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Hvilke «hekter» er det snakk om når man «kommer til hektene»?

Å komme til hektene betyr å komme seg etter en påkjenning. Det kan ofte dreie seg om å
gjenvinne kreftene etter sykdom. I ordbøkene står det at en hekte er en liten krok eller hake,
som kan brukes for eksempel til å holde sammen klesplagg (1). Men så finnes det et
spesialuttrykk, der hekter brukes som en spøkefull betegnelse for penger. «Komme til
hektene» betydde altså opprinnelig å få igjen de pengene man hadde mistet (2). Så gikk
betydningen etter hvert over til å føle seg frisk etter at man har vært uvel (3). Nå er det altså
ikke bare økonomiske tap man kommer seg etter. Vi kan komme til hektene både etter
sykdom, nedturer og fysiske anstrengelser av alle slag (2).

Danskene sier «komme til hægterne», og det er herfra det kommer (2). I det pålitelige
praktverket Ordbog over det danske Sprog (ODS) finnes en rekke eksempler med uttrykket. På
dansk kan man også snakke om å «være ved hægterne» i betydningen sunn og frisk (4).

Men heter det «komme til hektene» eller «komme seg til hektene»? Det spørsmålet ble tatt
opp i Aftenpostens språkspalte (5) fordi en professor hadde skrevet at det «tar tid å komme
seg til hektene etter svangerskap og fødsel» (6). Det faste uttrykket er nemlig «å komme til
hektene».

Å «komme seg til hektene» er sikkert en sammenblanding av «komme til hektene» og
«komme seg». De to uttrykkene har samme betydning. Med tiden blir det kanskje ikke feil
lenger heller (7). Et nettsøk kan tyde på at «komme seg til hektene» øker i bruk. Det gir snaut
400 treff i trykte kilder i mediearkivet Retriever – mot 2 500 treff for den tradisjonelle
formen (30.9.2018). Det er heller ikke nytt. Første gang det påtreffes i Nasjonalbibliotekets
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digitalbibliotek er i 1946. Dette kan være et eksempel på at når mange nok gjør en feil, blir
denne etter hvert normen (8). Det kalles språkutvikling.
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