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Det er ikke uvanlig at språk bruker fortidsmarkører til å markere ulike typer av 
modalitet, og kontrafaktivitet (”påstander om det som ikke er”) er en type modalitet som 
ofte markeres med fortid. I engelsk er det for eksempel slik at preteritum og 
pluskvamperfektum deler på domenet kontrafaktivitet, slik at preteritum (helst) 
uttrykker ”kontrafaktiv i samtid”, mens pluskvamperfektum (helst) uttrykker 
”kontrafaktiv i fortid” (se Iatridou 2000: 232); eks. (1ab).  
 

(1)  (a) If he were smart, he would be rich. (he is not smart) 
(b) If he had been smart, he would have been rich. (he wasn’t smart) 
 

I moderne norsk kan vi finne et lignende mønster i kontrafaktive hvis-setninger, men i 
V1-setninger (med verbet først) høres det ganske arkaisk ut å uttrykke kontrafaktivitet 
med preteritum, og vi foretrekker gjerne å bruke pluskvamperfektum enten påstanden 
er om samtida eller fortida (se 2a-d).  
 

(2)  (a) Hvis jeg var deg, hadde jeg kjøpt en gave til meg. (Jeg er ikke deg) 
(b) Hvis jeg hadde vært deg, hadde jeg kjøpt en gave til meg. (Jeg er/var ikke deg) 
(c)?? Var jeg deg nå, hadde jeg kjøpt en gave til meg. (Jeg er ikke deg) 
(d) Hadde jeg vært deg (nå), hadde jeg kjøpt en gave til meg.(Jeg er/var ikke deg) 
 

Noe som er langt mer eksotisk, er et trekk som vi finner i en del skandinaviske dialekter, 
der (det som ser ut som) presens perfektum brukes til å uttrykke kontrakfaktivitet, jf. de 
autentiske eksemplene i (3a-d) fra ulike nettfora.  
 

(3)   (a)  Har æ vorre dæ, så har æ tatt kontakt med lege. (Namsos) 
 (b) Har itj det vorre for at adaptern te pc'n min e herpa […],  

skullja æ gjerne ha vorre med. (Frøya) 
 (c) [Det] har vært interessant å sett hvordan det har sett ut i dag da. (Fosen) 
 (d)  Har den [bunkeren] blitt bygget i dag, har den ikke havnet der. (Fosen) 
  

I foredraget diskuterer jeg disse konstruksjonene med tanke på hvordan de skal 
analyseres semantisk og syntaktisk, og jeg ser dem i lys av andre modale måter å bruke 
presens perfektum på i skandinavisk (f.eks. ”inferensiell” bruk av presens perfektum: 
Her har det gått en bjørn; Haugen (1972)). Jeg utforsker også hvorvidt vi her er vitne til 
en språklig endring som er delvis påvirket av skriftkulturen i nye sosiale medier, der 
folk skriver dialektnært, men likevel er påvirket av det normative skriftspråket.  
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