ut passende fisk fra». 

4.2.1 Fordeler og ulemper ved bruk av korpus 

En fordel ved å bruke korpus som kilde er at det kan gi tilgang på enorm mengde data. Når et 

prosjekt skal gjennomføres på begrenset tid, gir bruk av korpus oss muligheten til å undersøke 

store mengder data i løpet av kort tid. Korpus kan også være en kilde til nye og overraskende 

data (Johannessen, 2003, s. 165). Innsamlingsverktøyet stiller også sterkt når det kommer til 

ønsket om å oppnå høy reliabilitet. Reliabilitet betyr at resultatene er pålitelige og at de lar seg 

etterprøve (Raisinger, 2013 s. 28). Prinsippet om etterprøvbarhet veier altså i 

språkvitenskapen, som i andre vitenskaper, tungt jf. Popper (1959, s. 44): “the objectivity of 
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scientific statements lies in the fact that they can be inter-subjectively tested”. Ved å forklare 

de eksakte søkene som foretas i korpusene (jf. 4.4.2) og hvordan søkeresultatene behandles 

(jf. 4.5.1), blir det mulig for andre å etterprøve resultatene mine på et senere tidspunkt. En 

praktisk utfordring når det kommer til bruk og tolkning av resultatene i et talespråkskorpus er 

det faktum at en kan finne feil i transkripsjonene. Det tar lang tid å utvikle et 

talespråkskorpus, og det er som oftest flere personer som jobber med transkripsjon. I praksis 

kan dette medføre at det noen ganger forekommer feilaktige transkripsjoner. Som Vindenes 

(2018, s. 60), velger også jeg å ikke rette opp i de feilaktige transkripsjonene, av den grunn at 

det ville ha gjort det vanskeligere å etterprøve resultatene mine. Om en baserer seg 

utelukkende på korpussøk, har det visse begrensninger. En av dem har å gjøre med negative 

data. Det er nemlig ikke mulig å teste negative data i korpus (Johannessen, 2003 s. 162). Det 

kan dog være mange grunner til at en ikke får opp resultater på en gitt konstruksjon som søkes 

på. Som eksempel kan ikke jeg uten videre trekke slutninger om at et gitt dialektområde i 

Norge ikke har forekomster av te som infinitivsmerke, basert på at det ikke kommer noen 

positive treff fra noen av informantene i området. Det kan være flere grunner til at korpuset 

ikke gir noen treff på det aktuelle søket. Det kan for eksempel være at det aktuelle 

dialektområdet er underrepresentert i korpuset. Til tross for at de færreste korpus er så 

balanserte som en språkforsker skulle ønske, er det likevel mer representativt enn mye annet. 

Det faktum alene at et korpus består av flere talere, gjør det med ett mer representativt enn 

ved bruk av bare introspeksjon. Resultatene fra korpusundersøkelser som denne kan dermed 

gi belegg for hvor vi finner utbredelsen av te + infinitiv, og dermed si noe om tendenser.  

4.3 Om talespråkskorpusene  

4.3.1 LIA-korpuset (LIA) 

LIA-korpuset med norske dialekter er en del av prosjektet LIA (Language Infrastructure 

made Accessible) (Tekstlaboratoriet, 2018). LIA-prosjektet har som formål å redde gamle 

talemålsopptak med norsk og samisk språk. Det er et pågående prosjekt som ferdigstilles i 

løpet av 2019. Den endelige versjonen av LIA-korpuset vil dermed inneholde flere ord, flere 

informanter og flere målepunkter. Ved arbeidet med dette prosjektet er det versjon 1 av 

korpuset som er tilgjengelig. Versjon 1 av korpuset inneholder 620 informanter fra 132 

kommuner i Norge. Opptakene er fra 1951-1995 og består av talemålsopptak for ulike formål 
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rundt om i Norge. Korpuset inneholder over 1,5 millioner ord. Trøndelag, Nordland og deler 

av Finnmark er foreløpig noe underrepresentert i korpuset
24

.  Dette illustreres ved figur 3 

under, der søket på det personlige pronomenet eg, viser at målepunktene (de røde prikkene) er 

jevnt fordelt over den sørlige delen av landet, men fremdeles underrepresentert i de nevnte 

områdene lenger nord.  

Figur 3: Treffresultater fra søket: eg
25

 i LIA 

Korpusets innhold er transkribert med en talemålsnær versjon og en nynorsk ortografisk 

versjon som er koplet både til hverandre og til lydfiler. Med tiden blir korpuset også 

grammatisk annotert (Tekstlaboratoriet, 2018) 

4.3.2 Nordisk Dialektkorpus (NDK) 

Nordisk Dialektkorpus (heretter NDK) er et talespråkskorpus som inneholder dialektopptak 

fra hele Norden. Den norske delen av korpuset inneholder dialektopptak fra rundt 440 

informanter fra 111 steder i Norge. Et søk på det personlige pronomenet jeg i NDK viser 

korpusets målepunkter (jf. figur 3). Fra hvert sted er det intervjuet til sammen 4 informanter: 

to kvinner og to menn, to yngre og to eldre. I tillegg til å bli intervjuet, ble også hver 

informant satt i samtale med en annen informant (Hagen & Johannessen, 2014, s. 17). 

Opptakene er fra perioden 2006-2010. NDK inneholder i tillegg filer fra Målførearkivet, som 

består av opptak gjort ulike steder i Norge, hovedsakelig på 60- og 70-tallet 

(Tekstlaboratoriet, 2018). Alle intervjuene og samtalene er transkribert med både en 

talemålsnær versjon og en ortografisk oversettelse (på bokmål) (Hagen & Johannesen, 2014, 

s. 18).    
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 Jf. Mailkorrespondanse med Kristin Hagen (13.11.18) 
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 Søkestreng: [word="eg" %c]  
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Figur 4: Treffresultater fra søket: jeg
26

 i NDK  

4.3.3 Korpusenes translittereringsveiledninger  

For translitterering av de transkriberte filene, blir det for begge korpusene brukt Oslo-

translitteratoren. Translitteratoren er halvautomatisk, som betyr at translittereringen skjer 

automatisk, før den blir manuelt rettet opp av et menneske. Resultatet brukes til å trene 

translitteratoren. Hver gang translitteratoren blir trent, blir den bedre på å kjenne igjen 

dialekter fra samme område (Tekstlaboratoriet, 2017). Uansett hvor godt trent translitteratoren 

er, vil nok behovet for at et menneske gjennomgår og retter opp resultatene alltid være der.   

I veiledningen for utarbeidelsen av LIA-korpuset (heretter LIA) er det lagt til rette for ulike 

realiseringer av infinitivsmerket I tillegg til å kan varianter av «til» (for eksempel te) og 

«også» (åsså) fungere som infinitivsmerke. I slike tilfeller skal ordene translittereres 

ortografisk til infinitivsmerket å, mens de i andre tilfeller (når de har andre funksjoner) skal 

oversettes til andre ortografiske former (som oftest henholdsvis preposisjonen til og adverbet 

også) (Askeland, Hagen, Håberg, Johannessen, Rødvand & Tengesdal, 2018, s. 12). I 

veiledningen omtales te som en variant av «til» når den står som infinitivsmarkør. Det 

fremgår av veiledningsteksten at dette både gjelder i tilfeller hvor formordet tydelig tolkes 

som «å», samt i tilfeller der te kan tolkes som både «til» og «å». Eksemplene nedenfor er 

hentet fra rettledningen, og illustrerer hvordan tilfeller hvor te oppfattes som henholdsvis «å» 

(eksempel a) og som «til» eller «å» (eksempel b), begge blir translittererte som å:   

a) Informanten seier: de konne kje vera nåe fælt jillt te væra leggdafållk  

Vi skriv: det kunne ikkje vere noko fælt gildt å vere legdefolk  
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b) Informanten seier: nå o sysster ho va så svert goe te veva  

Vi skriv: når ho søster ho var så svært god å veve 

Veiledningsteksten gir en indikasjon på at te i dag ansees som infinitivsmerke. Det fremgår av 

teksten at te enten blir oppfattet som «til» eller «å», men det åpnes ikke for at det kan være en 

realisering eller sammensmelting av «til å». Det viktige er at det i kontekster der te fungerer 

som infinitivsmerke (uavhengig om det blir oppfattet som preposisjonen «til» eller 

subjunksjonen «å») markeres som infinitivsmerke i den ortografiske oversettelsen. I 

transkripsjonsrettledningen til NDK er det ikke skrevet noe spesifikt om hvordan de behandler 

te som infinitivsmerke (Johannessen, Hagen, Håberg, Laake, Søfteland, Vangsnes, 2009). 

Siden det ikke er spesifisert, er det nærliggende å tro at det ikke blir omsatt til å, men til til 

eller til å.  

4.3.4 Om annotering og konkordans  

Korpusene jeg bruker er knyttet opp til søkesystem som gjør det mulig å søke på blant annet 

ord eller ordstrenger. Alle ordene i korpusene er grammatisk annotert, som betyr at hvert ord 

er markert med grammatisk informasjon. Til illustrasjon er transkripsjonen te kjøyra 

grammatisk annotert med tilleggsinformasjonen «te «til» prep» og «kjøyra «kjøre» verb inf», 

som forteller oss at te er translitterert som preposisjonen «til», mens kjøyra er translitterert 

som et verb i infinitiv. Når jeg søker i korpusene får jeg i tillegg til søkeuttrykket opp kontekst 

på begge sider av søkeordene, henholdsvis venstresidekontekst og høyresidekontekst. Dette 

kalles konkordans. I noen av resultatene er treffresultatene veldig lange, som i følgende 

eksempel fra Eiken: 

13) så nå ee # nå he ee he me de vållsåmm greitt me nå de hann hann e flinngke te driva 

garen å denn M5 de e en vållsåmm hann e vållsåmm ivrige sånn å  (eiken_uio_0202) 

Når jeg anser tilfellene som for lange, gjengir jeg bare de relevante delene av segmentet, slik:  

14) hann e flinngke te driva garen (eiken_uio_0202)  

4.4 Metodisk bruk av korpus 

4.4.1 Noen begrensninger  
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Denne oppgaven er begrenset til å undersøke hvor i Norge en finner belegg for bruk av te som 

infinitivsmerke. I motsetning til Strands undersøkelse (2016) (jf. avsnitt 3.3.6), vil en 

kvantitativ undersøkelse av hele korpuset, som dette forskningsprosjektet baserer seg på, 

vanskelig kunne gi innsyn i den enkelte informants grammatikk. Undersøkelsen vil med andre 

ord ikke kunne gi svar på hvor en finner intraindividuell variasjon eller om det finnes 

dialekter der en bare bruker utelukkende te-infinitiv eller om talerne i et gitt dialektområde 

varierer bruken. Noen ganger lar det seg likevel gjøre å kommentere informantenes 

intraindividuelle variasjon, fordi treffresultatet inneholder bruk av både te og å brukt som 

infinitivsmerke. Når jeg kommenterer intraindividuell variasjon, baserer jeg meg bare på mitt 

innsamlede materiale.   

4.4.2 Søkestrenger og kommentarer   

I denne delen forklarer jeg hvilke søkestrenger som er brukt for korpussøkene. Jeg har foretatt 

ett hovedsøk, [te + infinitiv], og ett tilleggssøk, [te (-infinitivsmerke) + infinitiv], i hvert av 

korpusene.      

 [Te + infinitiv] 

Grunnet ulike retningslinjer for utarbeidingen av korpusene og ulik oppfatning om hvilket 

formord den fonetiske realiseringen te faktisk svarer til, har jeg valgt å søke etter «[fonetisk 

ordform: te] + infinitiv». Heretter te + I. Dette søket inkluderer de tilfellene hvor te kan 

oppfattes som infinitivsmerke og som preposisjon (og andre ordklasser for øvrig). På denne 

måten kan jeg selv avgjøre hvilke tilfeller som er relevante for mitt formål. Hvis jeg hadde 

valgt å foreta et søk med spesifisering av både ortografisk ordform («å») og fonetisk ordform 

(te), ville jeg bare ha fått opp tilfellene der personen som har translitterert filene oppfatter te 

som et infinitivsmerke. Eksempelet under illustrerer hvordan te kan tolkes på ulike måter:  

Transkripsjon: je har litt løsst te fLøtte te Ossjlo ( dalsbygda_02uk)  

Ortografisk oversettelse: jeg har litt lyst til flytte til Oslo   

Te er her translitterert som «til». Konstruksjonen er lik den i teorikapitlet (jf. Avsnitt 3.1.1), 

hvor jeg beskrev hvordan slike konstruksjoner, avhengig av hvor man befinner seg i landet, 

kan utformes både med og uten preposisjonen «til». Mange steder i landet vil folk kunne si 

«jeg har lyst til å flytte til Oslo», mens andre heller ville sagt «jeg har lyst å flytte til Oslo». 
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En mulig tolkning av eksempelet, som fraviker fra translitteratørens tolkning, er at te kan 

være et infinitivsmerke og ikke en preposisjon.  

Som forklart over, vil det altså være problematisk å søke etter grammatisk kategorier, fordi 

ulike transkribører og translitterører oppfatter den fonetiske formen te som ulike ortografiske 

former. At LIA-korpuset per i dag ikke er grammatisk annotert, støtter også oppunder det å 

søke etter fonetisk form te + infinitiv. Gitt at retningslinjene for NDK og LIA ikke er 

identiske, ser jeg det mest formålstjenlig å bruke samme søk i begge korpus – altså et søk uten 

presisering av grammatisk kategori.  

Figur 5: utsnitt av hovedsøket i LIA, [te + infintiv] 

[te + (- infinitivsmerke) + infinitiv] 

I tillegg til hovedsøket mitt (jf. 4.5.5) har jeg lagt til et søk som ser slik ut: [«fonetisk form: 

te» + «uspesifisert ordform (infinitivsmerket å ekskludert)» + «verb i infinitiv»]. Dette søket 

dekker tilfeller der det kommer et element mellom te og infinitiven – altså der te og 

infinitiven ikke står rett etter hverandre. Søkestrengen ser slik ut: [phon=»te»] [((pos!=»inf-

marker»))] [((pos=»verb» & mood=»inf»))]. Dette søket vil kunne fange opp tilfeller der 

informanten for eksempel ytrer en setning som inneholder et adverb før infinitiven, tar en 

pause, nøler eller avbryter seg selv. Jeg kunne ha fortsatt en slik søkemetode i ubegrenset 

evighet, og søkt etter to eller tre ord i mellom. Jeg velger å begrense søket til ett element 

imellom, grunnet tidsrammen for oppgaven. Jeg ekskluderer infintivsmerket å fordi jeg 

frykter at søket vil gi mange treff, noe som ville resultert i et for omfattende sorteringsarbeid 

(jf. under).  
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Utelatt søk: [Te + infinitivsmerke  + infinitiv]   

Det er nærliggende å tro at en del tilfeller av te + infinitiv ikke blir inkludert i oversikten dette 

prosjektet gir, fordi ulike transkribører oppfatter te som flere ord: te + å i tilfeller der jeg selv 

oppfatter det som ett ord. En årsak til dette kan være av den grunn at den språklige intuisjonen 

tilsier at «det er slik det burde være». Det kan muligens dreie seg om påvirkning fra 

skriftspråket. Det har vært mange personer involvert i utarbeidingen av begge korpusene som 

tas i bruk. Ut ifra egen erfaring med transkripsjon av dialektprøver, er jeg kjent med at det er 

fort gjort å skrive ned lyder en tror en hører, fordi den språklige intuisjonen sier at lydene 

«burde» ha vært der. Jeg foretok derfor et søk i NDK med søkestrengen [«te (fonetisk form)» 

+ «infinitive marker» + «verb infinitive»]. Som forventet fikk søket mange treff: 971. Etter å 

ha gått igjennom noen av eksemplene, innså jeg fort at mange tilfeller like gjerne kunne ha 

havnet blant resultatene av søket jeg faktisk har brukt, fordi jeg oppfattet dem som ett fonetisk 

samband (te) og ikke to (te å). I LIA ga søket ([phon=»te»] [phon=»å»] [((pos=»verb» & 

temp=»inf»))]) 736 treff. For etterprøvbarhetens skyld, velger jeg å utelate dette søket fra 

oppgaven. Jeg benytter meg bare av de te + I-tilfellene som faktisk er å finne transkribert som 

nettopp te + I-tilfeller.    

Kommentarer  

Ved gjengivelse av eksempler fra korpus skriver jeg bare den ortografiske oversettelsen der 

jeg synes det behøves. Der den transkriberte teksten etter min mening er leselig, gis ingen 

oversettelse.  

4.5 Resultater fra korpusene  

4.5.1 Generelt om behandling av resultatene 

I de tilfellene der søket har gitt flere treff fra samme informant i samme segment, behandles 

treffene som to treff. Eksempelet fra NDK under vil altså telle to ganger: 
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Figur 6: Søkeresultat med to treff (te gå og te sprinnge) i samme segment, der begge tilfeller teller som faktiske 

treff   

Tilfeller som er feilannotert, og som dermed ikke kommer opp som egne søkeresultater, er 

utelatt fra oppgaven. Med feilannotert menes at ordene er annotert som en annen ordklasse 

enn den ordet egentlig tilhører. Eksempelet fra LIA under illustrerer dette:  

 

Figur 7: Søkeresultat hvor jeg teller to egentlige treff (te hala og te stå), men der bare ett tilfelle teller som 

faktisk treff 

Dette segmentet viser bare ett tilfelle av te + I (te stå), til tross for at jeg personlig teller to (te 

hale og te stå). Te hale er grammatisk annotert som preposisjon (te) og substantiv (hale). Selv 

om det er nokså åpenbart at hale i denne sammenheng er infinitivformen av verbet å hale (i 

betydningen trekke), teller jeg ikke med tilfellet blant resultatene mine. Dette er for at det skal 

være lettere for andre å etterprøve resultatene mine. En del av treffene som kommer opp i 

selve feltet for søkeresultatet er også feilannoterte. Disse tilfellene er sortert bort. Noen 

typiske tilfeller er der ordet som følger te egentlig er et substantiv (gi seg til kjenne) eller der 

preposisjonen til er del av et annet uttrykk (vi måtte av og til leike med dei òg). Fordi jeg bare 

har søkt etter fonetisk form te, kommer også de tilfellene der te er en realisering av 

nektingsadverbet ikke + infinitiv opp (du kann te ha de finere). Jeg har også valgt å utelate 

faste uttrykk. Til å begynne med-konstruksjoner er dermed utelatt.   

4.5.2 Resultater fra NDK 

Søkestrengen «[phon=»te»] [((pos=»verb» & mood=»inf»))]» (te + I) ga 251 treff i NDK (jf. 

Vedlegg 2), mens søkestrengen [phon=»te»] [((pos!=»inf-marker»))] [((pos=»verb» & 

mood=»inf»))] ga 54 treff (jf. vedlegg 3). Etter å ha luket bort irrelevante treff, stod jeg igjen 

med til sammen 203 treff, 187 treff fra første søk og 16 treff fra andre søk, fra 96 informanter.   



42 

 

4.5.3 Resultater fra LIA 

Siden LIA fremdeles er under arbeid, har korpuset blitt oppdatert med nye filer i løpet av 

arbeidet med dette prosjektet. Søkestrengen «[phon=»te»] [((pos=»verb» & mood=»inf»))]» 

ga 28. mai 2018 334 resultater i LIA. Det samme søket ga 397 treff den 15. august 2018 (jf. 

vedlegg 4)
27

. Etter å ha luket bort duplikater, overlappingstilfeller med NDK og irrelevante 

treff, gjenstod det 260 positive treff fra hovedsøket. Tilleggsøket, med søkestrengen 

«[phon=»te»] [((pos!=»inf-merke»))] [((pos=»verb» & temp=»inf»))]», ga 15. august 2018 68 

treff på resultatsiden. Etter å ha luket bort tilfellene som overlapper med NDK og andre 

irrelevante treff, gjenstod det 16 positive treff (jf. vedlegg 5).  

4.5.4 Oppsummering av resultater  

Resultatene fra LIA og NDK behandles i det videre samlet. Det totale antall positive treff fra 

korpus er 479. Treffene er fra 199 informanter fra 94 steder i Norge. Kategoriseringen av de 

ulike bruksområdene for te er dermed basert på 479. Hvert av tilfellene er analysert og 

plassert inn i en passende kategori.  

                                                 
27

 Se forklaring i vedlegg 4. 
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5 Kategorisering av funn 

I dette kapitlet vil jeg analysere og kategorisere prosjektets innsamlede datamateriale. 

Resultatene fra kategoriseringen i dette kapitlet legger grunnlaget for oversikten over 

distribusjonen av te i kapittel 6 (jf. forskningsspørsmål 1). I avsnitt 5.1 skriver jeg om 

forutsetningene for analysen og den videre diskusjonen. I avsnitt 5.2 skriver jeg om 

kategoriseringen. I avsnitt 5.3 – 5 – 8 presenteres forskningsprosjektets innsamlede empiri. I 

avsnitt 5.8 gis det en oppsummering.  

5.1 Forutsetninger  

En viktig forutsetning for å kunne gi en oversikt over tes utbredelse i Norge, er at 

forskningsspørsmålet er presist nok formulert. For å kunne svare på hvor vi finner te brukt 

som infinitivsmerke, er det dermed nødvendig å først definere når te faktisk oppfattes som et 

infinitivsmerke.  

Helt til å begynne med bør det presiseres at dette forskningsprosjektet først og fremst er en 

empirisk undersøkelse. All den innsamlede empirien består av tilfeller der te står før et verb i 

infinitiv. I alle tilfeller regnes derfor te som en slags infinitivsmarkør (jf. alle 

infinitivskonstruksjoner innledes av et infinitivsmerke (jf. avsnitt 2.1.1). I oversikten som gis i 

neste kapittel vil derfor alle tilfellene av te + I inngå (bortsett fra tilfeller gjort rede for i 

4.5.1).  

I noen tilfeller kan det dog være vanskelig å avgjøre om te oppfattes som et rent 

infinitivsmerke eller om det oppfattes som et noe mindre prototypisk infinitivsmerke. En del 

av materialet er konstruksjonstyper som inneholder te + I der te etter mitt syn vanskelig kan 

oppfattes som noe annet enn et rent infinitivsmerke. Et eksempel er når te + I står som 

selvstendig nominalt ledd i for eksempel ekstraposisjon (jf. type 1, avsnitt 5.3). I disse typene 

fungerer te på lik linje med skriftspråkets infinitivsmerke: å. Jeg kaller forekomstene av te i 

konstruksjoner hvor vi på skriftspråket bruker bare å for tea. I tea-tilfellene oppfattes te i 

denne oppgaven som et rent infinitivsmerke. Prosjektets materiale inneholder også 

konstruksjonstyper der te kan oppfattes som et mindre prototypisk infinitivsmerke. I disse 

tilfellene bruker skriftspråket preposisjonen til + infinitivsmerket å. Eksempler er te + I i 

partikkelforbindelser (det kommer te skje) (jf. type 5a, avsnitt 5.7.1) eller te + I som adledd i 
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adjektivfraser (hun er flink te sykle) (jf. type 2a, avsnitt 5.4.1). Jeg kaller forekomstene av te i 

konstruksjoner hvor vi i skriftspråket bruker preposisjonen til + å for teb. Selv om 

skriftspråket og talespråket ofte fraviker hverandre, er det nødvendig å ta i bruk en standard 

som verktøy for analysen. Skriftspråket er derfor en naturlig målestokk og standard. Det er 

ikke lett å se hva som ellers skulle ha blitt brukt.   

Andre som har skrevet om te før meg har inkludert tilfeller av te som infinitivsmerke der te 

kan oppfattes som en annen kategori enn et rent infinitivsmerke. Hagren gir en oversikt over 

tills utbredelse, men konkluderer likevel med at till framfor infinitiven som oftest er en 

preposisjon (jf. 3.4.2). Aasen (jf. 3.3.1) og Svendsen (jf. 3.3.6) viser også til eksempler som, 

etter min kategorisering, faller utenfor den prototypiske bruken av infinitivsmerket å. Aasens 

tok te ganga ville ha blitt kategorisert i min type 5a (jf. 5.7.1), mens Svendsens første gruppe 

(«hvor det i rm.s skriftsprog er eller har vært mulig å skrive «til at» eller «til å») beskriver 

forekomstene av te i type 2a, type 3a og type 5a. Kalm og Strand har ikke inkludert tilfeller 

der te kan oppfattes som leksikalsk knyttet preposisjon (se s. 51 i kapittel 5).     

Det foreligger også noen teoretiske argumenter for å gi en så bred oversikt som det blir gjort 

her. Det er som nevnt et sentralt formål med prosjektet å gi en fremstilling av hvordan språket 

faktisk er. Dette er et sentralt prinsipp i grammatikaliseringsteori også, der forskningsobjektet 

er språk i bruk (jf. avsnitt 2.4). For å kunne undersøke te i et grammatikaliseringslys i kapittel 

7 (jf. Forskningsspørsmål 2), er den beskrevne distinksjonen mellom tea og teb nyttig. 

5.2 Om kategoriseringen  

Jeg anser det nødvendig å nevne at den innsamlede empirien kunne ha blitt lagt fram på ulike 

måter. En innledende undersøkelse viste relativt raskt at det ikke hadde noe særlig for seg å 

sortere dataene etter hvilken syntaktisk funksjon te + I hadde i setningen, ei heller så det ut til 

å være grunnlag for å sortere dataen etter semantiske kriterier (jf. for eksempel grad av 

finalitet hos den følgende infinitivsfrasen). Jeg har derfor, som Hagren (2008), valgt å 

analysere dataene etter hvilke fraser te + I står i kombinasjon med – altså etter form. En slik 

kategorisering gjør det mulig å kommentere både syntaktiske og semantiske egenskaper ved 

konstruksjonene underveis. Inndelingen er i stor grad inspirert av Hagren (2008) (jf. avsnitt 

3.4.2), i tillegg til at jeg bruker NRG og egen intuisjon. Som allerede presisert (jf. avsnitt 

4.4.1), faller det utenfor prosjektets formål å redegjøre for inter- eller intraindividuell 
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variasjon av bruk av ulike infinitivsmerker (slik både (Hagren (2008) og Strand (2016) har 

gjort).  

Hvert tilfelle analyseres manuelt, hvor det tas i bruk en grammatisk modell som er enkel og 

laget for å analysere skriftspråk. Formålet med analysen er ikke å formulere «den ene» 

teoretisk perfekte analysen, men å dele inn te-konstruksjoner på en slik måte at den 

geografiske utbredelsen lar seg beskrive greit. Det er også nødvendig å nevne at en ved 

analyse av talespråk støter på utfordringer som ikke nødvendigvis gjør seg gjeldende i 

normert skriftspråk. I talespråk forekommer det ofte nøling, avbrytelser og utydelige partier. 

Det er for eksempel ikke alltid alle setningsleddene er til stede i ytringen. Mens de fleste 

tilfellene i materialet har latt seg plassere i kategoriene uten større problemer, har det ved 

noen tilfeller vært nødvendig å avgjøre hvilken kategori det er mest passende å plassere 

tilfellet i basert på det jeg tror informanten må ha ment. Et eksempel er: no [uforståeleg] te 

laga livvrekake før stekkte me no levvren kokkt n i en # ja (lindaas_uib_0101). Her har jeg 

tolket [te laga livvrekake] som en frittstående infinitivsfrase, så tilfellet kategoriseres som 

type 1 (jf. 5.3).     

Hovedinndelingen er inspirert av Hagrens hovedinndeling (jf. avsnitt 3.4.2). Prosjektets 

innsamlede materiale er dermed delt inn i følgende 5 hovedgrupper:  

1. Te + I som frittstående infinitivsfrase (i kombinasjon med bare kopulaverb, være og 

bli) (jf. 5.3) 

2. Te + I i kombinasjon med adjektivfrase (jf. 5.4) 

a. Te + I som del av adjektivfrase (jf. 5.4.1) 

b. Te + I som eget syntaktisk ledd, der adjektivfrasen er predikativ (jf. 5.4.2) 

3. Te + I i kombinasjon med nominalfrase (jf. 5.5) 

a. Te + I som del av nominalfrase (jf. 5.5.1) 

b. Te + I som eget syntaktisk ledd, der nominalfrasen er predikativ (jf. 5.5.2) 

4. Te + I som utfylling til preposisjon eller komparativ subjunksjon (jf. 5.6) 

a. Te + I som utfylling til preposisjonen for (jf. 5.6.1) 
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b. Te + I som utfylling til andre preposisjoner (jf. 5.6.2) 

c. Te + I som utfylling til subjunksjonen enn (jf. 5.6.3) 

5. Te + I i kombinasjon med verbfrase (jf. 5.7) 

a. Te + I som følger verb der skriftspråket har til å (jf. 5.7.1) 

b. Te + I som følger verb der skriftspråket har bare å (jf. 5.7.2) 

5.3 Type 1: Te + I som frittstående infinitivsfrase og 

i kombinasjon med bare kopulaverbene være og bli 

Tilfellene som i Hagrens «fritstående infinitivfras» (jf. 3.4.2) faller inn i min gruppe 1. I 

tillegg til tilfellene der te + I ikke følger et annet ledd i den lineære strukturen, samt der te + I 

er en del av et setningsfragment, inkluderer type 1 også tilfeller der te + står i kombinasjon 

med kopulaverbene være og bli
28

.  

Te + I fyller i disse konstruksjonene funksjoner som subjekt («ekte» og potensielt
29

) og 

predikativ. «Dersom basen er det formelle det, seier predikativet noko om tilstanden reint 

allment, Det er mørkt; Det ble dag, eller det tener til ei allmenn identifisering, Det er berre 

eg.» (NRG, s 733). Når infinitivskonstruksjoner står som predikativ i en setning, er de ofte av 

substantivisk type (NRG, s. 742). Skillet mellom predikativ og potensielt subjekt kan noen 

ganger være vanskelig å dra. Jeg vil ikke komme nærmere inn på denne distinksjonen. I begge 

funksjoner fungerer te som rent infinitivsmerke, hvilket er det viktige for mitt formål. Jeg 

behandler derfor alle tilfellene av type 1 under ett.  

Eksempler på typiske tilfeller av type 1: 

15) å så nårr kjæisar’n kåmm då # å ee dei sommrane ætte ennan’n # så va de te salutera 

fårr hann (lindaas_uib_0201) 

16) so varrt da te sellja allt isamen (kvinnherad_ma_04) 

                                                 
28

 Setningsledd som opptrer i kombinasjon med andre verb enn kopulaverbene behandles i gruppe 5a (jf. 5.7.1) 

og 5b (5.7.2).   
29

 Typisk for setninger med potensielle subjekter er at de ofte også inneholder adjektiv som fungerer som 

predikativ (for eksempel gildt, godt, flott). Disse konstruksjonstypene har jeg valgt å behandle for seg, i gruppe 

3b (jf. 5.5.2).  
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17) da bi e no te bruke de litt meir da (namdalen_03gm) 

Ortografisk oversettelse: da blir det nå til bruke det litt meir da 

Eksempel 15 illustrer en konstruksjon det er mange av i materialet. Konstruksjonen består 

ofte av delene «så var det + te + I», der infinitivskonstruksjonen betegner et eller annet 

obligatorisk gjøremål. Eksempel 17 fra Namdalen er det eneste eksempelet fra trøndersk hvor 

te blir brukt i en kontekst hvor det oppfattes som tea.  

I noen få tilfeller står te + I som eneste ledd i resultatet som kommer opp. Resultatet er da et 

setningsfragment. Grunnet omfanget på datamaterialet, har jeg ikke kunnet sjekke hvert 

treffresultats videre kontekst. Som nevnt kan det noen ganger være vanskelig å avgjøre 

akkurat hvilket ledd te + I utgjør (jf. 5.2). Eksempel 18 og 19 illustrerer slike tilfeller:  

18) Te ikkje ha nåkken a sine ijenn (bergen_uib_1102) 

19) Te få vær onnje å siddja høyra nårr # nårr vakksne drøste i_hob å fårtællde 

(gjesdal_04gk) 

Siden det ikke er så mange av resultatene i materialet som starter med te + I, har jeg likevel 

undersøkt eksempel 18 og 19s ytterlige kontekster. I eksempel 18 er det foregående segmentet 

ja det er trist, med trykk på det og en liten pause etter trist, før te ikkje ha nåkken a sine ijenn 

ytres. Eksempelet kan dermed analyseres som et ledd i ekstraposisjon til slutt i setningen (jf. 

under). Eksempel 19 oppfattes som en frittstående infinitivsfrase, med betydningen ‘som barn 

syntes vi det var så stas å sitte og høre på når de voksne snakket’). Begge tilfellene tilhører 

dermed type 1.  

I type 1 finner vi også tilfeller som inneholder et setningsadverbial i tillegg til subjekt og 

kopulaverb (nettopp, ikkje, alltid): 

20) Næi ikkje nettopp te æige me de same der menn de va mannge somm fekk billi læige 

på n (Drangedal_ma_01) 

21) å e hukksa nå veL te atte slikk så brus å # slekkt de va no kje te få her før ette krigen 

(Vang_03gm) 
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Ledd i ekstraposisjon finner vi oftere i talespråk enn i skriftsspråk. Ekstraposisjonene finnes 

først i setningen, sist i setningen eller inni setningen (som apposisjoner) (NRG, s. 904). I 

eksempel 22 og 23 står te + I i ekstraposisjon:  

22) Te få var me i smalhuse då dæ va kjemmpejillt (gjesdal_04gk) 

23) te ha goe skuttla da # da va ee # gått da (lindaas_uib_0202) 

Type 1 inkluderer også tilfeller der jeg har oppfattet det som at informanten avbryter seg selv 

og starter på en ny setning midt i et segment. I eksempel 24 tolker jeg det som at informanten 

starter på et nytt utsagn etter substantivet onngane. Te siddja å høyra nå di hadde våre # i 

hæia å sånn så de analyseres derfor som frittstående infinitivsfraser:  

24) di hadde allti mye spennane fårr åss onngane te siddja å høyra nå di hadde våre # i 

hæiå å sånn så de (Gjesdal_04gk) 

Også tilfeller der et utydelig parti like før gjør det vanskelig å avgjøre, kan falle inn under 

type 1. I eksempel 25 tolkes te ste- te leva # elle vara som type 1:   

25) ja då ha eg våre [utydeleg] ni å femmti år å nå vill eg kje kåmma tebakesj [utydeleg] 

te ste- te leva  # elle vara (Etne_ma_01) 

Felles for type 1 er at te fungerer som rent infinitivsmerke. I alle tilfellene finner vi te brukt 

for å innlede en infinitivskonstruksjon der skriftspråket har å. Alle tilfellene i gruppen 

oppfattes derfor i denne undersøkelsen som forekomster av tea. Det skal understrekes at det at 

eksemplene mine viser infinitivskonstruksjoner i disse funksjonene, ikke i seg selv er et særlig 

oppsiktsvekkende funn, men det at jeg i såpass stor grad finner bruk av te-infinitiver, i disse 

funksjonene, er det. 

Av totalt 479 treff i korpus, er 94 av treffene kategorisert som type 1. Det tilsvarer 19,62 % av 

det fullstendige datamaterialet.   

5.4 Type 2: Te + I i kombinasjon med adjektivfrase 

Som Hagren, har jeg valgt å kategorisere alle tilfellene der infinitivskonstruksjonen står 

sammen med et adjektiv i samme gruppe. Denne typen består av tilfeller der te + I står i 

kombinasjon med en adjektivfrase. Ordvalget «i kombinasjon med» er bevisst, fordi jeg 
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skiller mellom de tilfellene der te + I inngår i adjektivfrasen (Type 2a, se avsnitt 2.a) og der te 

+ I fungerer som eget syntaktisk ledd i setningen og adjektivet fungerer som predikativ (Type 

2b, se avsnitt 2.b). Type 2a inkluderer Hagrens type A og B, mens min type 2b samsvarer 

med Hagrens type C (jf. 3.4.2).  

5.4.1 Type 2a: Te + I som del av adjektivfrase  

Type 2a består av tilfellene der te + I er adledd i en adjektivfrase. For å konstruere slike fraser 

i skriftspråket, brukes både preposisjonen til og infinitivsmerket å. Forekomsten av te i denne 

typen oppfattes dermed som tea. Når te + I er en del av en adjektivfrase, fungerer frasen som 

predikativ i setningen:  

26) hann e flinngke te driva garen (eiken_uio_0202) 

27)  denn e # e suverene te te # skaffa seg bytte (oevresirdal_uib_0104) 

28) menn n va nå fløytom
30

 te sprinnge å (skjaak_ma_02) 

Når adjektivfrasen som utgjør setningens predikativ beskriver et referensielt syntaktisk ledd, 

behandles de i gruppe 2a. Eksemplene 26-28 illustrerer dette. De referensielle leddene er 

henholdsvis: hann («han»), denn («den») og n («han»). Når subjektet er et formelt subjekt, og 

te + I følger et adjektiv som er predikativ, faller tilfellene inn under type 2b (jf. 5.4.2).  

Ett av tilfellene blant 2a-typene skiller seg betydelig ut fra resten:  

29) e va rædd te kåmme ner de dær lyssthuse (Bergen_uib_0801) 

Jeg tolker te i dette eksempelet som et element med mer semantisk substans enn i resten av 

2a-tilfellene. Til forskjell fra resten av tilfellene ville en ikke på skriftspråket ha skrevet *eg 

var redd til å komme ned det der lysthuset. Setningen blir også ugrammatisk ved å erstatte te 

med å (*redd å komme ned det der lysthuset) eller til (*redd til komme ned det der lysthuset). 

Ved å sette inn skriftspråkets finalitetsmarkør, for å, blir setningen lydende: eg var redd for å 

komme ned det der lysthuset. Setningen gir med ett mer mening. Tilfellet kan vitne om en 

bruk av te der te har finalt innhold (jf. se videre diskusjon i kapittel 7, avsnitt 7.1.3). 

                                                 
30

 Fløytom = fløyt (‘snar’, ‘kvikk’) 
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Til å vs. å som utfylling til adjektivfraser  

NRG skriver at «I uttrykk med visse adjektiv + til + infinitivskonstruksjon gir adjektivet oftest 

en generell karakteristikk» (NRG, s. 406):  

30) De er gode til å arrangere mange ting (eget eksempel)  

De skriver videre at «I mange dialekter (vestlandsk, nordnorsk) brukes ikke til foran 

infinitiven: Dei er flinke å lese.» (NRG, s. 406). Et raskt søk i LIA
31

 viser at «flink å + 

infinitiv» gir 27 treff, der samtlige treff er fra Vestlandet og Nord-Norge. I materialet mitt 

finner vi flere tilfeller av denne konstruksjonstypen fra vestnorske dialekter (jf. eksempel 31), 

samt ett tilfelle fra nordnorsk (jf. eksempel 32):  

31) di e utruli goe te arrangsjera mannge tinng (sokndal_03gm) 

32) å ja da nabboan va vælldi snill # allje samm’n va snill te jællpe # till 

(hasvik_uit_0702)  

Når vi finner konstruksjoner av typen adjektiv + te + I i vestlandske og nordnorske dialekter, 

er det, etter mitt syn, metodisk viktig å holde muligheten åpen for at te faktisk kan oppfattes 

som et rent infinitivsmerke av talerne av den gitte dialekten. For å illustrere dette poenget, har 

informantene fra Sokndal og Lindås treff fra både konstruksjoner av type 1 (tea = der te kan 

translittereres som å) og på type 2a (teb= der te kan translittereres som til å) (jf. vedlegg 7):  

33) e va vannt te ga fårbi husa våri (lindaas_uib_0202) (type 2a) (teb) 

34) å så va e te tjøra da ut på sno (lindaas_uib_0202) (type 1) (tea) 

Ortografisk oversettelse: så var det til kjøre det ut på snø 

Når en taler har både tea og teb i dialekten, er det rimelig å anta at en analfabet taler av den 

gitte dialekten ikke ville ha kunnet skille mellom de to variantene av te. En skriftkyndig taler 

av den samme dialekten ville kanskje heller ikke ha så lett for å skille på de to variantene av te. 

Derimot ville kanskje en taler med en dialekt hvor uttalen av de nevnte konstruksjonene i 

større grad samsvarer med skriftspråket: vant til å gå (jf. eksempel 33) og så var det å kjøre 

det ut på snø (jf. eksempel 34), sannsynligvis hatt lettere for å skille mellom de ulike 

realiseringene av infinitivsmerket. Vedkommende ville i så tilfelle sannsynligvis ikke ha 

                                                 
31

 Søkestreng: [lemma="flink" %c] [phon="å"] [((pos="verb" & temp="inf"))]. Søk gjort 14.10.18  
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kunnet byttet om på samme måte, fordi det ikke er mulig i dialekten (*vant å gå og *så var 

det til å kjøre det ut på snø). I dialekter som bare har treff på konstruksjoner med bare teb, er 

det nemlig rimelig å anta at te ikke vil bli oppfattet som et infinitivsmerke som kan brukes på 

lik linje med å. Som eksempel har informantene fra Brunlanes bare treff av teb-typer (jf. 

vedlegg 10). Følgende eksempel fra Brunlanes gir med andre ord ikke nødvendigvis en 

indikasjon på at det ville ha falt informanten naturlig å ta i bruk te i en tea-konstruksjon:  

35) å så sa M2 atte # atte # att jæ va så fæL te eta da væit du (brunlanes_ma_02) 

Strand (2016) utelater «konstruksjoner der infinitivsfrasen er en utfylling til et adjektiv + til 

(flink/dårlig til) fra sin undersøkelse. Slik jeg forstår Strand, anser han ikke denne 

konstruksjonen som et tilfelle av te brukt som infinitivsmerke, fordi «preposisjonen til/te 

anten er obligatorisk i alle varietetane i undersøkinga eller ikkje høyrer til infinitivssetninga» 

(2016, s. 8). Strand utelater også konstruksjonene «samband med substantiv + til (ha 

lov/løyve/råd til, bruka N til, osb)» og ««partikkelverb» med til (koma til, sjå ut til, skulla til, 

få til, osb.» fra undersøkelsen sin (2016, s. 8). Disse konstruksjonstypene tilsvarer omtrent 

henholdsvis type 3 (te + I i kombinasjon med nominalfrase) (jf. 5.5.1) og type 5a (te + I hvor 

vi etter skriftspråket forventer til å) (jf. 5.7.1) i denne kategoriseringen. Kalm (2016, s. 144) 

skriver at «För att prepositionerna ska uppfattas som infinitivmärken bör man kunna finna 

dem i kontexter där det saknas motivering för prepositionen, dvs. där den inte är lexikalt 

bunden eller semantiskt motiverad». Slik jeg leser Strand og Kalm, anser begge 2a-, 3a-, og 

5a-tilfellene som irrelevante. Når språk undersøkes fra et grammatikaliseringsperspektiv er 

det den faktiske språkbruken som står i sentrum. I en konstruksjon der vi vet at både til og å 

(etter skriftspråket) inngår er det likevel fra et grammatikaliseringsperspektiv interessant å 

dokumentere hva språkbrukerne faktisk sier, og ikke på forhånd hevde å vite hva 

språkbrukerne «egentlig sier» eller «egentlig mener når de sier det de sier». Det viktige er hva 

vi faktisk kan høre/lese. Det gir derfor mening at akkurat dette forskningsprosjektet inkluderer 

tilfeller som er ekskludert av forskere med andre teoretiske tilnærminger eller andre formål 

(jf. Strand (2016) og Kalm (2016)). Argumentasjonen gjort her gjelder også for type 3a (jf. 

5.5.1) og 5a (jf. 5.7.1).  

Det er til sammen 90 tilfeller av type 2a i korpuset. Det tilsvarer 18,79 % av alle tilfellene.  

5.4.2 Type 2b: Te + I som eget ledd, der adjektivet er predikativ 
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Type 2b sammenfaller som nevnt med Hagrens type C (jf. avsnitt 3.4.2). Type 2b er dermed 

tilfeller der te + I som eget syntaktisk ledd i setningen med et adjektiv med predikativ 

funksjon foran. I disse tilfellene fungerer te + I som potensielt subjekt:    

36) dei sa de va tje gått fø bøddna te ligga på fjørpute (lindaas_uib_0202) 

37)  å du vett dæ e kje minnst jillt te treffa M8 (time_03gm) 

38) eg trur dar e trykkt fårr onngan te ver her (time_04gk) 

I disse typene kan det potensielle subjektet flyttes fram i setningen hvor det får funksjon som 

«ekte» subjekt: [Te ligga på fjørpute] [var] [tje] [gått fø bøddna]. Oversatt til normert 

skriftspråk får vi: å ligge på fjærpute var ikke godt for barna. En slik omskriving tydeliggjør 

at te i slike kontekster fungerer som rent infinitivsmerke. Vi finner med andre ord tea i disse 

konstruksjonstypene.   

Det er totalt 32 treff av disse konstruksjonene i det innsamlede materialet. Det utgjør 6,68 % 

av de totale treffene. Forekomsten av te i denne konstruksjonstypen oppfattes som tea.  

5.5 Type 3: te + I i kombinasjon med nominalfrase 

Type 3 er tilfeller der te + I er en del av en nominalfrase. På lik linje med Hagren (2008, s. 

198) regnes alle fraser med nominal funksjon innunder nominalfrase. Gruppen inneholder 

derfor substantivfraser, pronomenfraser og determinativfraser
32

. I likhet med Hagren gjør 

også jeg et hovedskille mellom tilfellene der te + I er en del av nominalfrasen (5.5.1) og de 

tilfellene der te + I følger et nominalt ledd og er potensielt subjekt og det nominale foregående 

leddet er predikativ (5.5.2).  

5.5.1 Type 3a: Te + I som del av nominalfrase  

I type 3a inngår te + I i nominalfrasen:  

                                                 
32

 Jeg har valgt å behandle determinativsfrasene under nominalfraser. Jeg viser til diskusjonen mellom 

Kristoffersen og Faarlund (i Maal og Minne (2000) og (2002)), der jeg støtter meg til Kristoffersens forslag om å 

behandle determinativ- og pronomenfraser under en og samme semantiske definerte ordklasse, PRONOMEN 

(2000, s. 192). Jeg støtter meg også til Halmøy (2016) som skriver: «There is no need to assume any categorical 

distinction between determiners and pronouns since the Norwegian nominal function words are very varied 

when it comes to morphology and they (generally) perform the same syntactic functions» (s. 218).   
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39) så # hadde jæ mer annled'n te kåmme ut (fredrikstad_uio_03)  

40) då va re # stelle me unngo før n ræisste å så va re nå så_vitt n hadde ti te lesa 

lekksud’n sine (aal_ma_01)  

Type 3a-konstruksjonene blir som oftest konstruert med til å i skriftspråket, men ikke alltid: 

41) ja vell vi hadde to timar te gå på (bergen_uib_0702) 

42) å nåo itte # flumen så # hadd ei kje kei te kåmma inn te (eidfjord_uib_0301)  

Ortografisk oversettelse: og nå etter # flaumen så # hadde eg ikkje kai til komme inn til  

43) sjøll omm kjemmå heim so har dei no bov te kåmma seg opp på fjell’n 

(eidfjord_uib_0102)  

Ortografisk oversettelse: sjølv om kjem heim så har dei nå behov til komme seg opp på 

fjella 

I eksempel 39 ser vi et tilfelle der te er translitterert til til, hvor vi på skriftspråket ville skrevet 

eg hadde ikkje kai å komme inn til. Det samme gjelder for eksempel 41: to timer å gå på. I 

eksempel 43 er nominalfrasen behov til komme seg opp på fjella. På skriftspråket ville vi 

gjerne her ha brukt for å: behov for å komme seg opp på fjella. Eksempel 43 vitner om en 

final bruk av te.   

Jeg har også analysert lov + te + I-tilfellene hit:  

44) de va jo vållsm jillt de å få låv te vær me (krageroe_uib_0601) 

45) fikk a låv te bruke svipe (lommedalen_03gm)  

I eksempel 44 ser vi intraindividuell variasjon hos informanten. Infinitivskonstruksjonen som 

utgjør det potensielle subjektet (å få låv te vær me) er innledd med skriftspråkets 

infinitivsmerke, å, mens nominalfrasen lov te vær me har te. Eksempelet viser at selv om 

informanten bruker teb, (lov te vær me) bruker ikke vedkommende nødvendigvis tea (*te få lov 

te vær me) (jf. 7.2.2).       

Eksempel 46 viser hvordan te + I også kan stå som adledd til et determinativ:  
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46) honn har allti nåkke te si på di # di e s- # i veien (bergen_uib_0801) 

De fleste av tilfellene i type 3a konstruerers i skriftspråket med nominalfrase + til + å. Jeg har 

også vist eksempler på tilfeller der te oppfattes som en realisering av et språklig element som 

på skriftspråket er noe annet enn til å (jf. eksempel 39 og 43). Grunnet prosjektets dataomfang 

og formål, gjøres det her, til tross for den spennende variasjonen i oppbygningen i 

nominalfrasene i type 3a, en generalisering. Denne avgjørelsen fører til at det nødvendigvis 

vil falle fra noen tilfeller av tea  i oversikten i neste kapittel. Det er derimot ingen av typene 

der te blir definert som tea-forekomster som inneholder tilfeller av teb. Dette er et viktig poeng 

når jeg i kapittel 7 skisserer en mulig utviklingssti for te (7.2.2). I det videre behandles 

dermed alle forekomstene av te i 3a-tilfeller samlet som et mindre prototypisk 

infinitivsmerke, teb. 

Det er totalt 86 treff av denne typen i materialet. Det utgjør 17,95 % av de totale treffene.   

5.5.2 Type 3b: Te + I som eget ledd, der en nominalfrase står som 

predikativ   

I disse tilfellene står te + I som eget syntaktisk ledd i setningen, mens en nominalfrase med 

predikativ står som leddet rett før. Disse tilfellene inneholder et formelt subjekt, det eller der, 

og te + I fungerer som potensielt subjekt:  

47) eg tytte de va sånn stor åpplevels te kåma te Ållgår (gjesdal_04gk) 

48) menn dæ va trisste syn te sjå på dei flåtte tjærrkene so va nebomma 

(boemlo_uib_0403)  

49) å ee # dar va ittje rå te vågga dei (Lindaas_uib_0202) 

Te + I kan i eksempel 47-49 flyttes fram i setningen som egentlig subjekt: [Te vogge 

dei][var][ikkje][råd]. I 3b-konstruksjonene er det tale om te brukt som rent infinitivsmerke, 

tea.  

Type 3b er en nokså liten gruppe, med 15 tilfeller. Det tilsvarer 3,13 % av totalen. Alle 

tilfellene av 3b-konstruksjoene finner vi i vestnorsk. 
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5.6 Type 4: Te + I som del av preposisjonsfrase  

Type 4 er delt inn i tre undergrupper. I type 4a er te + I utfylling til preposisjonen for (5.6.1), i 

type 4b er te + I utfylling til andre preposisjoner (5.6.2) og i type 4c er te + I utfylling til 

subjunksjonen enn (5.6.2). I alle konstruksjonene i type 4 oppfattes te som en forekomst av 

tea.   

5.6.1 Type 4a: Te + I som utfylling til preposisjonen for  

Type 4a inneholder tilfellene der te + I står som utfylling til preposisjonen for. Jeg har valgt å 

også kalle disse tilfellene for «finale adverbiale infinitiver med for te»
 33

. Disse 

konstruksjonene blir i skriftspråket, og stort sett i talespråk, skrevet og uttalt for å. Det 

adverbiale leddet som konstruksjonen utgjør uttrykker hensikt eller begrunnelse (NRG, s. 

457) (jf. 2.1.3). Innholdet er med andre ord finalt. Grunnen til at type 4a er skilt ut fra de 

andre tilfellene der te + I står som utfylling til en preposisjon (jf. type 4b), basert på det som 

har blitt skrevet om te i tidligere forskning. Både Larsen & Stoltz (jf. 3.3.2) og Svendsen (jf. 

3.3.6) gir eksempler på akkurat denne typen bruk av te som infinitivsmerke: flink for te vere 

dame, han kom for te hevna seg. Det er i tillegg flere som har skrevet om hvordan te som 

infinitivsmerke kan ha sitt opphav i finale kontekster (jf. Faarlund (2003), Kalm (2016)). 

Noen typiske eksempler gjengis under: 

50) da va fy te bevara kåddne # å en trødde i da (kvamHL_uio_0201) 

Ortografisk oversettelse: det var for til bevare kornet # om ein trødde i det  

51) dei so hadde de å te å høgga på ve åg å sellja # får te dekka skullde si 

(austevoll_uib_0601) 

Ortografisk oversettelse: dei som hadde det og til å hogge ved på og å selje # for til dekke 

skulda si 

52) så di sa de va faorle å gao menn me måtte gao ne fø me sko ta dammpen omm kvelld’n 

fø te væ hæima i rett ti (kvamHL_uio_0101)  

                                                 
33

 Her har jeg lånt termen til Strands 5. kategori «Finale (purposive) adverbiale infinitiver) (2016). 
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Ortografisk oversettelse: så dei sa det var farleg å gå men vi måtte ned for vi skulle ta 

dampen om kvelden for til vere heime i rett tid  

I både eksempel 51 og 52 er det mulig å kommentere den intraindividuelle variasjonen hos 

informantene. I eksempel 51 bruker informanten fra Austevoll ikke mindre enn tre ulike 

realiseringer av infinitivsmerket; te å, å og te. I eksempel 52 sier informanten fra Kvam at det 

var farleg å gå, men at de måtte ta dampbåten om kvelden for til vere heime i rett tid
34

. Te er 

blir bare brukt etter preposisjonen, og en kan spørre seg om hvorfor informanten skulle bruke 

noe annet enn å etter nettopp preposisjonen for. Om vi sammenligner type 4a-tilfellene med 

4b-tilfellene ser vi at te blir hyppigere brukt med preposisjonen for enn med andre 

preposisjoner (jf. avsnitt 5.6.2). Det kan derfor tenkes at forekomstene i type 4a kan ha en 

sammenheng med det adverbiale leddets grad av finalitet. Oppgavens datamateriale er for 

synkront til å hevde om dette bare er en tilfeldighet eller om det faktisk kan være en 

sammenheng mellom infinitivsfrasens finale innhold og valgt realisering av infinitivsmerke. 

Det er uansett en interessant observasjon. 

Ett av eksemplene i denne gruppen skiller seg ut fra resten:  

53) bårrtjen dann # brukkt- ee sellde di te garvarann te barrka hue å ler me 

(kvamHL_uio_0201) 

Ortografisk oversettelse: borken den # brukt- e selde dei til garvarane til barke huder 

og lêr med  

Eksempel 53 henger igjen i gruppe 4a etter en innledende undersøkelse hvor tilfellene ble 

forsøkt inndelt etter semantisk betydning (jf. 5.2). Det er et eksempel jeg ut ifra de gjeldende 

vilkårene for kategoriseringen finner vanskelig å plassere. Te tolkes her som en 

finalitetsmarkør med betydningen ‘for å’. Av semantiske årsaker passer dermed eksempelet 

godt inn i denne gruppen, men den fraviker fra formkravene – i det tilfellet ikke etterfølger 

preposisjonen for. Eksempelet blir i det videre likevel regnet med i denne gruppen.  

                                                 
34

 Den ortografiske oversettelsen er brukt i det gjengitte eksempelet.  



57 

 

Forekomstene av de finale adverbiale infinitivene med for te er konsentrert på Vestlandet. Det 

er totalt 17 treff på denne konstruksjonen i korpusene, hvor 16 av treffene er fra sørvestlandsk 

og 1 treff er fra nordvestlandsk
35

. Treffene til sammen utgjør 3, 55 % alle treffene.  

5.6.2 Type 4b: Te + I som utfylling til andre preposisjoner  

Denne kategorien inneholder tilfeller der te + I står som utfylling til andre preposisjoner enn 

for. Følgende eksempler viser belegg på te + I som utfylling til henholdsvis preposisjonen om, 

med og til: 

54) så da va ittje snakk omm te ta meg di [latter] berre putta meg inn i ett romm å  

(boemlo_uib_0405)  

55) eg høgg en del ve å # fårr de lige eg øu trives me te vere ude å hågga ved # ja # så 

(sokndal_03gm) 

56) å dær skulle nåkke te te kåmme åværens da (bergen_uib_0801) 

 

Denne gruppen ga 6 treff. Det tilsvarer 1,25 % av totalen. Sammenlignet med type 4a er type 

4b en liten gruppe.     

5.6.3 Type 4c: Te + I som utfylling til subjunksjonen enn  

Type 4c inneholder typer av te + I som står som utfylling til subjunksjonen enn. Enn kan 

ifølge NRG fungere som både preposisjon og subjunksjon (s. 413). Hagren regner også enn 

under sine preposisjonsfraser (Hagren, 2008, s. 172). Leddet som kommer etter enn, står ofte 

komparativt til det leddet som kommer før enn, og skiller seg med andre ord ikke fra enn å-

konstruksjoner, som vi kjenner fra skriftspråket: 

57) Kje annt enn te tørke sæ bak mæ sa dn anndre (mykland_uib_0101) 

Ortografisk oversettelse: Ikkje anna enn til tørke seg bak med sa den andre  

Tilfellene som har andre fonetiske realiseringer av subjunksjonen enn enn den vi finner i 

skriftspråket, faller også innunder denne typen: 

                                                 
35

 Hvis vi trekker fra eksempel 48, får vi totalt 16 for te-tilfeller, hvor 15 tilfeller er fra sørvestlandsk, og ett er 

fra nordvestlandsk. Jeg regner i det videre eksempel 48 med under 4a-typene.  
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58) Men då løyt me fare runnt # so me sæie # væ mykje lænnggra veg re hellde # te gå 

bainvege (jostedal_uib_0101) 

Ortografisk oversettelse: men da laut vi fare rundt # som vi seier # var mykje lenger 

veg det enn # til gå beinveg  

Med bare 4 treff på denne konstruksjonstypen er type 4c materialets minste gruppe. 

Beleggene fra type 4c utgjør 0,84 % av totalen.   

5.7 Type 5: Te + I i kombinasjon med verbfrase  

I denne gruppen finner vi de tilfellene der te + I står i kombinasjon med en verbfrase. Med 

dette menes at te + I står som utfylling til et verb
36

. Det skilles mellom tilfellene der te + I står 

som utfylling til verb der vi ut fra skriftspråket har preposisjonen til + infinitivskonstruksjon 

som utfylling (5.7.1) og tilfellene der te + I står som utfylling til verb der vi i skriftspråket har 

bare en infinitivskonstruksjon som utfylling (5.7.2).  

5.7.1 Type 5a: Te + I som følger verb der skriftspråket har til å 

Type 5a er materialets største gruppe med 106 treff totalt. Det felles kriteriet for denne typen 

er at te + I står som utfylling til et verb der skriftspråket har preposisjonen til + 

infinitivskonstruksjon som utfylling. 

Mange av tilfellene av type 5a er te + I i kombinasjon med et partikkelverb med «til». 

Verbene komme, skulle og ta er spesielt frekvente:   

59) mænn dømm kåmmer te gråte en gang (Raade_uio_0201) 

Ortografisk oversettelse: men dei kjem til gråte ein gong  

60) spøssjt på ka # ka så passa sku e te sæi me t- # tanngke på tid å sånn 

Ortografisk oversettelse: spørs på hva # hva som passer skulle jeg til si med t- # tanke 

på tid og sånn     

61) då ann va kåme framm # tok en te lesse på (hemsedal_uio_0101)  

                                                 
36

 Nærmere bestemt til verbfraser andre enn kopulaverbene. Te + I i kombinasjon med kopulaverbene faller 

innunder type 1 (jf. 5.3).  
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Ortigrafisk oversettelse: da han var kommen fram # tok han til lesse på 

Type 5a inneholder også te + I som etterfølger refleksive verb:  

62) so va da snart fø hann å gomor hadde mat'n ferdige uti kåvaståva sess se te eta 

(kvamHL_uio_0201) 

Ortografisk oversettelse: so var det snart for han og godmor hadde maten ferdig uti 

kovestua sette
37

 seg til ete 

Te + I i kombinasjon med verb som tar indirekte verb er også kategorisert til type 5a. Mange 

av tilfellene er med verbene få (få noen te + I) og bruke (bruke noe te + I):  

63) Nårr n M5 fekk narra ho F3 te sinnge Titanik (flaa_04gk)
38

 

64) hellst # via n nå få karranj te bæra inn nogo tå di da (folldal_uio_0201) 

Ortografisk oversettelse: helst # ville ein nå få karane til bere inn noko av det da  

65) de har vor på støl’n di brukkt n te ha # ee likksåmm e gå ufe- ee vill tru kaffi eller sånn 

(eidfjord_uib_0401) 

I flere av dialektene i materialet er det bare registrert tilfeller av teb. Eksempler på slike steder 

er Volda (bare 5a-tilfeller), Råde (2a-, 3a-, og 5a-tilfeller), Lom (5a- og 2a-tilfeller), Skjåk 

(2a-, 3a-, og 5a-tilfeller). Det er nærliggende å anta at de nevnte områdene kan ha en annen 

realisering av infinitivsmerket enn te i konstruksjoner definert som tea-kontekster (jf. avsnitt 

7.2.2).  

Det er 106 slike tilfeller i den innsamlede empirien. Det tilsvarer 22,13 % av totalen. Type 5a 

er med dette den typen det er dokumentert flest tilfeller av. Beleggene er fra vestnorsk, 

østnorsk og nordnorsk. Type 5a inneholder utelukkende konstruksjoner hvor forekomsten av 

te er teb.  

5.7.2 Type 5b: Te + I som følger verb der skriftspråket har bare å  

                                                 
37

 Sesse er i LIA ortografisk oversatt til sesse. Det er rimelig å anta at dette er en feil som blir rettet opp ved 

publiseringen av det ferdige korpuset i 2019. Ordet blir derfor oversatt til sette.   
38

 M5 og F3 er navnekoder. Alle navn i dialektkorpusene NDK og LIA er anonymisert.  
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I type 5b finner vi tilfeller der te + I som følger et verb der vi på skriftspråket har bare bruker 

å + infinitiv. Tilfellene av denne typen analyseres derfor som en forekomst av tea.   

I eksempel 66 og 67 følger te + I følger verbet begynne: 

66) i bejynte no te kjøya timmer de fysste i ## i jor- jorde då ser ru (aal_uio_0201) 

Ortografisk oversettelse: eg begynte nå til køyre tømmer det første i ##  

67) ja du ser e tek te bia gamal syns e å då # bi re te att n bina te sjå attennde 

(nesB_uio_0101)  

I eksempel 67 har informanten to treff: tek te bia gamal og bina te sjå attennde. Det første 

tilfellet analyseres som type 5a: tar til å bli gamal, mens den andre forkomsten analyseres 

som type 5b: begynner å sjå attende. Informanten har med andre ord treff på både tea og teb. 

I eksempel 68 og 69 følger te + I verbet lære:  

68)  ja # nå si att e humorlærinnde
39

 har treddve å- # onngær # treddve jenntonngar ska 

lær te be husmor (krageroe_uib_0601) 

69)  ein lærde ao te væra mæ å spela skuespæl (time_03gm) 

Tilfellet i eksempel 68 er spesielt interessant, fordi belegget er fra Kragerø, som inngår i det 

østlandske dialektområdet. I østlandsk er det generelt svært få treff på tea (jf. Tabell 5). 

Informantene fra Kragerø har syv treff av teb, og ett av tea.   

Til type 5b hører også verbpartikler som i skriftspråket ikke etterfølges av til å. For å avgjøre 

om tilfellene faller inn under 5a eller 5b, har det vært nok å fordele tilfellene i de ulike 

kategoriene ut ifra språklig intuisjon og innarbeidet kjennskap til skriftspråket. Ved noen 

tilfeller kom jeg over uttrykk jeg ikke var kjent med fra før, som følgende eksempel:  

70) di e lure # bjøddnan di likksom # bærre # jerest på # te vera dæue 

(kvinnherad_ma_05) 

Ortografisk oversettelse: de er lure bjørnene # de liksom # bare # gjørs på # til være 

daude 

                                                 
39

 På opptaket kan en faktisk høre en tydelig s i «husmorlærerinne», men ordet er transkribert uten s. Jeg gjengir 

det derfor av prinsipielle årsaker akkurat som det står transkribert (jf. avsnitt 4.2.1) 
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Den språklige intuisjonen min kom til kort i avgjørelsen om en i skriftspråket, eller i 

talespråket, ville skrevet/brukt gjørs på til å være daude eller gjørs på å være daude. Etter et 

søk i NAOB fant jeg eksemplene ungen gjørs på å skrike og Men kanskje han bare gjørs på å 

snakke litt feil?. Uttrykket ser ut til å ta ren infinitivskonstruksjon som utfylling, og 

kategoriseres derfor som type 5b.  

Det er til sammen 29 forekomster av type 5b i korpus, hvor 19 av beleggene er fra vestnorsk 

og 10 av tilfellene er fra østnorsk. Det er ikke belagt noen tilfeller av type 5b i trøndersk og 

nordnorsk.  

5.8 Oppsummering 

I dette kapitlet er prosjektets innsamlede materiale kategorisert inn i fem hovedkategorier. I 

analysen er det gjort rede for i hvilke konstruksjonstyper forekomsten av te oppfattes som et 

rent infinitivsmerke (tea) og i hvilke konstruksjonstyper forekomsten av te oppfattes som et 

mindre prototypisk infinitivsmerke (teb). Te oppfattes som rent infinitivsmerke (tea) i følgende 

konstruksjonstyper: 

 Type 1: Te + I som frittstående infinitivsfrase og i kombinasjon med bare 

kopulaverbene være og bli (Te ikkje ha nåkken a sine ijenn, så va de te salutera fårr 

hann) 

 Type 2b: Te + I som eget syntaktisk ledd, der adjektivfrasen er predikativ (dei sa de va 

tje gått fø bøddna te ligga på fjørpute) 

 Type 3b: Te + I som eget syntaktisk ledd, der nominalfrasen er predikativ (dei sa de va 

tje gått fø bøddna te ligga på fjørpute) 

 Type 4a: Te + I som utfylling til preposisjonen for (får te dekka skullde si) 

 Type 4b: Te + I som utfylling til andre preposisjoner (å dær skulle nåkke te te kåmme 

åværens da) 

 Type 4c: Te + I som utfylling til subjunksjonen enn (Kje annt enn te tørke sæ bak mæ 

sa dn anndre) 
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 Type 5b: Te + I som følger verb der skriftspråket har bare å (ein lærde ao te væra mæ 

å spela skuespæl) 

Te oppfattes som et mindre prototypisk infinitivsmerke (teb) i følgende konstruksjonstyper:  

 Type 2a: Te + I som del av adjektivfrase (denn e # e suverene te te # skaffa seg bytte) 

 Type 3a: Te + I som del av nominalfrase (fikk a låv te bruke svipe) 

 Type 5a: Te + I som følger verb der skriftspråket har til å (mænn dømm kåmmer te 

gråte en gang) 

Alle forekomstene av te + I som det er gjort rede for i dette kapitlet (både tea og teb) inngår i 

oversikten over distribusjonen av te som infinitivsmerke i neste kapittel.   
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6 Distribusjonen av te + I i Norge 

Basert på kategoriseringen av de ulike typene av te + I, vil det i dette kapitlet gis en oversikt 

over hvor vi finner bruk av te som infinitivsmerke i norsk, og dermed svare på 

forskningsspørsmål 1 (jf. innledning):  

1) Hvor i Norge finner vi bruk av te som infinitivsmerke? 

Jeg har brukt kriteriene til Mæhlum & Røyneland (2012) som grunnlag for 

dialektinndelingen, og deler dermed opp Norge i fire hoveddialektområder; vestnorsk (6.1), 

østnorsk (6.2), trøndersk og nordnorsk (6.3) (jf. kart 5 (Mæhlum & Røyneland, 2012 s. 178)).  

6.1 Vestnorsk 

Jeg så det som hensiktsmessig å dele vestnorsk videre opp i sørvestlandsk, nordvestlandsk og 

sørlandsk. Dette valget er tatt for å kunne se utbredelsen av te som infinitivsmerke i 

sammenheng med de øvrige dialektskillene for områdene (jf. a-mål og e-mål) (jf. «kart 3: 

Vestnorsk» (Mæhlum & Røyneland, 2012, s. 88)). 

6.1.1 Nordvestlandsk  

I nordvestlandsk er det 15 informanter med 25 treff fra 14 steder. 15 av forekomstene er tea, 

mens 10 av forekomstene er teb (jf. vedlegg 6):   

 tea teb 

TYPE 1 2b 3b 4a  4b 4c 5b 2a 3a 5a 

ANTALL 12 0 0 1 1 0 1 3 2 5 

Tabell 1: Distribusjon av tea og teb i nordvestlandsk 

6.1.2 Sørvestlandsk 

De fleste beleggene av tea og teb finner vi i sørvestlandsk. Treffene herfra er fra 101 

informanter fra 29 steder. Det er til sammen 306 treff på te som infinitivsmerke i dette 
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området, hvorav 157 av beleggene er forekomster av tea, og 149 av dem er forekomster av teb 

(jf. vedlegg 7):  

 tea teb 

TYPE 1 2b 3b 4a 4b 4c 5b 2a 3a 5a 

ANTALL 71 30 15 16 6 1 18 45 53 51 

Tabell 2: Distribusjon av tea og teb i sørvestlandsk 

I sørvestlandsk finner vi flest tilfeller av typen finale adverbiale infinitiver med for te + I (type 

4a, avsnitt 5.6.1). Informantene fra Bergen, Lindås, Bømlo, Sokndal, Gjesdal, Time og Kvam 

utpeker seg som områder med hyppig bruk av tea. 

6.1.3 Sørlandsk 

I sørlandsk gir korpussøkene 10 treff fra 7 informanter fordelt på 6 steder, hvorav 1 treff er 

tea, og 9 treff er teb (jf. vedlegg 8): 

 tea teb 

TYPE 1 2b 3b 4a 4b 4c 5b 2a 3a 5a 

ANTALL 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 

Tabell 3: Distribusjon av tea og teb i sørlandsk 

6.1.4 Oppsummering vestnorsk  

Ikke overraskende var det dialektområdet med desidert flest treff på te som infinitivsmerke 

nettopp vestnorsk. Den store andelen funn av te som infinitivsmerke i vestnorsk gjort i 

arbeidet med denne oppgaven stemmer med andre ord overens med det som er antatt i 

tidligere forskning.    

6.2 Østnorsk 

Østnorsk er et område som, meg bekjent, ikke er nevnt som et område med te som 

infinitivsmerke i den tidligere litteraturen. Resultatene fra undersøkelsen viser derfor 
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oppsiktsvekkende flere funn fra østnorsk enn en skulle anta. Østnorsk er delt videre opp i 

midlandsk (6.2.1) og østlandsk (6.2.2) (se «kart 1: Austnorsk» (Mæhlum & Røyneland, 2012, 

s. 44).      

6.2.1 Midlandsk  

I midlandsk ga korpussøkene 85 treff hos 36 informanter fra 18 steder. Av de 85 treffene er 

20 treff forekomster av tea, mens 65 treff er forekomster av teb (jf. vedlegg 9):  

 tea teb 

TYPE 1 2b 3b 4a 4b 4c 5b 2a 3a 5a 

ANTALL 9 1 0 1 0 0 9 25 16 24 

Tabell 4: Distribusjon av tea og teb i midlandsk 

Med 20 treff på tea det rimelig å omtale midlandsk som et område i Norge med bruk av te 

som rent infinitivsmerke. Det er ni belegg av både type 1 og type 5b, i tillegg til ett treff på 

både type 2b og type 5b. Dialektområdet har også mange treff på bruk av teb.  

6.2.2 Østlandsk  

I østlandsk ga korpustreffene totalt 43 treff fra 30 informanter fra 19 steder. Bare 3 av treffene 

er forekomster av tea, mens hele 40 treff er forekomster av teb (jf. vedlegg 10) 

 tea teb 

TYPE 1 2b 3b 4a 4b 4c 5b 2a 3a 5a 

ANTALL 1 1 0 0 0 0 1 13 11 16 

Tabell 5: Distribusjon av tea og teb i østlandsk   

Funnene fra østlandsk stemmer mer overens med det faktum at det ikke er skrevet noe om te 

som infinitivsmerke i østnorsk tidligere. Det er klart flest tilfeller av te der vi etter 

skriftspråket forventer til å. Til tross for at de er få, vitner noen korpustreff fra dette området 
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om bruk av te som rent infinitivsmerke: treddve jenntonngar ska lær te be husmor
40

 

(krageroe_uib_0601). På skriftspråket skrives dette «tretti jentunger skal lære å bli husmor».  

6.2.3 Oppsummering østnorsk  

Korpustreffene ga langt flere treff på bruk av te som infinitivsmerke i østnorske dialekter enn 

en skulle forvente ut ifra eksisterende litteratur på området. I østlandsk ser det ut til å forholde 

seg mer som forventet – med bare 3 tilfeller av tea.  

6.3 Trøndersk og nordnorsk 

Som nevnt i kapittel 3 har det vært ulike oppfatninger om te som infinitivsmerke er å finne i 

Nord-Norge. Aasen (jf. 3.3.1) og Sudmann (jf. 3.3.3) mener at dialekttrekket er vanlig i 

nordnorsk. Larsen & Stoltz mener at dialekttrekket ikke er å finne i de nordlige delene av 

landet (jf. «Trondhjems og Tromsø stifter», avsnitt. 3.3.2). Faarlund viser til et nordnorsk 

eksempel med i sitt materiale, men skriver ikke eksplisitt at te som infinitivsmerke er et vanlig 

dialekttrekk i nord (jf. 3.3.5). Trøndelag, nordnorsk og deler av Finnmark er noe 

underrepresentert i LIA (jf. figur 3). I NDK er områdene sterkere representert, men det er 

likevel et område med nokså få målepunkter sammenlignet med resten av landet (jf. figur 4).  

6.3.1 Trøndersk 

I trøndersk er det tilsammen 4 treff fra 4 informanter fra 3 steder (jf. Vedlegg 11):  

 tea teb 

TYPE 1 2b 3b 4a 4b 4c 5b 2a 3a 5a 

ANTALL 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

Tabell 6: Distribusjon av tea og teb i trøndersk   

Det ene treffet på tea er følgende eksempel fra Namdalen: da bi e no te bruke de litt meir da 

(namdalen_03gm), ortografisk oversatt til da blir det nå til bruke det litt meir da.  

                                                 
40

 Bare siste halvdel av tilfellet er gjengitt i teksten. Det fulle eksempelet lyder: ja # nå si att e humorlærinnde 

har treddve å- # onngær # treddve jenntonngar ska lær te be husmor (krageroe_uib_0601) 



67 

 

6.3.2 Nordnorsk 

I nordnorsk ga korpussøkene 6 treff fra 6 informanter fra 5 steder i Troms og Finnmark (jf. 

vedlegg 12). Samtlige treff var forekomster av teb:   

 tea teb 

TYPE 1 2b 3b 4a 4b 4c 5b 2a 3a 5a 

ANTALL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 

Tabell 7: Distribusjon av tea og teb i nordnorsk 

6.3.3 Oppsummering  

Korpustreffene ga særs få treff i både trøndersk og nordnorsk. Det må tas forbehold om at en 

mulig årsak til så få treff muligens kan skyldes de relativt få målepunktene i korpus i de 

nordlige delene av landet.    

6.4 Oppsummering 

Tabell 8: Total oversikt over distribusjon av tea og teb i Norge  

I tabell 8 ser vi en samlet oversikt over utbredelsen av te som infinitivsmerke i Norge. De 

fleste av forekomstene av tea i materialet er belagt i vestnorske dialekter. I vestnorsk er det 

173 belegg av tea. En stor del av tilfellene i vestnorsk er teb-forekomster (168 belegg). I 

østnorsk ga undersøkelsen langt flere treff en på forhånd antatt. Til sammen i østnorsk er det 

belagt 23 forekomster av tea og 105 forekomster av teb. Korpustreffene ga få treff i trøndersk 

Type Treff Prosent VN ØN T NN Type av te  Totalt 

1  94 19,62 % 83 10 1 0 tea 197 

treff = 
41,12 % 

2b  32 6,68 % 30 2 0 0 tea 

3b  15 3,13 % 15 0 0 0 tea 

4a  17 3,55 % 16 1 0 0 tea 

4b  6 1,25 % 6 0 0 0 tea   

4c  4 0,84 % 4 0 0 0 tea 

5b  29 6,05 % 19 10 0 0 tea 

2a  90 18,79 % 50 38 1 1 teb 282 

treff= 
58,87 % 

3a  86 17,95 % 56 27 2 1 teb 

5a  106 22,13 % 62 40 0 4 teb 

Totalt  479 100 % 341 128 4 6  100 % 
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og nordnorsk. I trøndersk er det belagt 1 tilfelle av tea og 3 tilfeller av teb. I nordnorsk er det 

ingen belegg på tea. Alle de 6 beleggene fra nordnorsk er dermed teb. 41,12 % av de belagte 

tilfellene er forekomster av tea og 58,87 % av de belagte tilfellene er forekomster av teb.  
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7 Elementet te sett fra et 

grammatikaliseringsperspektiv 

I dette kapitlet vil jeg besvare oppgavens andre forskningsspørsmål (jf. 1.1):  

2. Er infinitivsmerket te et resultat av en grammatikaliseringsprosess?  

Dette prosjektets innsamlede materiale er for synkront til at jeg basert på det kan trekke noen 

bastante slutninger om tes språkhistoriske utvikling. Til det trengs ytterlige forskning fra 

kilder fra langt tilbake. Det kan derfor ikke foretas sterke generaliseringer eller trekkes 

vidtrekkende konklusjoner i dette kapitlet. Den innsamlede empirien kan likevel brukes til å 

peke på tendenser og til å støtte oppunder eller argumentere mot allerede eksisterende 

hypoteser. Forskningsspørsmålet vil derfor bli besvart i lys av den innsamlede empirien (jf. 

kapittel 5 og 6) tidligere forskning (jf. kapittel 3) og teori (jf. kapittel 2).  

I 7.1 argumenterer jeg for hvorfor det virker mindre sannsynlig at innovasjonen primært 

skulle skyldes kontakt. Dernest vil jeg drøfte om det er rimelig å anta at infinitivsmerket te er 

et resultat av en grammatikaliseringsprosess (jf. Forskningsspørsmål 2) (7.2). 

7.1 Språkkontakt eller selvstendig innovasjon?  

Innledningsvis bør det understrekes at en på denne innovasjonen, som på de fleste andre 

språklige innovasjoner, kan tenke seg to typer forklaringer på denne innovasjonen, nemlig 

språkkontakt eller selvstendig innovasjon. Det er også sannsynlig at det er flere faktorer som 

kan ha hatt innvirkning på endringen.  

7.1.1 Nesse (2002) om eventuell reanalyse av til å   

Nesse forklarer som nevnt oppkomsten av te som et resultat av språkkontakt (jf. 3.3.4). Et av 

argumentene Nesse bruker for å avfeie hypotesen om at til å kan ha blitt reanalysert som 

infinitivsmerke, er at andre preposisjoner (for, om, med) etterfulgt av infinitivsmerket å ikke 

har gjennomgått den samme prosessen (2002, s. 197 – 198). Hun stiller altså spørsmål ved 

hvorfor det i så fall var akkurat til å som skulle ha blitt reanalysert. For å avfeie en strukturell 
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forklaring på tes utvikling, foretar Nesse en synkron analyse hvor hun undersøker hva som 

skjer med noen eksempler fra et tidligere innsamlet talespråksmateriale dersom hun fjerner 

henholdsvis preposisjonen (eksempel 71) og infinitivsmerket (eksempel 72) før og etter 

infinitivsmerket. Til illustrasjon gjengis ett av eksemplene fra Nesses avhandling (2002, s. 

197 – 198):  

71) Kor mye e du villig å fyre opp (te å) 

72) Kor mye e du villig te fyre opp (te å) 

Begge konstruksjonene i eksempel 71 og 72 er mulige i bergensk, og det er ifølge Nesse 

ingen betydningsforskjell dem imellom. Videre skriver hun at det er vanskelig å avgjøre om 

det i eksempel 72 er preposisjonen te eller infinitivsmerket te som er strøket. Hun gjør deretter 

det samme eksperimentet med seks andre eksempler: fire med preposisjonen for og to med 

preposisjonen om. Ett av eksemplene er gjengitt under:    

73) Ka skal man gjøre å stoppe det (for å) (Nesse, 2002, s. 197) 

74) *Ka ska man gjøre for stoppe det (for å) (Nesse, 2002, s. 198)   

Som det utgår fra eksempel 73 og 74, er det etter Nesses syn ikke mulig å stryke 

infinitivsmerket etter preposisjoner i bergensk. Hun konkluderer med at det i den synkrone 

analysen er klart at preposisjonen kan strykes foran infinitivsmerket, men at infinitivsmerket 

ikke kan strykes etter preposisjonen. Nesse understreker så at undersøkelsen ikke beviser at en 

ikke kunne stryke infinitivsmerket etter preposisjonen i en tidligere periode, men at hun anser 

det som mindre sannsynlig (Nesse, 2002, s. 198). Hun kaller teorien om at te har sitt opphav i 

at å har blitt strøket etter preposisjonen til for «et forslag, uten grunnlag i empiri» (Nesse, 

2002, s. 198). Nesse kommenterer avslutningsvis at om det så skulle være sånn at det er 

stryking av å som har gitt oss te som infinitivsmerke, så er det fremdeles uklart hvorfor den 

samme reanalysen ikke har funnet sted hos de andre preposisjonene.  

7.1.2 Frekvens 

Etter min mening kan Nesses egen argumentasjon brukes til å argumentere for at det nettopp 

er preposisjonen til + infinitivsmerket å som har blitt reanalysert til infinitivsmerket te. Som 

nevnt spiller frekvens en viktig rolle i grammatikaliseringsprosesser. Høyfrekvente ord har 
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større sannsynlighet for å utsettes for fonetisk reduksjon enn andre ord (jf. 2.3.6). Ved å 

argumentere for at preposisjonen til foran å er mer frekvent enn forekomsten av andre 

preposisjoner foran å, gir det, sett i et grammatikaliseringsperspektiv, mening at den fonetiske 

reduksjonen har skjedd med nettopp til + å, og ikke med andre preposisjoner + å. For å 

underbygge dette poenget, har jeg gjort et søk i NDK hvor jeg søkte etter preposisjon 

etterfulgt av infinitivsmerke, og fant raskt en oversikt over frekvensen av ulike preposisjoner i 

å-samband
41

. De fem mest frekvente preposisjonene er til å (1984 treff), for å (1338 treff), på 

å (551 treff), med å (380 treff) og om å (380 treff). Denne raske undersøkelsen viser at til å er 

mest frekvent, nokså tett etterfulgt av for å. Med grunnlag i grammatikaliseringsteori kan en 

dermed hevde at den høyfrekvente forekomsten av sambandet til å med tiden kan ha ført til en 

reduksjonseffekt, som innebærer at å faller bort etter preposisjonen te. Den reduserte formen 

kan så ha blitt reanalysert til det vi i dag kjenner som infinitivsmerket te. Det gir med denne 

argumentasjonen mening at det er nettopp preposisjonen til foran å som kan ha blitt 

reanalysert.  

7.1.3 Finalitet  

Tes utvikling har nemlig blitt forsøkt forklart av flere med basis i tils (i motsetning til de 

andre preposisjonenes) tidligere finale betydning. Det er flere som er av den oppfatning at 

infinitivsmarkører i språket springer ut fra språklige elementer som tidligere har blitt brukt 

som finalitetsmarkører (jf. Haspelmath (1989)(jf. 3.1), Wessén (1965)(jf. 3.4.1), Faarlund 

(2003)(jf. 3.3.5)). Faarlund og Kalm hevder begge at infinitivsmerket te kan ha sitt opphav i 

nettopp til å («fornsvenska»: til at) i finale kontekster (jf. avsnitt 7.3.1 og 7.3.2). Det er vanlig 

at grammatikaliserte elementer får en mer generell betydning enn de opprinnelig hadde (jf. 

avsnitt 2.3.4). I tillegg til frekvensargumentet, er argumentet om at tils opprinnelige finale, og 

dermed også mer konkrete, semantiske innhold, kan ha hatt innvirkning på hvorfor det 

akkurat i samband med preposisjonen til kan ha skjedd en reanalyse til infinitivsmerke.  

I oppgavens datamateriale var det som nevnt i analysen noen tilfeller som var av final 

karakter. I likhet med Hagren (jf. se avsnitt under), hadde også jeg vanskeligheter med å 

avgjøre hvor tilfellene av denne typen best lot seg plassere. Jeg valgte å plassere tilfellene 

                                                 
41

 Søkestreng: [((pos="prep"))] [((pos="inf-merke"))]. Søk gjort 10.09.18. Fordi LIA-korpuset ikke er ferdigstilt 

ennå, har jeg valgt å bare bruke data fra NDK-korpuset her.   
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blant de øvrige kategoriene mine. Eksemplene 71, 72 og 73 er kategorisert som henholdsvis 

type 5a, type 3a og type 2a:    

71) så sko di # i Vijå # ha åpp ein store stammp vasstammp heitte hann # å så denn sko di 

ha te støl’n te tømma mjeltja i (Hjelmeland_uib_0201) (type 5a) 

Ortografisk oversettelse: så skulle dei # i Vika # ha opp ein stor vasstamp heitte han # og 

så den skulle dei ha til stølen til tømme mjøla i   

72) me hadde førr myttje te ha støuketjinna då mått da vera # mått ikkje ha myttje då 

(Lindaas_uib_0202) (type 3a) 

Ortografisk oversettelse: vi hadde for mykje til ha staukekinne da måtte det vere # måtte 

ikkje ha mykje da  

73) e va rædd te kåmme ner de dær lyssthuse (Bergen_uib_0801) (type 2a) 

Ortografisk oversettelse: eg var redd til komme ned
42

 det der lysthuset 

Alle disse eksemplene er tilfeller hvor vi kunne ha brukt til å i skriftspråket, men de er brukt i 

med en sjeldnere betydning – med et finalt innhold. Teb kan i disse tilfellene oppfattes som en 

blanding av en finalitetsmarkør og et infinitivsmerke. Dette blir tydeligere om vi oversetter til 

moderne norsk: den skulle dei ha for å tømme melka i (eksempel 71), vi hadde for mye for å 

ha staukekinne (eksempel 72) og eg var redd for å komme ned det der lysthuset
43

 (eksempel 

73).  

Hagren har også funnet tilfeller hvor till har en final karakter i sitt materiale. Hun skriver at 

disse typene ikke lot seg plassere i noen av de større gruppene hun har inndelt materialet sitt i 

(Hagren, 2008, s. 163). Hun plasserer konstruksjonene under «infinitivsfrase som utfylling til 

preposisjon», under preposisjonen till.  Hun omtaler konstruksjonene som infinitivsfraser som 

innledes av till og som utgjør fritt adverbial med finalt innhold, som:  

74) Ongana to baketråget te ro mä (Hagren, 2008, s. 163) 

Ortografisk svensk oversettelse: barnen tog baktråget till att ro med  

                                                 
42

 Ner er translitterert som nær i LIA, men etter å ha hørt på lydfilen blir det klart at informanten sier ned. 

Konteksten til eksempel 73 er at informanten er redd for å gå ned en isete trapp som fører til et lysthus.  
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75) å sena geck han hem på sin veabacke te hogga igjen,  

Ortografisk svensk oversettelse: och sedan gick han hem på sin vedbacke för att hugga 

igjen (Hagren, 2008, s. 164). 

Etter min mening kan det tyde på en variant av te som har mer semantisk substans enn i resten 

av tilfellene. Det gjelder også for tilfellene som er kategorisert i type 4a (jf. «te + I som 

utfylling til preposisjonen for, (jf. 5.6.1). Beleggene kan brukes til å støtte opp under 

hypotesene om at te har gjennomgått en grammatikaliseringsprosess fra kontekster hvor te 

hadde final betydning til kontekster hvor te har fått ren grammatisk betydning (jf. Faarlund 

(2003), Kalm (2016)). Eksemplene i dette avsnittet kan kanskje tolkes som tilfeller der noe av 

tes mulige opprinnelige, finale betydning fremdeles henger igjen. Selv om et språklig element 

grammatikaliseres til å bli et mer grammatisk element, kan de opprinnelige betydningene 

fortsette å eksistere side om side med mindre grammatikaliserte former (jf. 2.3.4).     

7.1.4 Geografisk utbredelse  

Det tyngst veiende argumentet mot hypotesen om at innovasjonen primært skyldes 

språkkontakt er den geografiske utbredelsen av te som er belagt i dette forskningsprosjektet. 

Som vist i kapittel 6, har jeg funnet belegg for te som infinitivsmerke fra andre steder enn det 

som tidligere er belagt. Vi finner te som infinitivsmerke i både midlandsmål og østlandsmål. 

Til tross for de få forekomstene av te i trøndersk og nordnorsk, er det også der funnet belegg 

for både tea og teb. Den geografiske utbredelsen er dermed videre enn tidligere fremstillinger 

har vist (så langt jeg kjenner). Jeg har altså funnet belegg for at infinitivsmerket te er utbredt 

også på steder i Norge som ikke var påvirket av hanseatene. Ingen andre hansatrekk har 

spredd seg sånn – før garpegenitiven gjorde det etter krigen.   

En kan spørre seg hvorfor den eksisterende litteraturen om det språklige elementet te spriker 

såpass når det gjelder geografisk utbredelse (jf. 3.5). Hovedargumentet synes å være tilgangen 

til datamateriale. Selv er jeg ingen feltlingvist i tradisjonell forstand, men med dagens 

teknologi har jeg hatt mulighet til å samle inn store mengder data uten å bevege meg utenfor 

lesesalens vegger. Det kan virke åpenbart, men språkforskere på 1800-tallet og begynnelsen 

av 1900-tallet hadde ikke tilgang på et like stort og lett tilgjengelig materiale. Aasen og 

Larsen & Stoltz var feltlingvister i en mer tradisjonell forstand, men, selv i dag, skal det mye 

til å konkurrere med elektronisk søkbare tekstsamlinger. Det kan også tenkes at det har skjedd 
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en endring siden Aasen og Larsen & Stoltz’ publikasjoner kom ut. Det er tross alt over 100 år 

siden.  

7.2 Te som resultat av grammatikalisering  

Det er altså flere faktorer som peker i retning av at språkutviklingen primært kan skyldes 

selvstendig innovasjon. Flere før meg har ment at det er rimelig å anse utviklingen av te som 

et resultat av en grammatikaliseringsprosess (jf. Faarlund (2003), Kalm (2016)). Hagren 

(2008) uttaler seg forsiktig om utviklingen, men synes å helle i retning grammatikalisering (jf. 

3.4.2). Som Hagren, har ikke heller denne undersøkelsen nok belegg til å kunne hevde noe 

bastant om tes språkhistoriske utvikling (jf. innledning kapittel 7). I lys av den innsamlede 

empirien, tidligere forskning og grammatikaliseringsteori vil jeg likevel argumentere for at 

utviklingen av infinitivsmerket te kan ansees som resultatet av en grammatikaliseringsprosess.    

7.2.1 Te – ett eller flere språklig(e) element(er)?   

I kategoriseringen av prosjektets empiriske funn, ble det i kapittel 5 gjort en distinksjon 

mellom tea og teb. Tilfellene der te er realisert i konstruksjoner der skriftspråket har å, ble kalt 

tea, og der te er realisert i konstruksjoner der skriftspråket har til å, ble kalt teb. Det kan være 

argumenter både for å behandle te som ett element eller som flere elementer. I 

grammatikaliseringsteori er det rimelig å anta polysemi:  

In general, from the perspective of grammaticalization it is methodologically essential 

to assume polysemy if there is a plausible semantic relationship, whether or not the 

forms belong to the same syntactic category, because otherwise relationships between 

more and less grammaticalized variants of the same form cannot be established, either 

diachronally or synchronally (Hopper & Traugott, 2003, s. 77 – 78) 

Fra et grammatikaliseringsperspektiv er det dermed rimelig å behandle te som ett element 

med én form, og noe forskjellige betydninger. Forankret i grammatikaliseringsteori, er det 

dermed mulig å oppfatte det språklige elementet te som ett polysemt ord, med noe ulik 

betydning i ulike kontekster (jf. tea og teb.). I avsnitt 7.2.2 illustrerer jeg hvorfor det kan 

argumenteres for at teb er mindre grammatikalisert enn tea.   
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7.2.2 En mulig utviklingsvei basert på prosjektets empiri 

Basert på beleggene fra korpusundersøkelsen vil det her skisseres en mulig utviklingsvei for 

infinitivsmerket te. I oppgavens materiale finner vi teb i litt andre funksjoner enn tea. Jeg har 

til nå omtalt teb som et mindre prototypisk infinitivsmerke enn tea (jf. 5.1). Jeg argumenterer i 

det følgende for at det er mulig at utviklingen av tea kan ha gått via teb. La oss se for oss 

følgende tre scenarioer:  

 

Scenario 1: Dialektområdet har belegg for bare tea 

Scenario 2: Dialektområdet har belegg for både tea og teb  

Scenario 3: Dialektområdet har belegg for bare teb 

 

Hvis vi antar at utviklingen er slik at teb oppstår først, er det ikke noe overraskende i at 

scenario 2 og 3 faktisk er belagt, mens scenario 1 ikke er det. Basert på dette prosjektets 

innsamlede empiri, er ikke scenario 1 en mulighet (jf. tabell 8). Det finnes ingen 

dialektområder i Norge som bare har belegg for tea. Det faktum at scenario 1 ikke finnes betyr 

at de dialektområdene som har tilfeller av tea nødvendigvis også har tilfeller av teb. I 

kjerneområdene for forekomstene av tea er det 157 tea og 149 teb. Bergen, Lindås, Bømlo, 

Sokndal, Gjesdal, Time og Kvam utpeker seg som nevnt som områder med hyppig bruk av te 

i konstruksjoner der forekomsten betegnes som tea (jf. 6.1.2). Som det følger av 

resonnementet så langt, har samtlige av de nevnte områdene i tillegg en del belegg fra 

kontekster der te er betegnet som teb. Til illustrasjon har informantene fra Gjesdal (9 

informanter), Lindås (3 informanter) og Bømlo (11 informanter) følgende distribusjon av tea 

(markert i lysegrått) og teb (markert i mørkegrått):  

 1 2b 3b 4a 4b 4c 5b 2a 3a 5a 

Gjesdal 12 7 3 0 0 0 2 7 3 2 

Lindås  16 1 5 4 0 0 3 5 5 6 

Bømlo 1 2 3 2 1 0 3 6 2 6 

Tabell 9: Distribusjon av tea og teb i Gjesdal, Lindås og Bømlo 

I scenario 3 er bare teb belagt. Disse dialektområdene eksisterer også. Det er belagt i 

nordnorsk. I østlandsk (jf. tabell 5) og sørlandsk (jf. tabell 3) er det belagt svært få treff av tea, 

mens teb forekommer i mye større grad. Hvis vi ikke antar at teb oppstår før tea, blir det en 
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tilfeldighet at dialekten av scenario 1 (med bare belegg av tea) faktisk ikke finnes, mens 

scenario 3 (med bare belegg av teb) faktisk finnes. Hvis vi derimot antar at utviklingen er slik 

at teb oppstår først, er det ikke noe overraskende i at scenario 2 og 3 faktisk er belagt, mens 

scenario 1 ikke er det. Denne oppgavens innsamlede empiri peker dermed i retning en tenkt 

utvikling fra teb til tea.. En slik tenkt utvikling kan også sies å tale for en oppfatning av te som 

et polysemt ord (jf. over). Når te omtales i den videre diskusjonen, tar jeg utgangspunkt i de 

dialektområdene hvor både tea og teb er belagt (jf. scenario 2). Bare i disse tilfellene kan vi, 

etter min mening, snakke om et mulig grammatikalisert infinitivsmerke te, som i mange 

kontekster kan brukes på lik linje som å.   

 

I dialekter med bare belegg fra teb er bruken av te som infinitivsmerke mer begrenset enn ved 

teb. Te ser i disse områdene ut til å være knyttet til kontekster hvor skriftspråket har til å. Vi 

finner med andre ord teb i litt andre funksjoner enn tea, og teb er ikke like generell som tea.  

Fornyelse? 

I en synkron studie som denne, er det de synkrone resultatene av grammatikaliseringen en vil 

kunne observere. Etableringen av te som infinitivsmerke kan anses som et tilfelle av 

fornyelse. Termen fornyelse innebærer at vi får flere måter å uttrykke omtrent det samme på 

(jf. 2.3.7). Te kan på samme måte som å innlede infinitivskonstruksjoner av ulike slag, som 

vist i kapittel 5. Som nevnt i analysen, kan det kanskje tenkes at forekomstene i type 4a kan 

ha en sammenheng med det adverbiale leddets grad av finalitet (jf. 5.6.1). Hvis vi tenker oss 

at det ikke er en ren tilfeldighet at te i type 4a brukes i nettopp finale kontekster, er det en 

konsekvens at tea i disse tilfellene ikke er fullstendig grammatikalisert til et rent, grammatisk 

infinitivsmerke. I så tilfelle er det kanskje ikke en selvfølge at tea i de aktuelle dialektene 

bruker tea i ikke-finale kontekster hvor vi i skriftspråket bruker bare å. I 15 av 16 tilfeller av 

4a-beleggene i sørvestlandsk, er det bare i ett område (Tysvær) at dialektområdet ikke også 

har belegg fra noen av de andre tea-konstruksjonene (jf. vedlegg 7). Selv om ingen bastant 

slutning kan trekkes basert på denne informasjonen, er det rimelig å anta at en språkbruker 

som bruker tea for å konstruere finale adverbiale infinitiver, også vil kunne bruke tea som en 

mulig realisering av infinitivsmerket i andre konstruksjoner. Basert på det innsamlede 

materialet blir der dermed ikke naturlig å trekke slutningen at tea i for te-konstruksjoner har 

mer semantisk substans (i form av finalt innhold) enn i andre tea-tilfeller. Om det er en 

tilfeldighet eller en språkhistorisk sammenheng, vil jeg ikke kunne hevde noe ytterligere om. 
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Observasjonen er med andre ord interessant, men undersøkelsen for synkron til å kunne 

argumentere for at te i 4a-kontekstene har mer semantisk innhold enn i andre tea-

konstruksjoner.  

7.3 Mulige utviklingsstier for infinitivsmerket te 

Det er flere før meg som har antydet at te har sitt opphav i konstruksjoner som tidligere har 

hatt til å.  Om vi tenker oss at te har sitt opphav i kontekster hvor det tidligere har vært brukt 

til å, er det med ett et spørsmål som oppstår, nemlig: hvordan kan utviklingen ha gått for seg? 

Vi må spørre oss om hvilket eller hvilke elementer som har blitt grammatikalisert til 

infinitivsmerket te. Basert på den allerede eksisterende forskningen av te som infinitivsmerke, 

ser det ut til å eksistere to mulige hypoteser:  

1) Fra preposisjon til infinitivsmerke (til > te) 

2) Fra sammensatt infinitivsmerke til infinitivsmerke (til at > te) 

I begge hypotesene ansees te som resultatet av en grammatikaliseringsprosess, og i begge 

tilfeller er te et resultat av et tidligere til å-samband. Tilhengerne av de ulike hypotesene synes 

å ha ulike oppfatninger om når i prosessen reanalysen har funnet sted. I hypotese 1 er det 

preposisjonen til som har blitt reanalysert som infinitivsmerke (jf. 7.1.3). I hypotese 2 er det 

en forutsetning at det sammensatte infinitivsmerket til at først ble grammatikalisert, før till 

kunne bli reanalysert som et infinitivsmerke (jf. 7.3.2). I avsnitt 7.3.3 foreslås også en tredje 

mulig utviklingssti der preposisjonen til å som et resultat av blokking fører til at vi får et 

infinitivsmerke te.  

7.3.1 Hypotese 1): Fra preposisjon til infinitivsmerke  

Faarlund ser på te som et resultat av at te ble reanalysert fra preposisjon til infinitivsmerke, på 

samme måte som preposisjonen at en gang ble reanalysert til infinitivsmerket å. I 

infinitivskonstruksjoner styrt av preposisjonen til (ofte uttalt te) blir ifølge Faarlund te 

reanalysert som infinitivsmerke (jf. 3.3.5). Faarlund skriver så: «Det neste steg er at /o/ kunne 

utelatas» (2003, s. 74). Han beskriver ikke ytterligere når denne reduksjonen fant sted, eller 

hvorfor te kan utelates. Som nevnt i avsnitt 7.1.2 kan en hyppig forekomst av til å-samband 

føre til en reduksjonseffekt, som gjør at de språklige elementene gjennomgår erosjon.      
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7.3.2 Hypotese 2): Fra sammensatt infinitivsmerke til infinitivsmerke  

Hytotese 2 beskriver en tenkt utvikling der te kan ha blitt grammatikalisert fra det 

sammensatte infinitivsmerket til at (på «fornsvenska) eller te å (på norsk). Som beskrevet i 

avsnitt 3.4.3, er det i denne hypotesen en forutsetning at til at først blir grammatikalisert til et 

infinitivsmerke, før til kan bli reanalysert og oppfattet som infinitivsmerke alene. Kalm 

omtaler selv till + infinitiv (på moderne svensk) som en forkortet versjon av til at + infinitiv.  

Slik jeg leser Kalm, mener han at utviklingen av te har sitt opphav i blokking (jf. 2.3.6). Han 

nevner ikke termen eksplisitt, men måten han skisserer tills utvikling på vitner om et slikt syn. 

Som forklart i kapittel 2, medfører blokking at ord og morfemer som opprinnelig var separate 

smeltes sammen til én enhet – en blokk. For at blokking skal kunne skje, må elementene som 

inngår i den sekvensielle relasjonen (her: til at/te å) forekomme sammen ofte  (jf. 2.3.6).  En 

mulighet er altså at den høye frekvensen av til å-sambandet som ble vist i avsnitt 7.1.2 kan 

brukes til å støtte opp under analyse 2. Når Kalm beskriver till + infinitiv som en slags 

forkortelse av til at + infinitiv, tolker jeg han dithen at han mener at till har smeltet sammen til 

ett element som resultat av blokking. Kalm kan også tolkes i retning av at at faller bort etter 

til, etter at til at på et tidligere tidspunkt hadde blitt grammatikalisert til et rent 

infinitivsmerke.  

7.3.3 Hypotese 3): Et tredje alternativ   

Den tredje mulige tenkte utviklingen til te tar utgangspunkt i både hypotese 1 og hypotese 2 

(jf. over). Det problematiske med hypotese 1, slik jeg ser det, er at det ikke presiseres av 

Faarlund når å har falt bort etter til. Siden det ikke, så langt jeg kjenner, er funnet belegg i 

norske kilder fra en så tidlig periode som i Kalms datamateriale, er det vanskelig å 

argumentere sterkt for eller i mot en gitt hypotese. En mulig tredje tolkning er at 

preposisjonen til og infinitivsmerket å kan ha blitt utsatt for blokking. Med et slikt syn er det 

ikke preposisjonen te vi ser restene av, men resultatene av den fonetiske fusjonen av til og å.   
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8 Oppsummering og konklusjon 

Dette forskningsprosjektet har vist at vi finner bruk av et infinitivsmerke te i noen dialekter i 

Norge. Dialekttrekket er mer utbredt enn det som før har vært antatt og vist i tidligere 

forskning. Ved bruk av talemålskorpus er det belagt hvor i Norge vi finner bruk av te som 

infinitivsmerke.  

8.1 Kategorisering av bruken av te + I 

Prosjektets empiri består av 479 tilfeller av te + I. Treffene er fra 199 informanter fra 94 

steder i Norge. Samtlige tilfeller er kategorisert etter form.  

Materialet er delt inn i følgende kategorier: Te + I som frittstående infinitivsfrase og i 

kombinasjon med bare kopulaverbene være og bli (Te ikkje ha nåkken a sine ijenn, så va de te 

salutera fårr hann) (type 1), Te + I som del av adjektivfrase (denn e # e suverene te te # skaffa 

seg bytte) (type 2a), Te + I som eget syntaktisk ledd, der adjektivfrasen er predikativ (dei sa 

de va tje gått fø bøddna te ligga på fjørpute) (type 2b), Te + I som del av nominalfrase (fikk a 

låv te bruke svipe) (Type 3a), Te + I som utfylling til preposisjonen for (får te dekka skullde 

si) (type 4a), Te + I som utfylling til andre preposisjoner (å dær skulle nåkke te te kåmme 

åværens da) (type 4b), Te + I som utfylling til subjunksjonen enn (Kje annt enn te tørke sæ 

bak mæ sa dn anndre) (Type 4c), Te + I som følger verb der skriftspråket har til å (mænn 

dømm kåmmer te gråte en gang) (type 5a) og te + I som følger verb der skriftspråket bare har 

å (ein lærde ao te væra mæ å spela skuespæl) (type 5b).  

I analysen er det skilt mellom tea og teb., der tea er definert som forekomster av te i 

konstruksjoner hvor vi i skriftspråket har infinitivsmerket å, og teb er definert som 

forekomster av te i konstruksjoner hvor vi i skriftspråket som bruker til å. Tea oppfattes i dette 

prosjektet som et rent infinitivsmerke, og teb oppfattes som et mindre prototypisk 

infinitivsmerke. Te oppfattes som rent infinitivsmerke (tea) i typene 1, 2b, 3b, 4a, 4b, 4c og 

5b. Te oppfattes som et mindre prototypisk infinitivsmerke (teb) i konstruksjonstypene 2a, 3a 

og 5a.   

8.2 Hvor finner vi bruk av te + I?  
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De fleste av forekomstene av tea i materialet er belagt i vestnorske dialekter. I vestnorsk er det 

173 belegg av tea og 168 belegg av teb. De fleste av beleggene i vestnorsk er fra sørvestlandsk 

(157 av tea og 149 av teb), etterfulgt av nordvestlandsk (25 av tea og 10 av teb) og sørlandsk (1 

av tea og 9 av teb). I østnorsk er det belagt til sammen 128 tilfeller av te, hvor 23 forekomster 

er av tea og 105 forekomster er av teb. I midlandsk fant jeg belegg for 20 tea 65 teb, og i 

østnorsk fant jeg belegg for 3 tea og 40 teb.  Korpustreffene ga få treff i trøndersk og 

nordnorsk. I trøndersk er det belagt 1 tilfelle av tea og 3 tilfeller av teb. I nordnorsk er det 

ingen belegg på tea. Alle de 6 beleggene fra nordnorsk er dermed teb.  

41,12 % av de belagte tilfellene er forekomster av tea og 58,87 % av de belagte tilfellene er 

forekomster av teb. 

8.3 Er infinitivsmerket te et resultat av en 

grammatikaliseringsprosess? 

Dette forskningsprosjektets datamateriale er for synkront til å trekke bastante konklusjoner 

om infinitivsmerket tes språkhistoriske utvikling. Jeg har argumentert for at det er mindre 

sannsynlig at tes opphav primært skyldes språkkontakt. Det finnes etter mitt syn gode 

argumenter for å kunne gå ut i fra at infinitivsmerket te er et resultat av en 

grammatikaliseringsprosess. Med grunnlag i empirien min har jeg argumentert for at det er 

rimelig å anta at teb er et steg på veien mot tea, ergo at te brukt som rent infinitivsmerke kan 

ha sitt opphav i til å-konstruksjoner. Det er lansert tre ulike mulige utviklingsstier som alle er 

forankret i grammatikaliseringsteori. 

8.4 Videre forskning 

Forskningsprosjektet mitt har vært begrenset til å bare undersøke hvor vi finner belegg av te 

brukt som infinitivsmerke. Jeg har dermed ikke kunnet undersøke intraindividuell og 

interindividuell variasjon i bruk av ulike realiseringer av infinitivsmerket. Et forslag til videre 

forskning er derfor å foreta kvalitative undersøkelser for å se på en slik eventuell variasjon. 

De nordlige delene av landet var noe underrepresentert i kildene jeg har hentet empirien min 

fra. Det burde forskes mer på dette området, for å undersøke om dialekttrekket har en ukjent 

nordlig distribusjon.  
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Liste over vedlegg 

Vedlegg 1: Forklaring til vedleggene 

Vedlegg 2: Hovedsøk NDK [te + infinitiv] 

Vedlegg 3: Tilleggssøk NDK [te + (-infinitivsmerke) + infinitiv] 

Vedlegg 4: Hovedsøk LIA [te + infinitiv] 

Vedlegg 5: Tilleggssøk LIA [te +(-infinitivsmerke) + infinitiv] 

Vedlegg 6: Nordvestlandsk 

Vedlegg 7: Sørvestlandsk 

Vedlegg 8:Sørlandsk 

Vedlegg 9: Midlandsk  

Vedlegg 10: Østlandsk 

Vedlegg 11: Trøndersk  

Vedlegg 12: Nordnorsk 

Vedlegg 13: NDK samlet oversikt (informanter, treff, konstruksjonstyper) 

Vedlegg 14: LIA samlet oversikt (informanter, treff, konstruksjonstyper) 

Vedlegg 15: Oppsummert oversikt over antall treff på de ulike konstruksjonstyper i LIA og 

NDK 

Av praktiske hensyn er vedleggene kun tilgjengelig elektronisk. I vedlegg 1 står en forklaring 

til hvert enkelt vedlegg. Vedleggene kan finnes gjennom denne lenken: 

https://www.dropbox.com/sh/anjuxiev1kisv21/AADbIBmqFvwGxNF2gGJOgF27a?dl=0 

(Kortversjon av lenken: https://bit.ly/2Sdbm3f)  
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https://bit.ly/2Sdbm3f?fbclid=IwAR2Snje-N6HRuki8yder0iGNciqaAWXzs1TlEfC5H3AlasudO2bIQpjHoCU

