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Eksempler på attributiv sperring

A. Sakprosa

1. [. . .] innen en av Bankinspeksjonen fastsatt frist.
� Lov om forretningsbanker av 24. mai 1961,

paragraf 24

2. [. . .] et gjennom induksjon fra sansetingene til-
veiebragt almenbegrep, som eksisterer selv-
stendig i den ekstra-mentale virkelighet og der
utgjør et objektivt korrelat til den ubjektive
tankeprosess og et forbilledlig mønster for de
avbilledlige ting.

� E. A. Wyller, i: Platon – Aristoteles. Den
tidløse dialog, Oslo 1962, s. 77

3. I de store rettskrivningsreformers epoke ble den
almindelig utbredte og i manges øyne så å si
eneste anstendige oppfatning av det skrevne
riksmål efterhvert omtrent denne: [. . .]

� B. Bleken, Om norsk sprogstrid, Oslo 1966,
s. 62

4. Sterkt liberalistiske (eller anarkistiske) ideer
kommer til å trives blant mange av dem som
forsvarer den av myndighetene degraderte
riksmålsnorm.

� B. Bleken, op. cit., s. 93-94

5. Det aquinatiske filosofisk-teologiske system re-
presenterer et usedvanlig energisk og i detalj
gjennomført forsøk på å klarlegge hvor me-
get et menneske [. . .] forstår av et uendelig
univers [. . .]

� K. E. Tranøy, Thomas Aquinas, Oslo 1967,
s. 17

6. Rekursiv definisjon: en i matematikken ofte an-
vendt måte å definere en funksjon på.

� K. Marc-Wogau, Filosofisk leksikon, Oslo
1969, s. 145

7. L[ignelsen] var et for jødene velkjent pedago-
gisk middel, anvendt allerede av profetene og
vanlig benyttet av de lovkyndige.

� Det nye testamente. Overs. fra gresk av E.
Gunnes, Oslo 1969, s. 495

8. I det bibelske perspektiv skjer alt ut fra en av
Gud forutfattet plan, som utvikler seg gjen-
nom historien.

� Det nye testamentet. Overs. fra gresk av E.
Gunnes, Oslo 1969, s. 505

9. Sterk utbredelse har den særlig i s.ø.-norsk fore-
kommende diftongforenkling i ord som høre,
drømme, øst, hjæm.

� Aschehougs konv.leks., bd. 6, Oslo 1969, sp.
398

10. Videre skal søknaden være ledsaget av en av
søkeren underskrevet erklæring om mønstret.

� Lov om mønster av 29. mai 1970, paragraf
10

11. Er en i registret anmerket lisens opphørt, skal på
begjæring av partene anmerkning i registret
likeledes gjøres om dette.

� Mønsterloven, paragraf 27

12. Den ed som i januar var tenkt som «troskapse-
den til Oss og vår kongelige slekt», ble i feb-
ruar et med ed bekreftet løfte om å forsvare
«Norges selvstendighet».

� J. A. Seip, Utsikt over Norges historie, bd. 1,
Oslo 1974, s. 28

13. Denne forfatningstype har tilknytning til tanken
om et folkelig enevelde med den i formen
eneveldige konge som organ for den offentlige
mening.

� J. A. Seip, op. cit., s. 40

14. Han opptrådte alltid med virkelige trilogier, dvs.
med tre ved idé og stundom også stoff sam-
menhengende dramaer, som forholdt seg til
hverandre som brøde, gjengjeldelse og forso-
ning [. . .]

� AGL, bd. 1, Oslo 1978, s. 88

15. I den for Danmark-Norge så kritiske utenriks-
politiske situasjon i 1813 ble han utnevnt til
stattholder og øverstkommanderende i Norge
[. . .]

� AGL, bd. 2, Oslo 1978, s. 738

16. Den grunnleggende oppdagelse var den for da-
gens musiker nokså selvfølgelige kjensgjer-
ning at når svingningsfrekvensen for to fio-
linstrenger står i et enkelt rasjonelt forhold
til hverandre, da er det klingende musikalske
resultat en harmonisk samklang.

� W. Heitler, Naturen og det guddommelige,
overs. av O. Kr. Sundberg, Oslo u.å., s. 52
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17. Utspillet [. . .] vidner om en for svensk arbeider-
bevegelses vedkommende utrolig mangel på
samordning.

� Aftenposten, morgennr., 11.8.1978

18. Kina kom buddhismen, fra India, med helt nye
og for kineserne dyptgripende tankemønstre.

� H. Henne, Alt innenfor de fire hav, Oslo 1978,
s. 13

19. Oslo Byrett begynte igår den innledende be-
handling av den mortifikasjonssak den under
krigen angiverstemplede Astrid Døvle Dollis
Dahlgren har begjært anlagt mot Staten.

� Aftenposten, morgennr., 20.12.1979

20. Fiskegrunne eller fiskebanke betegner i almin-
nelighet et i forhold til omgivelsene grunnere,
større eller mindre område.

� AGL, bd. 5, Oslo 1979, s. 295

21. Det er statsminister Gladstone som etter meldin-
gen om at den av ham høyt beundrede filosof
og nasjonaløkonom John Stuart Mill er død,
setter seg i spissen for en aksjon for å reise et
minnesmerke over ham [. . .]

� Grimberg, Menneskenes liv og historie, bd.
19, overs. av T. Width, Oslo 1979, s. 179

22. Fysioterapeuter, fotografer, ja, de fleste yrkes-
sammenslutninger av en viss størrelse med
visse ambisjoner har penere, på det språklige
og innholdsmessige plan mer gjennomtenkte
og mer reprsentative trykksaker å sende ut til
medlemmer.

� Forfatteren, nr. 7, 1982, ss. 23-24

23. Den av dekanus foreslåtte tekst anbefales inntatt
i kunngjøringen.

� Protokoll fra møte i fakultetsstyret, HF, Univ.
i Oslo, 27.10.1982

24. Man vil ganske enkelt lære opp egne ubåtoffise-
rer i hvordan man tar seg frem i det for ubåter
krevende skjærgårdsfarvann.

� Aftenposten, morgennr., 9.10.1982

25. Et slikt forsøk kunne kanskje gi en kortsiktig
gallup-gevinst, men det ville samtidig øde-
legge det grunnleggende tillitsforhold i en for
landet og Regjeringen helt sentral og livsviktig
sak.

� Aftenposten, morgennr., 10.12.1982

26. I løpet av sine mange skuespillerår var president
Ronald Reagan blant annet med i en film om
den i USA sagnomsuste, norskfødte idrettstre-
neren Knute Rockne, som revolusjonerte den
rugbylignende amerikanske fotballsporten.

� Aftenposten, aftennr., 21.12.1982

27. Den i hjemlig sammenheng mest kjente defini-
sjon av doping er den som Nordisk samar-
beidskomite for Idrettsvitenskapelig Forskning
vedtok på sin kongress i Helsingfors i 1972.

� Aftenposten, morgennr., 29.12.1982
28. [. . .] en ved tradisjon eller politisk vedtak fast-

satt norm for slik representasjon av et språks
uttrykksside.

� H. Bjorvand, E. Hovdhaugen, H. G. Simon-
sen, Språkvitenskap, Oslo 1982, s. 306

29. De fem her samlede essays, hvorav tre er bear-
beidelser av noen eldre tekster, mens to [. . .]
er nyskrevne for denne utgivelse, gjenspei-
ler visst et litt uvanlig forhold til dikteren og
mennesket Sigrid Undset.

� H. Rieber-Mohn, Sten på sten, Oslo 1982,
s. 7

30. Her peker Paasche på at den islandske saga, en
til stor kunst utviklet og rendyrket handlings-
episk form, gir oss et bevisst forenklet norrønt
menneskebilde.

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 49
31. Til disse studier og de nødvendige garantier hun

syntes de gav henne rent forstandsmessig,
føyer det seg imidlertid tidlig i hennes reli-
giøse utvikling en annen og for henne ganske
ny kunnskapstype, som kom til å få avgjøren-
de innflytelse på hennes Gudsbegrep.

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 75
32. Senere, ved fordypelse i mystikkens omfattende

og i vårt eget miljø nærmest ukjente littera-
turhistorie, skulle Sigrid Undset komme til å
tilegne seg verdier som gjorde henne til vår
første og eneste norske «hagiograf» [. . .]

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 76

33. Sigrid Undsets for de fleste ubegripelige over-
gang til katolisismen [. . .]

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 79

34. Både kristenfolket, det liberale borgerskap og
den for det meste radikale og avkristnede
norske «kulturelite» følte seg i de årene for-
ulempet ved akkurat Sigrid Undsets åpne
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håndslag og bekjennelse til en så allment av-
skrevet mørkemakt som katolisismen.

� H. Rieber-Mohn, op. cit. 1982, s. 79

35. «Konversjon», som bare er et fremmedord for
det evangeliske begrepet «omvendelse», hadde
(og har ennå) hos oss en langt snevrere og for
mange slemt belastet betydning: Et kirkeskifte
innenfor kristenheten.

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 81

36. At den katolske kirke og den dengang få utsat-
te og overveiende utenlandske geistlige i det
protestantiske Norden entydig og utelukkende
oppfattet seg selv som «misjonærer» for en
opprinnelig, gjeninnplantet og ifølge sitt vesen
steilt eksklusiv kirke og kristentro, lå helt i ti-
dens tenkemåte – så vel i Oslo, som i Europa
og Vatikanet.

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 88

37. Hos Thomas More er det en for sin tid tolerant
humanisme og kamp for samvittighetsfriheten
[. . .]

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 90

38. Også hennes biograf A. H. Winsnes er slått av
denne hos oss så usedvanlige, rasjonelle måte
å nærme seg troen og mysteriet på [. . .]

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 94

39. Pierre Battifol [. . .] var geistlig og kirkehisto-
riker [. . .] – sammen med de av Paul Sel-
mer nevnte britene John Henry Newman og
Francis Gasquet utvilsomt en kilde for Sigrid
Undsets egne undersøkelser om hvor kirken
egentlig kom fra [. . .]

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 104

40. [. . .] Sigrid Undset visste seg ferdig med alle de
gamle versjoner og like skeptisk og avvisende
overfor den i 20-årene aktuelle utgave: Det
kommende røde tusenårsrike.

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 122

41. [. . .] den i norsk middelalderfromhet meget po-
pulære Canterbury-martyren Thomas Beckett
[. . .]

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 137

42. [. . .] forestillingen om en i grunntrekkene upå-
virkelig «menneskenatur».

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 144

43. Beretningen om Olav Audunssøn er, gjennom
den høyst individuelle og nært iakttatte livs-
skjebne, også Sigrid Undsets tolkning og
partsinnlegg når det gjelder spenningene mel-
lom norrøn hedendom og det nyere kristne
menneske- og samfunnsbilde. Mellom en na-
turbestemt folketro med mytologiske makter
og forestillinger og et på 12-1300-tallet over
tusen år gammelt, men for norske sinn ennå
nytt og meget annerledes verdisystem som
kristentroen.

� H. Rieber-Mohn, op. cit., s. 145

44. Hushjelp er en selvfølge i de etter vår standard
tungdrevne boligene.

� Ellisiv Steen, Omkring Sigrid Undsets tidli-
ge samtidsskildringer, i: Sigrid Undset i dag,
Oslo 1982, s. 42.

45. Om det av mange miskjente geni som heter Olav
Aukrust, har få skrevet så rammende som den-
ne kritikeren.

� Philip Houm, Kritikere i en gullalder, Oslo
1982, s. 17

46. Men når de gjaldt de under overflaten meget dra-
matiske statsminister- og regjeringsskifter i
1951 og 1955, da Gerhardsen gikk og Torp
kom – og om vendt – ble det efter min me-
ning for mye om Gerhardsens tretthet av pres-
set og altfor lite om Torps rolle og skjebne.

� Aftenposten, morgennr., 4.1.1983

47. Mer oppmerksomhet vakte avisartikler om at den
ennå ikke offentliggjorte Frank-rapporten om
bakgrunnen for krigen i fjor, vil vise at [. . .]

� Aftenposten, morgennr., 4.1.1983

48. Mitt bestemte inntrykk gjennom lesning av ad-
skillige av dr. Jellineks arbeider er at han står
fast ved at den av ham veldefinerte alkoholist
ikke kan gå tilbake til måtehold.

� Aftenposten, morgennr., 5.1.1983

49. Advokat Nordhus kom ved innledningen av da-
gens rettsmøte med en for saksbehandlingen
oppmuntrende opplysning.

� Aftenposten, morgennr., 5.1.1983

50. Klarer hun å finne sin form og teatrets, står vi
overfor en på mange måter ny og spennende
genre i norsk dramatikk.

� Aftenposten, morgennr. 6.1.1983
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51. I Øst-Tyskland har en overveiende ungdommelig,
organisasjonsmessig løs, men mediemessig
iøynefallende fredsbevegelse skutt frem.

� Aftenposten, morgennr., 6.1.1983

52. Pengene var betrodd bestyreren, men han hevder
at han leverte dem til to for ham ukjente kap-
teiner under Frelsesarmeens vårinnsamling i
1980.

� Aftenposten, morgennr., 13.1.1983

53. Disse land skulle vel nettopp ha sterk interesse
av stans i den til nå vestlige nøytronvåpenpro-
duksjon.

� Aftenposten, morgennr., 13.1.1983

54. [. . .] den i sin tid meget omtalte justisminister
[. . .]

� Morgenbladet, 14.1.1983

55. Nye oppfinnelser og militærteknologiske bedrif-
ter destabiliserer den til enhver tid antatte styr-
kesymmetri.

� Forskningsnytt, nr. 1, 1983, s. 5

56. Derfor var det naturlig at det vakte oppstuss da
ordstyreren under en diskusjon på den i høst
avviklede konferanse om ytringsfrihet, som
ble holdt i Oslo, i en sammenheng erklærte at
han til og med ville lyve for å verne om sin
bedrifts interesser i en vanskelig situasjon.

� Aftenposten, morgennr., 16..2.1983

57. Det lille og i sommer konkurstruede forlaget Pax
har tvunget Den norske forleggerforening i
kne.

� Aftenposten, morgennr., 12.9.1984

58. Den ideale – men ikke definitive! – forståelse
ser Gadamer som en sammensmeltning av
disse to i sin vaghet adskilte horisonter.

� A. Aarnes, Mellom det faktiske og det mulige,
Oslo 1984, s. 129

59. [. . .] det store, sentrale og i Norge så lenge bort-
skjøvede (sic!) felt: den modernistiske ut-
trykksmåte [. . .]

� Jan Erik Vold, i: Samtiden, nr. 3, 1986, s. 83

60. Alene betyr løslatelsen fra eksilet bare at man
går tilbake på noe av den uanstendige og for
regimet avslørende behandlingen som den ver-
denskjente vitenskapsmannen og menneske-
rettsforkjemperen har vært utsatt for.

� Arbeiderbladet (leder), 23.12.1986

61. [. . .] symbolet på det alle farer trossende, vi-
tebegjærlige og søkende, erkjennelsesskatter
samlende menneske, som ikke vil nøyes med
mindre enn å omfatte hele klodens rund.

� Alf Larsen, Den kongelige kunst, Oslo 1948,
s. 314

62. I Welhavens forsvar for sitt kampdikt overfor
«en Modstander i Morgenbladet» i 1971 møter
vi da også et annet og i forhold til hans sene-
re fremstilling sterkt forenklet bilde av hans
hensikt og opprinnelige innsats.

� R. Andersen-Næss, Welhaven. Mennesket og
dikteren, Oslo 1959, s. 191

63. Det mest kjente trekket i bybildet var uten tvil
den i norske romaner ustanselig beskrevne
promenaden på Karl Johansgate.

� Liv Køltzow, Den unge Amalie Skram, Oslo
1992, s. 257

64. Rundt om i verden finnes det imidlertid flere
slangearter som har spesialisert seg på snegle-
jakt. De fleste er små og for mennesker helt
ufarlige slanger med et nattlig levesett.

� A-Magasinet, nr. 52, 1992

65. en av de mest tankevekkende, for mange men-
nesker provoserende konsekvenser av innsik-
ten i arvestoffets natur

� Aftenposten, morgennr. (kronikk), 25.4.1993

66. det almenmenneskelige i den for enhver nasjon
karakteristiske uttrykksform

� Aftenposten, morgennr. (kronikk), 30.8.1994

67. den siden renessansen så utskrekede [sic!] ‹mør-
ke› middelalder

� Carl Fredrik Engelstad. Efterord til: Thor-
leif Dahl, Bosnia og Hercegovina 1875–1909,
Oslo 1994

68. Et for norske forhold ærgjerrig og betydelig fo-
retagende var de mange billedverk som [. . .]

� Sidsel Helliesen, Grafikk, i: Norges maler-
kunst, bd. 2, Oslo 1993, s. 376

69. de for hans malerstil karakteristiske fargeflater
� Sidsel Helliesen, op. cit., s. 397

70. en mer umiddelbar, av forelegg uavhengig ut-
trykksform

� Sidsel Helliesen, s. 403
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71. [. . .] å forveksle et litteraturverks aktuelle me-
ning med den av forfatteren tilsiktede mening.

� H. Kolstad, H. Bjørnstad, A. Aarnes, I sporet
av det uendelige. En debattbok om Emmanuel
Levinas. Oslo 1995, s. 16

72. en av min erkjennelse uavhengig transcendens
� ib., s. 68

B. Skjønnlitteratur

73. Så får altså Han det ønske å vise seg iallfall et
øyeblikk for folket – for det pinte, lidende,
det i stinkende synd nedsunkne, men Ham i
barnslig kjærlighet hengivne folk.

� F. Dostojevskij, Brødrene Karamasov, overs.
av O. Broch, Kra. 1915, sit. etter 1976-utg.,
1. bd., s. 273

74. Uten å si et ord satte Grigori seg ved bordet og
så med et medfølende smil på den av opphis-
selse bleke, men uredde og slagferdige fangen.

� M. Sjolokhov, Stille flyter Don, overs. av I.
Digernes, Oslo 1961, 4. bd., s. 129

75. [. . .] derfor så hun uforferdet på Fomins hest og
på rytterens av raseri fortrukne ansikt.

� M. Sjolokhov, op. cit., s. 395

76. Grigori lå støttet på albuene og så med hungrige
øyne ut over den i solrøyk innhyllede steppen
[. . .]

� M. Sjolokhov, op. cit., s. 427

C. Eldre skjønnlitteratur

77. det med Perlemor og forskjellige kostbare Træ-
sorter indlagte Mahogni Sybord

� Jonas Lie, Familien paa Gilje

78. den høiryggede, skrøbelige, med Messingspiger
beslaaede Skindlænestol, hvori hun sad

� Jonas Lie, ib.

79. den lange, med grønt Værken betrukne Birketræs
Sofa, der stod som et ensomt, øde Land henne
ved Væggen

� Jonas Lie, ib.

80. de smaa Ruder med korte, i Midten opfæstede
Gardiner

� Jonas Lie, ib.

D. Nynorsk

81. [. . .] eit einaste av Staten godkjent språk.
� Tarjei Vesaas i Verdens Gang, 21.11.1945, i

svaret på en enquete om ønskeligheten å opp-
rette et norsk språkakademi

82. Tilløp til ei av staten organisert folkevæpning
med eit element av plikt fanst t.d. alt under
romartida.

� Verneplikt, NOU 1979: 51, ss. 68-69

83. Ein for sosiologar uvant, men likevel litt artig
artikkel er Ernst Håkon Jahr sine 16 sider om
sin eigen språkbruk [. . .]

� Bergens Tidende, 13.7.1979

84. bakgrunnen for denne brukelege – men ikkje ord
for ord lettskjønlege – ordsamansetjinga

� Språknytt, 1992/3, s. 11
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