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Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner
i skandinavisk*
Marit Julien og Helge Lødrup
Ved passivering er det vanligvis hovedverbet som får passiv form, mens
hjelpeverb og hjelpeverbsaktige verb ikke berøres. Men både i norsk og
dansk og svensk finner vi passivkonstruksjoner som avviker fra dette mønsteret. Det forekommer nemlig også at både hjelpeverb og hovedverb har
passiv morfologi (dobbel passiv), eller at bare hjelpeverbet har slik
markering (opp-ned-passiv). Både s-passiv og perifrastisk passiv opptrer i
disse konstruksjonene, med en preferanse for s-passiv. Normativt orienterte
publikasjoner advarer mot dobbel passiv, men konstruksjonen har en lang
tradisjon i skandinavisk. Opp-ned-passiven, med passiv morfologi bare på
hjelpeverbet, kan sees som resultatet av en reanalyse av dobbel passiv, der
det første morfologisk passive verbet, i stedet for det andre, oppfattes som
den primære realiseringen av den syntaktiske passiveringen.

1 Innledning
Når en på norsk skal passivere en konstruksjon bestående av et hovedverb og
ett eller flere hjelpeverb eller hjelpeverbsaktige verb, vil det normalt være
hovedverbet som får passiv form. Den passive versjonen av (1a) vil altså bli
som vist i (1b).
(1a)
(1b)

Vi pleier å hente noen av eksamensoppgavene fra oppgavelisten.
Noen av eksamensoppgavene pleier å hentes fra oppgavelisten.
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Det viser seg imidlertid at det ikke er så uvanlig at det i stedet er hjelpeverbet
som får passiv form, som i (2), eller eventuelt både hovedverbet og hjelpeverbet,
som i (3).

(2)
(3)

Dette pleies å bruke av islamfiendtlige personer og organisasjoner.
Det som pleies å gjøres er å snakke med pasienten så mye man kan under
stell.

I det følgende vil vi bruke termen “opp-ned-passiv” om passivkonstruksjoner
av den typen som er vist i (2), mens passivkonstruksjoner av den typen som er
vist i (3), vil bli kalt “dobbel passiv”. Det er disse to konstruksjonene vi først
og fremst vil se nærmere på her.
Det finnes også andre norske passivkonstruksjoner som involverer flere
verb. To viktige typer er eksemplifisert i (4)–(5). De kalles gjerne kompleks
passiv og lang passiv; vi diskuterer dem videre i del 8.

(4)
(5)

Tråkkemaskina vår ble forsøkt reparert i forrige uke.
Har mye som må huskes å gjøre.

En viktig forskjell mellom dobbel passiv og opp-ned-passiv på den ene siden og
passivkonstruksjoner som (4)–(5) på den andre siden er følgende: I (4)–(5) er
det første verbet en regulær passivform av et passiverbart verb. Slik er det ikke
i dobbel passiv og opp-ned-passiv, der er det første verbet en “falsk” passivform
av et hjelpeverb eller hjelpeverbsaktig verb. Fordelingen av passivmorfologien
i dobbel passiv og opp-ned-passiv påvirker heller ikke tolkningen av setningen.
Verbsekvensene pleies å bruke og pleies å gjøres i setningene (2)–(3) over kan
ikke bety noe annet enn pleier å brukes og pleier å gjøres.
Dobbel passiv kan lett finnes ved å søke på weben eller i korpus, og i noen
grad også opp-ned-passiv. På den annen side er det mange talere, inkludert forfatterne, som synes at dobbel passiv er marginalt eller uakseptabelt ved mange
verb, og at opp-ned-passiv for det meste er uakseptabelt. Denne typen situasjon
er ikke lett å håndtere. Vi har funnet det mest fruktbart å ta utgangspunkt i
faktisk språkbruk, og inkludere setninger som vi og våre informanter ikke selv
aksepterer, i den grad de ser ut til å å representere regulære muligheter i språket.
Vi har mer om dette i del 3.
Doble passiver og opp-ned-passiver finnes i dansk og svensk og norsk. Vi
er ikke oppmerksomme på systematiske forskjeller mellom doble passiver i
disse språkene, og vi har lagt størst vekt på norsk og minst vekt på dansk i denne
artikkelen.
Til tross for den utbredelsen som kan observeres i moderne skandinavisk,
har verken doble passiver eller opp-ned-passiver fått mye omtale i litteraturen.
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Det finnes eksempler på doble passiver i Mikkelsen (1975: 392), Hedlund
(1992: 131) og Sells (2004: 191). Enkelte normative grammatikere nevner doble
passiver for å advare mot dem (Wellander 1973: 147, Vinje 2002: 195, Svenska
språknämnden 2005: 280–281). Vi mener derfor at en nærmere diskusjon av
dem er på sin plass.
I det følgende skal vi diskutere førsteverbene i dobbel passiv og opp-nedpassiv i del 2, mens vi i del 3 ser nærmere på forekomsten av dobbel passiv i ett
svensk og to norske skriftspråkskorpuser. Valget mellom morfologisk og perifrastisk passiv er tema for del 4, mens del 5 tar opp bruken av -s-suffikset som løftingsmarkør. I del 6 diskuterer vi aspektuelle verb som førsteverb, i del 7 kommer vi
inn på visse funksjonelle aspekter ved dobbel passiv og opp-ned-passiv, og i del 8
skisserer vi en formell analyse av dobbel passiv og opp-ned-passiv. Del 9 gir en
oversikt over andre norske passivkonstruksjoner som involverer flere verb, og så
avslutter vi med noen betraktninger om -s-suffikset i del 10.

2 Førsteverbene i dobbel passiv og opp-ned-passiv
Doble passiver er mulige med en begrenset gruppe førsteverb. Disse verbene
kan karakteriseres som hjelpeverb eller hjelpeverbaktige verb, eller mer teknisk
som løftingsverb1. Førsteverbene kan i første omgang deles inn i 3 grupper:

i) verb som primært brukes som løftingsverb, for eksempel pleie, bruke, komme
til, virke, råke, risikere, tendere, rekke, hinna (svensk ‘rekke’):

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Tror den pleies å oppdateres mellom 14-17 ca :)
Og lenge etterpå fant jeg ut at akkurat disse ordene brukes å leses opp i
begravelser!
Det er isåfall et bryllupsforslag som kommes til å huskes lenge.
Spillerene virkes å brukes etter innfallsmetoden.
Många andra bloggare har kört detta och det verkas uppskattas. (S)

ii) modalverb:

(11)
(12)

(13)

Det kunnes høres en rekke eksplosjoner
En vurdering af den årlige indtjening burdes gøres over en relevant tidsperiode. (D)
Alla sa massa olika saker som börs göras. (S)
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iii) verbene trenge og behøve:

(14)
(15)

Håret trengs ikke å vaskes hver eneste dag.
Dette behøves ikke gjøres før senere.

(16)
(17)
(18)

Kan vel også nevne at det kommes til å bruke i opplyst rom.
Denne bloggen skal kunnes lese av alle.
Gammel vinylgulvbellegg (sic) på kjøkken trengs å reparere.

(19)
(20)

Leksene må kunnes.
*Leksene kunnes ikke.

Mange av de verbene som kan opptre som førsteverb i dobbel passiv, kan også
være det første verbet i opp-ned-passiv. Vi finner eksempler fra alle gruppene:

Verbene som er nevnt over, er løftingsverb, eller mer nøyaktig verb som kan
brukes som løftingsverb. Dette er et slående faktum, for løftingsverb mangler
som kjent en ekstern rolle, og oppfyller dermed ikke det grunnleggende kravet
til passivering.
Selv om førsteverbene i doble passiver er løftingsverb, er det en forskjell
mellom gruppe i) og gruppe ii) og iii) som har noe å si for passiverbarheten.
Verbene i gruppene ii)–iii) kan ikke bare brukes som løftingsverb, de har også
en annen bruksmåte som toverdige verb. Slike toverdige motstykker mangler
for verbene i gruppe i).
At modalverb kan være enverdige eller toverdige, har vært en vanlig antagelse siden Ross (1969). De toverdige motstykkene til modalverb har et visst
potensiale for passivering. Passiv av kunne og ville av de toverdige modalverbene er fullt ut akseptabelt, men bare i infinitiv, jf. (19) og (20).

Slik er det ikke når modalverb er førsteverb i doble passiver. Modalverb er
spesielle i forhold til -s-formen. Ved alle andre verb er -s-formen tvetydig
mellom infinitiv og presens. Men ved doble passiver er f.eks. kunnes ikke
tvetydig mellom infinitiv og presens, men mellom infinitiv og preteritum.2 Setninger som (11) er klare eksempler på preteritum.
Presensformer som kans er mye mindre vanlige, men vi har likevel funnet
noen svenske eksempler på doble passiver der førsteverbet er kans, skas eller
börs, som i (13).
For verbene trenge og behøve er situasjonen noe annerledes. De har også
toverdige motstykker, men det er ikke klart at trenges og behøves alltid er passiver av disse toverdige verbene. For forfatterne er doble passiver med trenges
og behøves akseptable (f.eks. (14)–(15) over), men vi kan ikke bruke trenges
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og behøves som løftingsverb med et aktivt komplement. Som vist i (21) får vi
da i stedet de -s-løse formene trenger og behøver.
(21)

Det behøver / trenger / *behøves / *trengs ikke å være så eksotisk.

Flere forhold indikerer at trenges og behøves ikke er ordinære passiver. De har
ingen perifrastisk passiv, og setninger med -s-formen tar vanskelig ”agensfrase”. Videre har de morfologiske egenskaper som gjør dem forskjellige fra
ordinære -s-passiver i norsk:
Noen språkbrukere har ulike former i infinitiv og presens, slik at infinitiv
ender på -es, mens presens ender på -s. For andre verb – unntatt modalverb
– har infinitiv og presens identisk -s-form.

Trenges og behøves har velformede preteritumsformer, og trenges har en
supinumform. For andre passive verb er preteritumsformer marginale eller
ikke-eksisterende, og supinumformer finnes ikke.

Vi vil derfor anta at trenges og behøves kan være leksikalisert med betydningen
‘være nødvendig’. Men det følger ikke av det at alle forekomster må være
leksikalisert. En indikasjon på at de også kan være passive, er at de forekommer
i opp-ned-passiv, som i (18).

3 Dobbel passiv i svenske og norske korpus
I diskusjoner om dobbel passiv har vi av og til møtt påstander om at de må
skyldes produksjonsfeil fra språkbrukernes side, sammenlignbart med å skrive
et ord to ganger. Men dobbel passiv er godt etablert med i alle fall to verb,
nemlig norsk trenge og svensk behöva. Doble passiver med disse førsteverbene
kan lett finnes i tekster som man må anta er lest av mer enn én person, f.eks.
avistekster og tekster fra firmaer og institusjoner, og vi har ikke støtt på informanter som fullstendig avviser dem.
Ved andre førsteverb ser det ut til å være færre som aksepterer dobbel passiv,
og man finner færre eksempler ved søk i web og korpus. Men konstruksjonen
er så tett knyttet opp mot språksystemet at det er vanskelig å tenke seg at de
eksemplene man finner, skyldes feilskriving. Hvis det var ren feilskriving, skulle
man forvente å finne -s-former ved hvilke som helst verb uavhengig av passivitet. Og det hender at man finner slike setninger som (22), men helt marginalt.
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(22)

Jeg klares å se for meg en slags kombibil.

(23)
(24)
(25)

Energi från vindkraft förväntas flerdubblas. (S)
Om länets 13 närakuter avvecklas drabbas i hög grad barnen. (S)
Farorna sägs finnas överallt. (S)

Det forekommer imidlertid at verb som kan opptre i dobbel passiv, er markert
med -s i setninger som ikke er passive. Dette er diskutert i del 5.
Google-søk gir mange doble passiver. Men slike treff er vanskelige å
kvantifisere. For å få en ide om hvor vanlige disse konstruksjonene er, har vi
måttet gå til skriftspråkkorpuser, for svensk Bloggmix, og for norsk NoWaC.
Bloggmix er en del av den svenske Språkbankens korpussamling Korp. Det
inneholder mange uformelle tekster, og det er tagget, slik at en kan søke på ordklasse eller på morfosyntaktiske trekk. Vi søkte først på verb med final -s, i
infinitiv, presens eller preteritum, fulgt av infinitiv med final -s. Dette søket ga
4035 treff i alt. Vi sorterte så vekk alle setninger der begge verbene var
syntaktisk passive, som i (23) og (24), alle kombinasjoner av passive og
deponente verb, som i (25), noen gjentakelser, som hoppas hoppas, samt noen
treff som involverte ord på -s tilhørende andre ordklasser.

De gjenstående eksemplene var da doble passiver, med noen unntak som vi
kommer tilbake til i del 5.
Denne søkemåten får imidlertid ikke med alle doble passiver, f.eks. ikke de
med et setningsadverb etter førsteverbet, og ikke de med perifrastisk passiv av
andreverbet, men den gjør det likevel mulig å se hvilke verb som oftest opptrer
som førsteverb i doble passiver. I neste steg søkte vi på disse verbene i -s-passiv
(infinitiv, presens eller preteritum) fulgt av aktiv infinitiv, og deretter på de
samme verbene i aktiv fulgt av infinitiv i passiv. Til sammen finner vi med disse
søkene alle typer av passivkonstruksjoner der de aktuelle verbene inngår, og vi
kan sammenligne frekvensen av henholdsvis dobbel passiv, opp-ned-passiv og
det vanlige mønsteret med passivt hovedverb kombinert med aktivt førsteverb.3
Resultatet av Bloggmix-søkene for behöva, bruka, hinna, råka eller modalverb som førsteverb kan sees i mer detalj i tabell 1. Tallkolonnen lengst til venstre
viser antall treff med angitt verb som førsteverb i aktiv form (i infinitiv, presens
eller preteritum), fulgt av en -s-merket infinitivsform, samt den prosentandelen
dette utgjør av samtlige treff med angitt verb som førsteverb og -s-merking av ett
eller begge verb. Den neste kolonnen viser tilsvarende tall for treff med angitt verb
som -s-merket førsteverb (i infinitiv, presens eller preteritum), fulgt av -s-merket
infinitiv, mens den tredje tallkolonnen gjelder konstruksjoner med angitt verb som
-s-merket førsteverb fulgt av infinitiv uten -s. Med andre ord har vi det etablerte
mønsteret i kolonne 1, dobbel passiv i kolonne 2, og opp-ned-passiv i kolonne 3.
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behöva
bruka
hinna
råka
böra
kunna
måste
skola

1. Vanlig passiv
9478 84,1 %
2946 98,9 %
1304 95,4 %
201 78,8 %
12 867 99,9 %
76 024 99,9 %
23 079 100,0 %
112 009 100,0 %

2. Dobbel passiv
1480 13,1 %
16 0,5 %
31 2,3 %
11 4,3 %
2 0,0 %
37 0,0 %
4 0,0 %
8 0,0 %

3. Opp-ned-passiv
308 2,7 %
16 0,5 %
32 2,3 %
43 16,9 %
8 0,1 %
39 0,1 %
1 0,0 %
10 0,0 %

227

Totalt
11 266
2978
1367
255
12 877
76 100
23 084
112 027

Tabell 1: Behöva, bruka, hinna, råka og modalverb som førsteverb i Bloggmix

Det første vi legger merke til her, er hvor ofte behövas/behövs/behövdes opptrer
med -s-merket andreverb. Dette henger sammen med, mener vi, at behövas, og
tilsvarende former av behøve og trenge i norsk og dansk, ikke nødvendigvis er
passive. De kan også være leksikaliserte med betydningen ’er nødvendig’, som
nevnt i del 2.
Frekvensen av dobbel passiv og opp-ned-passiv med andre verb som førsteverb er betydelig lavere enn tilsvarende for behöva. Det er likevel en ikke helt
ubetydelig andel av alle passiveringer der disse verbene er involvert, som har
3
form av enten dobbel passiv eller opp-ned-passiv – vel fire prosent for hinna,
og cirka en prosent for bruka. Vi mener at dette reflekterer en realitet i mange
skandinavisktalendes indre grammatikk. I uformelle tekster, som mange blogger
jo er, blir det også synlig i skrift.
I normerte tekster er det derimot mindre frekvent. Dette blir tydelig om vi
sammenligner tallene for hinna i tabell 1 med det som kommer fram ved et søk
i Tidningstext, som er et annet delkorpus i Korp. Her finner vi 2 doble passiver
og 1 opp-ned-passiv med hinna som førsteverb, mot 645 tilfeller av det
normriktige mønsteret, som dermed utgjør 99,5 % av alle passivkonstruksjoner
med hinna som førsteverb. Det er likevel interessant at de to ikke-normriktige
mønstrene også finnes her. Vi gjengir de tre eksemplene i (26)–(28).

(26)
(27)

(28)

Det finns ingen oro för att det inte ska hinnas byggas färdigt i tid. (S)
Hade tänkt göra en parhäst, den är på gång, men kommer inte hinnas
göras färdig. (S)
Cancern utvecklades så snabbt att det inte hanns sätta in någon verkningsfull behandling. (S)

Vi noterer videre at selv om vi finner en del doble passiver og opp-ned-passiver
med modalverb som førsteverb, og aller flest med kunna, så utgjør disse likevel
en forsvinnende liten andel av alle passive modalverbsforbindelser. Mønsteret
med passivmarkering bare på andreverbet er helt dominerende. Et unntak er
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det modallignende råka, ’komme til å’, som relativt ofte opptrer i opp-nedpassiv og heller ikke så sjelden i dobbelpassiv. Dette kan imidlertid skyldes
bestemte faktorer som vi tar opp i del 5.
NoWaC (Norwegian Web as Corpus) inneholder ca 700 millioner ord fra
alle slags tekster fra den norske weben. Her søkte vi på utvalgte førsteverb i
ulike kombinasjoner, først på det etablerte mønsteret med førsteverbet i infinitiv,
presens eller preteritum fulgt av verb i passiv, som her vil si -s-merket infinitiv,
deretter på -s-merket førsteverb i infinitiv, presens eller preteritum fulgt av verb
i passiv, og til sist på -s-merket verb i infinitiv, presens eller preteritum fulgt av
verb i infinitiv.4 Vi gjentok deretter søkene, denne gangen med infinitivsmerke
mellom førsteverbet og andreverbet. På denne måten fikk vi fram alle
forekomster av det etablerte mønsteret med passivmarkering bare på
andreverbet, samt av dobbel passiv og opp-ned-passiv, alle henholdsvis med
og uten infinitivsmerke mellom verbene.
I tabell 2 ser vi fordelingen mellom det etablerte mønsteret i tallkolonne 1,
dobbel passiv i tallkolonne 2, og opp-ned-passiv i tallkolonne 3.
1. Vanlig passiv
trenge
behøve
pleie
rekke
burde
kunne
måtte
skulle
ville

731
188
44
8
55 966
270 310
149 007
222 274
28 764

60,7 %
89,5 %
95,7 %
80 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100 %

2. Dobbel passiv
323 26,8 %
13 6,2 %
1 2,2 %
1 10 %
2 0,0 %
24 0,0 %
16 0,0 %
5 0,0 %
0
0%

3.
Opp-nedpassiv
150 12,5 %
9 4,3 %
1 2,2 %
1 10 %
3 0,0 %
4 0,0 %
0
0%
2 0,0 %
0
0%

Tabell 2: Passivmønstre med utvalgte førsteverb i NoWaC

Totalt
1204
210
46
10
55 971
270 338
149 023
222 281
28 764

Vi legger merke til at trenge, i likhet med det svenske behöva, ofte opptrer i
4
dobbel
passiv og i opp-ned-passiv. Dette verbet er med andre ord ofte -s-merket
når det opptrer i passivkonstruksjoner. Den samme tendensen viser behøve, om
enn i noe svakere grad. For pleie og rekke er de absolutte tallene så små at det
ikke er mulig å trekke noen klare konklusjoner. Når det gjelder modalverbene
burde, kunne, måtte og skulle, ser vi at så vel dobbel passiv som opp-ned-passiv
forekommer, framfor alt med kunne og måtte som førsteverb, men det etablerte
mønsteret er likevel langt mer frekvent.
Hva viser egentlig tallene våre? Resultatene gir kanskje inntrykk av at
dobbel passiv og opp-ned-passiv er vanligere i svensk enn i norsk, men det er
vanskelig å si noe om det, for korpusene vi har sett i, er helt ulike når det gjelder
sjanger. Det er likevel klart at både dobbel passiv og opp-ned-passiv er reelle
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språkfenomen. Vi finner dem i skrift, til tross for at konstruksjonene er
stigmatiserte av normativ grammatikk, og at mange synes de er uakseptable, i
alle fall ved andre verb enn trenge og behøve.
Mot dette kunne det innvendes at man må gjennom 700 millioner ord for å
finne en dobbel passiv med pleies, og gjennom ca. 30 millioner ord for en
dobbel passiv med kunnes. Men dette er doble passiver som mange ikke
aksepterer. Og man må også ta i betraktning at vi her leter etter former av
enkeltord i en viss konstruksjon. Et noenlunde parallelt tilfelle – en form av et
enkelt ord i en viss konstruksjon – kunne være presensformen arbeider i en
presenteringskonstruksjon (f.eks. Det arbeider en mann her). Selv om dette er
helt ordinært og uten videre akseptabelt for alle, har NoWaC-korpuset ikke mer
enn ca. én forekomst per ti millioner ord.
For å komplettere bildet av norsk søkte vi også i den største tilgjengelige
samlingen av norsk tekst, nemlig mediearkivet ATEKST, som inneholder ca.
200 millioner artikler fra aviser og tidsskrifter.5 Dette arkivet har begrensede
søkemuligheter, og vi er derfor henvist til å søke på -s-merkede former av førsteverbene for å finne forekomster av dobbel passiv og opp-ned-passiv. Det totale
antallet passivkonstruksjoner som involverer de aktuelle verbene, lar seg ikke
slå fast. Tabell 3 viser at vi også i ATEKST finner doble passiver og opp-nedpassiver – til tross for at dette arkivet inneholder redigert tekst, som stort sett
er skrevet av folk som er vant til å skrive og som ønsker å følge skriftspråksnormene.
trenge
behøve
bruke
pleie
rekke
burde
kunne
måtte
skulle

Dobbel passiv
841
70
6
1
1
10
212
229
89

Opp-ned-passiv
34
14
1
0
0
0
13
4
0

Tabell 3: Avvikende passivmønstre med utvalgte førsteverb i ATEKST

ATEKST viser også at doble passiver ikke kan være et helt nytt fenomen. De
eldste tekstene i arkivet er fra 1945, og de eldste doble passivene er ikke mye
5
yngre.
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4 Morfologisk og perifrastisk passiv på førsteverbet
Fastlandsskandinavisk har en morfologisk passiv på -s og en perifrastisk passiv
med hjelpeverb og partisipp. I norsk og dansk blir morfologisk passiv primært
brukt i infinitiv og presens, preteritumsformer er marginale eller ikke-eksisterende, og supinumsformer finnes ikke. I svensk, derimot, kan morfologisk passiv
brukes gjennom hele paradigmet.
Verbgruppene i)–iii) i del 2 brukes vanligvis bare med morfologisk passiv.
Et førsteverb med morfologisk passiv tar vanligvis en underordnet morfologisk
passiv, som i (29), (30) og de fleste andre eksemplene i denne artikkelen, selv
om det er mulig å finne underordnede perifrastiske passiver, som i (31).

(29)
(30)
(31)

Han ba om at det ikke skulles holdes noen begravelse.
Hestene skal kunnes vises på en løstøyle.
Ting som ikke er fjernet, risikeres å bli sendt til avfallsanlegget.

(32)

(36)

Det er flere andre kompliserende forhold som det heller ikke virkes å ta
høyde for.
Det er helt klart at det kommes til å skrive om Suzann Pettersen.
Kostnaden varierer beroende på hvilken sliping som behøves å gjøre.
Den ville jo så kunnes gøre endnu sundere ved at bruge en grov burgerbolle. (D)
Men det faller på sin egen orimlighet att Elim skulles sälja. (S)

(37)

Helgelandskysten sies å være det nye Lofoten.

På samme måte som det første verbet i dobbel passiv kan det passivmarkerte
verbet i opp-ned-passiv ha morfologisk eller perifrastisk markering. Men også
her aner vi en preferanse for -s-passiv:
(33)
(34)
(35)

Det er ikke klart hvorfor morfologisk passiv generelt er foretrukket i doble passiver og opp-ned-passiver. Det kan være relevant at ved løftingsverb som er
passive, er morfologisk passiv den foretrukne formen (Engdahl 1999). Et
eksempel er (37).
Et annet moment er at verbene i gruppene i)–iii) er statiske. Mange statiske
verb mangler perifrastisk passiv i norsk, selv om de kan ha morfologisk passiv
(Lødrup 2000), noen eksempler er akte, skjønne, unnvære, vite. Den tradisjonelle oppfatningen av forskjellen mellom morfologisk og perifrastisk
passiv er at den er aspektuell. Mikkelsen (1975: 381) skriver om dansk at
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morfologisk passiv brukes om tilstander, ufullførte handlinger, gjentatte handlinger og det som vanligvis skjer. Dette kan fungere som en tilnærming til forholdene i norsk og dansk, og i noen grad svensk (se Engdahl (1999, 2006) for
diskusjon). Men forholdene er egentlig mer komplisert, ikke minst fordi perifrastisk og morfologisk passiv i en del tilfeller kan erstatte hverandre uten forskjell i betydning. Likevel, i den grad den aspektuelle forskjellen mellom passivformene er relevant for “falske” passivformer, er valget av morfologisk
passiv naturlig ved de statiske verbene i gruppene i)–iii).

5 Suffikset -s som løftingsmarkør
Et forhold som kompliserer undersøkelsen av doble passiver, er at -s-suffikset
også kan finnes på løftingsverb i setninger hvor det ikke finnes noen form for
passivitet, som i (38)–(40):
(38)

(39)
(40)

Den pannen er bare en brøkdel av hva som pleies å bli med hjem fra
skogen!
Med andre ord kan den tilgjengelige maten risikeres å bli heller kjedelig.
Kan tillägga att jag inte är skelögd, men jag ska jämt råkas bli det på
bild. (S)

I slike setninger kan -s-suffikset sees som en løftingsmarkør. Denne bruksmåten
har vært kommentert fra en normativ synsvinkel på danske websider, hvor
spørsmålet er om setninger som (41) er korrekte.6

(41)

Man behøves ikke læse bogen. (D)

Når det gjelder det svenske råka, som relativt ofte opptrer i mønstre som svarer
til dobbelpassiv og opp-ned-passiv, viser det seg ved nærmere ettersyn at i majoriteten av tilfellene er det ingen syntaktisk passivering til stede. Når råka tar
-s-suffiks, er det altså oftest aktivt, og -s-suffikset fungerer snarere som løftingsmarkør enn som passivmarkør.
Det er trolig relevant for bruken av -s-suffikset som løftingsmarkør at flere
løftingsverb slutter på -s. I skandinavisk har vi for det første flere passive
løftingsverb, som nevnt over, og i tillegg en liten gruppe ikke-passive løftingsverb: synes, høres ut, kjennes ut og tykkes på norsk, tycks på svensk.
For verbene i (38)–(41) kan det også spille inn at de har toverdige motstykker som kan passiveres. Det er likevel klart at en del verb kan ta -s som
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løftingsmarkør selv om de ikke kan opptre som passive verb. Vi finner for
eksempel tilfeller der -s brukes som løftingsmarkør ved virke/verka og se ut til,
som i (42)–(44).

(42)
(43)

(44)

Bihuleplagene virkes å bli bedre når jeg har fått meg en dusj.
En sak verkas vara säker och det är att KD är på väg ner i opinionsmässiga träsket.
Dette er noe som sees ut til å utvikle seg i retning av mer sertifisering
og mer krav til papirer.

Når -s opptrer i slike tilfeller, der det ikke har skjedd noen passivering, men det
strukturelle subjektet til det øverste verbet likevel tematisk sett er et argument
for et verb lenger ned, ser det altså ut til at -s-en signaliserer nettopp dette forholdet. Verbene virke og se ut til kan bare brukes som løftingsverb, og det er da
rimelig å anta at -s- ved slike verb er leksikalisert som en del av verbet, i alle
fall for noen språkbrukere.
Det kan nevnes at -s som løftingsmarkør også forekommer i tekster som vi
må anta er skrevet med en ambisjon om å følge skriftspråksnormene. Eksempler
på dette vises i (45) og (46), som begge er hentet fra ATEKST.

(45)
(46)

Personlig håper jeg å kunnes være på mitt beste og score mange mål.
Fredrikstad kommune måttes betale seks millioner i gebyr.

(47)

Det er dette vi nå risikeres å straffes for.

Bruken av -s som løftingsmarkør reiser et mulig problem for begrepet dobbel
passiv. Språkbrukere som har løftingsmarkøren i sin grammatikk, kan utvilsomt
bruke den på et verb som tar en underordnet passiv, og resultatet er da – i disse
språkbrukernes grammatikk – ikke noen dobbel passiv i egentlig forstand.
Dermed er det ikke opplagt hvordan eksempler som (47) skal analyseres:
Her kan formen risikeres være en konsekvens av at komplementet er det passive
straffes, noe som da innebærer at vi har en dobbel passiv, eller så kan risikeres
for denne språkbrukeren være den foretrukne formen i alle løftingskonstruksjoner med risikere. Om det siste er tilfelle, har det ingen betydning at risikeres
har et passivt komplement.7
Til tross for denne mulige innvendingen er det ingen tvil om at doble passiver faktisk finnes. Vi skal presentere ytterligere data til støtte for denne
påstanden i neste del.

NLT 2013-2 ombrukket7_NLT 17.03.14 14:36 Side 233

Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk

233

6 Aspektuelle verb
Enkelte av de verbene vi diskuterte i del 2, var aspektuelle verb, f.eks. pleie og
bruke. Men det finnes en egen gruppe med aspektuelle verb, som begynne, fortsette, slutte, som er spesielt interessante i forbindelse med doble passiver. I
(48)–(50) gir vi noen eksempler på dobbel passiv med aspektuelle førsteverb,
på norsk, svensk og dansk.
(48)

(49)
(50)

Skillet mellom bopel og annet opphold fortsettes å trekkes på samme
måte som i forhold til Utlendingsloven.
Apple III slutades säljas under 1985. (S)
Sommerturnering til næste år skal begyndes at planlægges nu. (D)

For å se frekvensen av slike aspektuelle verb i doble passiver og opp-ned-passiver søkte vi igjen i Bloggmix, NoWaC og ATEKST på samme måte som
beskrevet i del 2. Resultatet fra Bloggmix og NoWac vises i tabellene 4 og 5.
börja
fortsätta
sluta

1. Vanlig passiv
7 530 97,8 %
848 98,1 %
1 082 98,4 %

2. Dobbel passiv
91 1,2 %
9 1,0 %
10 0,9 %

3. Opp-ned-passiv
81 1,0 %
7 0,8 %
8 0,7 %

Totalt
7 702
864
1 100

begynne
fortsette
slutte

1. Vanlig passiv
520 98,9 %
96 85,0 %
2 28,6 %

2. Dobbel passiv
2 0,4 %
15 13,3 %
1 14,3 %

3. Opp-ned-passiv
4
0,8 %
2
1,8 %
4 57,1 %

Totalt
526
113
7

Tabell 4: Passivmønstre med aspektuelle verb som førsteverb i Bloggmix

Tabell 5: Passivmønstre med aspektuelle verb som førsteverb i NoWaC

Resultatet fra ATEKST vises i tabell 6. Her inkluderer vi dessuten antall forekomster
av respektive verb med -s som løftingsmarkør. (I ATEKST var søkestrengen verbet
pluss infinitivsmerket, f.eks. ‘begynnes å’. Irrelevante treff ble så sortert ut.)
begynne
7 fortsette
slutte

Dobbel passiv
13
47
7

Opp-ned-passiv
1
0
2

Løftingsmarkør
8
6
2

Tabell 6: Passivmønstre med aspektuelle verb som førsteverb i ATEKST
7
7
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Vi ser av disse tabellene at norsk fortsette utmerker seg ved å opptre ofte i
dobbel passiv. Frekvensen av fortsette i opp-ned-passiv, samt av de øvrige verbene i dobbel passiv og opp-ned-passiv, er betydelig lavere (selv om frekvensen
av norsk slutte ikke tillater klare konklusjoner). Det er likevel slående, mener
vi, at bortsett fra søket på fortsette i opp-ned-passiv i ATEKST, fører alle søkene
våre til treff. Aspektuelle verb opptrer altså med en viss regelmessighet i de
avvikende passivmønstrene i norske og svenske tekster, selv om dette (ennå)
ikke regnes som korrekt språkbruk. Dessuten har de heller ikke så sjelden en
suffigert -s som fungerer som løftingsmarkør.
Noe som underletter denne bruken av aspektuelle verb, er at de i tillegg til
den hjelpeverbslignende bruken også kan opptre som toverdige hovedverb
(dette har vært en vanlig antagelse siden Perlmutter (1970)). De toverdige motstykkene til aspektuelle verb har et visst potensiale for passivering, selv om det
er forskjeller både mellom verb og mellom talere her. Noen godtar passiv av
toverdig begynne – det er vanlig på weben – men forfatterne gjør ikke det.
Derimot godtar vi passiv av toverdig fortsette, fortrinnsvis morfologisk passiv,
som i Møtet fortsettes i morgen.8
Det må nevnes at det er et omdiskutert spørsmål hvordan man skal analysere
setninger hvor aktive aspektuelle verb tar infinitivskomplementer (se f.eks.
Fukuda (2007) og referanser der). Er slike setninger tvetydige slik at de kan
være enten løftings- eller kontrollsetninger, eller er de alltid løftingssetninger?
Vi kan ikke diskutere dette spørsmålet i detalj her, men det kan se ut til å være
vanskelig å gi gode argumenter for at slike setninger må kunne ha en kontrollanalyse. Vi vil her anta at setninger hvor aspektuelle verb tar infinitivskomplementer, bare kan være løftingssetninger. (Men Lødrup (2013) behandler slike
setninger på en annen måte.)
I likhet med det vi ser i andre doble passiver, har aspektuelle verb gjerne
morfologisk passiv når de opptrer som førsteverb i i dobbel passiv. Perifrastisk
passiv ser imidlertid også ut til å være en mer regulær mulighet. Når førsteverbet
har perifrastisk passiv, kan andreverbet ha morfologisk eller perifrastisk passiv.
I (51)–(54) ser vi alle de fire mulige variantene:
(51)

(52)
(53)

(54)

Anleggene må ha en plan for hvordan de kan fortsettes å brukes når OL
er over.
Hans musikk vil likevel fortsettes å bli spilt over hele verden.
Grønnebakkan er en bydel i Harstad som ble begynt å utvikles fra slutten
av 1970-tallet.
Noen som vet hvorfor den plutselig ble sluttet å bli sendt?

Muligheten for perifrastisk passiv skiller de aspektuelle verbene fra andre førsteverb i doble passiver. Denne muligheten må kanskje sees i sammenheng med
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at mange setninger med verb for begynnelse og avslutning ikke tilfredsstiller
Mikkelsens (1975) betingelser for morfologisk passiv (gjengitt i del 4).
Når førsteverbet har perifrastisk passiv, finnes det også en annen mulighet,
nemlig at andreverbet opptrer i partisippform, med eller uten infinitivsmerket.9

(55)
(56)

Denne herlige maten var blitt begynt å laget 5 dager i forveien.
Verk fra amerikanske kunstnere ble begynt samlet ved etableringen av
museet i 1883.

Uten infinitivsmerke ser strukturen ut som en kompleks passiv, som i (4) over,
gjentatt som (57).
(57)

Tråkkemaskina vår ble forsøkt reparert i forrige uke.

(58)
(59)

Här byrias läsas vij fryghde marie. (S)
Såådana (församlings-)hws begyntes ath kallas kyrkia. (S)

(60)

Rector Schønings piece blev begyndt at læses i Mandags. (D)

Men som nevnt i del 1 er en kompleks passiv forskjellig fra en dobbel passiv.
De to passive verbene i en kompleks passiv reflekterer hver sin syntaktiske passivering, mens vi i (56) bare har én passivering i syntaksen.
Det er for øvrig interessant å notere at dobbel passiv med aspektuelle førsteverb ser ut til å ha en lang historie i skandinavisk. Med verb for ‘begynne’ er
det mulig å finne eksempler som er hundrevis av år gamle. Det svenske
eksemplet (58) er fra 1400-tallet, mens (59) er fra 1526.

Eksemplene (58)–(59) har morfologisk passiv på førsteverbet. Doble passiver
med perifrastisk passiv på førsteverbet går også langt tilbake. Det danske
eksemplet (60) er fra 1761.10
Derimot har vi ingen eldre eksempler på opp-ned-passiv. Dette behøver ikke
bety at opp-ned-passiv er en nyere konstruksjon enn dobbelpassiv, men vårt
inntrykk er likevel at opp-ned-passiven er en videreutvikling av dobbelpassiven,
snarere enn omvendt.
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7 Funksjonelle forhold

Som bruken av -s som løftingsmarkør allerede har antydet, kan bruken av
dobbel passiv og opp-ned-passiv fra en funksjonell synsvinkel settes i forbindelse med at valget av subjekt ved det første verbet er konseptuelt markert. Subjektet er ikke bare markert ved at det er løftet, men ofte også ved at det er et
underliggende ikke-subjekt. Videre ser det ut til at animathet spiller en spesiell
rolle her. Doble passiver virker intuitivt bedre med inanimate subjekter, som i
(61)–(62), enn med animate subjekter, som i de konstruerte (63)–(64).

(61)
(62)
(63)
(64)

Håret trengs ikke å vaskes hver eneste dag.
Vi må finne hvilke muskler som behøves å styrkes.
?Ola trengs ikke å vaskes hver eneste dag.
?Ola behøves å styrkes.

(65)

Jag har tittat på en dokumentär om tjocka barn som skulles opereras. (S)

(66)

Jag behöver sövas när det är nåt som behövs fixas. (S)

Selv om kvantifisering av forskjellige grunner er vanskelig, er det ingen tvil
om at tekstsetninger med dobbel passiv eller opp-ned-passiv sjelden har animat
subjekt.11 Det betyr ikke at de aldri forekommer; ett eksempel er (65).
Det svenske eksemplet (66) er interessant i denne forbindelse. Det har to forekomster av behöva med en underordnet passiv, den første har animat subjekt
og ikke noe -s-suffiks, mens den andre har inanimat subjekt og -s-suffiks.

Passivformen på førsteverbet i en dobbel passiv kan altså sees som en formell
markering av det konseptuelt markerte subjektvalget. Dominansen av
inanimate subjekter kan også settes i sammenheng med dominansen av
morfologisk passiv. Det er vist at morfologiske passiver oftest har inanimate
subjekter, mens perifrastiske passiver oftest har animate subjekter (se Laanemets (2009: 159–60) om norsk, svensk og dansk talespråk, og Engdahl
(2006) om norsk og svensk skriftspråk). I doble passiver er overflatesubjektet
for førsteverbet underliggende objekt for andreverbet. Begge disse verbene er
gjerne morfologiske passiver, som altså er den foretrukne passivformen ved
inanimate subjekter. Denne tendensen konspirerer med det aspektuelle innholdet i morfologisk passiv (se del 4). Det er ikke lett å se hva som er årsak og
virkning her, men den resulterende situasjonen er altså at morfologisk passiv

NLT 2013-2 ombrukket7_NLT 17.03.14 14:36 Side 237

Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk

237

er den foretrukne passivformen i doble passiver. Det som er sagt om doble
passiver, gjelder også for opp-ned-passiver, bortsett fra at de ikke har noe
underordnet passivt verb.

8 En skisse av en formell analyse
Vi vil nå skissere en formell analyse av dobbel passiv og opp-ned-passiv. Først
vil vi se på Wiklund (2007), som tar opp setninger som (67)–(68) (som finnes
i noen skandinaviske dialekter). Legg merke til at den grammatiske markøren
/o/ er tvetydig mellom infinitivsmerke og sideordnende konjunksjon.
(67)
(68)

Lars började o skrev dikter. (S)
Han försökte o skrev ett brev. (S)

(69)
(70)

Melding til overvektige: Begynn og løp!
Prøv å slutt å syt over at vi blir provosert av deg.

(71)

Låten hade börjat o spelats. (S)

Etter Wiklunds analyse kommer det underordnede verbet med et underspesifisert tempustrekk, som får sin verdi ved kongruens med tempushodet i
den overordnede setningen. Som resultat får det underordnede verbet samme
tempusmarkering som det overordnede verbet. Tempus ved det underordnede
verbet er da semantisk tom.
Wiklund peker videre på at trekkongruens ved imperativer er vanlig i
skandinavisk. Et par norske eksempler er (69)–(70).

Eksemplene (67)–(68) og (69)–(70) involverer restrukturering (også kalt reanalyse), det vil si at det overordnede og det underordnede verbet på en eller annen
måte går sammen til ett predikat i én setning. Det overordnede verbet kan være
funksjonelt, som f.eks. begynne, eller leksikalsk, som f.eks. forsøke (se Wurmbrand (2004) om forskjellen mellom funksjonell og leksikalsk restrukturering).
Vi antar at doble passiver er restruktureringskonstruksjoner, og at Wiklunds
analyse også er relevant for dobbel passiv. Riktignok sier Wiklund (2007: 26)
at passiv ikke spres i slike konstruksjoner; ett av hennes eksempler er (71).
Men våre eksempler har jo nettopp vist at spredning av passiv er mulig i slike
konstruksjoner. Forskjellen mellom konstruksjoner som (67)–(70) på den ene
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siden og dobbelpassiv på den andre siden er at i (67)–(70) skjer spredningen
av trekk fra det øvre verbet til det nedre verbet, mens den i dobbelpassiv skjer
fra det nedre verbet til det øvre. Opp-ned-passiv kan da redegjøres for på
følgende måte: Vi tenker oss at når dobbel passiv først er etablert, kan den bli
gjenstand for reanalyse. Ettersom trekk vanligvis spres nedover i lignende konfigurasjoner, forstås passivmarkeringen på førsteverbet slik at den representerer
den egentlige syntaktiske passiveringen. Da må passivmarkeringen på
andreverbet forstås slik at den er semantisk tom, og derfor kan utelates.
Resultatet er opp-ned-passiv. Den utviklingen vi her har skissert stemmer da
med den observasjonen at dobbel passiv ser ut til å være et eldre fenomen enn
opp-ned-passiv.
Det er interessant å sammenligne opp-ned-passiv av aspektuelle verb med
lang passiv i romansk, som er beskrevet blant annet av Cinque (2006). Her er
det også et passivt verb som tar et aktivt verb som komplement og får det aktive
verbets objekt som sitt subjekt, som i det spanske eksemplet i (72) (fra Cinque
2006: 65):
(72)

Estas
disse

paredes
veggene

están
er

siendo
blitt

terminadas
sluttet

de
å

pintar. (Sp)
male

Det øverste verbet i (72) er ikke-tematisk i denne konstruksjonen, og kan ikke
passiveres uavhengig av det nederste verbet. Den passiveringen som viser seg
morfologisk i están siendo terminadas, har relevans for hele det verbale komplekset. Cinques forklaring er at visse aspektuelle verb, som terminar ’slutte’,
sitter lavere i den syntaktiske strukturen enn diatesehodet, altså det syntaktiske
hodet som har passivtrekket. Derfor blir det disse verbene som får den passive
formen når diatesehodet legges til det verbale komplekset bestående av
aspektuelt verb pluss hovedverb.
Vi ser at en passiv som (72) har mye til felles med den norske opp-ned-passiven. I begge tilfellene har vi et passivt aspektuelt verb i kombinasjon med et
aktivt hovedverb, og hovedverbets objekt er blitt subjekt for hele konstruksjonen. I den doble passiven er derimot både det aspektuelle verbet og hovedverbet markert for passiv. Det er likevel den likheten mellom opp-ned-passiv
og den doble passiven at i begge tilfellene har et ikke-tematisk verb fått passivmarkering i en konstruksjon med et passiverbart hovedverb. Det at opp-nedpassiv nå har begynt å opptre i norsk og i andre skandinaviske varieteter,
innebærer at også skandinavisk kan utnytte en mulighet som ifølge Cinque
skulle være potensielt til stede i alle språk.
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9 Passivkonstruksjoner med flere verb i norsk
Som nevnt i del 1 har norsk også andre passivkonstruksjoner som involverer
flere verb. Et mye omtalt komplekst passivmønster oppstår når et passiverbart
verb er komplement til et verb som også er passiverbart i den forstand at det tar
et eksternt argument, som i kontrollkonstruksjonen i (73a). Her vil en mulighet
være å passivere bare det øverste verbet, og la dette få et ekspletivt subjekt,
som i (73b). En annen mulighet er å passivere begge verbene, med det resultat
at det nederste verbets objekt blir subjekt for hele verbkomplekset, som vist i
(73c). Dette er et eksempel på såkalt kompleks passiv (Hellan 1984, 2001, Christensen 1986, Taraldsen 1984, Engh 1994, Faarlund, Lie & Vannebo 1997: 851).
(73)

a. Noen forsøkte å stjele bilen.
b. Det ble forsøkt å stjele bilen.
c. Bilen ble forsøkt stjålet.

I (73) har begge de passiverte verbene partisippform. Det øverste verbet kan
alternativt ha morfologisk passiv, som i (74) (se f.eks. Engh 1994).
(74)

Helse- og sosialstyrets studietur til høsten bes flyttet.

(75)
(76)

men det er mye som må huskes å gjøres …
Grunnet det vide spekteret innenfor målgruppen, er dette blitt forsøkt å
tas hensyn til i bildematerialet i brosjyren.
Vi er en gruppe som ikke kan unngås å bli lagt merke til.
Hun ble forsøkt å bli tatt med vakuum.

En annen variant er passiver som (75)–(78), der det nederste verbet har ordinær
morfologisk eller perifrastisk passiv (se Lødrup 2013).

(77)
(78)

Passiver som (75)–(78) skiller seg fra komplekse passiver som (73c). Mengden
av mulige førsteverb er ikke den samme, f.eks. tar huske og unngå vanskelig
kompleks passiv. Videre har setninger som (75)–(78) gjerne motsvarigheter
hvor andreverbet har aktiv form, eksempler er (79)–(81).

(79)
(80)
(81)

Har mye som må huskes å gjøre.
Det virker for oss som at psykiske plager (…) blir unngått å informere om.
Dette har langt mindre betydning enn sensuren som forsøkes å gjøre
mulig.
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Slike setninger kan sammenlignes med den tyske (82) (fra Wurmbrand 2004: 995):
(82)

dass der Lastwagen und der Traktor zu reparieren
at
DEF lastebil
og DEF traktor å
reparere
‘at det ble forsøkt å reparere lastebilen og traktoren’

versucht
forsøkt

wurden (T)
ble

I setningene (79)–(81), og også i (82), er bare det øverste verbet passivert. Til tross
for at det nederste verbet ikke er passivert, har det nederste verbets objekt flyttet
opp og blitt subjekt for det øverste verbet. (Legg merke til at der Lastwagen und
der Traktor i (82) har nominativ kasus og kongruerer med det finitte verbet,
wurden.) Setninger som (79)–(81) har vært diskutert i den internasjonale litteraturen
om lange passiver, se f.eks. Wurmbrand (2004). De er knapt nevnt i litteraturen om
skandinavisk, unntatt i Lødrup (2013).12 Når vi først har etablert at norsk har lang
passiv, er det nærliggende å regne med at setningene (75)–(78) over også er lange
passiver, hvor passiviteten ved det underordnede verbet skyldes trekkongruens.

10 Den smittsomme s-en
Vi vil avslutte med noen betraktninger om -s-endelsen. Til tross for at -s-formen
utvilsomt er vanlig i konstruksjoner med trekkongruens, er ikke disse passivmønstrene allment aksepterte, i det minste ikke ennå. For å begynne med
svensk, så gir Svenska språknämnden (2005: 281) noen eksempler med -s på
begge verbene, blant annet eksemplet i (83), men sier også at konstruksjonen
fungerer betydelig bedre om man har bli-passiv på det nederste verbet, som i (84).
(83)
(84)

En park föreslås anläggas. (S)
En park föreslås bli anlagd. (S)

Teleman, Hellberg & Andersson (1999, bind 4: 401) gir uttrykk for det samme.
I Faarlund, Lie & Vannebo (1997) blir derimot muligheten for å ha -s-passiv
på det nederste verbet ikke diskutert i det hele tatt. For å finne en diskusjon av
dette med referanse til norsk må vi gå til Engh (1994: 105), som på den ene
siden sier at passiv infinitiv på -s forekommer “forholdsvis ofte” i norske komplekse passiv-konstruksjoner, men på den andre siden mener at de ikke regnes
som fullt akseptable. Han gir likevel en del autentiske eksempler, fra oppslagstavler og aviser, altså fra tekster som har vært synlige i det offentlige rommet.
Av de følgende markerer han (85), (86) og (87) som helt ugrammatiske, mens
(88) karakteriseres som “svakt akseptabel”:
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Veksling av mynt bes foretas på automaten i kantinen.
Livsfarlige dekk forsøkes selges.
Den fysiske kampen står om de 30 Oktober-bokhandlene rundt i landet,
som sprenges eller planlegges sprenges av fascistene.
I sitt foredrag varslet Gjerde at flere av dem kan tenkes å gjennomføres
relativt snart.

Når det gjelder (88), antyder Engh at grunnen til at denne er litt mindre
degradert enn de øvrige, er at kan tenkes å bli gjennomført, som også har
infinitiv etter tenkes, er helt aksepta belt, og at dette da smitter over på
(88).
Selv om vi ser bort fra (88), er dette utvalget av eksempelsetninger lite overbevisende. Det er klart at (85)–(87) ville vært bedre med partisipp. Av disse er
(85) neppe annet enn en feil. For mange språkbrukere er det eneste som er galt
med (86) og (87) bare at de ikke har infinitivsmerke. Det er også slående at
perifrastisk passiv ville være dårlig her, særlig i (86).
Motviljen mot -s-passiv på det nederste verbet i komplekse passiver kan
kanskje sees i sammenheng med eksistensen av dobbel passiv. Når dobbel
passiv, som ofte involverer -s-passiv, oppfattes som et brudd med etablerte
skriftspråksnormer, kan muligens dette også påvirke bedømningen av komplekse passiver med samme morfologiske mønster.
Som nevnt i del 4 er det mye som gjenstår når det gjelder vår forståelse av
forholdet mellom morfologisk og perifrastisk passiv. Og det er ikke gitt at det
vi vet om forholdene i finitte setninger uten videre lar seg overføre til infinitivskonstruksjoner. Det er slående at morfologisk passiv i mange tilfeller virker
mer akseptabelt ved finitte verb enn ved infinitiver. F.eks. virker de finitte verbene i (89) og (91) akseptable med morfologisk passiv (selv om presens av -spassiv kan ha et visst skriftspråklig preg), mens infinitivene i (90) og (92) kan
virke mer akseptable med perifrastisk passiv.
(89)
(90)

(91)
(92)

Nyhetene leses av hundrevis av besøkende flere år etter at de er publisert.
Nyhetene fortsetter å leses / bli lest av hundrevis av besøkende flere år
etter at de er publisert.
Ola undersøkes grundig av legen.
Ola hater å undersøkes / bli undersøkt grundig av legen.

I tekster er det riktignok lett å finne eksempler på infinitiver med morfologisk
passiv. Men det er klart at perifrastisk passiv brukes mer enn morfologisk passiv
i infinitiver. F.eks. er det i NoWaC-korpuset fire ganger så mange forekomster
av sekvensen infinitivsmerke + bli + partisipp enn av sekvensen infinitivsmerke
+ passivt verb. (Tallene er 78238 og 19302.)
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Denne dominansen av perifrastisk passiv i infinitiver gjør det desto mer
slående at -s-formen er så vanlig ved “falske” passivformer og trekkongruens.
Dette kan ha sammenheng med at -s-endelsen gjerne brukes på førsteverbet (av
grunner vi har forsøkt å fremstille i del 4), og at trekkongruensen virker mer
akseptabel når den realiseres av et element som er “lite”, (uansett hvordan man
måler størrelse). Det kan også være relevant at den “ekte” og den “falske” passivformen har samme uttrykk for passiv. (Dette kunne man kanskje tenke på
som det som kalles “alliterativ kongruens” i Corbett (1991: 117).)
Det er interessant å merke seg at i mer uformelt språk finner vi ikke bare
en tendens til at -s-suffikset lett smitter over fra ett verb til et annet, som vi har
påvist her; det hender også at en -s smitter over på en verbpartikkel, som i disse
autentiske eksemplene:
(93)
(94)

Lite brukt kjøkkeninnredning fra 70-tallet gis borts ved henting.
Ett nytt slumpmässigt lösenord tas frams. (S)

Det kan dermed se ut til at kopiering av -s er relativt fritt så lenge det skjer fra et
verb til et annet element, verb eller partikkel, som inngår i samme verbalkompleks.

Noter
*

1.
2.
3.

4.

En tidligere versjon av dette arbeidet ble presentert på det tredje stormøtet til
N’CLAV-nettverket på Lysebu, Oslo, august 2012. Vi vil gjerne takke deltagerne
for diskusjon og innspill, spesielt Lars-Olof Delsing og Elisabet Engdahl. Takk også
til deltagerne på Forum for teoretisk lingvistikk, Oslo, september 2012. En spesiell
takk til Janne Bondi Johannessen for inspirasjon og diskusjon, og til en anonym
konsulent for nyttige kommentarer.
Vi bruker her løftingsverb som en term for verb som ikke deler ut noen thetarolle til
subjektet, og som dermed må hente sitt overflatesubjekt lenger ned i strukturen. Vi
tar ikke med dette stilling til hvorvidt komplementet til verbet har setningskarakter.
Dette må naturligvis sees i sammenheng med at modalverb bøyes annerledes enn
andre verb i norsk, svensk og dansk. Det vanlige mønsteret er at de har infinitiver
på to stavelser som har samme form som preteritum, mens presens har én stavelse.
Søk på -s-merket verb fulgt av aktiv infinitiv, eller på aktivt verb fulgt av -s-merket
infinitiv, uten å spesifisere annet enn morfosyntaktiske trekk, gir treffmengder som
ikke er håndterbare. Vi valgte derfor å først identifisere de relevante førsteverbene
og deretter bruke disse i videre søk, som beskrevet. Merk også at de førsteverbene
som er representerte i tabell 1, tar infinitiv uten infinitivsmerke som komplement,
slik at søk kan konstrueres uten at det tas hensyn til infinitivsmerket.
Søk på infinitiv gir treff på både aktive og passive infinitiver. Vi finner derfor antall
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aktive infinitiver ved å subtrahere antall treff ved søk på passivt andreverb fra antall
treff ved søk på andreverb i infinitiv.
Vi har søkt på denne websiden: http://web.retriever-info.com/services/archive.html.
For verb som gir veldig mange irrelevante treff, søkte vi etter strenger som “brukes
å” og “pleies å”. For behøve søkte vi etter “behøves (ikke) å”. Hvis du som leser
dette, ikke får til å søke på den nevnte websiden, kan det skyldes at du ikke har det
abonnementet som kreves. Det må for øvrig nevnes at enkelte av treffene i ATEKST
kanskje også finnes i NoWaC.
Se for eksempel http://www.ezz.dk/769318-behoves.
Det kan nevnes at man også kan støte på enkelte eksempler hvor perifrastisk passiv
er brukt øyensynlig uten noen annen funksjon enn å markere løfting:
(i) Folk var bekymret for den nye ordren som ble begynt å dukke opp.
Doble passiver forekommer også av og til i pseudokoordineringer. Pseudokoordineringer er setninger som Han sitter og skriver, hvor en liten gruppe verb tar
et (tilsynelatende sideordnet) verbalt komplement som kopierer de morfosyntaktiske
trekkene fra det første verbet (se f.eks. Lødrup 2002). Setningene (i)–(ii) viser
pseudokoordineringer med doble passiver, morfologisk i (i) og perifrastisk i (ii).
(i) Her kan pc’ene ligges og lades.
(ii) Han kunne bli stått og striglet i mange timer.
Pseudokoordineringene med dobbel passiv som vi har funnet, har førsteverb som
ligge, sitte og stå, som er brukt som aspektuelle verb. Dette gir en likhet med setninger som (48)–(50). Men legg merke til at de relevante verbene i pseudokoordineringer skiller seg ut ved at de ikke har noen bruksmåte som løftingsverb;
subjektene i (i)–(ii) realiserer faktisk den eksterne rollen til førsteverbene. De skiller
seg i dette fra (iii), hvor det deriverte subjektet ikke realiserer noen semantisk rolle
fra førsteverbet, slik at passiveringen behandler pseudokoordineringen som et komplekst predikat.
(iii) ... - mmm kebab. Den må sittes å nyyyytes.
Legg merke til at infinitivsmerket da står foran et partisipp, og ikke en infinitiv. Det
kan argumenteres for at infinitivsmerket i skandinavisk egentlig markerer infinitthet
(Julien 2003).
Eksempel (58), som vi har fått av Lars-Olof Delsing, er fra Nådendals klosterbok,
som ble skrevet i 1440 av munker ved Vadstena kloster, og som handler om den
medisinske bruken av diverse urter.
Eksempel (59) er fra Olaus Petri, gjengitt i Svenska Akademiens ordbok. I ordboka
er det markert med (†), grunnen er sannsynligvis at dobbel passiv av redaktørene
ble ansett som uakseptabelt fra en normativ synsvinkel, og ikke som en del av
standardspråket.
Eksempel (60) er fra Jakob Langebek. Det er gjengitt etter
http://no.wikisource.org/wiki/Gerhard_Schøning/4
Vi telte menneskelige og ikke-menneskelige subjekter ved doble passiver i et antall
Google-treff på søkestrengene under, med følgende resultater:
‘pleies å’: 43 ikke-menneskelige subjekter, 1 menneskelig
‘behøves ikke å’: 56 ikke-menneskelige subjekter, 0 menneskelige
‘fortsettes å’: 52 ikke-menneskelige subjekter, 4 menneskelige
‘ble begynt å’: 21 ikke-menneskelige subjekter, 1 menneskelig
Tendensen ser ut til å være den samme for opp-ned-passiver, men tallene er lavere.
For løftingsmarkøren var det lite data, som ikke viste noen klar tendens.
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12. Over omtalte vi den spanske setningen (72) som en lang passiv. I likhet med Wurmbrand (2004) regner vi med to typer lang passiv som representerer to typer
restrukturering. Wurmbrands termer for disse er funksjonell og leksikalsk
restrukturering. Eksempel (72) er et tilfelle av den første, og (79)–(81) tilfeller av
den andre. Et argument for restruktureringsanalysen er at noen av de verbene som
tar lang passiv som i (79)–(81), tillater aktive presenteringssetninger som (i), hvor
predikatet ser ut til å være komplekst.
(i) Det forsøkte/lovet/?besluttet å komme en masse studenter (fra Holmberg 2002:
122)

Korpus
ATEKST [krever abonnement]
http://web.retriever-info.com/services/archive.html
Bloggmix
http://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/bloggmix2013
NoWaC
http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/prosjekter/nowac/index.html
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Summary
In passives in Scandinavian, the main verb normally carries passive marking,
while auxiliaries are not affected by passivisation. Exceptions to the general
rule can however be found in Norwegian (and also in Danish and Swedish). In
some cases, both the auxiliary and the main verb have passive marking (double
passive), and in others, only the auxiliary (upside-down passive). The passive
marking in question is either the suffixed -s or the periphrastic passive, with a
certain preference for the former. Although normative works issue warnings
against the double passive, it turns out to have a long history in Scandinavian.
The upside down-passive can be seen as the result of reanalysis of the double
passive, whereby the first verb with passive marking, instead of the last one, is
taken to be the principal expression of the underlying syntactic passivisation.
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