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Konstruksjoner inneholdende (det norske) verbet få, eller verbet i seg selv, er typisk 
betrakta som polyseme eller (til og med) homonyme, se for eksempel Lødrup 1996, 
Ebeling 2003, Eide 2006 og Taraldsen 2010. Dette innlegget viser hvordan ei 
enhetlig, monosemisk analyse av få som jeg foreslår inngår i et innbyrdes 
dikotomisk system av semantiske trekk med verbene være, ha og bli (vist i tabell I), 
kan gi ny forståelse ikke bare av konstruksjoner med få brukt både som hovedverb 
og hjelpeverb, men også av det norske hjelpeverbsystemet som helhet, av såkalt 
perifrastisk passiv og av forholdet mellom invariant mening og kontekstuell 
tolkning mer generelt. 
 
 
Tabell I 
 
 
 
 
Noen enkle data som illustrerer det foreslåtte innbyrdes forholdet mellom de fire 
verbene i tabell I er vist nedenfor: 
  

• Hun var sjuk/mor – Hun blei sjuk/mor 
• Hun hadde hodepine/en sønn – hun fikk hodepine/en sønn 
• Bilen var reparert – bilen blei reparert 
• Hun hadde reparert bilen – hun fikk reparert bilen 

 
Tabell I bygger direkte på Bouchards (1995) analyse av AVOIR og ÊTRE – som viser 
at mens ÊTRE (en abstraksjon over être, be, være etc.) uttrykker en enkel 
predikasjonsrelasjon involverende én aktant, vil AVOIR (avoir, have, ha etc.) 
uttrykke den enkleste predikasjonsrelasjon involverende to aktanter, hvor den ene 
har en form for kontroll over den andre – ved simpelthen å introduserer en 
aspektuell akse som redegjør for forholdet mellom være og bli, ha og få. Tabell I er 
altså ment å gi den fulle semantiske beskrivelsen av disse verbene slik at all 
variasjon i tolking relateres til variasjon i kontekst, enten språklig eller 
utenomspråklig.  

Innlegget vil også ha ei komparativ/kontrastiv side. Forståelsen av få vil 
blant annet finne støtte i fransk som mangler et tilsvarende verb, og bruker 
perfektive former av avoir i de mest prototypiske konstruksjonene hvor norsk har 
få, mens ei sammenligning med engelsk har ført til ei hypotese om at engelsk get 
skiller seg fra få hovedsakelig i at det ikke har noen begrensninger på hvor mange 
aktanter det involverer – én, to eller tre – mens få alltid involverer to og bare to. 
Også data fra, og arbeider om, de andre (fastlands-) skandinaviske språkenes få vil 
bli diskutert, blant annet (fra) Larsson 2012.  
 
Referanser: 

 “statisk”  “dynamisk” 
1 aktant  være bli 
2 aktant ha få 
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