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Den språklige oppgaven på mellomfaget dreide seg om tidsadverbene enda og ennå. 

Bakgrunn: I 1990 hadde jeg argumentert for at reglene for bruken av de to tidsadverbene 

burde endres. Fram til da hadde bare ennå vært autorisert i tidsadverbial funksjon, til tross for 

at det i de fleste talemål er enda som brukes i denne funksjonen. Språkrådet godkjente 

argumentasjonen min, og reglene ble endret til det jeg oppfatter som bedre, i 1991.  

Oppgaven er en diskusjon av regler og logikk, veileder var Finn-Erik Vinje, og karakteren ble 

1,8. Samtidig med oppgaveskrivningen studerte jeg religionshistorie, og arbeidsmengden ble 

enorm: Jeg ble syk. Her er besvarelsen min:  

 

Tidsadverbene enda og ennå  

 

1 INNLEDNING  

1.1 1991-vedtaket 
4. mars 1991: Fagnemnda i Norsk språkråd vedtar å anbefale nye regler for bruken av 

tidsadverbene enda og ennå. Bruken har lenge vært forbundet med tvil. Norsk språkråd 

likestiller de to adverbene: Fra nå av er det fritt fram. Om dette var en klok beslutning, skal vi 

drøfte senere. Det samme gjelder spørsmålet om hva forvirringen kan ha skyldes.  

1.2 Litt om kildebruk 
Vi må gå til eldre kilder for å finne opplysninger om de to adverbenes historie og opprinnelse. 

Eneste kilde til sikker kunnskap før opprettelsen av språknemnd og språkråd er opplysninger 

fra ordbøker, grammatikker og lærebøker fra før den tid. Med andre ord grunner vi oss på 

stoff som for en stor del er deskriptivt. Dette er viktig å ha in mente.  

Jeg vil ikke skille formelt mellom kildene i bokmål, nynorsk, riksmål, landsmål og dansk. Det 

har liten hensikt, da det er det endelige resultatet, reglene i norsk bokmål slik de presenterer 

seg like før mars 1991, som vil være  utgangspunktet mitt for den videre drøftingen. Det vil 

imidlertid gå klart fram hvilke kilder som er brukt i hvert enkelt tilfelle.  

2 BRUKSREGLER  

2.1 Bokmålsordbokas definisjoner 
Bokmålsordboka er resultat av samarbeid mellom Norsk leksikografisk institutt ved 

Universitetet i Oslo og Norsk språkråd. Bokmålsordboka skal skildre og eksemplifisere 

språket slik det utvikler seg og blir normert. Endringer i skriftspråket skal gjenspeiles. 

Bokmålsordboka (1988-utgaven) utreder enda og ennå på denne måten:  

"ennå adv (norr ennú, av enn og nå) 1 fremdeles på det tidspunktet, jf enda / det er e- billetter 

igjen / det er e- ikke for seint / vi har e- ikke hørt noe / ordningen er e- ikke godkjent / jeg har 

e- til gode å se henne sint / hun lever e- 2 allerede, ikke seinere enn e- for tre uker siden [...]"  

"enda adv (norr enn Þá 'enda på det tidspunkt') 1 tidsadv: ennå; så seint som, særlig om 

fortiden de var e- ikke gift / da bodde de e- i Bergen / da var han e- ung [...]"  
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Vi skal sammenfatte Bokmålsordbokas utredning ved å eksemplifisere gjennom varianter av 

utsagnet "Båten er her". Dersom vi tar utgangspunkt i Bokmålsordbokas definisjon, får vi 

blant annet følgende tillatte varianter når det gjelder presensbruk av ennå:  

- Båten er her ennå 

- Er båten her ennå?  

For enkelthets skyld skal vi videre ta utgangspunkt i den vanlige og kortere definisjonen, som 

også er Norsk språkråds egen: "Ennå = fremdeles". Vi skal i denne sammenheng se bort fra 

det etymologiske aspektet, som vi skal drøfte senere.  

Vi får:  

- Båten er her fremdeles 

- Er båten her fremdeles?  

I tilfellet enda oppgis ennå, så seint som som synonymer. Henvisningen til ennå er uheldig i 

og med at de to adverbene ifølge de da gjeldende regler ikke er likeverdige, unntatt i bestemte 

tilfeller. Heller ikke så seint som kan forsvares brukt som synonym i de eksemplene 

Bokmålsordboka lister opp.  

Vi konstaterer at Bokmålsordboka har en utilfredsstillende behandling av ordene. Bruken av 

enda i fortid er eksemplifisert, men det går ikke fram at ennå i dette tilfellet kan fylle samme 

funksjon. Dette er ellers Norsk språkråds syn. Jamfør for eksempel Norsk språknemnds 

årsmelding for 1964 (s. 19 f.) og Vinje (1987:81).  

Vi får:  

- Båten var her enda 

- Var båten her enda? 

(ennå er likeverdig)  

2.2 Norsk språkråd 
Norsk språkråd opprettes i 1971. Rådet skal være "et råd for språkvern og språkdyrking". Det 

avløser Norsk språknemnd, som har virket fra 1951. Norsk språkråd skal blant andre oppgaver 

verne om den kulturarven språket representerer, holde et øye med hva som skjer med språket, 

og legge forholdene til rette for at den naturlige utviklingen kan gå så knirkefritt som mulig. 

Dessuten skal Norsk språkråd gi råd om språk, ha en rolle i normeringen og gjøre kjent 

resultatene av rådets arbeid. Norsk språkråd er statens rådgivende organ i språkspørsmål.  

2.3 Divergens  

2.3.1 Grammatikere 
Vi har sett at Bokmålsordbokas utredning ikke er fyllestgjørende. Men Bokmålsordboka er 

ikke alene om å vakle i dette spørsmålet. Det fåtall grammatikere som behandler det, vier det 

liten plass og verdi. Deres beskrivelser og utredninger stemmer dertil ikke alltid overens. 

Gorgus Coward (1986:132) gjør følgende observasjon:  

"Det er noen som [...] ikke vil godta enda som tidsadverbium og begrense dets bruk til 

gradsadverbiets. Det kan vanskelig gjøres å gjennomføre et så strengt skille, og det kan være 
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naturlig å bruke enda om den gang i fortiden: Han var enda i byen. Om nutiden bør det hete: 

han er ennu (ennå) i byen."  

Blar man gjennom en del grammatikker og ordbøker, vil man finne dekning for Cowards syn 

- i tillegg til utslag av andre former for tvil og usikkerhet. Det gjør ikke saken enklere at et 

stort antall grammatikere - deriblant Coward - unnlater å gi begrunnelser for sine syn. Coward 

bygger trolig på etymologi, men det ville vært en fordel om det var presisert.  

2.3.2 Skolegrammatikker 
De skolegrammatikkene som beskjeftiger seg med problemstillingen, konsentrerer seg mest 

om skillet gradsadverb - tidsadverb. Framstillingene er gjerne direkte feilaktige, idet de 

underslår at enda kan fungere som tidsadverb i fortid. Dermed blir framstillingen verdiløs 

som rettledning for skoleelever, den kan virke mot sin hensikt. Eksempel:  

"Ordet ennå er tidsadverb, og det brukes om tid: "Han har ikke kommet ennå." Ordet enda 

brukes når det ikke er snakk om tid, men for eksempel for å uttrykke graden av noe: 'De var 

enda mer fornøyd denne gangen.'[...]" 

(Flaten og Rognsaa 1991:206)  

Jamfør for eksempel Jemterud & Stamnes (1991:59).  

Kragemo (1970:90) underslår ikke endas funksjon som tidsadverb i fortid, men hun råder til 

at skolebarn holder fast ved at ennå er tidsadverb og enda gradsadverb. Om dette er en 

reaksjon mot de tungvinte reglene eller et utslag av en begrenset tillit til skolebarns læreevne, 

er vanskelig å si.  

2.4 Ennú, en viktig presisering 
Bokmålsordboka oppgir at ennå kommer av norr. ennú (enn og nå). Bokmålsordboka bygger 

antakelig på Johan Fritzners Ordbog over Det gamle norske Sprog (1867), som sier dette om 

ennú:  

"ennu, adv. endnu, = enn nú; af Því skaltu vita, at ek hefi ennu ráðit at fresta eigi lengr bana 

Þínum [...]"  

Å tolke det norrøne ennu som forløperen for vårt ennå kan neppe forsvares. Ordet viser i 

eksempelet tilbake til den foregående passasjen:  

"[...] af Þvi scallt Þu Þat vita, at ec hefi raÞit at láta Þic egi undan ganga meÞ fiorvi."  

Funksjonen er altså en annen. Enda en gang eller på nytt ville være mulige tolkninger. 

(Heilagra Manna hhv. 1877:26725 og 1877:27015)  

Misforståelsen har spredt seg, også til Norrøn ordbok (Heggstad 1975). Ingenting tyder på at 

ennú eksisterte som selvstendig ekvivalent til ennå i norrøn tid. Derimot var enn (Þá) i 

alminnelig bruk. Denne sammenstillingen finner vi også igjen i islandsk, som vi skal se 

senere.  

2.5 Flere definisjoner og synspunkter 
Ivar Aasen (1918:134) kommer inn på ekvivalentene til ennå i diskusjonen av endaa. De har 

ingen egen oppføring:  
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"endaa, adv. 1) endda, selv den Gang. Endaa var han ikkje komen. Ogsaa: endnu, selv i denne 

Stund. Er du her endaa? Nogle St. enno (enn no), ennaa."  

S. Schøtt (1914:90) skriver følgende om saken:  

"Endaa adv endaa, selv den gang; "Han var der - '; ogs. endnu, selv nu; "er du her - ?' [...]"  

Heller ikke han fører opp ennå-ekvivalentene for seg selv.  

3 ENNÅ-EKVIVALENTENES UTVIKLING  

3.1 Dansketiden 
I yngre middeldansk (1350 - 1500) er de adverbiale nydannelsene tallrike. Endnu er en av de 

mange komplekse nydannelsene som kommer til. Adverbet kommer inn for den tilfeldige 

sammenstillingen æn nu (Peter Skautrup 1947:96). Det gamle tidsadverbet endda får dermed 

en konkurrent.  

3.2 Skolemesterregelen 
Endnu kommer etter hvert til å erstatte det dominerende endda i mange sammenhenger. Det 

gjelder først hovedsakelig i presensbruk. Resonnementet må ha vært at siden endaa har 

opprinnelse i norr. enn Þá (enda på det tidspunkt), må det være naturlig å bruke en 

nåtidsrelatert konstruksjon for å referere til nåtiden: endnu, ennaa, ennå. Dette tenkesettet får 

rimeligvis også betydning for den norske praksisen på området. Etter hvert sitter man med en 

grei skolemesterregel som tilsynelatende er både logisk og grei å huske. Men er den klok på 

lang sikt? Endnu kommer inn i grammatikkene. Jacob Baden har adverbet med blant "Den 

Nærværende Tids Adverbier" i sin Dansk Grammatik (1785:147).  

3.3 Skillet skriftspråk - talemål 
Merk at dette nye tenkesettet i første omgang hovedsakelig får betydning i skriftspråket. Så 

sent som i 1881 konstaterer Knud Knudsen i sin skrift Unorsk og norsk (1881):  

"Endnu (selv i denne Stund), *ændå, *æn. Er du her ændå? [...]"  

"*" i denne sammenheng henviser til allmuens språkbruk.  

Knudsens observasjon stemmer godt med flere eldre grammatikkers sådanne: "Ennu er mer 

litterært." Jamfør for eksempel Norsk Riksmålsordbok (1937).  

3.4 Konservatisme og avvikende synspunkter 
Jo lenger tilbake i historien vi går, og jo mer konservativt materialet er, jo større utbredelse 

har tidsadverbet enda i presens.  

Norsk riksmålsordbok (1937) sier følgende om enda:  

"enda, A. adv. 1) betegner at den handling, tilstand som er uttrykt i verbet, er noget som varte, 

fremdeles fant sted ell. (med nektelse) ikke var inntrådt på et tidspunkt i fortiden; fremdeles; 

på det tidspunkt (i sm. bet. også, men mest litt. ennu ) [...] betegner (mest fam.) også noget 

som varer, fremdeles finner sted ell. ikke er inntrådt i nutiden; ennu: de er ikke kommet enda / 

Det er ikke mulig å se noget enda [...]"  
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Enda tillates altså brukt i presens. Det likestilles med ennu. Dette er imidlertid ikke så 

overraskende i den tiden vi befinner oss i. Når Gundersen mfl. legger fram samme synspunkt i 

en skolegrammatikk 33 år senere (1970:67), er det desto mer avstikkende, men ikke 

nødvendigvis mindre gjennomtenkt.  

I 1991 var ikke enda likestilt med ennå i presens i noen ordinær ordbok.  

4 OPPSUMMERING AV FØRSTE DEL  

Vi har sett at 

- tvilen og uenigheten har vært og er stor i spørsmålet om bruken av tidsadverbene enda og 

ennå. 

- ennå-ekvivalentene er ikke så mye del av det norske språkets naturlige utvikling som 

resultat av direkte inngripen. Ennå er kommet inn i norsk gjennom dansketiden. Jf. imidlertid 

Ivar Aasen, s. 5. 

Vi kan i tillegg konstatere dette: 

Ennå-ekvivalentene - heretter referert til som ennå - kommer først inn som erstatning av 

enda-ekvivalentene - heretter referert til som enda - i nåtid. Senere kommer ennå inn også i 

fortid. 

DEL 2  

5 NORMATIVE SYNSPUNKTER  

5.1 Det vanskelige tilfellet 
Vi har sett at enda og ennå forskriftsmessig kan erstattes av de definerte synonymene 

fremdeles og enda på det tidspunkt (etymologisk definisjon) i eksemplene:  

- Båten er her ennå 

- Er båten her ennå? 

- Båten var her enda 

- Var båten her enda? 

Felles for disse eksemplene er det durative aspektet. Vanskene oppstår når vi introduserer det 

perfektive aspektet. I Norsk språkråds Råd om språk (1983:46) blir dette spørsmålet rettet 

rådet:  

- Er det riktig å si "er hun gått ennå"?  

Norsk språkråd mener nei:  

"[...] dette regnes ikke som riktig uttrykksmåte [...] Tidsadverbet ennå brukes om tidsvarighet 

og har samme betydning som fremdeles [...]"  

Og videre:  

"Når verbuttrykket betegner noe som foregår på et bestemt tidspunkt (noe momentant eller 

punktuelt), kan adverbene ennå og fremdeles bare brukes ved nekting. Da betyr uttrykket at 

en "handling" ikke har inntruffet, slik at en tidligere tilstand varer ved [...]"  
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5.2 Psykologisk motstand 
Vi skal oppholde oss litt ved første delsvar, som for øvrig samsvarer med Vinjes oppfatning 

(1984:40). Om man ser bort fra enkelte utvidede tolkninger, som den vi har referert fra 

Bokmålsordboka, har Norsk språkråd sitt på det tørre med hensyn til tidligere utsagn når det 

henviser til "synonymet" fremdeles. At Norsk språkråd har for vane å likestille disse to 

adverbene, finner vi også et annet eksempel på i samme skrift (1983:45):  

"Ennå er tidsadverb og betyr fremdeles."  

En del av problemstillingen her vil være om Norsk språkråds tolkning er den beste, om den er 

semantisk korrekt. Det spørsmålet Norsk språkråd fikk seg forelagt, representerer toppen av 

isfjellet. Det anskueliggjør en utbredt tvil i folkedypet. Spørsmålet avspeiler en psykologisk 

motstand blant folk mot visse tilfeller der ennå er involvert. Tvilen avspeiler også et problem 

mht. normeringen av det norske språket. Den betyr at et ord som muntlig blir brukt i de fleste 

stillinger, egentlig ikke er korrekt brukt. Om ikke ennå kan brukes, hva kan brukes i stedet?  

5.3 En kontrastiv undersøkelse 
Et viktig spørsmål skal vi stille oss: Avspeiler problemet en generell svakhet i språk flest, 

eller kommer norsk i en klasse for seg? I forsøket på å finne svaret på det skal vi undersøke 

fire fremmedspråk: engelsk, fransk, spansk, finsk. Senere vil vi også trekke inn dansk, svensk, 

norrønt og islandsk. I en kontrastiv behandling kan man ikke regne avvikelser fra et språk til 

et annet som feil, eller på grunnlag av "mangler" i et språk karakterisere det som 

mindreverdig eller ulogisk. Sammenligningen kan imidlertid gi et godt grunnlag for 

refleksjon.  

5.4 Skillet durativ - perfektiv 
Analogt med eksempelet er hun gått ennå? får vi ved innsetting:  

- No.: (*)Er båten kommet ennå/fremdeles?  

Dette gir:  

- Eng.: Has the ship arrived yet? 

- Fr.: Le bateau, est-il déjà arrivé/est-il arrivé encore? 

- Sp.: ¿Ha venido el barco ya? 

- Fin.: Onko laiva saapunut vielä?  

I vanlig bekreftende durativ får vi:  

- No.: Båten er her ennå 

- Eng.: The ship is still here 

- Fr.: Le bateau est toujours ici 

- Sp.: El barco está todavía aquí 

- Fin.: Laiva on täällä yhä  

Vi kan sette opp følgende skjema:  

Durativ ---- Perfektiv 

No. ennå ---- Ø/(ennå) 

Eng. still ---- yet 
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Fr. toujours ---- déjà/encore 

Sp. todavía ---- ya 

Fin. yhä ---- vielä 

Vi ser at det er et systematisk skille mellom det durative og perfektive adverbet på de 

undersøkte språkene, eksklusive norsk: Det perfektive adverbet er hele tiden et annet enn det 

durative. Ennå "regnes ikke som riktig" her. Da bruken ikke har vært spesifikt normert, har 

jeg likevel tatt det med i oversikten. I neste omgang blir spørsmålet: Hvilket adverb kan 

brukes i stedet for ennå? Det finnes ikke noe alternativ som er like smidig og elastisk som yet 

og dets ekvivalenter, og som samtidig kan gi uttrykk for samme nyanse. Alternativet måtte 

være å lage en sammenstilling som til nå, enda på det tidspunkt e.l. Det blir tungvint, og 

definisjonen ville i så fall måtte endres alt etter konteksten for å få fram samme nyanse.  

5.5 Båten er ikke kommet ennå 
Vi har sett at Norsk språkråd ikke har noen motforestillinger med hensyn til bruken av ennå i 

nektende setning. Med andre ord regnes følgende eksempel for korrekt:  

(*)Båten er ikke kommet ennå  

I tråd med Norsk språkråds egen definisjon av ennå får vi:  

(*)Båten er ikke kommet fremdeles  

Et synonym er sjelden likeverdig i alle situasjoner. Det kan likevel fortone seg merkelig at 

fremdeles så å si uten reservasjon har vært utpekt som synonym til ennå. I eksemplet ovenfor 

kan bruken av fremdeles forsvares så lenge resonnementet er at det er tilstanden av ikke å ha 

kommet som beskrives. Man kommer likevel i konflikt med andre anerkjente synspunkt, for 

eksempel det at ennå er fritt adverbial, mens fremdeles ikke er det. Videre burde ikke kommet 

strengt tatt aksentueres i muntlig bruk for å markere at de to ordene hører tett sammen. 

Unntaket er når det etterstilte adverbet har en løsere tilknytning til setningsinnholdet for øvrig 

og gjerne er utskilt med komma.  

Norsk språkråds synspunkt har til følge at også setningsemnet  

Ikke riktig ennå/(*)ikke riktig fremdeles  

må godtas. Her vil altså det etterstilte ennå/fremdeles forholde seg til "tilstanden" av ikke 

riktig.  

I de fleste språk brukes det perfektive tidsadverbet etter negasjon:  

No.: Båten er ikke kommet ennå 

Eng.: The ship hasn't arrived yet 

Fr.: Le bateau n'est pas encore arrivé 

Sp.: El barco no ha venido todavía 

Fin.: Laiva ei ole saapunut vielä  

Norsk peker seg igjen ut, denne gangen sammen med spansk. Dette er symptomatisk. Det 

viser seg at mens svært få språk tillater bruk av det durative adverbet i tilsvarende (*)Er båten 
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kommet ennå, tillater flere det etter negasjon. Adverbet forholder seg da - som på norsk - til 

tilstanden som er beskrevet foran det, altså ikke til handlingen.  

Skjematisk:  

Durativ -- perfektiv -- etter nektelse 

No. ennå -- Ø/(ennå) -- ennå 

Eng. still -- yet -- yet 

Fr. toujours -- déjà/encore -- encore 

Sp. todavía -- ya -- todavía 

Fin. yhä -- vielä -- vielä  

Man kan gjerne kalle det en syntaktisk særegenhet og la bli med det. Men man kommer 

uansett ikke forbi at vi har hatt en situasjon på norsk som har skapt både 

rettskrivningsmessige og "psykologiske" problemer. Fenomenet er så å si ukjent i andre språk, 

og vi har rett til å stille oss spørsmålet: Kunne forholdet vært normert bedre på norsk?  

Jeg vil legge fram tre alternativer til normering:  

6 NORMERINGSALTERNATIVER  

6.1 Alt. 1: Ennå defineres til "still", enda til "yet"  

6.1.1 Umiddelbar konsekvens 
Ennå får samme betydning som fremdeles i alle tilfeller. Et problem blir borte.  

6.1.2 Begrunnelse 
Et gjennomgående likt system i de fleste språk tyder på at det eksisterer et allment 

psykologisk behov for å kunne skille mellom det inntrådte og det ikke-inntrådte på en enkel 

måte som er i samsvar med språkets syntaks for øvrig.  

6.1.3 Observasjoner 
I norsk har dette psykologiske behovet av mange vært stettet via "ulovlig" bruk, muntlig som 

skriftlig. Vi skal se på noen eksempler, først fra Aksel Sandemoses Det svundne er en drøm, 

henholdsvis (1946:219) og (1946:218):  

"[...] jeg opplevde jo ikke mitt liv igjen i ord, men som i bilder, eller musikk, eller en kunst 

det ennu ikke fins navn på"  

"Det er meget vondt som ikke er gått opp for henne enda"  

I muntlig østlandsk bruker noen konsekvent ennå, andre konsekvent enda. Andre skifter etter 

tilfeldighets- eller logikk-kriterier. På samme måte som i skrift tillegges de to tidsadverbene 

av noen forskjellig betydning. Således kan man høre:  

Er han her ennå? 

Er han her enda?  
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som hos samme person kan ha forskjellig betydning: Det første kan bety "Er han her 

fremdeles?". Ennå er aksentuert. Det andre kan bety "Er han kommet til nå/foreløpig?" Er 

(han her) er aksentuert. Jf. eng. "Is he here still?" og "Is he here yet?"  

Andre eksempler på muntlig bruk:  

Har du kastet de lange underbuksene enda? 

Er du der ennå? 

(Østlandssendingen)  

Enda tilsvarer i alle eksemplene over "yet".  

Flere ordbokforfattere har tenkt i de samme baner og mer fulgt egen språkfølelse enn reglene. 

I Myklestad & Søraas' Engelsk-norsk-norsk-engelsk lommeordbok fra 1955 gis følgende til 

uttrykk:  

still, [...] av ennå [...] 

yet, av enda [...]  

Det er viktig å være klar over at kjennskap eller ikke kjennskap til andre språk ikke har noen 

betydning ved det intuitive skillet enda - ennå.  

6.1.4 Innvending 
Normeringen ville passe noen, men være for tungvint for andre. De to ordenes ortografiske 

likhet i seg selv ville fortsatt komplisere bruken.  

6.1.5 Konklusjon 
Vanskelig gjennomførbart.  

6.2 Alt. 2: Enda blir eneste tillatte form  

6.2.1 Umiddelbar konsekvens 
Ennå forsvinner og med det den brysomme assosiasjonen til nåtiden.  

6.2.2 Observasjoner 
Det forholdet at det har eksistert et motsetningsforhold da - nå i enda og ennå, har forvansket 

bruken og lagt til rette for logiske resonnementer som ikke alltid har vært i samsvar med det 

offisielle synet. Enda var enerådende før ennå ble introdusert. Historisk sett er førstnevnte 

lettere å akseptere, og semantisk gir det ikke de samme konnotasjonene. Det er lettere å 

akseptere psykologisk at enda kan vise til både nå- og fortid både i durativt og perfektivt 

aspekt enn ennå i samme bruk. Danskene og svenskene har i de fleste sammenhenger hatt et 

mindre ærbødig forhold til dette problemet. De har i større grad akseptert endringer. Både i 

dansk og svensk er tidsadverbet enda gått ut av språket. Ennå er enerådende, også som 

gradsadverb. Dette har gjort bruken enklere. Likevel reserverer man seg i enkelte tilfeller. 

Heller ikke Dansk Sprognævn ser med blide øyne på formuleringer som "Er båten kommet 

endnu?". Imidlertid er denne bruken i ureflektert talemål utbredt både i svensk og dansk. I 

norrøn tid eksisterte ikke problemet. Islandsk kjenner det heller ikke. Felles for disse språkene 

er at de ikke har vært påvirket av dansk nyere språkhistorie.  
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Norr. Er skípit kómit enn? 

Isl. Er skipið komið enn (Þá)/nokkuð komið?  

Som vi har sett, kommer enda av enn og Þá. Bokmålsordbokas etymologiske definisjon, enda 

på det tidspunkt, kan settes inn i alle våre eksempler:  

Båten er her enda på det tidspunkt 

Er båten her enda på det tidspunkt? 

Båten var her enda på det tidspunkt 

Var båten her enda på det tidspunkt 

Båten er ikke kommet enda på det tidspunkt 

Er båten kommet enda på det tidspunkt?  

Nåtidsproblemet og fremdeles-assosiasjonen er borte. Det kan i likhet med da her vise til et 

nærmere angitt tidspunkt.  

6.2.3 Innvending 
I de fleste dialekter finner vi kun enda (endå, endo osv.). Ennå har liten støtte der. Dette til 

tross: Bokmålet (som historisk sett er et slags norsk uttale av dansk) står for sterkt i dag til at 

enda påtvunget som eneform, ville kunne la seg realisere innenfor overskuelig fremtid.  

6.2.4 Konklusjon 
Vanskelig gjennomførbart.  

6.3 Alt. 3: Enda og ennå likestilles også i presens  

6.3.1 Umiddelbar konsekvens 
Tidsadverbene enda og ennå blir likeverdige i alle sammenhenger. All feilbruk elimineres.  

6.3.2 Observasjoner 
De norske reglene har vært innfløkte, og få har hatt full oversikt over dem. Tvilen har vært 

stor, og folks oppfatning og intuitive bruk har ofte vært på kollisjonskurs med det offisielle 

synet. Distinksjonen i rettskrivningen har ikke hatt tilstrekkelig grunnlag i den språklige 

praksisen hos nordmenn. Norsk språkråd har aldri vurdert still-yet-definisjonen. Det offisielle 

synet har heller ikke vært klart nok definert og presisert. Som følge av alt dette har 

feilbruksraten vært høy. Reglene har dertil vært diskriminerende for dem som ikke har ennå i 

sitt målføre. De har måttet bruke en formulering som har vært dem fremmed. Flere forfattere 

har tilsynelatende uten refleksjon vekslet mellom enda og ennå i de samme stillingene. Jens 

Bjørneboe har for eksempel ikke noe systematikk i sine vekslinger mellom enda og ennå i 

Jonas (1955). Noen eksempler fra henholdsvis (1984:50):  

Den lever enda  

Fra (1984:146):  

Absolutt det eneste du ikke har gjort ennu 

Han var på ingen måte ferdig med den ennu  

Fra (1984:154):  
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Vi sleper ennu på meget fra forrige århundrede  

Det finnes ikke noe system i Jens Bjørneboes bruk av enda og ennå her. Ellers var han svært 

engasjert i språkspørsmål.  

I 1990 mottar Norsk språkråd et brev fra en språkbruker som vil "de ulogiske reglene" til livs. 

Kort tid etter gjør rådet noe med dette forsømte kapittelet av norsk språk- og 

normeringshistorie. Det likestiller tidsadverbene enda og ennå i alle sammenhenger.  

6.3.3 Innvending 
Etymologisk og semantisk kan man saktens finne nok av innvendinger, men i praksis finnes 

det neppe noen som er tunge nok til å oppveie fordelen av å få en skriftnormering som 

samsvarer mer med talemålet, unngå unødvendige og kunstige feil og på et vis rette opp "feil 

ifrå i går". I og med dagens regler kan enhver praktisere sin personlige logikk som han lyster. 

En slags orden er etablert.  

6.3.4 Konklusjon 
Meget vel gjennomførbart.  

Nå gjenstår det bare at Norsk språkråd følger opp punkt f. i sin formålsparagraf: "sørge for at 

resultatene av rådets arbeid blir gjort kjent". Medio april 1994 har nyheten nådd bare den 

meget eksklusive gruppen som har lest Norsk språkråds årsmelding for 1991 eller kontorsjef 

Kåre Skadbergs artikkel i hhv. Vårt Land eller Norsk skoleblad to år etter vedtaket.  
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